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Dobiegają końca prace przy odbudowie altany w Parku Młodzieżowym. Zamontowano już
drewnianą kopułę. Jedno z najbardziej urokliwych i magicznych miejsc na mapie Świdnicy już
niebawem będzie nawiązywało do swojej historycznej przeszłości.
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„Zanim dorosnę
do maratonu”

– trwają zapisy dla
najmłodszych biegaczy
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Świdnica zaopatrzona w tabletki z jodkiem potasu.
Wyznaczono miejsca dystrybucji

Ponad 71 tysięcy tabletek jodku potasu trafiło do Świdnicy. Będą
one dystrybuowane wśród mieszkańców w razie skażenia radioaktywnego. Powołano Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego do celów
dystrybucji tabletek, który nadzorował będzie ich kolportaż, zgodnie
z wcześniej przyjętymi procedurami. W obecnej chwili zagrożenie nie
występuje i są to tylko działania prewencyjne.
Zgodnie z wytycznymi wojewody
dolnośląskiego tabletki muszą być
przechowywane w urzędach miast
i gmin. W przypadku zagrożenia z
magazynu zarządzania kryzysowego
będą one przewożone do wyznaczonych miejsc i wydawane świdniczanom w następujących punktach:

▪ Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Ofiar Oświęcimskich 30,
▪ Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. K. Marcinkowskiego 4-6,
▪ Przedszkole Integracyjne,
ul. K. Marcinkowskiego 10,
▪ Przedszkole Miejskie nr 14,
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 10,
▪ budynek MZN,
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21,
▪ Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Gala Anonima 1,
▪ Miejski Zarząd Nieruchomości,
ul. Łukasińskiego 7,
▪ Szkoła Podstawowa nr 105,
ul. Saperów 27a,
▪ Przedszkole Miejskie nr 1,
pl. św. Małgorzaty 15,
▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18,

▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
Galeria Fotografiki, Rynek 44,
▪ Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Wałbrzyska 39,
▪ Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Głowackiego 1,
▪ Straż Miejska Świdnica,
ul. Dworcowa 2-4-6-8,
▪ Szkoła Podstawowa nr 315,
pl. Wojska Polskiego 3,
▪ Przedszkole Miejskie nr 6,
ul. Komunardów 2,
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33,
▪ Szkoła Podstawowa nr 6,
ul Wodna 5-7,
▪ Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Jodłowa 21,
▪ Przedszkole Miejskie nr 3,
ul. Okrężna 30,

▪ Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul Śląska 35,
▪ Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,
▪ budynek Urzędu Miejskiego
w Świdnicy
▪ dwa punkty mobilne
(w zależności od potrzeb).
MSWiA przygotowało broszurę informacyjną na temat dystrybucji
tabletek i samego preparatu. Jednocześnie ministerstwo informuje, że w
obecnej chwili zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu
na własną rękę jest odradzane przez
lekarzy i specjalistów.
red.

Szukasz bezpłatnej pomocy
prawnej? Oni na pewno Cię wesprą

Tworzą grupę ludzi otwartych na
wszelkie inicjatywy współpracy, a ich
wykwalifikowani radcy udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które potrzebują niezbędnego wsparcia.
Fundacja Pomocy Prawnej Negotium
działająca na terenie Świdnicy służy
pomocą! O misji i działaniach fundacji
opowiada Katarzyna Ziębińska.

Od kiedy działa fundacja, czym
się zajmujecie?

- Fundacja działa od sierpnia 2021 roku.
Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej
obywatelom, w szczególności skupiamy się
na osobach zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które z różnych przyczyn
nie są w stanie pokryć kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Udzielamy bezpłatnych
porad prawnych i jeśli kogoś nie stać na
prowadzenie sprawy, podejmujemy się
prowadzenia spraw na dalszym etapie itd.
przed sądem, prokuraturą, komornikiem
czy organami administracji publicznej.
Obecnie posiadamy patronat honorowy
prezydent miasta Świdnicy oraz burmistrza Żarowa. Staramy się, by informacja
o naszej działalności dotarła do jak najszerszej grupy osób, tak aby umożliwić
każdemu dostęp do pomocy prawnej. Jest
to o tyle istotne, że bardzo często osoby
wikłają się, bardziej lub mniej świadomie,
w problemy prawne, które można byłoby z
powodzeniem rozwiązać już na początku.
Najczęściej osoby te zgłaszają się po pora-

Nocne dyżury
świdnickich aptek

pro bono, tj. nie pobieramy żadnych opłat
za prowadzenie spraw w przypadku, gdy
podopiecznego nie stać na pomoc.

Jak długo oczekuje się na pomoc?

dę, gdy już same podejmą lub zaniechają
czynności, czy to procesowych czy to w
stosunkach komornik-dłużnik lub inne.
Wówczas sprawa staje się często bardziej
skomplikowana lub niemożliwa do pozytywnego zakończenia.

- Nie mamy stałych dyżurów, staramy się
współpracować z osobami zgłaszającymi
się do fundacji i dostosować terminy do
dostępności stron. Najczęściej nowe osoby
nie czekają dłużej niż kilka dni na spotkanie z prawnikiem.

Kto tworzy zespół radców prawnych?

Jakimi sprawami zajmujecie się
na co dzień?

- W skład zespołu merytorycznego wchodzi radca prawny Mariusz Rataj oraz
aplikant radcowski Katarzyna Ziębińska.
Mecenas Mariusz Rataj jest radcą prawnym już z ponad 11-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym,
w tym prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast aplikant Katarzyna
Ziębińska specjalizuje się w sprawach
odszkodowawczych, w szczególności z zakresu błędów medycznych jak i prawa rodzinnego. Oboje są członkami Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Kto może skorzystać z Państwa
pomocy?

- Z pomocy prawnej może skorzystać
każdy. Fundacja nie ogranicza dostępu
do porad prawnych. Działamy w formie

- Fundacja nie ogranicza zakresu świadczonych porad prawnych. Zajmujemy się
zarówno sprawami cywilnymi, administracyjnymi oraz karnymi.
DG

W jaki sposób skontaktować
się z Fundacją Pomocy
Prawnej Negotium?
Fundacja ma siedzibę przy w Świdnicy,
przy ul. Długiej 54-58/5. Aby ułatwić
realizacje spotkań w ramach darmowych porad prawnych, jak i obsługi
spraw podopiecznych, członkowie
fundacji umawiają spotkania w Kancelarii Mecenasa Mariusza Rataja, mieszczącej się na placu św. Małgorzaty 1 w
Świdnicy. Telefon: 723 953 597; mail:
biuro@fundacjanegotium.pl.

2 07/08.10: Staromiejska
- ul. Długa 34,
tel. 74/851-25-23; 21.00-7.00
2 08/09.10: DOZ Apteka Dbam o zdrowie
- ul. Walerego Wróblewskiego 1a,
tel. 885-866-917; 21.00-24.00
2 09/10.10: Salve
- ul. Strzelińska 6a,
tel. 74/810-39-82; 21.00-7.00
2 10/11.10: Centrum Zdrowia
- ul. Stefana Żeromskiego 11,
tel. 74/857-18-29; 21.00-7.00
2 11/12.10: Grunwaldzka
- pl. Grunwaldzki 11,
tel. 74/660-44-24; 21.00-24.00
2 12/13.10: DOZ Apteka dbam o zdrowie
- ul. Strzegomska 2,
tel. 502-652-948; 21.00-7.00
2 13/14.10: Dr Max
- ul. Ludwika Zamenhofa 47,
tel. 74/660-96-08; 21.00-7.00
2 14/15.10: Gemini
- ul. Grodzka 1,
tel. 74/856-53-99; 21.00-7.00
2 15/16.10: W Pafalu
- ul. Gdyńska 25/1,
tel. 74/640-27-26; 21.00-7.00
2 16/17.10: Prima
- ul. Rolnicza 1,
tel. 74/855-87-19; 21.00-7.00
2 17/18.10: Grunwaldzka
- pl. Grunwaldzki 11,
tel. 74/660-44-24; 21.00-24.00
2 18/19.10: Św. Małgorzaty
- pl. św. Małgorzaty 19-20,
tel. 74/850-20-00; 21.00-7.00
2 19/20.10: Viscum
- ul. Wałbrzyska 8,
tel. 74/858-55-88; 21.00-7.00
2 20/21.10: Remedium
- ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13
tel. 74/853-55-13; 21.00-7.00

Koniec utrudnień na Przechodniej
Świdnica
biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
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została nawierzchnia jezdni z kostki
granitowej, a chodniki z płyt granitowych i kostki granitowej. Wybudowano kanalizację deszczową oraz kanał
technologiczny. Prace były koordynowane z firmą TAURON, która podczas
WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

przebudowy wymieniła swoją sieć. Zadanie realizowała firma wyłoniona w
przetargu, czyli PPUH „DROG-ZIEM”
Zbigniew Wysoczański z siedzibą w
Stanowicach.
oprac.
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foto: D. Gębala

Zakończyła się przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od ul.
Bohaterów Getta do ul. Mennickiej.
Tym samym na ulicy Przechodniej
przywrócony został ruch kołowy.
W ramach inwestycji wykonana

Koszt zrealizowanej inwestycji to 882 525 zł.
druk

REKLAMA I MARKETING
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512
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Absolwentka II LO
wśród najlepszych
maturzystów w kraju
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Joanna Cichocka rozpoczęła studia w Niemczech. Swoją karierę naukową chce skierować na badanie ludzkiego mózgu.

umożliwiające diagnozę oraz leczenie
jednych z najpoważniejszych schorzeń,
z jakimi zmaga się obecnie ludzkość –
chorób neurodegeneracyjnych. Moim
celem jest odkrycie choć części tajemnic najbardziej złożonego i najmniej
poznanego organu w ludzkim ciele –
mózgu – opowiada Joanna Cichocka.
– Gratuluję absolwentom Banacha tak
wysokich wyników na egzaminie maturalnym. Przypomnę, że wszyscy w II LO
zdali egzamin maturalny, a wyniki, które osiągnęli, napawają dumą. Wszystkie wyniki są zdecydowanie wyższe od
średnich wojewódzkich i powiatowych,
a z matematyki osiągnęliśmy 9. wynik
na Dolnym Śląsku. Joanna Cichocka jest
już drugą wyróżnioną osobą z II LO w
ciągu ostatnich dwóch lat – podkreśla Jacek Iwancz, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy.
DG

reklama

Aby otrzymać prestiżowe wyróżnienie, należy ze wszystkich zdawanych na egzaminie maturalnym przedmiotów (zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym) uzyskać wynik
powyżej 90%. – Rozpoczęłam studia na
Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz na kierunku sensoryka i kogniwistyczna psychologia. To interdyscyplinarne studia, na których poznam funkcjonowanie ludzkiego mózgu od strony
nie tylko psychologicznej, ale też biologicznej. Zgłębię tam również zastosowania informatyki i fizyki przy badaniu
percepcji i systemów poznawczych, co
pozwoli mi w przyszłości przyczynić się
do rozwoju medycyny w zakresie neurologii. Neuronauka to moja największa pasja, dlatego zamierzam poświęcić
moje życie pracy badawczej. Projektować inteligentne protezy kierowane sygnałem z mózgu, ale też tworzyć modele
komputerowe i narzędzia analityczne

foto: użyczone

Joanna Cichocka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy została laureatką ogólnopolskiego projektu „Matura na 100%” fundacji „Zawsze Warto” i Centralnej Komisji Edukacyjnej. Joanna znalazła się w gronie 27 najlepszych maturzystów w
Polsce (na prawie 270 tys. zdających!).
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Multikino w Świdnicy
Multipleks Cinema3D zlokalizowany w Galerii Świdnickiej od piątku, 7 października funkcjonuje pod
nową nazwą Multikino. Zmienione
zostały wszystkie logotypy znajdujące się w świdnickim centrum handlowym oraz na jego fasadzie.
Przypomnijmy, że 24 maja 2019
roku Multikino S.A., należące do Grupy Vue International, nabyło sieć kin
Cinema3D, rozszerzając tym samym
działalność na terenie Polski. 7 października Cinema3D Świdnica zmieniło nazwę na Multikino Świdnica. Na
materiałach oraz dokumentach firmowych, budynku i wnętrzu Galerii
Świdnickiej oraz w kinie pojawiło się
nowe logo. Klienci mogą już kupować
bilety na seanse przez stronę https://
multikino.pl/ oraz aplikację mobilną.
Najnowsze kino działające pod szyldem Multikino w Galerii Świdnickiej
posiada cztery sale, które mieszczą
ponad 1000 widzów i są wyposażone w projektory BARCO i procesory
dźwięku Dolby Digital 5:1. - Obecnie
w spółce Multikino pod szyldem Multikino i Cinema3D działa 45 kin w 37
miastach z łączną liczbą 323 ekranów.
Proces rebrandingu multipleksów Cinema3D to naturalny krok w rozwoju
naszej firmy, mający na celu pełną integrację z Multikinem – mówi Paweł
Świst, prezes zarządu Multikino S.A.
Multikino Świdnica oferuje klientom
atrakcyjne ceny biletów, które obowiązują przez cały tydzień i są uzależnione od umiejscowienia fotela w sali
kinowej. Od poniedziałku do niedzieli
bilety mają tę samą, stałą cenę – online można je nabyć od 15,90 zł.
red.

