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Miasto zerwało umowę z wykonawcą
przebudowy al. Niepodległości

tej umowy – mówi Krystian Werecki,
zastępca prezydent Świdnicy. Prace
dokończy nowa firma, która zostanie
wyłoniona w przetargu. Poprzedzone zostanie to wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
– Deklarujemy gotowość do kontynuacji inwestycji z nowym wykonawcą.
Zapewniam, że dołożymy wszelkich
starań, żeby zadanie zostało zrealizowane jak najszybciej, gdyż wiemy, jak
bardzo jest to uciążliwe dla świdniczan – dodaje Krystian Werecki.
oprac.

◄ Przebudowa tej drogi to strategiczna
inwestycja, gdyż jest to jedna z głównych
arterii Świdnicy. Stopień zaawansowania
realizowanych prac był niedostateczny,
a ich postęp niewystarczający.

foto: D. Gębala

Władze Świdnicy wypowiedziały umowę firmie Polskie Surowce
Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana na przebudowę al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja, wskazując winę wykonawcy. Rozwiązanie
umowy nastąpiło z uwagi na interes
miasta i mieszkańców.
– Miasto dochowuje zawartych
umów i oczekuje tego samego od naszych wykonawców. Wielokrotne monity inspektora nadzoru i pracowników urzędu wskazywały na opóźnienia w stosunku do harmonogramu
uzgodnionego przez strony. Wezwania do intensyfikacji prac nie dawały
oczekiwanych skutków. Fiaskiem zakończyły się także negocjacje z udziałem mediatora sądowego. Zdecydowaliśmy się więc na wypowiedzenie

Muralem upamiętnili
świdnicką artystkę
Świdnicka mapa murali powiększyła się o kolejne dzieło. Charakterystyczne malowidło zostało poświęcone Joannie Girej, zmarłej przed
siedmioma laty lokalnej artystce.
Dzieło powstało dzięki wspólnej
inicjatywnie rodziny Joanny Girej oraz
Świdnickiego Ośrodka Kultury. Jego
autorem jest Robert Kukla, uznany świdnicki artysta plastyk, twórca
większości lokalnych murali. – Mural
Pani Nożownik – Joanny Elżbiety Girej został wykonany na podstawie jej
grafiki i z jej wizerunkiem. Uprzedza-

jąc uwagi – wybór takiej, trochę zniszczonej ściany był celowy – podkreśla
Robert Kukla. Joanna Girej, działająca
również pod pseudonimem Pani Nożownik, była absolwentką Studium
Reklamy Wizualnej przy ZSE w Świdnicy, wspierała promocję młodych zespołów. Zadebiutowała w 2008 roku.
Zmarła 4 stycznia 2015 roku mając zaledwie 25 lat. Mimo młodego wieku na
stałe zapisała się w pamięci lokalnego
środowiska artystycznego i muzycznego.
DG

Małe kotki poszukują domów

Bajaderka,
Pierniodpchlone i zaszczepioczek i Wuzetka to kone. Kociaki są miziaciaki, które aktualste, ale potrzebuję
nie przebywają w
poznać opiekunów
domu tymczaso– w domu tymwym i są gotowe
czasowym, dzięki
do adopcji.
Pani Izie przeszły
- To przecudowną metaśliczne buro-białe
morfozę! – opisurodzeństwo czeka
ją wolontariusze
na kochające i cieze świdnickiego
płe ręce, które już do
schroniska. Konkońca życia będą się
takt ws. adopcji pod
o nie troszczyć. Malunumerem telefonu: 733
Trzy cudne kociaki polecają
chy potrafią korzystać z się do adopcji.
093 663.
kuwety, są odrobaczone, foto: Schronisko w Świdnicy
JB

MIGAWKA Z MIASTA

Mural znajduje się na ścianie elewacji budynku przy ul. Różanej 7.
foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Mieszkańcy ul. Wrocławskiej za mostem żelaznym, okolic ul. Częstochowskiej,
Akacjowej i ulic przyległych zyskali nowy przystanek i możliwość podróży
do i z centrum Świdnicy. Na przystanku zatrzymują się autobusy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, obsługujące linie 41 i 43.
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Czternastu świdnickich nauczycieli z rąk prezydent
Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Magdaleny
Urbańskiej-Maluchy odebrało akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
▪ Jan Bałchan, nauczyciel religii ze
Szkoły Podstawowej nr 8
▪ Justyna Rzeczycka, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły
Podstawowej nr 8
▪ Sebastian Makuch, nauczyciel religii
ze Szkoły Podstawowej nr 4
▪ Elżbieta Surdyka-Stec, pracownik
biblioteki ze Szkoły Podstawowej nr 6
▪ Małgorzata Baranowska, logopeda
ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Kamil Świerzko, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 6
▪ Leszek Kościołek, nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 2
▪ Mariusz Maruszak, nauczyciel wspomagający ze Szkoły Podstawowej nr 2
▪ Karolina Pawul, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2
▪ Anna Pietrzyk–Lipka, nauczycielka
edukacji przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2
▪ Magdalena Kocik, wychowawca świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 8
▪ Konrad Wrzodek, nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 8
▪ Aneta Kachnic, nauczycielka fizyki
ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Wojciech Kowalczuk, instruktor gry
w szachy z Młodzieżowego Domu
Kultury.

reklama

Wręczono awanse dla nauczycieli
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◄ Tegoroczne obchody rozpoczęły
się 14 września warsztatami
ozdabiania kapeluszy.

Symboliczny klucz z rąk
wiceprezydenta Krystiana
Wereckiego odebrali Dorota
Balcerek oraz Ryszard Kielar.

XVII Dni Seniora
odbywają się pod hasłem
„przez różowe okulary”.

Wydarzenia w ramach XVII Dni Seniora
2 Poniedziałek, 26 września, godz. 10:00-12:00
„Jak nie dać się oszukać?”, Komenda Powiatowa Policji,
Straż Miejska
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27
2 Poniedziałek, 26 września, godz. 15:00
„Wyśpiewajmy radość” – koncert, Świdnicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Długa 33, zapisy 506 379 803
2 Poniedziałek, 26 września
„Quest- wyprawy odkrywców”
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
zapisy 506 283 426 (15 osób)
2 Wtorek, 27 września, godz. 11:00-13:00
Marsz z kijkami
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27
2 Środa, 28 września, godz. 10:00-12:00
„Lawendowo” – warsztaty rękodzieła
MOPS-DDS +, ul. Saperów 27
zapisy 74 853-87-70 (15 osób)
2 Czwartek, 29 września, godz. 09:00-20:00
Wycieczka – Minieuroland w Kłodzku
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27,
zapisy 74 853-87-70 (47 osób)
2 Czwartek, 29 września, godz. 16:00
Kino seniora
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
2 Poniedziałek, 3 października, godz. 10:00-12:00
Warsztaty Taneczne
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27,
zapisy 74 853-87-70 (15 osób)
2 Poniedziałek, 3 października
„Quest – wyprawy odkrywców”
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
zapisy: 506 283 426 (15 osób)
2 Poniedziałek, 3 października, godz. 14:00-16:00
Senior w świecie ceramiki – szkliwienie cz.2
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27
2 Środa, 5 października, godz. 10:00-12:00
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„Jak nie dać się oszukać?”, Komenda Powiatowa Policji,
Straż Miejska
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
2 Czwartek, 6 października, godz. 16:00
Kino seniora
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
2 Poniedziałek, 10 października, godz. 10:00-13:00
Warsztaty rękodzieła
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
zapisy 506 283 426 (15 osób)
2 Poniedziałek, 10 października, godz. 10:00-12:00
Warsztaty Taneczne
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27,
zapisy: 74 853-87-70 (15 osób)
2 Czwartek, 13 października, godz. 16:00
Kino seniora
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
2 Piątek, 14 października, godz. 10:00-12:00
„Jak nie dać się oszukać?”, Komenda Powiatowa Policji,
Straż Miejska
MOPS-Klub Senior+, ul. K. Słobódzkiego 21
2 Poniedziałek, 17 października, godz. 10:00-13:00
Warsztaty rękodzieła
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
zapisy 506 283 426 (15 osób)
2 Poniedziałek, 17 października, godz. 10:00-12:00
„Dyktando na wesoło”
MOPS-DDS+, ul. Saperów 27,
zapisy: 74 853-87-70
2 Poniedziałek, 17 października, godz. 10:00-12:00
Co ludzie powiedzą? – fakty i mity o chorobie
nowotworowej
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
MOPS-Klub Senior+, ul. K. Słobódzkiego 21
2 Poniedziałek, 17 października, godz. 14:00-16:00
Senior w świecie ceramiki – cz.3
MOPS- DDS +, ul. Saperów 27
2 Wtorek, 18 października, godz. 10:00-12:00

„Profilaktyka raka piersi”, Świdnickie Stowarzyszenie
Amazonki
MOPS-DDS ul. Saperów 27
2 Czwartek, 20 października, godz. 10:00-12:00
„Profilaktyka raka piersi”, Świdnickie Stowarzyszenie
Amazonki
MOPS-Klub Senior+, ul. Malinowa 2
2 Czwartek, 20 października, godz. 11:00-12:30
„Wspomnień czar – biesiada”
MOPS- DDS +, ul. Saperów 27
2 Czwartek, 20 października, godz. 16:00
Kino seniora
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
2 Piątek, 21 października, godz. 10:00-12:00
„Profilaktyka raka piersi”, Świdnickie Stowarzyszenie
Amazonki
MOPS- Klub Senior+, ul. K. Słobódzkiego 21
2 Piątek, 21 października, godz. 17:00-24:00
Świdnicki Bal Seniora – Hotel Park, ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 20
MOPS-DDS +, ul. Saperów 27,
zapisy: 74 853-83-20, cena 120,00 zł/osoba
2 Poniedziałek, 24 października, godz. 10:00-12:00
„Co ludzie powiedzą? – fakty i mity o chorobie
nowotworowej”, Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
MOPS-DDS +, ul. Saperów 27
2 Wtorek, 25 października, godz. 16:00-18:00
„Profilaktyka raka piersi” – Świdnickie
Stowarzyszenie Amazonka
MOPS-Klub Senior+, ul. K. Słobódzkiego 21
2 Czwartek, 27 października, godz. 11:00-13:00
„Wspomnienia o Krystynie Lasek”, Świdnicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku
MOPS-DDS +, ul. Saperów 27
2 Czwartek, 27 października, godz. 16:00
Kino seniora
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
MOPS-DDS +, ul. Saperów 27

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Przyodziani w wykonane własnoręcznie kolorowe kapelusze
świdniccy seniorzy wyszli na Rynek, aby z radością obwieścić
wszystkim, że na jakiś czas to oni
przejmują władzę w mieście!
W piątek, 16 września barwny korowód tuż przed południem
dotarł do teatru, gdzie wiceprezydenci Świdnicy, Krystian Werecki i
Szymon Chojnowski symbolicznie
przekazali klucze do miasta. W ten
sposób zainaugurowano XVII Dni
Seniora. Przed seniorami kilka tygodni wspaniałej zabawy i integracji.
– Kochani seniorzy, dziś jest wasze
święto. Należą się wam gorące podziękowania i życzenia. W imieniu
władz miasta dziękuję wam za to, że
przez wiele lat to wy tworzyliście to
miasto, to wy w nim pracowaliście

foto: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Seniorzy przejęli
władzę w mieście

i dbaliście o jego rozwój. Jako młode
pokolenie przejmujemy teraz tę pałeczkę i biegniemy w tej sztafecie dalej. Za to wszystko, co zrobiliście dla
Świdnicy, bardzo serdecznie dziękuję.
Życzę wam przede wszystkim tego,
aby ta jesień życia była naprawdę
złota, abyście potrafili każdego dnia
popatrzeć na świat przez różowe
okulary i żeby on zawsze był dla was
optymistyczny – podkreślił Krystian
Werecki, wiceprezydent Świdnicy.
– Benjamin Franklin powiedział kiedyś: „nie starzeje się ten, kto nie ma
na to czasu”. Dlatego życzę państwu,
abyście mieli jak najmniej czasu. Z
doświadczenia i wspólnej współpracy
wiem, że uczestniczycie państwo w
różnych zajęciach, klubach seniora, w
różnych projektach miejskich czy wydarzeniach. Życzę wam, aby ten czas
spożytkować jak najlepiej. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i pozdrawiamy w imieniu pani prezydent Beaty Moskal–Słaniewskiej – przekazał
Szymon Chojnowski, wiceprezydent
Świdnicy.

foto: D. Gębala

– W tym dniu, bardzo dla nas
smutnym, żegnamy naszego nieodżałowanego kolegę, kombatanta. Kolega

Zbigniew do wojska wcielony został w 1945 roku
i brał czynny udział w

W ostatniej drodze panu Zbigniewowi towarzyszyła rodzina, przyjaciele i koledzy ze Związku
Kombatantów.