Violetta Sobczak
„Zasłużona dla
miasta Świdnicy”
Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy, są honorowane tytułem „Zasłużonych dla
miasta”. Podczas wrześniowej sesji
Rady Miejskiej wyróżnienie odebrała
Violetta Sobczak.
Violetta Sobczak jest rodowitą
świdniczanką. To tu spędziła lata
dziecięce i młodzieńcze, aktywnie
działając w szkole, a potem w swojej
ulubionej pracy na rzecz organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.
Pracuje tam nieprzerwanie od 41 lat.
Zawsze powtarza, że jej praca to pasja i z przyjemnością do niej idzie.
Jej mottem stało się powiedzenie:
,,znajdź pracę, która będzie twoją
pasją, a nie będziesz już nigdy musiał pracować”. Harcerstwo stało
się jej szkołą życia. To między innymi od niej uczymy się odpowiedzialności za drugiego człowieka, świadomego stosunku do obowiązków,
zasad i wartości, a także uważności
na innych oraz otaczający nas świat.
Druhna Violetta jest energiczną i
skromną osobą, zaangażowaną w
działalność charytatywną, zawsze
gotową do działania. Była nagradzana przez wiele instytucji.

foto: D. Gębala

aktualności

Violetta Sobczak nie kryła wzruszenia, odbierając symboliczne odznaczenie.

Otrzymała z tego tytułu między
innymi:
▪ Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP,
▪ Odznakę Długoletni Instruktor Hufca Świdnica,
▪ Srebrny Krzyż Zasługi,
▪ Honorową Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej,
▪ Medal pamiątkowy AK,

▪ Złotą Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
▪ Odznakę okolicznościową „COVID-19”.
Violetta Sobczak jest zaangażowana we wszelką pomoc. Wspiera
wiele miejskich inicjatyw. Współpracowała i pomagała między innymi
przy:
▪ finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
▪ wsparciu dla narodu ukraińskiego,
▪ corocznej akcji przekazania Światła
Betlejemskiego,
▪ wydarzeniach związanych ze Świętem Niepodległości,
▪ wolontariacie w punkcie szczepień w
Świdnicy,
▪ wigilii dla seniorów,
▪ akcji „Pola Nadziei”,
▪ rajdzie rowerowym „Świdnica na rowery”,
▪ organizacji biegów: Żołnierzy Wyklętych, Biegu Niepodległości, RST
Półmaratonie, biegu na orientację
dla dzieci i młodzieży „Orientuj się w
Świdnicy”.
Pomagała oraz koordynowała pomoc w codziennej egzystencji dla osób
przebywających w izolacji, czy kwarantannie w związku z COVID-19. Angażuje się także w przygotowywanie
paczek świątecznych dla zasłużonych
seniorów Świdnicy we współpracy z
ZHP. Corocznie aktywnie uczestniczy
w sprzątaniu terenów Fleszy Nowomłyńskiej i strzelnicy w Świdnicy. Współpracuje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury jako juror konkursów recytatorskich. Niezawodna w pomocy mieszkańcom naszego miasta w ich różnych
sytuacjach życiowych.
oprac.

REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI W ŚWIDNICY
Zadanie: Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy

Obszar objęty rewitalizacją 11,16 ha
Zakres prac:

www.mapadotacji.gov.pl
4
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r przebudowa ciągów pieszych w parku,
r przebudowa odcinka ciągu
pieszo-rowerowego prowadzącego do parku,
r budowa oświetlenia parkowego,
r zakup i montaż obiektów małej architektury,
r uporządkowanie zieleni parkowej,
r gospodarka zadrzewieniem oraz nasadzenia zieleni niskiej

Odszedł Sławomir Kaptur

udział. Był wolontariuszem Szlachetnej Paczki, członkiem ds. Apostolstwa
Świeckich, koordynatorem akcji „Rodzina ma Głos” czy też autorem cyklu
spotkań „Kuźnia Wiary”, które realizował wraz z żoną. Swoimi pasjami i,
jak widać, wszechstronną działalnością zarażał wszystkich spotykanych
wokół siebie ludzi. Działalność na
niwie związanej z kościołem bardzo
trafnie określił biskup Marek Mendyk podczas homilii pogrzebowej,
nazywając pana Sławomira „świętym
z sąsiedztwa”.

handlowej Polskie Sklepy. Był współzałożycielem Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
oraz udzielał się w Stowarzyszeniu
Patriotycznym. Na trwałe zapisał się
także jako współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzice Rodzicom, współzałożyciel Fundacji Małżeństwo Rodzina,
inicjator i współorganizator Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, który
odbywa się corocznie i cieszy się dużą
popularnością. To w głównej mierze
dzięki niemu w naszym mieście odbywały się Orszaki Trzech Króli oraz
Marsz dla Życia i Rodziny, w których
świdniczanie tak czynnie brali i biorą

*Za udostępnione wspomnienie
dziękujmy radnemu Andrzejowi Orze.

Łowcy skarbów w akcji

„Mosty partnerstwa, które łączą
ludzi” – projekt polsko-niemiecki

Zabytkowe zegary, meble czy unikatowe monety. Po raz kolejny łowcy
skarbów spotkali się w centrum naszego miasta, aby kupić wyjątkowe
przedmioty. Za nami kolejna Świdnic-

W dniach 11-14 października zostanie zrealizowany polskoniemiecki projekt „Mosty partnerstwa, które łączą ludzi”.

foto: D. Gębala

skiego. Zwieńczeniem uroczystości
będzie koncert organowy w wykonaniu kantora Macieja Batora w zabytkowych wnętrzach Kościoła Pokoju.
W ramach realizacji projektu odbędą
się m.in. spotkania z przedsiębiorcami
oraz wizyty studyjne w szkołach ponadpodstawowych. Projekt ma na celu
nawiązanie kontaktów oraz stworzenie
bazy do rozważań nad perspektywami,
szansami i wyzwaniami dla partnerstw
polsko-niemieckich w kontekście integracji europejskiej, uwzględniając
aktualne zagadnienia z zakresu funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i ochrony środowiska.

Następna giełda odbędzie się w niedzielę, 6
listopada.

ka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, która odbyła się w niedzielę,
2 października.
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.
DG

ogłoszenie

Projekt powstał z inicjatywy powiatów partnerskich świdnickiego
i Bergstraße oraz uzyskał dofinansowanie z dotacji Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej. 12 października o godz. 16. 00 w Kościele Pokoju
w Świdnicy odbędzie się konferencja
partnerska w ramach jubileuszu 20-lecia partnerstwa powiatów Bergstraße
oraz świdnickiego z udziałem przedstawicieli powiatów partnerskich i zaproszonych gości. Konferencja rozpocznie się słowami powitania starosty świdnickiego Piotra Fedorowicza,
starosty powiatu Bergstraße Christiana Engelhardta oraz bp Waldemara
Pytla Biskupa Diecezji Wrocławskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W programie zaplanowano wykład pn.
„Pamięć i przyszłość. Wyzwania dla
relacji polsko-niemieckich na najbliższe lata”, który wygłosi dr hab. Robert
Żurek Dyrektor Zarządzający Fundacji
Krzyżowa dla Porozumienia Europej-

foto: Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy

Był doświadczonym przedsiębiorcą, kupcem, społecznikiem i
od lat właścicielem znanego w całej Świdnicy sklepu „Biały Dom”. W
piątek, 9 września po długiej chorobie w wieku 59 lat zmarł Sławomir
Kaptur. Był człowiekiem, który zapisał się złotymi zgłoskami na kartach zarówno lokalnej społeczności
świeckiej, jak i tej związanej z kościołem katolickim.
Sławomir Kaptur angażował się
całym sobą w środowisku, w którym
żył i pracował. Był prezesem Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców
Gryf, twórcą i założycielem sieci

aktualności

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

Ryszarda Latko

,

dramaturga, scenarzysty i powieściopisarza,
laureata nagrody kulturalnej prezydent Świdnicy.
Rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
w tych trudnych chwilach.

codzienna porcja informacji na

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

mojaswidnica.pl

reklama

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
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Młody mistrz na ratunek
katedralnym organom
Niezwykle skromny, pełen pasji i obdarzony ogromną dawką muzycznego talentu. Młody, świdnicki organista Jakub Moneta w sobotę, 24 września, swoim występem zainaugurował Festiwal Organowy „Śladami Mistrzów – Edycja Młodych”. Seria koncertów poza zasłużonym aplauzem wśród publiczności ma jeszcze jeden cel – zbiórkę funduszy na remont
organów katedralnych.
opowiada Jakub Moneta, kierownik
artystyczny festiwalu. – Tegoroczna
odsłona festiwalu nosi nazwę „Edycja
Młodych”. - Do wykonania koncertów
organowych w jej ramach zaprosiłem
młodych – aczkolwiek już utytułowanych i rozpoznawalnych polskich mu-

Weź
udział
w konferencji
naukowej
Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Muzeum Regionalne
w Jaworze oraz Instytut Historii
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale partnerskim
samorządów Świdnicy i Jawora
zapraszają na konferencję naukową „Dziedzictwo kulturowe
księstwa świdnicko–jaworskiego”.
Wydarzenie odbędzie się w
Świdnicy i Jaworze w dniach 21–
22 października. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną
różnorodne zagadnienia związane z historią księstwa świdnickojaworskiego. Wstęp wolny.
Szczegółowy program konferencji jest dostępny na naszej
stronie internetowej www.mojaswidnica.pl.
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piękna i potencjału, jaki skrywa katedra świdnicka oraz znajdujące się w
niej wielkie, romantyczne organy. Wybudowane zostały one ponad 100 lat
temu i od tego czasu nie przeszły żadnego generalnego remontu. Nie dziwi
więc, że ich stan nieustannie się pogarsza. Festiwal jest szansą na ponowne odkrycie niezwykłego brzmienia
tego instrumentu i ukazanie jego piękna jak najszerszej liczbie odbiorców –

Wystartowała siódma
edycja „Zalogowanych”

ich potrzebami i oczekiwaniami. Organizatorem programu jest samorząd
Świdnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich, Powiatowym Urzędem
Pracy w Świdnicy oraz Starostwem
Powiatowym w Świdnicy. Partnerami
programu są lokalni przedsiębiorcy.
Więcej informacji o projekcie można
znaleźć na stronach: www.zostancieznami.pl, www.facebook.com/zostancieznami.

Za nami oficjalna inaukach gospodarki rynkowej,
guracja 7. edycji programu
a z drugiej – zapewnienie
„Zostańcie z nami – Mialokalnym przedsiębiorsto i Powiat Świdnica”
com i potencjalnym inoraz odbywającego się
westorom kadry wyw jego ramach konkształconej zgodnie z
kursu
„Zalogowani”.
Uczniowie oraz ich
opiekunowie goszczący
we wtorek, 27 września
w sali widowiskowej I Profesor Marcin Drąg próbował odpowiedzieć na pyLO mogli posłuchać hi- tanie, czy warto zostać nastorii profesora Marcina ukowcem.
Drąga–
świdniczanina,
chemika, profesora nauk chemicznych, nauczyciela akademickiego
Politechniki Wrocławskiej, laureata
nagrody Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej.
Głównym celem programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” jest z jednej strony dostarczanie
wiedzy i praktycznych umiejętności,
które ułatwią młodym ludziom realizację planów edukacyjnych i zawodowych oraz funkcjonowanie w warunMłodzież podczas inauguracji poznała szczegóły programu.

red.

foto: D. Gębala

Bardzo ważną rolę w sztuce sakralnej pełni muzyka. Jest w niej obecna od najdawniejszych czasów. Wybitne dzieła największych kompozytorów powstawały i powstają do dziś w
oparciu o ich doświadczenie religijne,
a ich wykonywanie w kościołach jest
elementem dobrze pojmowanej kultury i symbolem wspólnoty. - Koncerty festiwalu „Śladami mistrzów” są
inicjatywną podjętą w celu ukazania

DG

Jakub Moneta urodził się 31 grudnia 2004 roku w Świdnicy.
W 2017 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia im. Lubomira Różyckiego w klasie
fortepianu Mieczysławy Jarosławskiej. Umiejętność gry
na organach rozwijał w latach 2015-2020 pod okiem
Macieja Batora, kantora Kościoła Pokoju w Świdnicy,
organisty i pedagoga. Aktualnie jest uczniem wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Karola Szymanowskiego, gdzie uczył się w klasie organów
Tomasza Głuchowskiego, a obecnie w klasie Piotra Rojka.
Występował w ramach świdnickiego Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego, jeleniogórskiego Festiwalu Silesia Sonans, Schlag Organ Festival, Letnich
Koncertów Organowych w Gryfowie Śląskim, czy II Festiwalu Muzycznego „Organy Wielkopolski”. Wykonał ponad 80 recitali i koncertów kameralnych. Jest także czynnym organistą liturgicznym i akompaniatorem. Laureat ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów organowych. Zwycięzca IX Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego w Olsztynie, I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów w Sanoku oraz V Transgranicznego Konkursu Organowego w Raciborzu.
W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w kwietniu 2022 roku, we wrocławskiej OSM I II st, w
kategorii organy zdobył pierwsze miejsca. Uczestniczył w kursach mistrzowskich
prowadzonych m.in. przez Philippa Lefebvre, Wolfganga Seifena i Ludgera Lohmanna. Z rąk prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej odebrał wyróżnienie w dziedzinie kultury za popularyzację Świdnicy poprzez kulturę. W latach
2019-2022 był stypendystą Fundacji Santander Bank Polska.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Jakub Moneta swoim
wirtuozerskim występem
olśnił publiczność zgromadzoną w katedrze.

zyków. Chciałbym bardzo, aby festiwal
na stałe zagościł na muzycznej mapie
naszego miasta oraz był dla państwa
przeżyciem inspirującym do dalszego
obcowania z tym niezwykłym instrumentem i z muzyką organową w szerokim tego słowa znaczeniu – tłumaczy
młody organista. Świdnicka publiczność w kolejnych tygodniach będzie
miała możliwość posłuchać organowych popisów w wykonaniu: Michała
Basisty (8.10) oraz Dominika Kapinosa (15.10). Po każdym z koncertów prowadzona będzie zbiórka pieniężna na
rzecz remontu organów katedralnych.

aktualności

Tańce, hulance i świetna
zabawa. Świdniccy
seniorzy świętują
Świdniccy seniorzy bawili się przy
akompaniamencie zespołu „Górska
Roma”. Nie zabrakło więc tanecznej
muzyki, kolorowych strojów, pięknych
kapeluszy oraz pysznego poczęstunku
i świetnej zabawy we własnym gronie.

foto: Dzienny Dom "Senior+"

Dobra muzyka, uśmiechnięte
twarze i świetna okazja do integracji! Ponad 250 seniorów wzięło
udział w imprezie taneczno-rekreacyjnej, która odbyła się w piątek,
23 września w hali świdnickiego
lodowiska. Wydarzenie odbyło się
w ramach trwających XVII Dni Seniora.

► Podczas imprezy wszyscy
seniorzy bawili się znakomicie.

Przed nami jeszcze szereg innych wydarzeń, zaplanowanych w ramach XVIII Dni Seniora:
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

reklama

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

7 - 20.10.2022 r. |

Świdnica

7

aktualności

Spektrum 2022: czeka nas
moc filmowych wrażeń

Wielkimi krokami zbliża się
8. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum, która odbędzie się już w dniach
22-29 października. W naszym mieście ponownie zagości najciekawsze
święto kina artystycznego na Dolnym Śląsku.
Jedną z głównych osi Spektrum
są międzynarodowe konkursy Okiem
Młodych. W Świdnicy znów zostaną
wyświetlone krótkie fabuły, animacje
i dokumenty młodych, niezależnych
twórczyń i twórców, od produkcji
profesjonalnych po debiuty powstałe
poza murami szkół filmowych. Podczas 8. edycji festiwalu widzowie zobaczą aż 46 filmów z różnych zakątków świata, m.in. z Hiszpanii, Francji,
Polski, Litwy, Ukrainy, Izraela, Iranu, Syrii, czy z Peru. Główne nagrody przyzna jury złożone z członków
branży filmowej i artystycznej. Jednak
filmy konkursowe po raz kolejny oceni
również jury lokalne: fabuły oglądali
będą uczestnicy terapii zajęciowej w
Mokrzeszowie, dokumenty skład złożony z osadzonych w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a konkurs amatorski
- przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Miasta Świdnica.
Okiem Młodych to międzynarodowe konkursy krótkich metraży w
programie Festiwalu Filmowego Spektrum. Młodzi filmowcy mogą zgłaszać
swoje filmy w czterech konkursach:
fabuła, dokument, animacja oraz amatorskim. Pierwsze trzy dedykowane są
dla profesjonalnych twórców przed 35
rokiem życia. Do konkursu amatorskiego mogą zgłaszać swoje realizacje
osoby, które nie ukończyły 21 lat oraz
nie są studentami, bądź absolwentami
szkół filmowych. Długość filmu zgłaszanego do każdego z konkursów nie
może przekraczać 30 minut. Filmy
konkursowe zostały podzielone na
cztery osobne kategorie:
Konkurs Okiem Młodych – Fabuła
▪ Dygot/Quiver, reż. Joanna Różniak,
Polska 2022, 14’
▪ Gęś/Goose, reż. Maria Wider, Polska
2021, 30’

▪ Kiedy obróci się dom/When the
house turns, reż. Maria Ornaf, Polska
2022, 28’
▪ Martwy punkt/Blind Spot, reż. Patrycja Polskowska, Polska 2022, 15’
▪ Miłość w niebezpieczeństwie/Threatened Love, reż. Héctor Herce, Hiszpania 2021, 15’
▪ Pneuma, reż. Fanny Béguély, Francja
2021, 30’
▪ Przed po/Before After, reż. Filip Bojarski, Polska 2022, 20’
▪ Techno, Mama, reż. Saulius Baradinskas, Litwa 2021, 18’
▪ Torture Cam, reż. Rock Brenner,
Francja 2021, 10’
▪ Tylko do świtu/Only until dawn, reż.
Eliza Godlewska, Alan Ruczyński, Polska 2022, 27’
▪ Uprooted, reż. Andzej Gavriss, Ukraina 2022, 3’
▪ Zabijając się/Killing Ourselves, reż.
Maya Yadlin, Izrael 2022, 15’
Konkurs Okiem Młodych – Dokument
▪ Cinema Now, reż. Louis Holder,
Wielka Brytania 2022, 14’
▪ Joanna d’Arc, reż. Aleksander Szamałek, Polska 2021, 30’
▪ Mrs Lovely, reż. Alexandre Degardin,
Francja 2022, 16’
▪ Okna / Windows, reż. Julia Dziworska, Polska 2022, 4’
▪ Osiem tygodni i dwa dni / Eight we-

Od 26 września do 2 października w świdnickim szpitalu Latawiec
przyszło na świat 27 dzieci, w tym
9 dziewczynek oraz 18 chłopców.
Szczęśliwym rodzicom życzymy samych radosnych chwil!

Więcej informacji o programie,
starcie sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów wkrótce. Festiwal
Filmowy Spektrum jest organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury
i Wrocławską Fundację Filmową oraz
finansowany ze środków Miasta i
Gminy Świdnica i Budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego.
Organizatorzy wydarzenia zachęcają do śledzenia bieżących newsów
dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz oficjalnych mediów
społecznościowych: www.spektrumfestival.pl/. Facebook: https://www.
facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
oraz Instagram: https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/.
red.

- 19 porodów odbyło się siłami natury,
natomiast 8 przez cesarskie cięcie. Najcięższy bobas ważył 4000 g, a najlżejszy 2350 g.
Wszystkie maluchy serdecznie witamy na
świecie i życzymy im dużo zdrowia i radości – przekazują medycy z Latawca.

foto: Szpital Latawiec

Witajcie na świecie
świdnickie maluchy

eks and two days, reż. Filip Jakubowski, Polska 2022, 21’
▪ Shirampari: Legacies of the River,
reż. Lucia Florez, Peru 2022, 16’
▪ Solar Voyage, reż. Adam Żądło, Polska 2021, 18’
▪ Summer, City and a Camera, reż.
Anas Zawahri, Syria 2022, 23’
▪ Teatr lalek / Puppet theatre, reż. Mikołaj Mielczarek, Polska 2022, 9’
▪ Tell you about: the birds and the
bees, sagittarius rising, reż. Pollyanna
Popermâjer, Szwecja 2022, 15’
▪ When I’ll be…, reż. Tymoteusz Adam
Kałużewski, Polska 2022, 21’
Konkurs Okiem Młodych – Animacja
▪ Astra, reż. Michał Łubiński, Polska
2022, 15’
▪ Bestie wokół nas / Beasts among us,
reż. Natalia Durszewicz, Polska 2021, 6’
▪ Bye Little Block!, reż. Éva Darabos,
Węgry 2020, 9’
▪ C’est la vie, reż. Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz, Wojciech Sankiewicz,
Bartosz Terlicki, Polska 2021, 13’
▪ Experience the World – The Train,
reż. Brad Pike, USA 2022, 6’
▪ Heart of Gold, reż. Simon Filliot,
Francja 2020, 13’
▪ Niedziela handlowa/Shopping Sunday, reż. Ambroży Dańko, Polska 2021,
5’
▪ Okruszki życia/Crumbs of life, reż.
Katarzyna Miechowicz, Polska 2020, 7’