JB

W niedzielę, 2 października
odbędzie się Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości.
Do ścisłego centrum miasta ponownie zawitają miłośnicy przedmiotów, których w sklepach kupić
już nie można.
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat gromadzi w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających
z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników
rzeczy, których w sklepach już dostać nie można. Stałe spotkania
mają w Świdnicy kolekcjonerzy
numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Kupić można na
niej meble, dzieła sztuki i biżuterię,
stare zegary oraz akcesoria i części
służące do przywracania starym
przedmiotom ich dawnego blasku.
Oprac. red.

Na giełdzie można kupić przedmioty,
których nie można już nigdzie kupić.

foto: D. Gębala

10 września w wieku 98 lat zmarł Zbigniew Gumienny, członek Związku Kombatantów w Świdnicy, niezwykły
człowiek, który część swojego życia poświęcił walce o ojczyznę. Ostatnie pożegnanie pana Zbigniewa odbyło się w
sobotę, 17 września na cmentarzu przy ulicy Łukasińskiego.

walkach z bandami UPA na terenach
południowo – wschodnich (Rzeszów,
Przemyśl i okolice). Zdemobilizowany
został w marcu 1946r. Dalsze swoje
losy życiowe, tj. zawodowe i rodzinne związał z ziemiami odzyskanymi,
a konkretnie z miastem Świdnica.
Tutaj Zbigniew założył rodzinę, na
świat przyszły jego dzieci – córka
i syn. W tych ciężkich czasach nie szczędził trudu,
imał się różnych zajęć.
Podejmował
wszelkie
możliwe prace zawodowe. Od 1976 roku był
czynnym
członkiem
Związku
Kombatantów, pełnił przez kilka
kadencji (do ostatniej
chwili) funkcję społeczną
w Zarządzie Związku. Otrzymał wiele odznaczeń wojskowych,
a ostatnie odznaczenie za „wybitne
zasługi za pracę przez „Kombatanta
RP i Byłych Więźniów Politycznych”.
Był niezwykle życzliwy, otwarty, ciepły i czuły na problemy i troski innych ludzi. Nie szczędził czasu ani
trudu. Był po prostu dobrym człowiekiem. Ze smutkiem i żalem żegnamy
Ciebie Zbigniewie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci – żegnali
zmarłego koledzy.

Przed nami
październikowa
giełda staroci

reklama

Ostatnie pożegnanie
śp. Zbigniewa Gumiennego

aktualności

23.09 - 6.10.2022 r. |

Świdnica

5

aktualności

Lecznicza moc sztuki
Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku, a warsztaty makramy otwierają dostęp do ludzkiego wnętrza: emocji, potrzeb czy też lęków. Doskonale wiedzą o tym
uczestniczki bezpłatnych warsztatów ,,Zdrowie jest w głowie’’, przygotowanych z myślą o
osobach z niepełnosprawnościami, dla osób chorujących onkologicznie oraz przewlekle i
ich bliskich. Organizatorem spotkań jest Dolnośląska Fundacja Onkologiczna.

foto: D. Gębala

DG

w bezpiecznych i sprzyjających temu
warunkach. Warsztaty są całkowicie
bezpłatne. - To cotygodniowe spotkania, na których poznajemy tajniki
wyplatania makram, rodzaje sznurków, sploty i wzory, przygotujemy jesienne i świąteczne dekoracje do domu,
na świąteczne upominki i na licytacje
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy. W trakcie warsztatów poznajemy
ludzi, którzy mają podobne problemy,
potrzeby, kochają rękodzieło i pragną
rozwijać swoją pasję. Spędzamy w grupie nie zawsze łatwy czas jesienno-zimowy – mówi Joanna Gadzińska, wolontariuszka DFO. Zajęcia nie mogłyby
się odbyć bez wsparcia przyjaciół fundacji. - Dziękujemy za pomoc, wsparcie i
aktywny udział w naszych akcjach prozdrowotnych ,,Zdrowie jest w głowie”. W

W jesienno-zimowej edycji warsztatów udział biorą: Alicja Olobry,
Beata Szkuciak, Zofia Siczek, Kazimiera Zając, Iwona Polak, Małgorzata Folcik, Zofia Pieńkos,
Marzena Habrych, Krystyna Bytniewska, Elżbieta Kobiela, Barbara
Krystyniak, Roma Soja, Teresa Biniek, Elżbieta Zadrożna, Katarzyna
Michalczak, Mariola Karnowska,
Elżbieta Błaździewicz, Weronika
Miśkiewicz, Barbara Skała, Irena
Okruta, Halina Borkusz, Teresa Fudali, Elżbieta Gnojek, Edyta Kruk,
Wanda Fiter, Ewa Michalska.

Napisz
i opowiedz
nam
redakcja@mojaswidnica.pl
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o swojej

pasji
lub hobby

Warsztaty uczą cierpliwości oraz rozwijają zdolności manualne wszystkich uczestniczek.

Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu (dwie grupy) w godz. 16.30-18.30
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Rynek 39-40, Sala
ekologiczna, nr 3, pierwsze piętro.
Terminy kolejnych spotkań: 27-28 września, 4-5 października, 11-12 października, 18- 19 października, 25-26 października, 8-9 listopada, 15-16 listopada,
22-23 listopada, 29-30 listopada, 6-7 grudnia, 13-14 grudnia i 20-21 grudnia.
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna przygotowała bogatą ofertę na okres jesienno-zimowy, skierowaną do osób w każdym wieku. O szczegółach poinformujemy w kolejnych numerach naszej gazety, a także za pośrednictwem
naszej strony internetowej.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Jesień i zima, które zbliżają się
wielkimi krokami, zwiastują długie i
szare wieczory. - Wspólnie możemy
zamienić je w miłe, przytulne i terapeutyczne spotkania, pachnące dobrą
herbatą i domowym ciastem. Kiedy
spędza się je w gronie ludzi, których
łączy wspólna pasja, stają się studnią
makramowych inspiracji. Tak właśnie
stało się wczesną wiosną, kiedy zrodził
się pomysł spotkań z makramą. Przewidziana na 4-5 spotkań wiosenna
edycja zakończyła się na piętnastu i to
tylko dlatego, że niespodziewanie nadeszły wakacje – opowiada Katarzyna
Hrynacz, prowadząca warsztaty. To
spotkania dla pasjonatów rękodzieła,
ale także dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z makramą.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne.
Udany cykl wiosennych spotkań spowodował, że tym razem organizatorzy
zdecydowali się utworzyć już dwie
grupy warsztatowe. Zajęcia opierają
się na założeniu, że proces twórczy
służący autoekspresji pomaga ludziom
rozwiązywać problemy i konflikty,
rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem,
redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać lepsze samopoczucie. Ich celem
jest umożliwienie dokonania zmiany
wzrostu rozwoju osobistego poprzez
stosowanie materiałów artystycznych

ten skromny sposób chcielibyśmy podkreślić głęboki sens działań tych wszystkich, którzy swoją postawą i ogromnym
zaangażowaniem dają dowód na to, że
warto spełniać swój psychologiczny obowiązek, jak powiedział amerykański filozof i psycholog Ken Wibler. Będąc z nami
udowodniliście, że warto realizować
śmiałe pomysły. Bez waszej pomocy całe
to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe
– mówi Krzysztof Słodkowski, prezes
Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej. –
Podziękowania kierujemy na ręce: Beaty
Moskal-Słaniewskiej prezydent Świdnicy, Roberta Jagły z Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego, Katarzyny Hrynacz, Fabryki Sznurka i firmy CottonCord, Andrzeja Sawickiego z PTTK Andrzejówka,
Ewy Kubiak z PTTK Harcówka. Jesteśmy
również wdzięczni za bezcenne wsparcie pracowników Miejskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw Społecznych. – Po
raz pierwszy uczestniczyłam w takich
zajęciach i muszę przyznać, że bardzo
mi się podobało. To zupełnie coś nowego,
czego dotąd w naszym mieście nie było –
mówi Edyta Kruk, jedna z uczestniczek
warsztatów.

aktualności

Pierwsi lokatorzy
nowego budynku TBS-u
odebrali klucze

JB

Dobiegły końca prace związane
z inwestycją Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. W nowo powstałym budynku
znajduje się 45 mieszkań, a w części
usługowej funkcjonować będzie bi-

blioteka oraz klub seniora. Pierwsi
lokatorzy odebrali właśnie klucze.
Budynek przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 to obiekt mieszkalno-usługowy. Znajduje się w nim 45 mieszkań
(30 dwupokojowych, 12 trzypokojowych i trzy jednopokojowe) oraz 65

foto: J. Bereśniewicz

Symboliczne przekazanie kluczy odbyło się w piątek, 9 września.

Pierwsi najemcy lokali mogą już urządzać swoje mieszkania.

Spotkanie informacyjne dotyczące
programu „Czyste Powietrze”
Urząd
Miasta w Świdnicy
zaprasza mieszkańców – właścicieli/współwłaścicieli budynków
jednorodzinnych,
którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę
ogrzewania,
mikroinstalację
fotowoltaiczną, a także inne działania termomodernizacyjne w swoim
domu, do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu
„Czyste Powietrze”.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 27 września o godzinie 16:00, w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy

SIĘ DLA WAS!
Już od 1 października

AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH

ANGELUSA SILESIUSA

Zapraszamy firmy
do współpracy:
74 641 92 00

WWW.PUAS.PL

hotele, pensjonaty, restauracje,
salony masażu,
zakłady fryzjerskie,
zakłady pracy
oraz klientów indywidualnych.

ul. Armii Krajowej
49, w sali 104 (I
piętro). W spotkaniu uczestniczyć
będzie
doradca energetyczny
Wo j e w ó d z k i e g o
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który omówi
szczegóły programu, zasady przyznawania dofinansowania oraz odpowie na wszelkie pytania uczestników. Chęć uczestnictwa
należy zgłosić do poniedziałku, 26
września na adres e-mail: srodowisko@um.swidnica.pl lub telefonicznie
74/856-29-92.
Oprac. red.