▪ Pięć minut starsza/Five Minutes Older, reż. Sara Szymańska, Polska 2021,
6’
▪ Spoon, reż. Arthur Chays, Francja
2022, 3’
▪ ŚNIŁO MI SIĘ/I DREAMED OF, reż.
Piotr Tokarz, Polska 2021, 8’
▪ The Fourth Wall, reż. Mahboobeh
Kalaee, Iran 2021, 10’
▪ To nie kąpiel/This is not a bath, reż.
Pola Lotta Włodarczyk, Polska 2022, 8’
▪ Wizyta / The Visit, reż. Mateusz Jarmulski, Polska 2021, 7’
Konkurs Amatorski Okiem Młodych
▪ Aspects, reż. Connor Kujawinski, Kanada 2022, 4’
▪ Bajka o słoniu i jamniku/Tale of sunflowers & dachshund, reż. Hanna Seredyńska, Polska 2022, 6’
▪ Dekora, reż. Jan Sokala, Polska 2020,
17’
▪ Dziura/The Hole, reż. Piotr Kaźmierczak, Polska 2021, 2′
▪ L’eau, reż. Jan Sokala, Polska 2021, 4’
▪ On the Surface, reż. Léo Colomina,
Gabriel Cocus, Francja 2021, 28’
▪ Star-Crossed, reż. Rita Chen, USA
2022, 2’
▪ Symbioza/Symbiosis, reż. Alona
Shylova, Ukraina 2021, 26’
▪ Ukołysaj/Lull, reż. Maria Mordarska,
Polska 2022, 11’

codzienna porcja informacji na
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Żonkile przypominają nam o osobach zmagających się z chorobą nowotworową. Już po raz piąty pracownicy i wolontariusze świdnickiego
hospicjum w towarzystwie przedstawicieli władz miasta, gminy, powiatu,
młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków posadzą wspólnie setki cebulek żółtych kwiatów, które zakwitną
wiosną, tworząc piękne „Pole Nadziei”. Symboliczne wydarzenie odbędzie się we wtorek, 11 października
przy pl. Grunwaldzkim.
„Pola Nadziei”, którego symbolem
jest żonkil, to ogólnoświatowa kampania promująca ideę wolontariatu,
wzmacniająca uwrażliwienie społeczeństwa oraz wspierająca bezinteresowną pomoc osobom terminalnie cho-

rym. Odbywa się on w dwóch etapach.
Jesienią sadzi się cebulki żonkili, a wiosną rozkwitają żółte pola. We wtorek, 11
października o godz. 10:00 pracownicy,
wolontariusze świdnickiego hospicjum
wraz z zaproszonymi gośćmi, uczniami
oraz przedszkolakami posadzą cebulki
żonkili. - Ufamy, że spotkają się państwo
z nami, aby wspólnie zasadzić żonkile,
które są symbolem nadziei – zachęca
Gabriela Kaczkowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
Żonkile symbolizują triumf poświęcenia
nad egoizmem, miłości nad śmiercią.
Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę
i zapach uświadamia nam wyższe cele
istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.
DG

Blisko 50 lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu biznesowym „Jak ratować biznes w obliczu
rosnących kosztów?”, które odbyło
się w poniedziałek, 3 października w
Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw w Świdnicy.
Zgromadzonych gości przywitała
Beata Moskal–Słaniewska - prezydent Świdnicy, Iwona Krysiak z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz
Anna Skrzypacz - dyrektor Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
W pierwszej części spotkania
dr hab. Andrzej Raszkowski (prof.
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny) doradzał przedsiębiorcom, jak przetrwać
nadchodzący kryzys i szczegółowo
przedstawił bieżącą sytuację polskiej
gospodarki oraz perspektywy dla
firm. Poruszył zagadnienia dotyczące
inflacji, bezrobocia, prognoz wzrostu
PKB, rozwoju społeczno-ekonomicz-

nego, kryzysów gospodarczych, infrastruktury technicznej, wynagrodzeń,
cen dóbr konsumpcyjnych, cen nieruchomości i rozwoju samorządów.
Następnie Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska
wspólnie z uczestnikami zastanawiał
się, czy efektywność energetyczna
to w dzisiejszych czasach obowiązek
czy konieczność. Podczas spotkania
przedstawiono również programy,
w ramach których można pozyskać
środki na transformację energetyczną
oraz założenie działalności gospodarczej. Eksperci odpowiedzieli ponadto
na liczne pytania przedsiębiorców.
– Dziękujemy za świetną frekwencję i
zapraszamy na kolejne wydarzenia dla
przedsiębiorców, o których będziemy
informować na naszej stronie internetowej i facebooku: www.facebook.
com/SwidnicaPrzedsiebiorcom – zachęca Justyna Lembryk z Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.

Napisz
i opowiedz
nam

foto: D. Gębala

Organizatorzy spotkania przekazali merytoryczną wiedzę lokalnym przedsiębiorcom.

Podczas akcji zostanie
posadzonych 1600
cebulek żonkili.

red.

o swojej

pasji
lub hobby

reklama

redakcja@mojaswidnica.pl

reklama

foto: UM Świdnica

O kryzysie
z przedsiębiorcami

Zasadzą cebulki, a wiosną kwiaty
stworzą żółte „Pola Nadziei”
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Altana pnie się w górę
Dobiegają końca prace przy odbudowie
altany w Parku Młodzieżowym. Zamontowano już drewnianą kopułę. Jedno z najbardziej
urokliwych i magicznych miejsc na mapie
Świdnicy już niebawem będzie nawiązywało
do swojej historycznej przeszłości.
Przypomnijmy, że w ramach wykonywanych prac odbudowywany jest taras widokowy wraz z altaną i fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu. Przebudowana
została już fontanna wolnostojąca. Przewidziano również montaż oświetlenia iluminacji obiektu. Dopełnieniem będą nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie Biuro Projektów „a” s.c.
Działania rozpoczęły się od rozbiórki korpusu pozostałości po altanie oraz dna fontanny. Odbudowane zostały już mury dolnego i
górnego tarasu. Wykorzystano do tego głów-

nie kamień z rozbiórki. Wyczyszczono również całą konstrukcję murową. Odtworzono
betonowe misy fontann. Wykonano instalację elektryczną do oświetlenia i iluminacji
obiektu oraz instalację wodno-kanalizacyjną
do obsługi fontann. Gotowa już jest posadzka
kamienna górnego tarasu oraz schody wraz z
balustradami prowadzące z dolnego na górny
taras. Obecnie wykonywana jest drewniana
konstrukcja altany. Wykonawcą zadania jest
firma wyłoniona w drodze przetargu – Zakład Ogólnobudowlany REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony 300 tysięcy
złotych. Zgodnie z umową powinny one zakończyć się 30 października tego roku. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – Świdnica
otrzymała na ten cel 2,3 miliona złotych.
DG

reklama

foto: UM Świdnica

► Na szczyt altany
będą prowadziły
odnowione schody.
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◄ Zgodnie z umową,
prowadzone prace
powinny zakończyć się
30 października tego
roku.
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Eko podwórka
w centrum Świdnicy

ce postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Dagny Biowska,
zastępca dyrektora Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. Przypomnijmy,
że miasto na realizację inwestycji pozyskało 4,3 miliona złotych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rządowego programu budownictwa
komunalnego. Wykonawcą zadania
jest firma wyłoniona w drodze przetargu – Przedsiębiorstwo Budowlane
Mirosław Wierzyk ze Świdnicy. Koszt
prac to ponad 8 milionów 500 tysięcy
złotych.

poprzez wiązanie pyłów i toksycznych
związków chemicznych.
Na podwórku w kwartale ulic Franciszkańska, Grodzka i Marii Konopnickiej, a także w kwartale pomiędzy
Grodzką a Kotlarską powstaną nowe
parkingi i chodniki. Nasadzona będzie
zieleń – trawy, byliny, krzewy ozdobne
i drzewa. Wybudowane zostaną murki
oporowe, nowe instalacje elektryczne
oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej.
Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na
odpady, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty
kamiennej (epitafium) w przęśle muru
przy ul. Franciszkańskiej. Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji
otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych w kwocie 4 milionów
950 tysięcy złotych, natomiast 3 miliony 710 tysięcy złotych dofinansowania
pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt prac to ponad 10
milionów złotych. Wykonawcą zadania
jest wyłoniona w drodze przetargu firma
oprac.
HYPMAR z Modlęcina.

Inwestycja rozpoczęła się w
sierpniu. W tej chwili trwają
prace związane z wbudowaniem
infrastruktury podziemnej.

oprac.

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

reklama

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

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

735 973 125

lub napisz

mcd.swidnica@mborowy.pl

*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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Trwa budowa czterokondygnacyjnego budynku komunalnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Leśnej w Świdnicy. Powstanie 25
lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Zaprojektowano
również 40 miejsc parkingowych,
w tym 2 miejsca dla pojazdów osób
niepełnosprawnych.
Powierzchnia
całkowita budynku wyniesie 2465,40
m2.
– Wymurowano i zaizolowano piwnice oraz ściany nośne parteru. Wykonawca jest w trakcie przykrywania ich
stropem. Jednocześnie na parterze i w
piwnicy wykonywane są ściany działowe, zbrojona jest klatka schodowa. Pra-

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnego obszaru w centrum miasta. Na
podwórku w kwartale ulic Franciszkańska, Grodzka i Marii Konopnickiej zastosowane zostaną elementy
zielono – niebieskiej infrastruktury,
czyli zbiorniki na retencję wody, naziemne zbiorniki chłonne z pasażem
roślin, a także zielony dach. Jej głównym zadaniem jest zatrzymanie wody
deszczowej w miejscu opadu. Zastosowane rozwiązania wpłyną również
na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i łagodzić będą efekt miejskiej
wyspy ciepła.
Trwa przygotowywanie wykopów,
w których umieszczone zostaną dwa
podziemne zbiorniki, każdy o pojemności 12 tysięcy litrów wody. Zamontowane zostaną w nich pompy, które służyć
będą do podlewania roślinności. Dzięki
czujnikom wilgotności gleby, gdy podłoże będzie zbyt suche, uruchomią się
pompy zasilające. Na podwórku pojawi
się także pierwsze w Świdnicy miejsce
gromadzenia odpadów z zielonym dachem porośniętym mchem i sukulentami. Zielone dachy chłodzą i nawilżają powietrze. Podnoszą jego jakość

foto: UM Świdnica

Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy,
czyli do września przyszłego roku.

reklama

foto: D. Gębala

Powstają nowe
mieszkania
komunalne

11

15:27

aktualności

Poznaliśmy świdnickich
mistrzów ortografii

XV „Dyktando Świdnickie” zwieńczyło wręczenie nagród oraz pamiątkowe zdjęcie uczestników wraz z organizatorami konkursu.