Zajmujemy się praniem i maglowaniem
pościeli, obrusów, ręczników,
kocy, zasłon, ubrań roboczych.
Działamy na terenie
powiatu świdnickiego
i wałbrzyskiego.
tel. 665 481 970

www.bialapralnia.pl
biuro@bialapralnia.pl
23.09 - 6.10.2022 r. |

Ty zamawiasz,
my odbieramy,
my dowozimy!
Świdnica
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foto: UM Świdnica

miejsc postojowych w garażu podziemnym. Na parterze funkcjonować
będzie biblioteka oraz klub seniora,
dostępne dla wszystkich chętnych.
Oddanie lokali nastąpić ma na początku października. ŚTBS wyposażył
wszystkie łazienki w wanny, umywalki i toalety. Na ścianach i podłogach
w łazienkach i toaletach ułożone są
białe płytki. Na podłogach w pokojach
położono panele, a w aneksach kuchennych – płytki podłogowe. Każde

mieszkanie w standardzie ma już wewnętrzną stolarkę drzwiową. Ciepło
i ciepłą wodę zapewni mieszkańcom
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. By
otrzymać mieszkanie, trzeba spełnić
szereg wymagań zawartych w uchwale Rady Miasta. Jednym z nich są zarobki: nie mogą być ani za wysokie, ani
za niskie. Na 45 lokali chętnych było
ponad 80 osób. Spółka ma plany kolejnych swoich inwestycji. Gotowa jest
już koncepcja budynku mieszkalno-usługowego, który powstanie przy
skrzyżowaniu ul. Ks. Bolka z W. Łukasińskiego w Świdnicy. Znajdą się tam
44 mieszkania oraz 69 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Jest też
koncepcja architektoniczna budynku
ŚTBS przy ul. Leśnej, który powstanie
w miejscu rozpoczętej, a niedokończonej budowy hospicjum – vis a vis
szpitala Latawiec. Tę nieruchomość
spółka otrzymała od miasta i planuje
tam zbudować 28 mieszkań oraz 42
miejsca parkingowe.

promocja

Słownik

odpadowy

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

▪ PUSZKA PO NAPOJU
▪ OPAKOWANIE PO MAŚLE
▪ KARTON PO MLEKU
▪ OPAKOWANIE PO JOGURCIE
BIOODPADY

POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

▪ FUSY PO KAWIE/HERBACIE
▪ OBIERKI
▪ SKORUPKI JAJ

▪ CZASOPISMO
▪ ZADRUKOWANA KARTKA
▪ TALERZ PAPIEROWY

SZKŁO

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

▪ BUTELKA SZKLANA PO OCCIE
▪ BUTELKI SZKLANE PO KOSMETYKACH
▪ BUTELKA SZKLANA PO OLIWIE

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

ODPADY ZMIESZANE
POJEMNIK CZARNY

▪ KOŚCI I OŚCI
▪ MIĘSO
▪ ODPADY HIGIENICZNE
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4
Odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04, 885 066 505.
PSZOK czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00, w soboty: od 10:00 do 14:00.
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl w zakładce „wywóz odpadów”.
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foto: D. Gębala

Zostań mistrzem
ortografii. Zapisz się
na świdnickie
dyktando
Liga Kobiet Polskich
koło w Świdnicy zaprasza do udziału w piętnastej edycji „Dyktanda
Świdnickiego”.
Celem
konkursu
jest zachęcenie do pracy nad doskonaleniem
własnych umiejętności
w zakresie poprawności
ortograficznej, poszerzenie wiedzy ogólnej,
kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, usystematyzowanie
i utrwalenie reguł oraz
zasad polskiej pisowni.
XV Dyktando Świdnickie odbędzie się 1 października 2022 r. o godz.
10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul.
Armii Krajowej 49. Zgłoszenie udziału w formie
elektronicznej
należy
przesłać na adres e-mail:
lkpswidnica@gmail.
com w terminie do 30
września 2022 r.

foto: D. Gębala

minimalnie tańszy, ale jego dostępność
Sezon grzewczy tuż, tuż, ceny w
jest dużo większa. Póki co. Co jednak z
skupach węgla horrendalne, a pienięwypłatą dodatków węglowych? Okazuje
dzy w ramach dodatku węglowego jak
się, że rząd założył dużo mniejsze zainnie było, tak nie ma. Samorządy wnioteresowanie tymi środkami, a już dziś
ski przyjęły, ale mieszkańcy na wypławiadomo, że samorządy w całym kraju
tę środków w tym momencie nie mają
przyjęły wnioski na kwotę przekraczaco liczyć.
– Wójt gminy Marcinowice uprzejjącą 11,5 mld zł. W praktyce oznacza to,
mie informuje, że wnioski o wypłatę doże nie wszyscy dostaną 3 tys. zł – tak
datku węglowego złożone w dniach 18
wynika z przepisów ustawy. Zgodnie z
– 26 sierpnia 2022 r. nie mogą zostać
przepisami ustawy, jeśli próg wykorzystania zaplanowanych na dodatek węrozpatrzone w terminie z powodu braku
glowy środków przekroczy 95% (10,9
środków na realizację zadania z budżetu państwa. Wobec powyższego przedmiliarda złotych), wysokość wypłacamiotowe wnioski zostaną rozpatrzone
nych dodatków węglowych ulegnie obniżeniu. Warto wiedzieć, że z uwagi na
niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na
ogromne zainteresowanie pieniędzmi
dodatki węglowe – poinformował 15
wydłużono czas rozpatrywania wniowrześnia Urząd Gminy w Marcinowicach. W województwie dolnośląsków do 60 dni. Parlament zaskim samorządy zwróciły się
jął się także uszczelnianiem
do wojewody o wypłatę
ustawy, chcąc zapobiec
1,633 mld zł. Podobnie
nadużyciom. Po zmianach dodatek węglowy
jak w Marcinowicach
będzie przysługiwać
sytuacja wygląda w
na adres zamieszinnych samorządach.
kania, a nie na goA jakby tego było
spodarstwo, jak było
mało, surowca, nawet po wysokich cedotychczas. Wypłata
nach, brakuje. Mieszświadczenia ma nakańcy Dolnego Śląska
stąpić do 2 miesięcy
ruszyli więc po zakupy
od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż
do naszych sąsiadów
zza miedzy, czyli do Choć ceny węgla przekraczają kwotę do 30 grudnia 2022 r.
3 tys. zł za tonę, to i tak zainteresowaJB
Czech. Tam węgiel jest nie surowcem jest ogromne.

Świdniczanie zaangażowali się
w akcję sprzątania świata

W ciągu kilku godzin wolontariusze zebrali kilkadziesiąt kilogramów odpadów.

Zakasali rękawy i wzięli się za
wielkie porządki. Efekt? Zebrali
około 100 worków śmieci. W akcję
sprzątania świata, która w Świdnicy odbyła się w sobotę, 17 września,
zaangażowali się radni miejscy, niezawodni harcerze oraz mieszkańcy
miasta, którym los naszej planety nie
jest obojętny.
Ochotnicy wyposażeni w worki na
śmieci i rękawice sprzątali okolice zalewu Witoszówka oraz alei Brzozowej.
Mimo niezbyt wysokiej temperatury w
akcję zaangażowało się ponad 30 osób.
– Dzięki Fundacji Nasza Ziemia po raz
29. zbieraliśmy śmieci. Mimo edukacji,
wysiłków samorządów dalej jest bardzo dużo miejsc wymagających ciągłej
troski o porządek. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, że się chciało w ten zimny
sobotni dzień poświęcić czas dla „Matki Ziemi”. Bardzo budujący jest widok
dzieci, młodzieży z rodzicami, którzy nie
są obojętni. Harcerze to formacja, która

zawsze daje przykład, jak powinniśmy
postępować. Zebraliśmy około 100 worków różnego rodzaju śmieci (przeważały chyba butelki i plastiki) – relacjonuje
Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Świdnicy. Akcja sprzątanie
świata została zapoczątkowana w 1989
r. w Australii. Obecnie odbywa się w
130 krajach świata. Jej głównym celem
jest zwrócenie uwagi na środowisko
naturalne. Pierwsza akcja sprzątania
świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Od
tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, w tym roku przypada
on na okres 16-18 września. Niestety, z
roku na rok według danych GUS ilość
zebranych odpadów komunalnych
wzrasta, odnotowuje się występowanie
coraz większej ilości dzikich wysypisk,
wszystko spowodowane jest działalnością człowieka. Dlatego tegoroczne
hasło akcji brzmi „Wszystkie śmieci są
nasze”.
DG

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:
Regionalny Dyrektor ds. Surowcowych (cukrownictwo)
Lokalizacja: Pszenno & Strzelin
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.suedzucker.pl
w zakładce Kariera.
Aplikacje prosimy przesyłać
za pośrednictwem emaila: rekrutacja@suedzucker.pl
Oferujemy:

reklama

Nie ma pieniędzy
na wypłaty dodatków
węglowych

Oprac. red.
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Ponad 23 tysiące złotych
zasili konto Łukasza Tkaczyka
Łukasz Tkaczyk

W organizację festynu licznie włączyli się wolontariusze m.in. z grupy Robole-charytatywnie.

„Sami obcy”
w Kościele Pokoju
Na niezwykłą podróż w czasie zaprosili widzów po raz kolejny dorośli
alchemicy. 7 września w Kościele Pokoju w Świdnicy odbył się spektakl teatralny „Sami obcy”. Było to jedno z kilkunastu wydarzeń w ramach obchodów 370. rocznicy powstania świątyni.
Wznowienie po latach spektaklu,
a właściwie performatywnego czytania
dramatu świdniczanki Marioli Mackiewicz, to w zamierzeniu jego twórców
tocząca się wartko teatralna lekcja o
wielokulturowości Dolnego Śląska, a
więc i naszego miasta. Ale jest to także
moralitet o tolerancji i relacjach społecznych w powojennej rzeczywistości.
Sztuka bez wątpienia może stanowić
element regionalnej ścieżki edukacyjnej, nawiązującej do nowożytnej historii i przypominającej w retrospektywny
sposób, jak po zakończeniu II wojny
światowej wyglądało życie codzienne
na ziemiach odzyskanych.
Dorośli alchemicy teatralni wspierani przez młodych aktorów polubili

grane kilka lat temu postaci reprezentujące różne nacje i światopoglądy
(Kresowian, Cyganów, Żydów, Greków,
Sowietów, Łemków), toteż z przyjemnością wracają do tekstu „Samych obcych”. Spektakl w reżyserii Juliusza
Chrząstowskiego w Kościele Pokoju
wystawiono po raz trzeci.
– Były wzruszenia, uruchomiły się
wspomnienia. Niektórzy widzowie mówili: „to historia mojego życia, to historia mojej młodości”. Barwnie nakreślona w spektaklu mapa społeczeństwa
z połowy XX wieku ma obecnie swoją
kontynuację. Wśród nas znów pojawili się „obcy”, Ukraińcy, uciekający ze
swojego kraju przed wojną. Pojawiają się pytania o przyszłość i wartości:
czy przyjmiemy ich nie tylko fizycznie
w swoich domach, ale także mentalnie,
kulturowo? Czy pozwolimy im pośród
nas poczuć się bezpiecznie, jak u siebie? – czytamy na stronie kościoła.
JB

foto: D. Gębala

„Samych
Obcych” w
Kościele Pokoju
wystawiono po
raz trzeci.
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sztućcami jak normalny człowiek, ani
nawet napić się z kubka. To wszystko
utrudnia spastyka rąk oraz ich trzęsienie się. Od ponad roku nie przebywał
poza czterema ścianami, chyba że na
chwilkę przed budynkiem ośrodka, w
którym obecnie przebywa – w Instytucie Neurorehabilitacji Animus. Przez
nieszczęśliwy wypadek stracił całe

swoje życie i próbuje je teraz poskładać, by móc funkcjonować w przyszłości wśród innych, robiąc to, co kocha
– programowanie laserów, pras krawędziowych oraz ploterów CNC, projektowanie przestrzennych konstrukcji
stalowych. Do tego wszystkiego, niestety, niezbędne są sprawne ręce. Na
obecną chwilę nie jest jeszcze w stanie
chodzić, ale dzięki intensywnej rehabilitacji będzie, wierzymy w to mocno
– mówi Angelika Tkaczyk.
Podczas niedzielnego festynu nie
zabrakło licytacji fantów i voucherów,
dmuchańców, kiermaszu książek, pokazu zumby czy przejażdżek zabytkowymi autami. Nie zabrakło również
pierogów, bigosu czy słodkich wypieków. Wszystko po to, by pomóc Łukaszowi w powrocie do zdrowia.
JB

83. rocznica napaści
ZSRR na Polskę

foto: J. Bereśniewicz

początek ciężkiej drogi do celu, jakim
jest odzyskanie sprawności. - On zrobił naprawdę kilometrowe postępy, na
nowo uczy się podstawowych czynności, które dla nas, zdrowych są banalne,
np. uśmiech. Cała jego mimika, którą
prezentuje teraz, to efekt bardzo ciężkiej pracy. Niestety, wciąż nie może
sam korzystać z toalety, zjeść posiłku

foto: J. Bereśniewicz

W niedzielę, 11 września odbył
się festyn charytatywny dla Łukasza Tkaczyka. Choć kapryśna pogoda
nieco pokrzyżowała szyki organizatorom, to i tak wydarzenie można
uznać za pełen sukces! Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powiatu świdnickiego udało się zebrać 23
707,30 zł.
– W tym roku udało nam się zebrać
łącznie 23 707,30 zł przy naprawdę
okropnej pogodzie. Jesteście cudowni. A
wiele voucherów trafi jeszcze na grupę
z licytacjami – informuje siostra Łukasza, Angelika. Łukasz Tkaczyk jest
mieszkańcem Świdnicy. Przed wypadkiem pracował, był szczęśliwy, miał
mnóstwo marzeń i planów. Wszystko
zostało przekreślone w jednej chwili. Mężczyzna stracił przytomność
i spadł z kilku schodków. Niestety,
pech sprawił, że doznał rozległego
urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku którego w ciężkim zagrażającym
życiu stanie trafił na OIOM. Tam lekarze rozpoczęli walkę o Łukasza, a
świdniczanin wcale nie miał zamiaru
się poddać. W końcu udało się go wybudzić ze śpiączki, ale był to dopiero

Co roku w organizację uroczystości włączają się żołnierze Wojska Polskiego.

We wrześniu 1939 r. armie Niemiec i Związku Sowieckiego najechały Polskę, rozpoczynając drugą wojnę
światową. W niedzielę, 18 września
pod Pomnikiem Katyńskim odbyły się
uroczystości z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej z okazji obchodów 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka.
Uroczystości na placu św. Małgorzaty poprzedziła msza święta celebrowana przez biskupa Ignacego Deca.
Po nabożeństwie zebrani w asyście
honorowej kompani Wojska Polskiego udali się pod Dąb Katyński. Wśród
zaproszonych gości znalazł się m.in.
poseł Ireneusz Zyska, ks. Tadeusz Faryś, wiceprezydent Świdnicy Szymon
Chojnowski, przedstawiciele służb
mundurowych, młodzież ze świdnickich i gminnych szkół. W programie nie
zabrakło apelu poległych, występu zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury

w Świdnicy, złożono także okolicznościowe wiązanki. Głównym organizatorem uroczystości było Świdnickie
Stowarzyszenie Patriotyczne.
JB

83 lata temu Armia Czerwona wkroczyła na
teren Polski, jednocześnie łamiąc polsko–
sowiecki pakt o nieagresji. Brutalny atak
na Polskę był efektem układu podpisanego
w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Porozumienie podpisał minister spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachim von Ribbentrop
oraz komisarz spraw zagranicznych ZSRR
Wiaczysław Mołotow, pełniący też funkcję
premiera. Siły Armii Czerwonej liczyły 1,5
miliona żołnierzy, ponad 6 tysięcy czołgów
i 1800 samolotów. Sowieci napadli na Polskę, realizując ustalenia zawarte w tajnym
protokole paktu Ribbentrop–Mołotow. W
starciach z Armią Czerwoną zginęło ok 2,5
tysięcy polskich żołnierzy, a 20 tysięcy zostało rannych i zaginionych. Szacuje się, że
około 250 tysięcy żołnierzy trafiło do niewoli sowieckiej, w tym 10 tysięcy oficerów,
których rozstrzelano.

aktualności

Przyjazd do naszego miasta zabytkowych aut to nie lada gratka dla wszystkich fanów motoryzacji.

załóg. Następnie pojazdy wyruszą w
podróż do Bolkowa. Dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie rajdu odbędzie się w niedzielę w godz.
12:30-13.00 w samym sercu Świdnicy.
Głównym organizatorem rajdu jest Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników
Motoryzacji. Partnerami wydarzenia są
Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Urząd
Miejski w Świdnicy, powiat jaworski,
miasto Bolków i miasto Świebodzice.
DG

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

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.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Saperów
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) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXI/323/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Świdnicy – ul. Saperów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

SPAWACZ

z uprawnieniami spawania blach spoinami czołowymi w metodzie MAG (135)
Osobom chętnym do pracy w zawodzie spawacza oferujemy możliwość uzyskania
niezbędnych uprawnień.

ROBOTNIK
OBRÓBKI WIÓROWEJ:
TOKARZ, FREZER
MALARZ
OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego,
złożonego wyrobu;

w dniach od 3.10.2022 r. do 24.10.2022 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 20.10.2022 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 15:00.
Dyżury projektanta odbędą się w dniach: 3.10.2022 r. w godzinach 10:00-12:00 oraz w dniu dyskusji publicznej
w godzinach 10:00-15:00
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 7.11.2022 r.

OPERATOR SUWNICY
z uprawnieniami IS lub IIS

OCZYSZCZACZ
KONSTRUKCJI
• 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

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.

Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania w pracy, rzetelności i odpowiedzialności.

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.

Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal - Słaniewska
23.09 - 6.10.2022 r. |
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ogłoszenie

To będzie nie lada gratka dla
miłośników motoryzacji. Wielkimi
krokami zbliża się Międzynarodowy
Rajd Pojazdów Zabytkowych Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25
września. Start i metę zaplanowano
na świdnickim Rynku.
Uroczyste rozpoczęcie imprezy
odbędzie się w sobotę, 24 września o
godz. 9.00 na świdnickim Rynku. Pół
godziny później przewidziano start

reklama

foto: D. Gębala

Kawalkada zabytkowych
pojazdów zawita
do Świdnicy!

aktualności

Za nami 31. Fotomaraton Chciał zarobić,
Świdnicki
stracił ponad
tasiuk po obejrzeniu 33 zestawów 33
autorów postanowiło przyznać: I nagrodę w wysokości 3500 zł Kacprowi
Bortkiewiczowi, II nagrodę w wysokości 1500 zł Łukaszowi Kędziorowi,
III nagrodę wysokości 500 zł Karolinie Szmajduch. Prace wszystkich
uczestników można podziwiać na wystawie zlokalizowanej pod teatrem na
świdnickim Rynku.
JB

Najlepsza trójka spośród 33 uczestników odebrała z rąk jury nagrody pieniężne.

160 tysięcy złotych
Do
świdnickich
policjantów
zgłosił się 40-latek, który padł ofiarą oszustów działających na rynku
kryptowalut. Mieszkaniec powiatu
świdnickiego przez swoją niefrasobliwość stracił ponad 160 tysięcy złotych.
Jak wynikało z relacji mężczyzny
na jednej ze stron internetowych znalazł newsa o nowej wirtualnej monecie, wypełnił formularz podając swój
numer telefonu. Po jakimś czasie
zadzwoniła do niego kobieta, która
przedstawiała się jako konsultantka tej firmy. Kobieta oświadczyła, że
utworzyła już dla 40-latka konto na
platformie, następnie zweryfikowała
dane mężczyzny oraz przekazała informacje, że w najbliższym czasie z
40-latkiem skontaktuje się jego osobisty doradca finansowy. Na kontakt nie
trzeba było długo czekać, bo jeszcze
tego samego dnia „rzekomy doradca”
zadzwonił do mężczyzny. - Rozmówca
opowiedział mężczyźnie jak w krótkim
czasie można sporo zarobić. Kilkukrotnie kontaktował się z 40-latkiem namawiając na inwestycje oraz oferując

swoją pomoc. Przyszłe inwestycje mężczyzna rozpoczął od zainstalowania na
swoim tablecie wskazanej przez rzekomego konsultanta „specjalnej aplikacji
do obsługi platformy inwestycyjnej”.
Ta „specjalna aplikacja” okazała się
niczym innym jak oprogramowaniem
umożliwiającym zdalne sterowanie
systemem operacyjnym przez Internet, po zainstalowaniu którego konsultant uzyskał dostęp do tego co działo
się na urządzeniu 40-latka. Kolejnego dnia konsultant namówił 40-latka
na pierwsze inwestycje i polecił zrobić przelew, potem kolejny. W efekcie 40-latek przelał kwotę ponad 160
tysięcy złotych na konto inwestycyjne
z którego oszuści pieniądze przelali
na inne konta – mówi rzecznik KPP
Świdnica, Magdalena Ząbek. –Po raz
kolejny apelujemy o rozwagę podczas
wykonywania operacji finansowych.
Pamiętajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody, których celem
jest wyłudzenie pieniędzy. Zachowajmy zdrowy rozsądek, a wobec obcych
bądźmy nieufni.
Oprac. red.

Cztery Żywioły Słowa: spotkanie z pisarzem
Zygmuntem Miłoszewskim
Polski powieściopisarz i publicysta,
współautor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, laureat Paszportu „Polityki” Zygmunt Miłoszewski spotka się ze
świdniczanami już 10 października w sali
teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Wstęp wolny.
Zygmunt Miłoszewski początkowo
pracował dla popularnej gazety jako reportażysta z sal sądowych, a nabyte tam
doświadczenie skrupulatnie wykorzystał,
tworząc kolejne historie. Książki regularnie
wydaje od 2005 roku, a jego debiutem literackim był horror „Domofon”. Wraz z upływem lat autor nie tylko rozwijał swój talent,
ale też stopniowo zdobywał uznanie czytel-

ników i krytyków, o czym świadczą kolejne przyznawane mu nagrody. Wśród nich
warto wymienić Nagrodę Wielkiego Kalibru
czy tytuł najlepszej książki 2014 roku za powieść „Gniew” przyznanej w plebiscycie organizowanym przez Radiowy Dom Kultury
„Trójki”. Książki, jakie tworzy, pozwalają czytelnikowi zagłębić się w zupełnie inny świat
— pełen kryminalnych intryg, problemów
społecznych czy zagadek, które musisz rozwiązać. Oprócz tego autor porusza często
niewygodne tematy odnoszące się do antysemityzmu, korupcji oraz służb specjalnych
znanych z PRL-u. Sprawiło to, że Zygmunt
Miłoszewski zyskał popularność nie tylko w
Polsce, ale również w innych krajach — jego

utwory zostały wydane w Holandii, Francji,
Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Znany
jako publicysta, reportażysta, scenarzysta i
pisarz wraz z rozwojem swojej kariery odkrywał kolejne talenty. Choć obecnie jest
szczególnie znany jako autor poczytnych
książek, to dał się też poznać jako scenarzysta, pracując razem z Borysem Lankoszem
nad ekranizacją „Ziarno prawdy”. Zygmunt
Miłoszewski ze swoim bratem Wojciechem
Miłoszewskim stworzył również scenariusz do serialu kryminalnego „Prokurator”.
Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury, a poprowadzi je Aleksandra Kulak.
Oprac. red.

Johnny Trzy Palce wraca do Klubu Bolko
Alternatywne country w wykonaniu świdniczan zawsze przyciąga
na koncerty tłumy fanów. W sobotę,
1 października będzie kolejna okazja,
aby spotkać się z Johnnym Trzy Palce
w Klubie Bolko. Towarzyszyć im będą
Rock n Roll Rebels z Sosnowca i wrocławsko-świdnickie SickRats.
W tym roku mija 10 lat od zwycięstwa zespołu Johnny Trzy Palce na
świdnickim przeglądzie muzycznym
„Truskawka”, podczas którego oczarowali jury i publiczność swoją nowatorską wizją country – prosto z dorzecza Witoszówki. Mimo dosadnych
tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać widownię do zabawy jak mało
kto. Skład tworzą: Michał Moskal
(gitara akustyczna, wokal), Michał
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Kumięga (gitara elektryczna, wokal),
Konrad Żemojcin (banjo, mandolina,
harmonijka), Bartek Łysionek (gitara
basowa) oraz Adam Radecki (perkusja).
Koncert organizowany przez
Świdnicki Ośrodek Kultury rozpocznie się w sobotę, 1 października o
godzinie 19:00 w Klubie Bolko (pl.
Grunwaldzki 11). Bilety w cenie 20
zł (przedsprzedaż) są już dostępne
on-line i w kasach ŚOK. Sprzedaż i
szczegóły na stronie: https://sok.com.
pl/johnny-trzy-palce-rock-n-rollrebels-sickrats-country-rock/.
foto: M. Trzpiot

foto: M. Wojciechowska

Ogłoszeniem wyników zmagań
w 31. Fotomaratonie Świdnickim zakończyło się trzydniowe święto fotografii w Świdnicy.
Uczestnicy co dwie godziny otrzymywali po dwa tematy, do każdego z
nich musieli wykonać po jednej fotografii. Liczyła się przede wszystkim
technika oraz kreatywność.
Jury w składzie: Piotr Dębiński,
Jarosław Łukaszewicz i Andrzej Pro-

oprac.