W odludnym zaułku czai się jeden z pierwszych murali świdnickiego plastyka – Roberta Kukli. Na spatynowanym przez czas i jakby nieco zmurszałym, a
może zwietrzałym, budynku z pokruszonej cegły dojrzymy z nagła rozrzewniający wizerunek. Reprezentuje on nietuzinkowego superbohatera - trampa, czyli
włóczęgę granego brawurowo przez Charliego Chaplina. Ów nieudacznik życiowy przedzierzgnął się w pseudoeleganta. Przyodział się w wystrzępione porcięta
oraz w sfatygowany frak. Na stopy wzuł przedziurawione, pozbawione zelówek,
rzemienne buciory zszyte dratwą. Jego towarzysz, będący podrzutkiem czy też
bękartem, to rozchichotany spryciarz harmonijnie współpracujący z chciwym
oraz żądnym zarobku szklarzem. Oszustwo kompanów polega na chuligańskiej
destrukcji szyb, które nierzetelny rzemieślnik na chybcika instaluje, żerując bezczelnie na zszokowanych londyńczykach. Film „Brzdąc” okrzyknięto arcydziełem
wszech czasów. Urzeka żywym tempem akcji, ponadto hiperbolizuje przeżycia
postaci. Dostrzeżono również jego przynależność gatunkową do komedii slapstickowej, która wyewoluowała z chaotycznej burleski. Z kolei w pobliżu Państwowej
Szkoły Muzycznej, z gmachu przy ul. Spółdzielczej, obserwuje nas z monumentalnej malatury pogrążony w zadumie reżyser, którego ochrzczono mianem prekursora nowych trendów w kinematografii. Andrzej Wajda nakręcił zarówno „Panny
z Wilka” na podstawie prozy autora „Oktostychów”, jak i przełożył mistrzowsko na
język filmowy współczesną powieść „Panna Nikt”, która wyszła spod pióra świdniczanina – Tomka Tryzny. Artysta ufundował też w Krakowie oryginalne Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, aby popularyzować sztukę Dalekiego
Wschodu, w tym drzeworyty w mahoniu oraz inkrustowane wachlarze z hebanu. Twórca rozrachunkowego obrazu „Wałęsa. Człowiek z nadziei” gościł onegdaj
w nieistniejącym już kinie „Gdynia”, a przez Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka „ITON” został uhonorowany laurem za swe niezmierzone zasługi. Uzależnieni od przejażdżek rowerowych niechybnie muszą wyhamować w Kraszowicach,
by przyjrzeć się malowidłu uwieczniającemu utalentowanego kolarza szosowego
- Józefa Bekera. Sportowiec, który obecnie rezyduje w Bagieńcu, ma na swym
koncie niepodważalne sukcesy, jak choćby: spektakularne zwycięstwo w Tour de
Pologne w roku 1965 oraz drugie miejsce w austriackim wyścigu. Champion może
chlubić się też statusem olimpijczyka z Tokio, a ponadto włączeniem go w 2014 r.
do prestiżowej Alei Sław Kolarstwa usytuowanej w Sobótce. Warto rzec co nieco
o muralu ku czci nieodżałowanej Urszuli Kozłowskiej – autorki nieomalże kilkuset
publikacji dla dzieci. Jarzący się kolorami, skąpany w słońcu portret poetki wkomponowano spójnie w bujnie rozkwitającą łąkę, na której próżno szukać orchidei,
hiacyntów lub chabrów. Obwoluty książek są, ni mniej, ni więcej, jak oryginalnym
uzupełnieniem spersonalizowanej grafiki. Mistrzyni żonglerki słownej obnażyła
swój kunszt w cyklu miniatur „Szeleszczące wierszyki”. Spośród nich wyróżnia się
szczególnie jeden opatrzony ekscytującym nagłówkiem: „Dżentelmen z Dżakarty”. W innej antologii poezji znalazł się taki, który można by uznać za żartobliwą
puentę najeżonego pułapkami dyktanda: „Żubr dla żony przyniósł z łąki w żubrzej
żuchwie żółty żonkil. Żółty żonkil od małżonka teraz żwawo żuje żonka”.

31 śmiałków zdecydowało się
zmierzyć z tekstem naszpikowanym
ortograficznymi i interpunkcyjnymi
pułapkami w ramach jubileuszowego XV „Dyktanda Świdnickiego”. W
tym roku najlepiej poradzili sobie
panowie, którzy w całości opanowali
podium! Organizatorem wydarzenia
tradycyjnie była Liga Kobiet Polskich
koło w Świdnicy.
Celem konkursu, który odbył się
w sobotę, 1 października było 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. Motywem przewodnim
tekstu, którego autorem jest Mariola

Mackiewicz, były świdnickie murale.
– Inspiracji na tegoroczne dyktando
szukałam na ulicach Świdnicy – tłumaczyła uczestnikom Mariola Mackiewicz. W tym roku w skład komisji
sprawdzającej dyktanda weszli: Szymon Chojnowski - wiceprezydent
Świdnicy, Alicja Synowska - członek
zarządu powiatu świdnickiego oraz
Renata Duda i Dorota Grzeszczuk
- nauczycielki z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Spośród 31
uczestników najlepiej spisał się Tomasz Lewicki. Drugie miejsce zajął
Adam Mżyk, a trzecie - Krzysztof
Odachowski. Wartościowe nagrody
ufundował zakład ZUPBADURA, Electrolux Świdnica i Żarów, radny sejmiku wojewódzkiego Jacek Iwancz oraz
Urząd Miejski w Świdnicy.

Mimo swoich gabarytów jest bardzo nieśmiałym i delikatnym psem.
Jednak po bliższym poznaniu akceptuje ludzi i domaga się ich uwagi.
Dwuletnia Viva z utęsknieniem czeka
na nowych właścicieli, którzy zapewnią jej kochający i bezpieczny dom.
- Viva to młoda suczka, która ma
za sobą trudny początek pobytu w
schronisku... Pierwsze kilka tygodni
nie wychodziła z budy, bardzo się bała i
nerwowo reagowała na obecność pracowników w jej boksie. Potrzebowała
czasu i delikatności, małymi kroczkami udało nam się częściowo zdobyć
jej zaufanie i dała się wyprowadzić z
boksu, choć tym również mocno się
stresuje. Viva nie radzi sobie z nowymi
sytuacjami. Uważamy, że jest psem,
który mocno się przywiązuje do opiekuna, dlatego poszukujemy jej odpowiedzialnego domu, który zaakceptuje
to, że sunia potrzebuje dłuższej chwili
na oswojenie się z nową sytuacją. Nie
można do niej podchodzić zbyt nachalnie i wymagać od niej zbyt wiele

jak na pierwszy raz. Praca z
Co wiemy
nią - małymi kroczkami do
o psie:
celu, przyniesie zamie2 imię: Viva
rzony efekt. Prosimy się
2 płeć: suczka
do niej nie zniechęcać,
2 wiek: około 2 lat
ponieważ, kiedy tylko
2 wielkość: duża
opuszcza schroniskowy
2 numer ewidencyjboks, jest całkiem inna!
ny: 24/2022
Staje się wtedy tulaśnym
pieskiem, który chętnie wskoczyłby człowiekowi na kolana. Ładnie idzie na smyczy i bardzo pilnuje
się swojego opiekuna. Viva bardzo
pragnie, by człowiek cały czas zwracał
na nią uwagę, jednakże trzeba jej tę
uwagę nieco ograniczać na spacerach,
ponieważ szybko się ekscytuje i jest
zbyt nachalna. Jak typowa kobieta,
nasza Viva jest delikatna, bardzo panikuje przy gwałtownych ruchach lub
w momencie, gdy np. smycz zaplącze
jej się wokół łapki. Jednakże po czasie
domu będzie cudowną przyjaciółką!
zaczyna rozumieć, że to nic straszneKoty ignoruje, natomiast z psiakami
go. Viva potrzebuje przewodnika, któsię dogada – opowiadają wolontariury pokaże jej, że świat nie jest straszny
sze świdnickiego schroniska.
i nie ma czego się bać. W odpowiednim

DG

Viva szuka domu
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foto: Fundacja Mam Pomysł

foto: D. Gębala

Treść dyktanda

Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

aktualności

Ekologicznie
i z pomysłem

mogliśmy zrealizować właśnie dzięki
grantowi. Mamy piękne nasadzenia,
winogron i borówki. Odbyły się już
zbiory pierwszych truskawek i pomidorków. Eko pychota! Od teraz mamy
możliwość, aby zajęcia lekcyjne mogły
odbyć się na świeżym powietrzu, przy
kolorowych ławeczkach. Nasi uczniowie mogą prowadzić obserwacje życia
owadów, ptaków i funkcjonować w eko
szkole. Ogrom podziękowań kierujemy
do przyjaciół szkoły, którzy poświęcili
swój wolny czas na podwórzu przy Jagiellońskiej 30. Oczywiście nie możemy zapomnieć o seniorach z Dziennego Domu „Senior +”. Dziękujemy za te
wszystkie zielone warsztaty poświęcone pielęgnacji i sadzeniu roślin – opowiada Marta Krzesak, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej
Dziecka’’ w Świdnicy.
DG

foto: D. Gębala

Ogródek ziołowy, nasadzenia
owoców i kwiatów oraz kolorowe ławeczki. Uczniowie z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka”
w Świdnicy od teraz mają do dyspozycji własną eko-strefę. Tuż przy
budynku swojej placówki mogą odpocząć na łonie natury i przyswajać
wiedzę wśród starannie pielęgnowanej roślinności. Wszystko dzięki programowi grantowemu Pepcolandia
sieci sklepów Pepco.
Pepcolandia
daje
możliwości
wspierania lokalnych inicjatyw w prosty i szybki sposób. Każdy pracownik Pepco ma możliwość zgłoszenia
wybranej przez siebie organizacji
lub instytucji, która wspiera dzieci i młodzież. Zgłoszona instytucja
może otrzymać od Pepco darowiznę w wysokości do 5000 zł na projekt dla najmłodszych. - Cały projekt

Zniszczył plenerową
biblioteczkę

Dzięki nim od roku każdy mieszkaniec Świdnicy ma okazję do łatwej
i szybkiej wymiany książek. Niestety,
na początku tygodnia jedna z dwóch
plenerowych
biblioteczek
padła
ofiarą aktu wandalizmu. Nieznany
sprawca pomalował budkę na Osiedlu
Młodych.
Przypomnijmy, że dwie plenerowe
biblioteczki zostały zamontowane we
wrześniu 2021 roku na skwerze przy
ul. Wałowej oraz na promenadzie przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

Uczniowie brali udział w sadzeniu roślinności.

Niezbędne zaświadczenia
załatwisz przez internet
Coraz więcej spraw podatkowych
można załatwić on-line, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie
skarbowym. Administracja skarbowa oferuje usługi elektroniczne pod
nazwą e-Urząd Skarbowy (e-US) na
stronie internetowej podatki.gov.pl.
Serwis działa przez całą dobę i można
z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
Korzystając z usługi e-Urzędu Skarbowego można m.in.:
▪ uzyskać bezpłatnie podstawowe
zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach, zapłaconym podatku, wysokości dochodu);
▪ zaktualizować swoje dane, np.
adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
▪ wysyłać i odbierać korespondencję z urzędem;
▪ uzyskać informacje o mandatach
i jednocześnie je opłacić, podobnie jak
i podatki;
▪ złożyć zeznanie roczne PIT i
uzyskać informacje o ewentualnym
zwrocie podatku;

▪ zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego
poboru opłat za drogi płatne;
▪ sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
▪ skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur
zakupowych i sprzedażowych, a także
przygotowanie plików JPK_VAT
– Do systemu zalogujemy się przez
aplikację m-Obywatel, profil zaufany,
bankowość elektroniczną czy e-dowód.
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to
oszczędność czasu i pieniędzy. Sprawy
załatwiane są szybciej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie oraz bez
ponoszenia kosztów opłaty skarbowej
za zaświadczenie wydawane elektronicznie. Gorąco zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych. Jednocześnie przypominamy, że w sprawach,
które wymagają osobistego przybycia do placówki, skorzystanie z usługi
„umów wizytę” w urzędzie na podatki.
gov.pl pozwoli na szybkie i sprawne
ich załatwienie – opowiada Małgorzata Juszczyk z Urzędu Skarbowego w
Świdnicy.
DG

go na Osiedlu Młodych. Niestety, w
ostatnich dnia września biblioteczka
na osiedlu została pomalowana przez
nieznanego sprawcę. – Zawsze w takich momentach zastanawiam się, co
„artysta” miał na myśli… Chęć zwrócenia na siebie uwagi? Czerpanie satysfakcji z niszczenia? A może to po prostu
zwyczajna bezmyślność! – pyta Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy.
DG

„Świdnickie Fortepiany”
wróciły do gry

foto: D. Gębala

foto: użyczone

Biblioteczka została pomalowana trudno zmywalną farbą.

Barbara i Marta Moneta wykonały utwory m.in. J. S. Bacha i F. Chopina.

To była prawdziwa uczta dla
wszystkich melomanów. Za nami niezwykle nastrojowy i różnorodny koncert fortepianowy z okazji międzynarodowego dnia muzyki. Swój kunszt
zaprezentowali artyści, których na
różnym etapie swojego życia połączyła Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia im. Ludomira Różyckiego w
Świdnicy.