◄ Johnny Trzy Palce na lokalnej
scenie muzycznej cieszy się
niesłabnącą popularnością.

Deszcz pokrzyżował plany,
jednak najwytrwalsi dali radę!

uczniów świdnickich szkół podstawowych – „Ekologiczne formy transportu
oczami dziecka”.- We wtorek, 20 września w holu dworca odbyła się prelekcja dotyczącą historii kolejnictwa oraz
wystawa modeli taboru kolejowego,
lamp kolejowych, szaf z biletami, a także
czapek kolejowych. Dla dzieci przygotowano kartonowe modele pociągów do
sklejania. Tego dnia na dworcu autobusowym zwiedzić można było zabytkowy
autobus „School Bus”. W czwartek, 22
września podczas „Dnia bez samochodu” na pasażerów komunikacji miejskiej
czekały miłe niespodzianki przygotowane przez pracowników Wydziału Transportu – mówiła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
DG

▼ Jedną z atrakcji dla najmłodszych była
możliwość zwiedzania zabytkowego
autobusu „School Bus”.
Choć pogoda nie sprzyjała w tym roku jeździe na rowerze, to i tak rajd można uznać
za udany.

temat przewodni kampanii to „Lepsze
połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej
skomunikowane miejsca. Do 22 września na dworcu kolejowym i autobusowym można było obejrzeć wystawę
prac plastycznych wykonanych przez

reklama

foto: J. Bereśniewicz

foto: D. Gębala

Mimo deszczowej pogody, ponad
100 śmiałków stawiło się na starcie rajdu rowerowego, który o godz.
10.00 wyruszył spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Miłośnicy jednośladów dojechali na lodowisko, gdzie
czekała na nich gorąca grochówka,
herbata i owoce. Wydarzenie odbyło
się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022.
Celem rajdu jest promowanie oraz
popularyzacja wśród mieszkańców
Świdnicy jazdy na rowerze, alternatywnych środków transportu, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
dbania o środowisko i zdrowego stylu
życia. Europejski Tydzień Mobilności
trwa od 16 września. Jego celem jest
rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu.
Kampania zainicjowana przez Komisję
Europejską w 2002 roku ma zachęcać
mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń
i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. Tegoroczny

aktualności

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

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

735 973 125

lub napisz

mcd.swidnica@mborowy.pl

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
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Urząd Miasta w Świdnicy zaprasza przedstawicieli lokalnego
biznesu na spotkanie, które odbędzie się 3 października w Miejskim
Centrum Wspierania Inicjatyw
(Świdnica, Rynek 39/40). Dzięki
udziałowi w wydarzeniu przedsiębiorcy znajdą odpowiedź na pytanie, jak ratować biznes w obliczu
rosnących kosztów.
Spotkanie będzie poświęcone
tematom rosnących kosztów prowadzenia firmy, kondycji rynku w kontekście jego wpływu na rozwój przedsiębiorstw, perspektyw finansowania
oraz osiągania efektywności energetycznej w czasach kryzysu energetycznego i rosnących cen energii.
Agenda spotkania:
▪ 11:30 – 12:00: rejestracja, powitalna kawa
▪ 12:00 – 13:00: Jak przetrwać kryzys,
czyli makroekonomiczne otoczenie
przedsiębiorstw. Bieżąca sytuacja i
perspektywy - dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach
Executive MBA
▪ 13:00 – 13:20: przerwa kawowa, poczęstunek
▪ 13:20 – 14:20: Efektywność energetyczna - obowiązek czy konieczność
- Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
▪ 14:20 – 15:00: networking, zakończenie
Aby wziąć udział w spotkaniu,
należy wypełnić zgłoszenie: https://
forms.gle/Myb2ZqMGV66fiuPM7.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a
liczba miejsc ograniczona - decyduje
kolejność zgłoszeń. Organizatorem
spotkania jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowych informacji na temat
wydarzenia udziela Łukasz Szafran –
tel.: 74/ 856 28 91, e-mail: l.szafran@
Oprac. red.
um.swidnica.pl.

Nowa szefowa
w oczyszczalni ścieków
Katarzyna Partyka jest pierwszą od piętnastu lat kobietą-szefem w świdnickiej oczyszczalni. Ukończyła prawo i filologię polską oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego. W swojej karierze zawodowej zarządzała biurem prawnym w prywatnej
spółce i kierowała działem zarządzania majątkiem dużej uczelni publicznej.
Od czego zaczęła Pani swoje
urzędowanie?

- Od swoistej inwentaryzacji stanu posiadania. Oczyszczalnia nie jest obiektem nowym, w ciągu ponad dwudziestu lat jej funkcjonowania urządzenia
technologiczne zostały dość mocno
wyeksploatowane i na dzisiejsze realia
są mocno energochłonne. Będę starała
się pozyskać środki zewnętrze – czy to
unijne czy krajowe - aby nadrobić zaniedbania inwestycyjne w oczyszczalni,
doprowadzić do obniżki kosztów funkcjonowania przy jednoczesnym podniesieniu wydajności. Ponadto chciałabym zwiększyć świadomość świdniczan w zakresie gospodarki ściekowej
gospodarstw domowych. Nie każdy ma
wiedzę, że, zmieniając przyzwyczajenia w zakresie stosowania choćby domowych detergentów, można w istotny
sposób wpłynąć na jakość ścieku, a co
za tym idzie, na proces technologiczny
w oczyszczalni i jego koszty. Przyszło mi
również zmierzyć się z problemem wód
przypadkowych oraz kontrolą zrzutów
ścieków przemysłowych do kanalizacji.
Spółka zakupiła drugi mobilny - a trzeci w ogóle - automatyczny próbopobierak, który będzie mógł zostać zainstalowany w kanale odbierającym ścieki z
konkretnego miejsca i przez określony
czas będzie pobierać próbki, które później zostaną poddane analizie w akredytowanym laboratorium.

Co my sami możemy zrobić
dla środowiska?

- Przede wszystkim nie przeszkadzać
profesjonalistom, czyli nam. Wspo-

Życie bez guza Ewinga.

Oprac. red.
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Katarzyna Partyka jest pierwszą kobietą od 15 lat, która szefuje świdnickiej oczyszczalni ścieków.

mniałam już o odpowiednim doborze
detergentów. Aby zmniejszyć zawartość fosforu, amoniaku czy reaktywnych związków chloru w ściekach,
wystarczy czytać etykiety i zamiast
tradycyjnych detergentów wybrać
ekologiczne środki czystości, które w
swoim składzie nie zawierają enzymów, surowców pochodzenia petrochemicznego, toksycznych substancji
zapachowych, konserwantów, wybielaczy czy drażniących środków pianotwórczych. Wiele środków do sprzątania można zastąpić rozcieńczonym
octem lub sodą oczyszczoną. Takie
działanie nie tylko wpłynie na jakość

dochodzących do oczyszczalni ścieków, ale i - co ważniejsze - na zdrowie użytkowników. Kończąc, proszę
pamiętać o fundamentalnej zasadzie:
toaleta to nie śmietnik, a kanalizacja
i oczyszczalnia to nie wysypisko. Nie
wrzucajmy syntetycznych ściereczek
czy chusteczek, pampersów, podpasek,
woreczków foliowych i innych przedmiotów, które mogą zatkać kanalizację albo unieruchomić nasze urządzenia, gdyż takie bezmyślne zachowania
wpływają negatywnie nie tylko na
pracę oczyszczalni ścieków, ale przede
wszystkim na środowisko.
Red.

Nowa kotłownia w Zespole Szkół
Budowlano-Elektrycznych

foto: Zalogowani

16-letni Alek walczy ze
złośliwym nowotworem
16-letni Alek dwa lata temu brał
udział w piątej edycji Zalogowanych.
Przeszedł do drugiego etapu, w którym zaprezentował świetny pomysł
na założenie szkoły tańca w Świdnicy. Konkurs ukończył z wyróżnieniem, dając się poznać jako uśmiechnięty, pełny energii młody człowiek.
Teraz przed Alkiem zdecydowanie
trudniejsze starcie – od lipca walczy
z guzem Ewinga, złośliwym nowotworem kości oraz tkanek miękkich
IV stopnia.
Wszyscy, którzy chcą pomóc Alkowi w tej nierównej walce, mogą
dokonywać wpłat na stronie: https://
zrzutka.pl/zjyx9r. Każda pomoc jest
na wagę złota.

foto: D. Gębala

Jak ratować biznes
w obliczu rosnących
kosztów? Spotkanie
dla przedsiębiorców

16-letni Alek marzy o tym, aby wyzdrowieć.
By tak się stało potrzebne jest mu wsparcie.

Pomimo rozpoczęcia roku szkolnego, trwają prace przy modernizacji
kotłowni znajdującej się w Zespole
Szkół Budowlano-Elektrycznych w
Świdnicy. Pierwsza część inwestycji
dotyczy modernizacji kotłowni oraz
montażu pomp ciepła w placówce.
Zakres prac obejmuje: demontaż
dwóch kotłowni wbudowanych stałopalnych „A” i „B”; remont budowlany
pomieszczenia kotłowni „A”; montaż
kotłowni gazowej, z dwoma kotłami
kondensacyjnymi 2x150 kW, wspomaganymi kaskadą pomp ciepła, montaż
kaskady pomp ciepła 2x43 kW, na powierzchni terenu na płycie fundamentowej wraz z ogrodzeniem, montaż
instalacji zasilania w ciepło rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni „B” z
nowej kotłowni, w miejscu istniejącej
kotłowni „A”; złomowanie i utylizację
zdemontowanych elementów kotłowni oraz gruzu budowlanego. Wartość

foto: Starostwo Powiatowe w Świdnicy
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Nowa inwestycja pozwoli na oszczędzanie
energii.

inwestycji brutto to 963 090 zł. Kolejną częścią inwestycji będzie montaż
paneli fotowoltaicznych.
Oprac. red.
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Za nami wernisaż wystawy pokonkursowej
„ZESTAW-ŚWIDNICA 2022”

foto: M. Wojciechowska

Świdnicy. Na konkurs nadesłano
143 zestawów prac 144 autorów, z
których 31 zestawów prac 32 autorów znalazło się na wystawie prezentowanej w bibliotece.
W tym roku nie przyznano
Grand Prix.
I nagroda – 2500 złotych otrzymała Dagmara Szczygielska z Bytomia za zestaw „Cień”.
II nagroda – 1500 złotych otrzymał Paweł Tomczyk z Kielce za zastaw „Tożsamość”.
Ponadto przyznano dwa równorzędne wyróżnienia po 1000 złotych
dla Anny Jakubowskiej z Gdańska za
zestaw „Cztery żywioły: ziemia, woda,
mgła, człowiek” i dla Małgorzaty Pawelczyk z Białegostoku za zestaw „Z
pokolenia na pokolenie”.

W wernisażu udział wzięli artyści fotografowie z Polski i z Czech, laureaci i uczestnicy konkursu a także mieszkańcy Świdnicy.

1 października o godz. 15.00 rozpocznie się Noc Bibliotek. - W tym
roku planujemy, jak zresztą przy
okazji każdej edycji mnóstwo ciekawych wydarzeń, warsztatów i spotkań zarówno dla małych jak i dużych
czytelników – mówi Ewa Cuban, dyrektor biblioteki.
O godzinie 15.00 organizatorzy
rozpoczną wydarzenie wspólnym czytaniem przygotowanego specjalnie na
tę edycję tekstu. O 16.00 zaplanowane
są warsztaty z robotyki GAME ONE,
kolejno spotkanie autorskie z Joanną
Zagner-Kołat połączone z warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez
autorkę. O 17.30 – wszystkich zapalonych turniejowiczów zapraszamy na
turniej gry KLASK. O 18.00 spotkanie
z Karoliną Korwin Piotrowską i jej
twórczością, spotkanie poprowadzi
jej przyjaciółka, filozofka, publicystka
Katarzyna Kasia. - Nowością w tym
roku jest zaplanowany nocny maraton
planszowania. Rozpocznie się ok. godz.
19.00 i potrwa minimum do północy.
Tak więc wszystkich głodnych spotkania z grami planszowymi zapraszamy i gwarantujemy wspaniałą zabawę – dodaje Ewa Cuban. W sobotę, 1
października, w bibliotece zostanie
zaprezentowany także Rękopis dla
Bolka, który od kilku miesięcy wraz z
różnymi instytucjami i czytelnikami
biblioteki był przygotowywany. Jest to
ręcznie przepisana „Rapsodia” Świdnicka Jana Władysława Grabskiego,
licząca ponad 600 stron, którą przepisywało blisko 500 osób. Rękopis
będzie wyłożony w specjalnie przygo-

towanej gablocie wraz z prezentacją
autora i całego projektu. - Ponadto w
programie warsztaty z tworzenia łapaczy snów, ścieżka sensoryczna pn.
„Poczuj powieść” czym nawiążemy
do tegorocznego hasła Nocy Bibliotek,
pokój zagadek, rodzinna strefa Amazona, Maxigry, stanowiska plastyczne,
Sleeveface wraz z fotobudką oraz strefa chillout’u, gdzie każdy znajdzie coś
pysznego – mówi Ewa Cuban. - Tak
więc zapowiada się wspaniała sobota,
gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i na pewno miło spędzi popołudnie.
Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata
Hercuń

– właścicielka gospodarstwa edukacyjnego „Kraszowicka
Zagroda” w Świdnicy.
Literaturę kocham i całe życie czytam,
nie wyobrażam sobie dnia bez przeczytania choćby jednej linijki.
Kilka lat temu koleżanka polonistka
poleciła mi francuskiego pisarza Erica-Emmanuela Schmitta. Od pierwszej
przeczytanej jego powieści wpadłam w
nałóg pochłaniania kolejnych historii:
coraz to nowa tematyka z różnych stron
świata opisana tak pięknym, poetyckim
i ciepłym językiem, że chce się jeszcze
i jeszcze. Każda z nich zostawia coś w
duszy i sprawia, że myśli wokół tematu i bohaterów nie chcą odejść. Tak też
jest z książką, którą chciałabym polecić
i chętnie sięgnę po nią drugi raz - choć
nigdy dotąd tego nie robiłam. „Kobieta
w lustrze” opowiada o trzech kobietach
o zbliżonych do siebie imionach z trzech
epok, które na pozór dzieli wszystko, a
łączy
cierpienie,
poszukiwanie siebie,
nieustanna
walka z codziennością i otaczającym
je światem. Ich losy
zaskakująco splatają się w sposób,
który jest typowy
dla Schmitta, aż
chciałoby się zadać pytanie, jak
on to robi?. Po
prostu genialnie.

Symboliczna ławka
tematem przewodnim
spotkania z ks. Sikorą

foto: J. Bereśniewicz

Noc Bibliotek w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W piątek, 16 września odbył
się wernisaż wystawy pokonkursowej XXVII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFII
„ZESTAW – Świdnica 2022”, inaugurującej 35. Dni Fotografii.
Uroczystość oficjalnie otworzyli: Szymon Chojnowski – zastępca prezydenta, Joanna Gadzińska – wiceprzewodnicząca
Rady Miasta, Anna Rudnicka –
dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Andrzej Protasiuk – ar- Wernisaż otworzyli organizatorzy 35. Dni Fotografii
tysta fotograf /Es. FIAP/, jeden z
członków jury i Ewa Cuban – dyrektor
Rzepiński; zaprzyjaźnieni artyści fotobiblioteki. W wernisażu ponadto wzięgrafowie z Polski oraz z Czech; laureaci
li udział pozostali członkowie jury, tj.
i uczestnicy konkursu ZESTAW; mieszPiotr Bernacki i Piotr Tomczyk; orgakańcy, czytelnicy i pracownicy biblionizatorzy pleneru aktu SUDECKA VEteki. Patronat nad wydarzeniem objęła
NUS – Dariusz Sebastiański i Robert
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent

Przyjaciele
biblioteki polecają

Spotkanie z ks. Sławomirem Sikorą poprowadziła Mariola Mackiewicz.

9 września w sali cysterskiej
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z ks.
Sławomirem Sikorą, autorem m.in.
powieści „Ławka”. Wydarzenie związane było z 370. rocznicą powstania
Kościoła Pokoju w Świdnicy.
– Myślę, że nam wszystkim potrzebna jest dziś taka szeroka ławka,
na której mogą usiąść osoby o różnych
poglądach, kolorze skóry czy pochodzeniu i po prostu ze sobą porozmawiać – mówił biskup Waldemar Pytel.

Jak podkreślał autor, czyli ks. Sławomir Sikora, pisanie stało się dla niego
formą autoterapii, dzięki której mógł
zajrzeć w głąb siebie. – Bohaterowi
książki podarowałem trochę z mojego
życia. Mamy podobne ulubione potrawy, słuchamy tej samej muzyki, nawet
nosi moje niedoszłe imię. Na szczęście
Radosław to nie ja, a cała fabuła jego
życia jest fikcją. Jeśli pozwoliłem przeżyć mu „coś mojego”, to tylko i wyłącznie na jego sposób – mówił duchowny.
JB
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wieści z powiatu

tworzenie win
jest wielką przygodą
W jednej z miejscowości na terenie
gminy Żarów - Mielęcinie - znajduje
się winnica, którą prowadzi Marek Zywer , nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Żarowie. Warto się tu zatrzymać, bo,
jak mówią okoliczni mieszkańcy, to
miejsce „z duszą”, a i prawdziwi smakosze win mają tu w czym wybierać.

Kiedy i w jaki sposób powstała
Winnica Markowa w Mielęcinie?

- Tworzenie win jest wielką przygodą,
niewiadomą, obietnicą, po trosze magią,
ot i cała tajemnica. W największym skrócie „markowa”, bo Marek ją prowadzi.
To niewielka winnica typu burgundzkich clos, otoczona kamiennym murem
i wysokim żywopłotem, gospodarczymi
budynkami. Zaledwie 25 arów – ćwierć
hektara, 830 krzewów Chardonnay, Bacchusa, Rieslinga, Merolta, Dornfeldera i
Cabernet Dorsy. Prace pielęgnacyjne,
zbiór i selekcja – ręczna robota. Bez glifosatu, „ciężkiej chemii”, gdzie głównym
środkiem stosowanym w winnicy jest
Romeo, działający jak szczepionka i posiadający certyfikat Instytutu Ochrony
Roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Winiarnia, miejsce winifikacji,
to dawna stajnia z roku 1740. Podstawowe wina to białe i czerwone cuvee. Łatwy
dojazd: zaledwie 5 kilometrów od Żarowa, drogowskaz podpowie, w którym
miejscu najlepiej skręcić w jej kierunku.

Uprawianie winorośli wymaga
wiedzy m.in. o tym jak dbać o
ziemię.

- Tak, dokładnie. Jeśli popatrzycie Państwo na fotografie przedstawiające
winnicę ( fotografie można zobaczyć

By stworzyć najlepsze wino, trzeba mieć najlepsze winogrona. Tych nie brakuje w Mielęcinie

na FB Winnica Markowa), to z pewnością zauważycie, że ziemia w winnicy
utrzymywana jest „na czarno”. Nie ma
tu trawy, a tym bardziej chwastów. Takie rozwiązanie przynosi kilka korzyści.
Po pierwsze, w słoneczne dni, ziemia się
szybko nagrzewa, gromadzi sporo ciepła, które oddaje jeszcze długo w nocy.
Wegetacja staje się korzystniejsza. Po
drugie, miejsce jest bardziej suche, co
wyraźnie zmniejsza zagrożenie wystąpienia chorób grzybowych. To z kolei
przekłada się na mniejszą ilość prewencyjnych oprysków. Utrzymanie winnicy
w taki sposób pociąga za sobą 30 – 40
kilometrów, które każdego sezonu muszę przejść za glebogryzarką…. Średnio
jedna czwarta lub nawet 30% gron nie
odczekuje zbiorów. Zostają usunięte,
aby pozostałe miały lepszą jakość. Ten
proces nazywa się zielonym zbiorem i

jego „ofiarą” pada nawet około tony dojrzewających owoców.

Czy mógłby Pan opowiedzieć
naszym Czytelnikom o tym, jak
powstaje wino.

- Praca w winnicy jest ważniejsza, bo
tu tak naprawdę powstaje przyszły charakter wina. Jak mawiają winiarze, aby
stworzyć najlepsze wino, trzeba mieć
najlepsze winogrona. W winiarni należy
już tylko uważać, aby tego nie popsuć. Tak
więc przed fermentacją nie myjemy gron
(nie zbieramy też ich po deszczu), nie dodajemy wody, ani cukru. Białe grona po
odszypułkowaniu poddajemy działaniu
prasy, bo białe wina robione są tylko z
moszczu. Ten, zanim trafi do kadzi fermentacyjnej, musi być sklarowany. Tylko
taki powinniśmy zaszczepić drożdżami.
Dodam, że każdej odmianie dedykowany

W gminie Świdnica powstaną
górskie trasy rowerowe MTB

foto: UG Świdnica

Miłośnicy zjazdów rowerowych
już niebawem będą mogli realizować swoje pasje w gminie Świdnica.
15 września przedstawiciele Stowa-

Na spotkaniu, które odbyło
się w urzędzie, ustalano
szczegóły dotyczące m.in.
oznakowania trasy.
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rzyszenia Strefa MTB Sudety, prezes
Karol Golembka i członek zarządu
Marcin Długopolski spotkali się z
zastępcą wójta Bartłomiejem Stró-

foto: UM Żarów

Marek Zywer:

jest inny rodzaj drożdży winiarskich. Białe wino wymaga dłuOd redakcji:
giej fermentacji alkoholowej w
w powiecie świd
niskich temperaturach. Z tego
nickim znajduje się
powodu używam zbiorników z
kilka winnic, m.in
płaszczem chłodzącym. Wodę
.
w Bagieńcu oraz
lodową do chłodzenia prow Makowicach.
dukuje specjalny chiller, a jej
temperaturę kontroluje zestaw
do kontroli temperatury z zaworem elektromagnetycznym. Aby nadać
winu porządnych aromatów, temperatura fermentacji powinna się wahać wokół
9-10C. No i później nie wolno dopuszczać
do pojawienia się drugiej fermentacji,
tzw. małolaktycznej, która pozbawiłaby wina kwasowości. Białe wino musi
mieć lekką kwasowość, w przeciwnym
razie będzie tylko kompotem z procentami. Inaczej jest z winem czerwonym.
To fermentuje razem ze skórkami, miąższem i pestkami. Podczas maceracji wino
nabiera koloru i tanicznych posmaków,
które może wzmocnić jego dojrzewanie
w dębowej beczce barrique. I przechodzi
tę drugą wspomnianą fermentację. Moje
wina trafiają do beczek na co najmniej 12
miesięcy.

zikiem, by omówić współpracę w
zakresie oznakowania Strefy MTB
Sudety symbolem tras rowerowych,
które powstaną na terenie sześciu
sołectw w gminie.
Spotkanie odbyło się w związku
z realizowanym przez gminę Świdnica projektem pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki
Bystrzycy i Piławy”. - Przygotowaliśmy
propozycje tras, które obejmują odcinki
głównie w obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Świdnica po
istniejących drogach i ścieżkach leśnych
oraz drogach dojazdowych do gruntów
rolnych i leśnych stanowiących własność gminy Świdnica. Naszym celem
jest stworzenie spójnego systemu tras
sygnowanych znakiem „Strefa MTB
Sudety”, który pozwoliłby turystom
rowerowym wykorzystać możliwości
uprawiania kolarstwa górskiego, jakie
istnieją w obszarze gminy Świdnica,
a także przyczyniłyby się do promocji

Podobno w winach z Winnicy Markowej gustują nie tylko
mieszkańcy gminy Żarów?