W programie koncertu nie mogło
zabraknąć twórczości kompozytorów z
różnych epok. Świdniccy pianiści wykonali utwory J. S. Bacha, F. Chopina czy I.
J. Paderewskiego. Podczas wydarzenia,
które odbyło się w auli szkoły muzycznej, wystąpili Marta Moneta, Jakub Moneta, Barbara Moneta, Barbara Osada
oraz za pomocą łącza internetowego
DG
Szymon Nosek.
7 - 20.10.2022 r. |
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„Zanim dorosnę do maratonu”
Organizatorzy 7. RST Półmaratonu Świdnickiego zapraszają wszystkie dzieci i młodzież do uczestnictwa
w biegach „Zanim dorosnę do maratonu”. Wydarzenie zyskało nowego partnera, którym została firma
IgnerHome. Koordynatorem biegów,
które odbędą się w sobotę, 5 listopada, będzie Powiatowe Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w
Świdnicy.
Rozpoczęły się już zapisy dla najmłodszych biegaczy. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin zawodów
dostępne są na stronie www.polmaraton.swidnica.pl. Biegi odbędą się
oddzielnie w kategoriach dziewcząt i
chłopców, a uczestnicy pobiegną na
następujących dystansach:
▪ Bieg Bąbla (2017 i młodsi) dystans: 200 metrów, godzina 9:30
▪ Bieg Krasnala (2016), dystans:
200 metrów, godzina 9:40
▪ Bieg Starszaka (2014-2015) dystans 200 m , godzina 9.50
▪ Bieg Smyka (2012-2013), dystans:
400 metrów, godzina 10:00
▪ Bieg Urwisa (2010-2011), dystans:
600 metrów, godzina 10:15

Młodzi biegacze rywalizują w myśl zasady fair play.

▪ Bieg Juniora (2008-2009), dystans: 1200 metrów, godzina 10:30
Młodzi bohaterowie poczują sportowy klimat i odkryją, że aktywne spędzanie czasu może być świetną zaba-

foto: użyczone

Przedszkolaki
powitały jesień
i nowych przyjaciół

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 Słoneczko przebrane w charakterystyczne stroje z radością przywitały nową porę roku.

W „Słoneczku” – świdnickim
przedszkolu integracyjnym dzieci
tradycyjnie świętowały rozpoczęcie
jesieni oraz serdecznie przywitały
nowych przedszkolaków.
Dzieci z grupy III i VI pod kierunkiem Elżbiety Szawiel i Agnieszki
Tłuczek przygotowały rozśpiewane
przedstawienie o „Pani Jesieni”, która,
odwiedzając kolejne miejsca, rozdaje
swoje dary, bawi się i tańczy z napotkanymi osobami. Kolorowe stroje i rekwizyty dodawały barw przedstawieniu, a
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wesołe piosenki i taniec sprawiały, że
występ był niezwykle energetyczny i
wartki. Po przedstawieniu, zgodnie z
przedszkolną tradycją, dyrektor Małgorzata Anklewicz przedstawiła kolejno każdego nowego przedszkolaka,
tak by cała społeczność przedszkolna
mogła go serdecznie przywitać w swoim gronie. Następnie powitane dzieci
otrzymały na pamiątkę przedszkolną plakietkę z symbolem Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego.
oprac.

foto: D. Gębala

– trwają zapisy dla najmłodszych biegaczy

wą. Każdy mały i większy uczestnik
dostanie specjalnie przygotowany numer startowy oraz medal po ukończeniu biegu. Rodzice będą mogli dopingować starszych na trasie oraz czekać
na swoje pociechy na mecie. Oprócz
zmagań biegowych, podobnie jak w
roku ubiegłym, Powiatowe Zrzesze-

nie Ludowych Zespołów Sportowych
przygotuje dla najmłodszych miasteczko sportowe, w którym będzie
można spróbować swoich sił w konkurencjach, tj. rzuty woreczkami (numerologia), rzuty ringo, hokej na trawie,
czteroosobowe narty na trawie czy
kręgle. Nad bezpieczeństwem i dobrą
zabawą będą czuwać organizatorzy
oraz wolontariusze. Limit zawodników
to 250 osób. W przypadku wolnych
miejsc przyjmowanie zgłoszeń odbędzie się w dniu zawodów na stadionie
miejskim, w godzinach od 8.30 do 9.10.
Odbiór pakietów startowych będzie
możliwy na hali sportowej przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, w piątek,
4 listopada w godz. 17.00 – 20.00 oraz
w sobotę, 5 listopada w godz. 8.00 –
9.30 w budynku „mała wieża” na terenie biegów. – Przypominamy również,
że nadal trwają zapisy na półmaraton
oraz na bieg krótki na dystansie 5 km,
tzw. „Dziką Piątkę”. Liczba miejsc jest
ograniczona, w półmaratonie wystartować może 1200 zawodników, zapisanych jest już 678 osób. Liczba uczestników „Dzikiej Piątki” to 127 osób, limit
wynosi 240 biegaczy – mówi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
red.

kultura

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

To się powiodło!
Za nami VIII Noc Bibliotek

Dzieci miały niepowtarzalną okazję poznać techniki kodowania.
W warsztatach plastycznych uczestniczyli najmłodsi czytelnicy oraz ich opiekunowie.

foto: D. Gębala

Kto nie był, niech żałubliższych miejsc spotkań z
je. Setki uśmiechniętych
kulturą, z różnorodnymi
twarzy, warsztaty, gry,
zasobami i bezpłatną
zabawy,
dziesiątofertą dla społeczki innych atrakcji i
ności, sprzyjających
spotkanie autorskie
wymianie idei i intez Karoliną Korwin
gracji. Tegoroczna,
Piotrowską. Tak w
ósma edycja akcji odtelegraficznym skróbyła się pod hasłem
cie bawili się goście
„To się musi powieść”.
Miejskiej
Biblioteki
– Dziękuję wszystkim
Publicznej im. C.K. Podczas spotkania autorskiego Ka- pracownikom biblioteNorwida w Świdnicy rolina Korwin Piotrowska opowie- ki za ogromne zaangaw ramach Ogólnopol- działa o kulisach powstania książki żowanie i poświęcony
skiej Nocy Bibliotek. „Wszyscy wiedzieli”.
czas, aby zorganizować
Wyjątkowe wydarzeto niełatwe logistycznie
nie odbyło się w sobotę, 1 paździerprzedsięwzięcie. Sądząc po bardzo wynika.
sokiej frekwencji, przygotowane przez
Noc Bibliotek to ogólnopolska aknas atrakcje przypadły do gustu zacja przekonująca do czytania poprzez
równo dzieciom, jak i tym nieco starpromocję lokalnych bibliotek jako najszym czytelnikom. Mam nadzieję, że ze

wszystkimi zobaczymy się już za rok!
– podsumowuje Ewa Cuban, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K.
Norwida w Świdnicy.
DG

Zeskanuj kod QR i zobacz film
stworzony przez pracowników świdnickiej
biblioteki, specjalnie na tegoroczną
edycję Nocy Bibliotek.

Podczas Nocy Bibliotek nie mogło zabraknąć turnieju w grę „Klask”.

foto: A. Stawiński

obronił rozprawę dokMiejska Biblioteka Publiczna w
torską.
Specjalizuje
Świdnicy zaprasza na spotkanie
się w historii rzeźby
autorskie z Pawłem Migasiewii architektury noczem, autorem książki „Lauwożytnej. Od 2016
datissimus Phidias noster.
roku jest adiunkRzeźbiarz Johann Riedel SJ
tem w Instytucie
(1654-1736) między czeską
Sztuki
Polskiej
tradycją cechową a francuAkademii
Nauk.
ską sztuką akademicką”, doSpecjalizuje się w
finansowaną przez samorząd
historii rzeźby i arŚwidnicy.
S p o t k a n i e Paweł Migasiewicz chitektury nowożytnej.
Jego badania obejmują
odbędzie się
szczególne relacje artystyczne między
w czwartek, 20
Francją a Europą Środkową wraz z ich
października
kontekstem politycznym. - Jednym z
o godz. 17.00
głównych „bohaterów” publikacji jest
w gmachu biświdnicka katedra, a wśród fotografii,
blioteki.
dokumentujących dzieło Riedla, wiele
Paweł Mijest autorstwa świdniczanina, Mariugasiewicz to
sza Barcickiego. Książka Pawła Migahistoryk sztusiewicza jest wydana z wielką staranki, absolwent
nością edytorską – tłumaczy Ewa CuUniwersytetu
ban, dyrektor Miejskiej Biblioteki PuWarszawskiePodczas spotkania będzie go, na którym
blicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy.
można kupić książkę w w 2010 roku
DG

foto: D. Gębala

Porozmawiają o świdnickim
rzeźbiarzu Johannie Riedlu

promocyjnej cenie 50 zł.

7 - 20.10.2022 r. |
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wieści z powiatu

foto: UG Świdnica

Przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie powstaje
nowoczesna i funkcjonalna remiza
strażacka.
Druhowie z OSP Gogołów do dyspozycji będą mieli ponad 120 metrów
kwadratowych powierzchni. Dla wozów strażacki przewidziano w bryle
budynku dwa miejsca garażowe. Budynek ogrzewany będzie za pomocą bez-

Seniorka straciła
50 tysięcy złotych

emisyjnej powietrznej pompy ciepła.
Obecnie zakończono budowę ścian
parteru. W kolejnym etapie wykonawca przystępował będzie do murowania
ścian szczytowych oraz wieży i montażu więźby dachowej. Całość prac kosztować ma blisko 1,6 miliona złotych.
Zakończenie inwestycji planowane jest
na październik przyszłego roku.
JB

wodował wypadek, w którym potrącił
kobietę w ciąży. Mężczyzna powiedział,
że został zatrzymany przez policję i
potrzebuje pilnie 150 tysięcy złotych
na kaucję, by nie trafić do więzienia.
Następnie z 79-latką rozmowę prowadził inny mężczyzna, który przedstawił
się jako policjant i potwierdził słowa
poprzedniego rozmówcy o wypadku i
kaucji, która miała wynieść 150 tysięcy
złotych. Kobieta poinformowała oszusta o kwocie, jaką posiada w domu, ten
nakazał jej nie rozłączać się i być z nim
w stałym kontakcie. Chwilę później do
drzwi 79-latki zapukała kobieta, która
miała być pracownikiem policji i miała
odebrać umówione 50 tysięcy złotych.
Seniorka po zdarzeniu skontaktowała
się z najbliższymi i wówczas zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa –
opisuje rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji, Magdalena Ząbek.

Komendant policji
w Żarowie z nowym
zastępcą
Po oddelegowaniu do Strzegomia
komisarza Marka Rataja, który dotąd
pełnił funkcję zastępcy komendanta,
stanowisko to powierzono komisarzowi Mariuszowi Andrzejewskiemu.
Nowy wiceszef komisariatu w Żarowie odpowiada za sprawy związane
ze służbą kryminalną i zastępuje we
wszelkich czynnościach komendanta
policji.

Obecnie wykonawca prac zakończył budowę ścian parteru.

Za nami widowiskowe
ćwiczenia służb
mundurowych
Ucieczka groźnych przestępców,
pościg, blokada drogowa, intensywne poszukiwania w lesie i doprowadzenie zbiegów do zakładu karnego.
W sobotę, 24 września na terenie
powiatu świdnickiego odbyły się
ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Las
2022”, mające na celu doskonalenie
umiejętności służb i ich reakcji na
sytuacje kryzysowe.
Manewry odbyły się na terenie
kompleksu leśnego między Złotym

foto:D. Gębala

Syn miał potrącić ciężarną kobietę, a pieniądze potrzebne są na
wpłatę kaucji – w taki sposób 79-letnia seniorka naszego powiatu została oszukana i straciła 50 tysięcy
złotych. Policja kolejny raz apeluje o
zachowanie ostrożności i dokładne
weryfikowanie takich informacji.
Nie ma w zasadzie dnia, by świdniccy policjanci nie otrzymywali zgłoszeń dotyczących oszustw, jakich
dokonano na mieszkańcach naszego
powiatu. Złodzieje dwoją się i troją, by
nas okraść. Wymyślają coraz to nowe
metody, dlatego warto być czujnym.
Niestety, wciąż jest wiele osób, które
daje się nabrać, a w wyniku nieostrożności tracą oszczędności życia. Przekonała się o tym 79-letnia seniorka,
która chciała pomóc synowi. - Mieszkanka naszego powiatu odebrała telefon od mężczyzny podającego się za jej
syna. Rozmówca poinformował, że spo-

Lasem a Modliszowem oraz na drodze
w rejonie Modliszowa. Do udziału w
ćwiczeniach zaangażowało się wiele
służb, m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, Wydział Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, Nadleśnictwo w Świdnicy, Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oraz
Straż Miejska w Świdnicy.

Pozoranci zostali namierzeni, ujęci i przewiezieni do zakładu karnego.
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oprac.

DG

► Nowy zastępca komendanta obowiązki
po swoim poprzedniku przejął 22 sierpnia.

Burkatów z nowym
sołtysem

JB

foto: UM Żarów

Strażacy-ochotnicy
zyskają funkcjonalną
remizę

Po rezygnacji ze stanowspółpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi,
wiska sołtysa Adama Pram.in. Lokalną Grupą
ska nowym „szefem”
Działania „Szlakiem
Burkatowa
został
Granitu”. Dzięki wieBronisław Dratwa.
Za
objęciem
lu pomysłom oraz
funkcji przez Broprzy pomocy funnisława
Dratwę
duszu sołeckiego
zagłosowało
na
realizował
wiele innowacyjnych
zebraniu wiejskim
przedsięwzięć.
48 osób, dwie były
Jako pierwszy sołtys
przeciwne, a jedna
w gminie Świdnica w
wstrzymała się od
foto: UG Świdnica
celu poprawy bezpiegłosu. Nowy sołtys ma
już doświadczenie w pia- Bronisław Dratwa jak nikt czeństwa i jakości życia
stowaniu stanowiska soł- inny zna potrzeby i bolączki mieszkańców zainicjował
mieszkańców swojej wsi.
tysa, bowiem był nim kilka
działania dot. monitoringu wsi, a także jej oznakowania. W tym
lat wcześniej (lata 2007-2019). Nie obca
celu zostały wykonane tablice z kiejest mu też praca w samorządzie. Od
runkami i numeracją budynków. Jego
2019 roku jest też gminnym radnym.
pomysły stały się impulsem do realizaBronisław Dratwa z dużym zaangażowaniem działa i pracuje na rzecz
cji identycznych rozwiązań przez inne
lokalnych rolników. Nagrodzony zosołectwa w gminie Świdnica. W 2013
stał za to odznaką przyznawaną przez
roku pan Bronisław został nominowany do tytułu sołtys roku.
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „zasłużony dla rolnictwa”. Na co dzień
JB

wieści z powiatu

Marisa Smutek walczy o półfinał
w programie „Mam Talent”
Ma 16 lat, mieszka w Cambridge, choć wywodzi się z Jaworzyny Śląskiej. Śpiewa, odkąd pamięta
i to właśnie z muzyką wiąże swoją
przyszłość. Marisa Smutek wzięła
udział w castingu na popularnego
show „Mam Talent” i podbiła serca
jurorów.

żyć własną wytwórnię płytową. Zamierzam wyszukiwać i wspierać młode talenty w ich muzycznej karierze.

Wzięłaś udział w castingu do
programu „Mam Talent”. Mogliśmy oglądać Twój występ w
jednym z pierwszych odcinków tej edycji. Sama podjęłaś
decyzję o udziale w show?

W jaki sposób szkolisz swój
warsztat wokalny?

- Pobierałam prywatne lekcje śpiewu w
szkole Singing Attitude, potem miałam
2,5-roczną przerwę. Aktualnie uczę się
w college na kierunku Music Performance, gdzie rozwijam swój warsztat
muzyczny. Śpiewania uczę się samodzielnie, codziennie ćwiczę, ale już od
października bardzo chciałabym szlifować swój wokal pod okiem nauczyciela.

Marisa Smutek z sukcesem zadebiutowała
na scenie. Jej występ podczas castingu do
programu „Mam Talent” przypadł do gustu
jurorom: Agnieszce Chylińskiej, Małgorzacie
Foremniak i Janowi Klimentowi.

Czy właśnie z muzyką i śpiewaniem wiążesz swoją przyszłość?

- Tak, moim wielkim marzeniem jest,
by zostać piosenkarką, nagrywać płyty i
organizować koncerty dla publiczności.
To jednak nie wszystko. Chciałabym w
przyszłości zająć się produkcją muzyki,
utworzyć własne studio nagrań i zało-

500 tysięcy złotych - tyle kosztować ma operacja Edyty Woźniak,
mieszkanki Strzegomia. Dzięki niej
kobieta może uniknąć wózka inwalidzkiego. Prowadzona zbiórka pieniędzy stoi w miejscu, a czasu jest
coraz mniej.
Edyta nie pamięta życia bez niepełnosprawności. Gdy się urodziła,
nie dawano jej szans na przeżycie, ona
jednak dzielnie walczyła. Mając 19 lat,
poddała się operacji wydłużenia nogi i
zabiegowi na kręgosłup, niestety, doszło do komplikacji. - Uciski na nerwy, bóle, kolejne zabiegi. Do tego doszły problemy z oddychaniem, po czym
okazało się, że to przepuklina oponowa
(nawrotowa), przez co byłam już dwukrotnie operowana. W 2015 roku byłam
poddana próbie założenia endoprotezy. Operacja się nie udała, zostałam z
połamaną miednicą i kością łonową
– opowiada Edyta Woźniak. - Jestem
po konsultacji w Instytucie Paley. Specjaliści są w szoku, że jestem jeszcze w
stanie funkcjonować. Moja miednica,
mimo tylu lat, jest jeszcze niezrośnięta, a śruby w biodrach maksymalnie
poluzowane. Lekarze są zgodni, że nie
można już czekać i muszą mnie jak
najszybciej operować. Zakres operacji
obejmuje m.in. rekonstrukcję stawu
miednicy, osteoplastykę kości udowej
oraz usunięcie zespolenia z miedni-

Jesteśmy po emisji odcinka,
więc możesz opowiedzieć nam
o wrażeniach? Jak to wszystko
wygląda od kuchni?

- To był chyba jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. Wszędzie były
kamery i bardzo dużo ludzi, którzy zadawali mi mnóstwo pytań. Było też gorąco.
Uczestniczyłam w castingu w Warszawie
i muszę powiedzieć, że wszystko odbywało się bardzo sprawnie. Nie czekałam
długo na występ. Tak naprawdę w tym
samym dniu wracałam z mamą do Cambridge. Ledwie zdążyłyśmy na samolot,
ale się udało. Teraz się z tego śmieję, ale
wtedy ogrom wrażeń, to, co się działo,
sprawiało, że miałam ochotę zemdleć. Ale
było warto. Nigdy tego nie zapomnę, jest

Podczas castingu zaśpiewałaś piosenkę Miley Cyrus „My
world is falling apart”. To jest
repertuar, który lubisz najbardziej?

- Tak, to styl muzyki, który najbardziej mi
odpowiada i w którym najlepiej się czuję.
Uwielbiam ballady, które niosą jakiś przekaz i z którymi mogę się w pewien sposób
utożsamić. Sama piszę piosenki, mam już
kilka utworów na koncie. Liczę na to, że
któregoś dnia usłyszymy je w radio. Jeśli
chodzi o program, zobaczymy, co będzie
dalej. Na razie nic nie planuję. Usłyszałam
co prawda trzy razy „tak”, ale, zgodnie z
regulaminem programu, czekam jeszcze
na ostateczną decyzję jury, kto zostanie
wytypowany do odcinków półfinałowych.
Dopiero wtedy zacznę planować.

Trzymamy kciuki.

Rak to nie wyrok.
Skorzystaj z bezpłatnej
mammografii

foto: archiwum prywatne Edyty Woźniak

Bez pomocy Edyta
zostanie przykuta
do wózka

- Obejrzałam reklamę programu i coś
we mnie drgnęło. Cały czas w głowie
słyszałam głos: „dawaj, Mari, spróbuj”.
Wysłałam nagranie i udało się.

Obecnie Edyta musi korzystać z tlenoterapii, gdyż chory kręgosłup uniemożliwia jej
oddychanie.

cy. Operacja nie jest refundowana, a
strzegomiance zostało coraz mniej
czasu na uzbieranie pół miliona złotych. - Boję się poddać kolejnym zabiegom, ale nie mam innego wyjścia.
Walczę już tak długo, żeby móc chodzić,
żeby nie musieć jeździć na wózku. Bardzo proszę was kochani z całego serca!
Pomóżcie mi zebrać środki na operację. Nie chcę żyć w ciągłym strachu, że
przyjdzie taki dzień, w którym spełni
się najczarniejszy scenariusz – dodaje Edyta. Kobiecie można pomóc,
wpłacając dobrowolne datki poprzez
stronę fundacji siepomaga.pl: https://
www.siepomaga.pl/edyta-wozniak.
JB

Co roku w Polsce nowotwór piersi wykrywany jest u 20 tysięcy kobiet. To oznacza, że codziennie ponad
50 Polek dowiaduje się o chorobie,
a 15 każdego dnia umiera. 18 października kobiety w wieku od 50 do
69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej
mammografii. Mammobus tego dnia
zaparkuje przy Stadionie Miejskim w
Jaworzynie Śląskiej.
Wczesne wykrycie zmian w piersiach znacząco zwiększa szanse na
powodzenie leczenia i jego szczęśliwe
zakończenie. Dlatego tak ważna jest
profilaktyka i regularne poddawanie
się badaniom kontrolnym. Warto wiedzieć, że w raku piersi, w porównaniu
do innych nowotworów, odsetek wyleczeń jest bardzo wysoki. 5-letnie przeżycia w krajach o najwyższych standardach leczenia onkologicznego sięgają

nawet 90%. W badaniu 18 października
mogą wziąć udział kobiety w wieku 5069 lat, które nie są leczone z powodu
raka piersi, a także nie miały wykonanej mammografii w ramach programu
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są
w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy. Badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi nie wymagają skierowania. Można wykonać je bez żadnego
przygotowania. Najlepiej zgłosić się w
dwuczęściowym ubraniu tak, aby łatwo można było rozebrać się do pasa.
Przed wizytą należy się zarejestrować
pod nr. tel. 68 41 41 411. Rejestracja działa od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do godz. 16.00.
red.

foto: UM Jaworzyna Śląska

- Wszyscy mi mówią, że śpiewam od
zawsze, już jako małe dziecko nuciłam
pod nosem różne melodie. To relacje
rodziny, moje pierwsze wspomnienia
sięgają okresu, kiedy miałam 4-5 lat.
Moim popisowym numerem była wówczas piosenka „In the jungle”. Wtedy też
zaczęłam dawać pierwsze koncerty dla
rodziny.

foto: archiwum rodzinne

Pamiętasz, jak zaczęła się
Twoja przygoda ze śpiewaniem?

to dla mnie niesamowite doświadczenie
i przygoda. Gdy oglądałam wcześniejsze
edycje, zastanawiałam się, jak to jest po
tej drugiej stronie. Tu oglądałam cały
backstage, obserwowałam powstawanie
programu od początku. Światła, scena,
znane osoby w jury – to wzbudziło we
mnie zachwyt. Bałam się oceny jurorów,
ale na szczęście wszystko się udało. Byłam
dumna z siebie i szczęśliwa. Niesamowite uczucie móc to wszystko przeżyć.