- Wielu mieszkańców naszej gminy, którzy mieszkają poza Polską, zaopatruje się
w mielęcińskie wina, mimo że mieszkają
w krajach winiarskich. Wiem, że nasze
wina smakowały Gruzinom, Amerykanom, Francuzom, Włochom, Brytyjczykom, Czechom i Niemcom. Mój bardzo
dobry znajomy, niegdyś właściciel winnicy w Heppenheim, stwierdził, że moje
cuvee dorównuje dobrym niemieckim
winom. Ale najmilsze są uwagi klientów
dzwoniących nieraz późnym wieczorem tylko po to, aby podzielić się radością, jaką przynosi im lampka winna z
markowej. Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do Mielęcina. Na
miejscu można kupić białe i czerwone
cuvee, ale też pozwolić się oprowadzić po
winnicy, zobaczyć winiarnię i posłuchać
niekończących się opowieści i anegdot
na temat win. Godziny otwarcia znajdziecie Państwo na stronie facebookowej
i google. Zapraszam.
Oprac. red.

naszej gminy – podkreśla zastępca
wójta Bartłomiej Strózik. W trakcie
rozmów uzgodniono, że w pierwszej
kolejności oznakowana zostanie jedna
trasa rowerowa o łącznej długości ok.
29 km, obejmująca obszar leśny i tereny rolne w miejscowościach: Bystrzyca Górna, Witoszów Dolny, Witoszów
Górny, Mokrzeszów, Modliszów i Pogorzała. – Planujemy, że jej znakowanie odbędzie się jeszcze w tym roku.
Sukcesywnie wraz ze stowarzyszeniem
chcemy planować i wyznaczać kolejne,
aby objąć jak największą cześć gminy
Świdnica trasami rowerowymi Strefy
MTB Sudety – dodaje zastępca wójta.
Dla przypomnienia. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki
Bystrzycy i Piławy przewiduje budowę
5 stanic rowerowych w Wilkowie, Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy
Górnej i Lubachowie, oznakowanie
dróg rowerowych, budowę 2 single-tracków, pumptracka, przystani kajakowej z budynków gospodarczych
oraz połączenia szlaków rowerowych
poprzez kładkę nad rzeką Bystrzycą
w Wiśniowej. Planowana jest na lata
2021-2023. Na ten cel gmina Świdnica
otrzymała 6,7 mln zł. w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
Oprac.red.

wieści z powiatu

Barwny korowód dożynkowy,
prezentacja wieńców, msza święta
dziękczynna, pyszności na dożynkowych stołach, konkursy i dobra
wspólna zabawa taneczna z zespołem
Milano. Tegoroczne dożynki gminne
w Żarowie były wyjątkowo udane.
Współgospodarzami imprezy były
sołectwa Mielęcin oraz Mikoszowa,
które stanęły na wysokości zadania,
przygotowując mnóstwo atrakcji dla
mieszkańców. Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Żarowie, podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, kosze
owoców i warzyw oraz bochny chleba.
- Co roku spotykamy się na przełomie
lata i jesieni, by cieszyć się z tego, co
podarowała nam Matka Ziemia. Stojące przed nami wieńce dożynkowe i
chleby są nie tylko symbolem obfitości
plonów, ale przede wszystkim ciężkiej pracy rolnika. Dlatego dzisiaj, w
czasie dożynek, dziękujmy wspólnie
Bogu za ten piękny świat – mówił ks.
dziekan Piotr Ważydrąg, proboszcz
parafii. Tuż po uroczystej mszy świętej kolorowy korowód dożynkowy z
przedstawicielami
poszczególnych
sołectw udał się na targowisko miejskie w Żarowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dożynkowe wieńce oraz kosze można było
podziwiać tuż przed główną sceną.
Wszystkie zachwycały swoim wyko-

Dożynkowy korowód przeszedł ulicami miasta na targowisko w Żarowie.

naniem. Burmistrz Leszek Michalak,
w asyście starostów dożynek Marty
Wądołowskiej oraz Wojciecha Wiącka podzielili wśród uczestników chleb
wypieczony z tegorocznego ziarna.
- Dożynki to jedno z najpiękniejszych
świąt nie tylko dla rolników, ale także
dla każdego mieszkańca wsi. Wyrażamy w ten dzień radość z zebranych po
ciężkiej pracy plonów. Chciałoby się
powiedzieć, że dobrze by było odpocząć po żniwach, ale, jak wiemy, praca
w gospodarstwie rolnym nie kończy się
wraz ze zbiorem zbóż. Niemniej jednak to właśnie zboże zebrane latem jest

ukoronowaniem ciężkiej pracy rolnika
– z niego powstaje chleb będący symbolem dostatku i sytości – mówił podczas
otwarcia uroczystości dożynkowych
burmistrz Leszek Michalak. Zgromadzonej publiczności bardzo podobało
się także widowisko obrzędowe „Misterium Chleba” oddające dożynkowy
klimat. Program artystyczny w wykonaniu Ludowo-Estradowego Zespołu
Mokrzeszów zaprezentowany został z
licznymi biesiadnymi przyśpiewkami.
Po występie można było wysłuchać
koncertu w wykonaniu zespołu Krukowianie. Stoły uginały się pod róż-

nego rodzaju daniami, przekąskami i
słodkościami, a pomysłowość mieszkańców w ich przygotowaniu była
naprawdę nieograniczona. Gospodynie i gospodarze zadbali o to, by ich
dania nie tylko pysznie smakowały, ale
również stoiska zachwycały swoimi
aranżacjami. Można było spróbować
pierogów, swojskich wędlin, smalcu z
pajdą chleba, wyszukanych ciast i deserów oraz innych lokalnych przysmaków. Rozstrzygnięto także dożynkowe
konkursy. Nagrodę za najpiękniejszy
wieniec dożynkowy zdobyło sołectwo
Pyszczyn. W konkursie „Złota Makutra – Śliwkowy Zawrót Głowy” pierwsze miejsce zajęło sołectwo Bożanów,
drugie miejsce sołectwo Mielęcin, a
trzecie miejsce Oliwia Brańka z Pożarzyska. Nagrody zwycięzcom konkursu
wręczali poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, burmistrz Leszek
Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz sekretarz gminy
Sylwia Pawlik. - Składamy serdeczne
podziękowania gospodarzom tegorocznych dożynek oraz wszystkim mieszkańcom za ogromny wkład, pracę oraz
zaangażowanie w przygotowanie tej
wspaniałej uroczystości - dziękowała
mieszkańcom posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Gwiazdą tegorocznych dożynek gminnych był zespół
Milano, który oczarował i poderwał do
tańca żarowską publiczność.
Oprac. red.

Przed nami pierwszy etap remontu
mostu w Makowicach
Podpisano umowę dot.
Świdnica. Zakres robót obejrealizacji
„Przebudowy
muje: zabezpieczenie konobiektu mostowego nad
strukcji nośnej mostu od
rzeką Piławą wraz z odspodu, umocnienie korycinkiem drogi gminnej
ta rzeki brukiem kamiennr 111785D w miejsconym wraz z wykonaniem
wości Makowice”. Wygurtu betonowego, przekonawcą robót będzie
budowę odcinka drogi
Przedsiębiorstwo Budowgminnej o długości 100
lano-Melioracyjne „BUD- Umowę na remont mostu m (od mostu w kierunku
podpisała wójt gminy Świd-MEL” Sp. z o.o. z Dzierżo- nica, Teresa Mazurek.
Krzyżowej). Jest to pierwniowa.
szy etap przebudowy moWartość zadania wynosi ponad
stu, w drugim etapie wzmocniona i
797 tys. zł, okres realizacji to 11 miezabezpieczona będzie konstrukcja
sięcy od podpisania umowy. Zadanie
mostu od góry wraz z wymianą najest dofinansowane z Rządowego Funwierzchni na moście i przebudowa
duszu Rozwoju Dróg w kwocie 375 tys.
pozostałego odcinka drogi gminnej.
Oprac. red.
zł oraz środków budżetowych gminy

Już niebawem nowe mieszkania zostaną oddane do użytku mieszkańców.

Powoli zbliża się do końca budowa zespołu budynków komunalnych
- jednorodzinnych dwulokalowych w
zabudowie szeregowej na ul. Konopnickiej w Strzegomiu.
Wewnątrz budynków trwają prace wykończeniowe - w wielu mieszkaniach zostały wykonane tynki, posadzki, ułożone płytki w łazienkach.
Również teren na zewnątrz budynków
zaczyna się zmieniać. Na ścianach
szczytowych „szeregówek” widać już
kolorystykę elewacji, zainstalowane
są stalowe konstrukcje schodów, które stanowić będą odrębne wejścia do
mieszkań zlokalizowanych na piętrach

budynków. Pomiędzy budynkami wykonywane są też drogi wewnętrzne z
kostki betonowej. Spodziewany koniec
budowy osiedla powinien nastąpić na
przełomie obecnego i nowego roku. W
ramach projektu powstanie 79 mieszkań wchodzących w zasób lokali mieszkalnych gminy. W jednym z szeregów
domów powstaną też lokale usług socjalnych: ogólnodostępna umywalnia,
pralnia i świetlica. W ramach zadania
zostanie wykonane zagospodarowanie
terenu z miejscami parkingowymi na
terenie osiedla. W sąsiedztwie budynków powstanie niewielki plac zabaw.
Oprac. red.

Świetlica w Sadach
z dociepleniem i nową elewacją
Zakończono kolejny etap modernizacji świetlicy w Sadach. Odebrane
zostały prace, które polegały na dociepleniu budynku i wykonaniu elewacji.
Gmina Marcinowice otrzymała
na ten cel 40 000 zł dofinansowania
z samorządu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi. Wkład własny samorządu wyniósł 39 986,90 zł. W tym
samym konkursie w ubiegłym roku na
remont dachu świetlicy gmina Marcinowice otrzymała kwotę 30 000 zł. Z
budżetu gminy przeznaczono na ten
cel 198 500 zł. Łącznie prace nad re-

foto: UG Marcinowice

foto: UM Strzegom

foto: UG Świdnica

Budują 79 mieszkań
komunalnych

foto: UM Żarów

Święto plonów w Żarowie

Świetlica w Sadach zyskała nową elewację.
Budynek również ocieplono, dzięki czemu
rachunki za ogrzewanie będą niższe.

montem świetlicy wyniosły ponad 308
000 zł.
Oprac. red.
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sport

Uroczyste zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród odbyło się w hali GOKSiR w Witoszowie Dolnym.

Michała Tomiałowicza nastawia pozytywnie przed startem sezonu ligowego. – Podziękowania należą się dla
wszystkich drużyn za wspaniałą sportową rywalizację w duchu „fair play”,
której pięknym podsumowaniem była
odtańczona przez wszystkie zawodniczki
popularna „belgijka”. Wielkie brawa dla
licznie zgromadzonych kibiców, którzy
swoim dopingiem obdarowali dosłownie każdy zespół. Wyrazy wdzięczności
wędrują też do wspaniałej grupy rodziców, która wspierała klub organizacyjnie
i dbała o słodko-owocowy poczęstunek

Wbiegli na szczyt wieży
ratuszowej po raz dziewiąty
Istniało poważne ryzyko, że złe
warunki atmosferyczne storpedują
wydarzenie. Na szczęście dopisała
bardzo wysoka frekwencja, a zawodnicy osiągnęli zadowalające rezultaty.
Za nami 9. Bieg na Wieżę Ratuszową,
który odbył się w niedzielę, 11 września. W sumie na starcie zameldowało się 30 kobiet i 57 mężczyzn.
Śmiałkowie tradycyjnie przebiegli
okrążenie wokół Rynku, a następnie
musieli zmierzyć się z 222 schodami
prowadzącymi na sam szczyt wieży
ratuszowej. Ostatecznie wśród pań
bezkonkurencyjna okazała się Aneta
Pęczar, natomiast w kategorii mężczyzn wymagającą trasę najszybciej
pokonał Mateusz Ślepokura. Na najlepszych zawodników czekały nagrody ufundowane przez Księstwo Świdnicko-Jaworskie, głównego organizatora imprezy oraz Urząd Miejski w
Świdnicy. Partnerami biegu był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Po zakończonej
rywalizacji nie mogło
zabraknąć grupowego
zdjęcia na tle wieży
ratuszowej.

Świdnica

Klasyfikacja kobiet (top 10):
1. Aneta Pęczar – 00:02:34,771
2. Martyna Budzyń – 00:02:43,279
3. Karolina Potoniec – 00:02:46,304
4. Angeliki Czarnecka – 00:02:47,566
5. Katarzyna Bernat – 00:03:03,272
6. Izabela Sołtys – 00:03:13,151
7. Oliwia Brańka – 00:03:15,146
8. Anna Ruszkiewicz – 00:03:16,178
9. Ola Sikora – 00:03:22,865
10. Dagmara Kotlińska – 00:03:29,307
Klasyfikacja mężczyzn (top 10):
1. Mateusz Ślepokura – 00:02:00,246
2. Bartłomiej Wojsław – 00:02:03,131
3. Michał Gruszczyński – 00:02:05,212
4. Paweł Leśnicki – 00:02:06,386
5. Sławomir Ordyniec – 02:02:06,470
6. Łukasz Brańka – 00:02:07,273
7. Mateusz Zalewski – 00:02:08,853
8. Paweł Pachelski – 00:02:13,646
9. Mariusz Ślepokura – 00:02:14,124
10. Paweł Rozumkiewicz – 00:02:16,610

DG

Klasyfikacja końcowa:
1. MKS Polonia Świdnica – MVP drużyny: Inez Chmielewska
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2. ECO UNI Opole – MVP drużyny:
Anna Dolińska
3. UKS SETBOL Oświęcim – MVP drużyny: Nikola Wasztyl
4. KPS Chełmiec Wałbrzych – MVP
drużyny: Maria Chuchro
5. UKPS Lubin – MVP drużyny: Paulina
Barcikowska
6. Volley 34 Łódź – MVP drużyny: Roksana Hankiewicz
7. NTSK Nysa – MVP drużyny: Milena
Lipek vel Wronka
8. UKS SG Kożuchów – MVP drużyny:
DG
Joanna Kostrzewa

Młodzi atleci wrócili
do rywalizacji

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to idealna forma sportowej rywalizacji i dobrej zabawy
dla najmłodszych.

Ponad 130 uczestników zgromadziły na stadionie miejskim im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy
pierwsze po wakacyjnej przerwie
zawody cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Na młodych
sportowców tradycyjnie czekały biegi od 60 do 1200 metrów oraz konkurencje techniczne: skok w dal i
pchnięcie kulą.
Wydarzenie
współorganizowane przez Świdnicką Grupę Biegową,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych w Świdnicy,
Urząd Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jawor-

foto: D. Gębala
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Hermes Świdnica. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęła prezydent
Beata Moskal–Słaniewska.

przez cały czas trwania turnieju. Dziękujemy patronom i sponsorom – relacjonuje zarząd świdnickiego klubu. Nagrody indywidualne i puchary wręczał
prezes klubu Tomasz Gołowkin wraz z
przedstawicielami instytucji wspierających: Alicją Masłyk - wicedyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji oraz Zygmuntem Worsą - wicestarostą świdnickim.

foto: D. Gębala

Dobra organizacja, zespoły z różnych części kraju i rywalizacja stojąca na wysokim poziomie sportowym.
Za nami pierwsza edycja Świdnickiego Ogólnopolskiego Turnieju Młodziczek. Organizatorem wydarzenia był
nowo powstały Młodzieżowy Klub
Siatkówki Polonia Świdnica.
Pierwsza edycja turnieju odbyła
się pod patronatem Teresy Mazurek
– wójt gminy Świdnica, przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz
powiatu świdnickiego. W dniach 10-11
września w dwóch halach (ZSE przy ul.
Pionierów 10 i GOKSiR w Witoszowie
Dolnym) młode adeptki piłki siatkowej
z roczników 2008-2010 toczyły zacięte
boje o Puchar „Młodzieżowej Polonii”. W
turnieju udział wzięło osiem drużyn z
różnych zakątków Polski. Bardzo wysoki i wyrównany poziom gry sprawiał, że
licznie zgromadzeni kibice z wypiekami
dopingowali wszystkie drużyny. Gospodynie turnieju – zespół MKS Polonia
Świdnica I – nie były jednak zbyt gościnne i nie dały szans na zwycięstwo żadnej z przyjezdnych drużyn, wygrywając
wszystkie swoje mecze stosunkiem 2:0.
Skuteczna gra podopiecznych trenera

foto: Młodzieżowy Klub Sportowy Polonia Świdnica

Za nami I Świdnicki Ogólnopolski
Turniej Młodziczek

skie oraz wielokrotnego medalistę
Mistrzostw Polski w skoku w dal Mateusza Jopka odbyło się w czwartek,
15 września. Zawody rozpoczęły cykl
ŚCZL. Kolejne spotkania odbędą się 6 i
20 października oraz 10 listopada. Dla
uczestników z roczników 2010-2013 są
to również eliminacje do finału ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycznych. Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne wróciły do sportowego
kalendarza Świdnicy w 2019 roku i od
tego czasu cieszą się niesłabnącą popularnością. Udział w zawodach jest
bezpłatny, ale ograniczony tylko dla
dzieci i młodzieży zamieszkującej w
powiecie świdnickim.

oprac.

sport

Szare Wilki z charakterem,
ale punkty zostały
w hali mistrza

Najwięcej bramek dla ŚKPR-u, bo aż 11, zdobył Michał Wojtala.

Bór Joynext Oborniki Śl. –
ŚKPR Świdnica 34:29 (16:15)
ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski, Jabłoński – Wojtala 11, Etel 5, Wołodkiewicz 3, Zelek 3, Pęczar 3, Galik 2, Redko
1, Dobrzański 1, Ingram, Chmiel, Siwiński
oprac.

Będą wyciskać setki kilogramów!

Mieszkańcy miasta mogą już
korzystać z pływalni krytej przy
ulicy Marcinkowskiego. Nowym
administratorem
obiektu
jest
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.0022.00. Wejścia ogólnodostępne dla
mieszkańców obowiązują o godzinach: 6.00, 7.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 i 21.00 (z uwagi na zajęcia klubów sportowych i grup zorganizowanych w godzinach popołudniowych do dyspozycji pozostałych
gości pozostaje co najmniej 1 tor). W
weekendy obiekt będzie nieczynny.
Wówczas ŚOSiR zaprasza na basen
przy ulicy Równej.
Cennik i regulamin obiektu jest
identyczny jak na pływalni przy ulicy Równej. Bilet normalny kosztuje
– 12 zł, a bilet ulgowy – 8 zł. Dostępne są również karnety dziesięciowejściowe i promocje dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny
i Świdnickiej Karty Seniora. Karty
sportowe typu MultiSport będą honorowane od 1 stycznia 2023 roku.
DG

Pływalnia przy
ul. Marcinkowskiego:
▪ poniedziałek – piątek
6.00-22.00
▪ godziny ogólnodostępne –
sportowe (pływanie po torach):
poniedziałek-piątek – 6.00, 7.00,
16.00*, 17.00*, 18.00*, 19.00*,
20.00*. 21.00*
atrakcje dla publiczności, która odwiedzi w tym dniu galerię. Będą to
konkursy dla dorosłych kibiców oraz

dzieci, jak również pokazy akrobatyczne.
DG

* Z uwagi na zajęcia klubów sportowych i grup zorganizowanych
do dyspozycji pozostałych gości
pozostaje co najmniej 1 tor.

reklama

Celem zawodów jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych, a także propagowanie aktywnego trybu życia w
naszym regionie. W sobotę, 1 października odbędzie się IV Puchar
Świdnickiego Dzika. Areną zmagań
będzie Galeria Świdnicka.
Na starcie staną amatorzy, którzy w kilku kategoriach wagowych,
osobno dla kobiet i mężczyzn, rywalizować będą w wyciskaniu sztangi.
Zawody będą miały charakter otwarty. W rywalizacji mogą wziąć udział
zawodnicy od 14. roku życia za pisemną zgodą rodziców, zawodnicy
niezrzeszeni w PZKFiTS, amatorscy
uczestnicy siłowni oraz wszyscy
chętni. Spośród startujących wyłonieni zostaną najsilniejsza świdniczanka i świdniczanin. Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe

Po przejęciu pływalni od SP4 w obiekcie
wykonano najpilniejsze prace remontowe i porządkowe.

foto: OSiR Świdnica

kartką ukarany został Mateusz Redko.
Rozgrywający Szarych Wilków próbował zatrzymać biegnącego do kontry
przeciwnika. Sędziny prowadzące spotkanie dość długo zastanawiały się, jaką
podjąć decyzję, ale ostatecznie zamiast
dwóch minut kary sięgnęły po czerwoną kartkę. Ta sytuacja mocno zdeprymowała podopiecznych Krzysztofa Terebuna, którzy choć do przerwy przegrywali tylko jednym trafieniem (15:16),
to w 39. minucie mieli już aż siedem
bramek straty (16:23). Na przekór jednak
wszystkiemu ŚKPR zaczął mozolnie odrabiać straty i w 52. minucie po celnym
rzucie Aleksandra Zelka Bór prowadził
znów tylko jednym trafieniem (27:26).
Pięć minut przed końcową syreną było
28:27 dla oponentów, ale w ostatnich
fragmentach to miejscowi zachowali
jednak więcej zimnej krwi i, wykorzystując błędy spieszących się świdniczan,
ostatecznie przypieczętowali swoją wygraną 34:29.

foto: D. Gębala

Na inaugurację nowego sezonu w I
lidze szczypiorniści ŚKPR-u Świdnica
po zaciętym meczu ulegli w Obornikach Śląskich mistrzowi poprzedniego
sezonu – Borowi Joynext Oborniki Śląskie 29:34 (15:16). Spotkanie odbyło się
w piątek, 16 września.
Rywale byli o krok od wywalczenia
awansu do Ligi Centralnej. W turnieju
mistrzów, z którego dwa zespoły uzyskiwały promocję do wyższej ligi, zajęli
trzecie miejsce, a do upragnionej drugiej lokaty zabrakło im zaledwie jednej
bramki. Nieudany szturm na zaplecze
PGNiG Superligi nie wstrząsnął szatnią Boru. Do nowego sezonu zespół z
Obornik Śląskich przystąpił w niemal
niezmienionym składzie i także teraz
pozostaje jednym z faworytów rozgrywek. Świdniczanie do nowej batalii
przystąpili z kolei po bardzo udanym
okresie przygotowawczym i wreszcie z
aż siedemnastką zdrowych i gotowych
do gry zawodników. Porażka w Obornikach Śląskich nie jest więc żadną tragedią, co więcej – sporo było pozytywów.
Bór był w tym dniu „do ugryzienia”. Czego zabrakło? Na pewno skuteczności,
ale też trochę więcej sportowego szczęścia i być może kilku korzystniejszych
decyzji sędziowskich, bo trochę kontrowersji było. Tą największą – sytuacja z
32. minuty, gdy bezpośrednią czerwoną

Chcesz popływać?
Zajrzyj na basen
na Osiedlu
Młodych
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NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

ALEJA KSIĘŻYCOWA
(boczna Sikorskiego)

• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2
ni2a
h
c
• pompa ciepła
z
ier m
w
o
p
• instalacja fotowoltaiczna*
.20
PARTER

1
2
3
4

hol i klatka schodowa 9,1 m2
kuchnia
14,7 m2
salon
37,5 m2
łazienka
4,0 m2
suma powierzchni: 65,3 m2

PIĘTRO

1
2
3
4
5
6

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

STRYCH

4,8 m2
10,4 m2
11,8 m2
2,9 m2
15,5 m2
15,5 m2
60,9 m2

GOTOWERU
DO ODBIO

126

Strych bez skosów
do indywidualnej adaptacji

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

MAZOWIECKA 14

• 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

a
n
e
c m2
0
9
9
5

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