Mammobus zaparkuje 18 października przy stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
7 - 20.10.2022 r. |
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Z Grodkowa z cennym punktem

z regulaminowego czasu gry. Wtedy
oba zespoły ze 100-procentową skutecznością wykonywały rzuty karne.
W decydującej rozgrywce na pierwszy plan wysunęli się bramkarze – Jan
Braciszewicz z Olimpu i Volodymyr
Shupyk z ŚKPR-u. Ostatecznie minimalnie lepszy okazał się ten pierwszy
i to gospodarze dopisali do swojego
dorobku drugi punkt. Świdniczanie
musieli zadowolić się jednym. – Mimo
wszystko trzeba docenić ten zdobyty
punkt, bo zagraliśmy dobre spotkanie
z trudnym przeciwnikiem. Liczymy na
to, że w kolejnych meczach będziemy
regularnie punktować – mówi prezes
ŚKPR-u, Arkadij Makowiejew.

foto: D. Gębala

Na konto Szarych Wilków trafiła
pierwsza zdobycz w tym sezonie. W
3. kolejce I ligi świdniczanie zremisowali na parkiecie niepokonanego
dotąd Olimpu Grodków 32:32 (13:13).
W zawsze nieco loteryjnych rzutach
karnych lepiej spisali się gospodarze
i to oni zgarnęli drugi punkcik.
Spotkanie rozegrane w piątek, 30
września mogło się podobać – było
toczone w szybkim tempie i czyste.
Do tego wynik był sprawą otwartą
do ostatnich sekund. Lepiej zaczęli dyrygowani przez doświadczonego Marcela Ungiera miejscowi. Po
kwadransie wyszli na prowadzenie
9:5. Podopieczni Krzysztofa Terebuna przez całą pierwszą połowę mieli
problem ze skutecznością, ale mimo
tego do przerwy odrobili straty i zeszli do szatni przy stanie 13:13. W drugiej części zespoły grały zrywami i
seryjnie zdobywały bramki. Najpierw
Olimp odskoczył na 15:13, ale po kilku minutach to ŚKPR prowadził 19:16.
Taka huśtawka trwała aż do 55. minuty. Od stanu 27:27 już do końca grano

Kolejnym rywalem świdniczan będzie ekipa Zewu Świebodzin. Starcie z zespołem z województwa lubuskiego od zawsze obfituje w twardą męską walkę.

gol za gol. W tle toczył się też pojedynek najlepszych snajperów obu ekip
– skrzydłowy Olimpu Sebastian Ko-

lanko rzucił ostatecznie 11 bramek, a
Michał Wojtala (ŚKPR) – 12. Konkurs
siódemek był odwrotnością wydarzeń

Olimp Grodków – ŚKPR Świdnica
32:32 (13:13), k. 3:2
ŚKPR: Shupyk 1, Wiszniowski, Jabłoński – Wojtala 12, Etel 4, Chmiel 4, Redko 4, Pęczar 3, Dobrzański 2, Zelek 1,
Siwiński 1, Ingram, Bal, Wołodkiewicz,
Pierzak, Galik.
oprac.

Zgarnij nagrody za kibicowanie!
Organizatorzy siódmej edycji RST Półmaratonu Świdnickiego tradycyjnie zapraszają do kibicowania zawodnikom,
którzy w sobotę, 5 listopada przebiegną przez Świdnicę i
miejscowości gminy wiejskiej Świdnica.
- 7. RST Półmaraton Świdnicki
to nie tylko święto biegaczy. Chcemy,
aby kibice bawili się, promując radosną i pozytywną postawę, dopingując zawodnikom. Zapraszamy więc
do wzięcia udziału w konkursach na
najlepszą strefę kibica zorganizowaną
przez grupy nieformalne oraz uczniów
świdnickich szkół podstawowych. Liczymy na kreatywność dopingujących, a dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody – zachęca
Radosław Werner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. Aby wziąć udział w konkursie na najlepszą strefę kibica, należy zebrać minimum pięcioosobową
ekipę znajomych z podwórka, pracy,

szkoły czy też może najbliższych sąsiadów i zgłosić swój udział, wysyłając
do 21 października na adres mailowy:
swidnickagrupabiegowa@gmail.com
załączoną do regulaminu kartę zgłoszenia. Każda grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie
ją reprezentował oraz pełnił opiekę
nad niepełnoletnimi osobami. W zamian za pomysłowość przygotowano
atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych
stref kibica na terenie miasta oraz
gminy przewiduje się 700 zł za zajęcie
I miejsc, 500 zł za II miejsca i po 300
zł za zajęcie III miejsca. Po zawodach,
do 9 listopada, uczestnicy konkursu
zobowiązani są do przekazania dokumentacji zdjęciowej na adres mailowy:

codzienna porcja informacji na
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swidnickagrupabiegowa@gmail.com.
O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników 7. RST Półmaratonu Świdnickiego
oraz komisja oceniająca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 21 listopada
tego roku. Do kibicowania zaproszono również świdnickie szkoły podstawowe. Dla nich także przygotowano
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
W zabawie może wziąć udział grupa
minimum 15-osobowa wraz z pełnoletnim opiekunem. Aby zgłosić chęć
udziału w zabawie, należy do 14 października wysłać wypełnioną kartę
zgłoszeniową: mailowo na adres: a.sikora@um.swidnica.pl, bądź listownie:
Biuro Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem
„konkurs na dopingowanie”.
O wyborze najlepszej szkolnej
grupy dopingującej zadecydują również zawodnicy oraz komisja konkur-

sowa, która ostatecznie ogłosi wyniki
do 21 listopada. Nagrody przewidziane
są dla pięciu grup i kształtują się następująco:
2 I miejsce - sprzęt sportowy i
elektroniczny wartości 2 000 zł
2 II miejsce - sprzęt sportowy i
elektroniczny wartości 1 500 zł
2 III miejsce - sprzęt sportowy i
elektroniczny wartości 1 000 zł
2 IV miejsce - sprzęt sportowy i
elektroniczny wartości 750 zł
2 V miejsce - sprzęt sportowy i
elektroniczny wartości 500 zł
2 wyróżnienia – sprzęt sportowy
i elektroniczny wartości 400 zł
– Szukajcie przebrań, malujcie
twarze, przygotujcie transparenty,
instrumenty i przyjdźcie 5 listopada
podzielić się Waszą pozytywną energią – dodaje Radosław Werner. Szczegóły dotyczące konkursów na stronie:
www.polmaraton.swidnica.pl.

mojaswidnica.pl

Minimalna porażka koszykarzy
Najskuteczniejszym zawodnikiem świdniczan
był Mateusz Soboń.

gości zaczęła topnieć i wydawało się, że
Domino Polonia będzie w stanie w decydującej fazie meczu wyszarpać zwycięstwo. Niestety, w samej końcówce po
rzucie za dwa oczka Kosmali zabrakło
już czasu i ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 73:74. Mimo porażki, świdniczanie zebrali gromkie brawa
od biało-zielonych kibiców.
Domino Polonia Świdnica –
Chrobry XXI Kłodzko 73:74
(18:22, 14:22, 18:13, 23:17)
Domino Polonia: Soboń 25, Kosmala 20, Warmiłło 8, Hałdaś 6, Rejek 3,
Kaczmarczyk 4, Liuras 3, Cisek, Ozga,
Połeć, Poradzisz

foto: D. Gębala

O ogromnym pechu mogą mówić
koszykarze Domino Polonii Świdnica. Biało-zieloni na początku nowego
sezonu po raz drugi z rzędu musieli
uznać wyższość rywala, przegrywając
różnicą zaledwie jednego punktu! Tym
razem minimalnie lepsi okazali się zawodnicy Chrobrego XXI Kłodzko.
Mecz rozegrany w niedzielę, 2 października w hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno był debiutem podopiecznych Pawła Domaradzkiego w nowym
sezonie przed własną publicznością.
Licznie zgromadzeni kibice od pierwszej syreny mocno wspierali miejscowych koszykarzy. Początek spotkania należał jednak do przyjezdnych.
Podopieczni Czesława Radwańskiego
grali skutecznie, a przy okazji mocno
uprzykrzali granie gospodarzom pod
własną tablicą. Ekipa z Kłodzka na przerwę schodziła z bezpieczną zaliczką 12
punktów. Po zmianie stron świdniczanie rzucili się odrabiania strat. Swo-
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je punkty zdobył m.in. 17-letni Jakub
Warmiłło, nowy nabytek klubu. Natomiast pod koszem rywala dwoili i troili

się Mateusz Soboń (zdobywca 25 pkt.)
oraz walczący o każdą zbiórkę Tomasz
Kosmala. Z minuty na minutę przewaga

Pozostałe wyniki 2. kolejki:
▪ PGE Turów Zgorzelec – SKM Zastal
Zielona Góra 89:95
▪ MKS Sokół Basket Żary – WSTK
Wschowa 94:84
▪ Exact Systems Śląsk Wrocław – Lubań Towers 102:30
▪ KS Basket Legnica – UKS Gimbasket
Wrocław 98:91
DG

Gładkie zwycięstwo Za nami Żarowskie
na otwarcie sezonu Biegi Strefowe
MKS IgnerHome Volley Świdnica –
Sari Żory 3:0 (25:24, 25:15, 25:18)

Pozostałe wyniki 1. kolejki (1.10):
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – Polonia Łaziska Górne 3:0
(25:17, 25:13, 25:13)
▪ AZS AWF Sokół 43 Katowice – AZS
AWF Deputo Wrocław 3:1 (22:25, 25:21,
25:17, 25:21)
▪ Silesia Volley Mysłowice – UNI II
Opole 3:0 (25:17, 25:13, 25:13)
▪ Silesia Panki – NTSK AZS Nysa 1:3
(25:19, 20:25, 23:25, 16:25)

Pokonanie własnych słabości i
uzyskanie dobrego wyniku są często najważniejsze
dla biegaczy.

foto: J. Bereśniewicz

Pewnym zwycięstwem bez straty
seta zakończyły pierwszy mecz w kampanii 2022/2023 siatkarki MKS IgnerHome Volley Świdnica. Podopieczne
duetu trenerskiego Mateusz Dąbrowski/Wojciech Ząbek w nieco ponad godzinę rozprawiły się z Sari Żory.
Najwięcej
emocji
dostarczyła
pierwsza partia. Jednak więcej zimnej krwi w decydującym momencie
zachowały świdniczanki, wygrywając
na przewagi. Kolejne dwa sety były
już całkowicie pod kontrolą gospodyń,
które wygrały do 15 i 18. Biało-zielone
w ramach 2. kolejki zagrają na wyjeździe z NTSK AZS Nysa.

DG

Kilkaset osób biegamiłośników sportu. Wszyczy stawiło się na starscy uczestnicy zawodów
cie Żarowskich Biegów
otrzymali
pamiątkowe
Strefowych, które zorgamedale, a zwycięzcy równizowane zostały w nienież nagrody finansowe.
dzielę, 25 września po raz
Rywalizacji sprzyjała pięksiódmy.
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Do pokonania były dwa Daniel Traczyński z Mad ro frajdy z rozgrywanych
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biegają w maratonach, ale także poKultury i Sportu w Żarowie.
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Świdniczanki zagrały
skutecznie w ataku.
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NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

ALEJA KSIĘŻYCOWA
(boczna Sikorskiego)

• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2
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• pompa ciepła
z
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• instalacja fotowoltaiczna*
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PARTER

1
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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
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730 611 422 791 410 412
Więcej inwestycji na stronie www.h4y.com.pl
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