Nagrodzono

świdnickich nauczycieli

str. 3

Otwarcie filii
biblioteki tuż, tuż

LAUREAT

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

nr 19 (108) | 21.10 - 3.11.2022 r. | nakład 15 000 egz.

str. 2
GAZETA
BEZPŁATNA

ISSN 2544-7955

DLA SENIORÓW | DLA RODZIN | DLA WSZYS TKICH ŚWIDNICZAN

Poznaliśmy laureatów
18. Świdnickich Gryfów

Katarzyna Legiejew:
diagnoza była
dla mnie szokiem, ale
do raka podeszłam
zadaniowo

Ruszyli z pomocą
dla Alka
str. 10

MO

JA
Ś

- T WID
HIS WO NICA
TO JA
RIA
s. 9

foto: D. Gębala

str. 6

Od lat z sukcesami prowadzą swoje biznesy, rozwijają swoje marki i rozsławiają nasz region
na terenie całej Polski i zagranicy. W piątek, 14 października odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której już po raz osiemnasty wręczone zostały statuetki Świdnickiego
Gryfa. To nagroda, której celem jest wyróżnienie, a także promowanie firm i przedsiębiorstw
działających w naszym mieście, a w przypadku „sudeckiego produktu regionalnego” - promowanie produktów wytwarzanych w naszym regionie.
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Prawdopodobnie już w połowie
listopada do użytku zostanie oddana nowa filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida oraz
Klub Seniora. Obie instytucje będą
funkcjonować w nowo powstałym
budynku Świdnickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego przy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19
na Osiedlu Młodych.
Przypomnijmy, że najnowsza inwestycja ŚTBS-u to obiekt mieszkalno-usługowy. Znajduje się w nim 45
mieszkań oraz 65 miejsc postojowych
w garażu podziemnym. Na parterze
działać będzie biblioteka oraz Klub
Seniora, dostępne dla wszystkich
chętnych. – Już niebawem zaprosimy państwa do nowoczesnej, świetnie
wyposażonej filii na Osiedlu Młodych.
Będzie to kolejne ważne wydarzenie dla
Świdnicy, ponieważ w ciągu ostatnich
dwóch lat utworzono od nowa trzy filie
biblioteczne, filię nr 5 na ul. Morelowej,
filię nr 3 w Szpitalu Latawiec i obec-

foto: D. Gębala

Otwarcie nowej filii biblioteki tuż, tuż

Mieszkańcy Osiedla Młodych będą mogli odwiedzić nową filię biblioteki już w połowie listopada.

ną filię nr 2 (jej powierzchnia to ponad
350 m2). Na naszych czytelników czeka
bogaty księgozbiór, swobodny dostęp do

półek, nowe komputery z dostępem do
internetu, specjalnie wydzielona strefa
dla dzieci i młodzieży, sala warsztato-

Żonkile przypominają nam o
osobach zmagających się z chorobą
nowotworową. Już po raz piąty pracownicy i wolontariusze świdnickiego hospicjum w towarzystwie władz
samorządowych, młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków posadzili
wspólnie setki cebulek żółtych kwiatów, które zakwitną wiosną, tworząc
piękne „Pole Nadziei”. Symboliczne
wydarzenie odbyło się we wtorek, 11
października na pl. Grunwaldzkim.
„Pola Nadziei”, którego symbolem
jest żonkil, to ogólnoświatowa kampania
promująca ideę wolontariatu, wzmacniająca uwrażliwienie społeczeństwa
oraz wspierająca bezinteresowną pomoc osobom terminalnie chorym. Odbywa się on w dwóch etapach. Jesienią
sadzi się cebulki żonkili, a wiosną rozkwitają żółte pola. 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.

Posadzone przez przedszkolaków cebulki zakwitną wiosną, tworząc tym samym żółte „Pole
Nadziei”.

DG

DG

Nocne dyżury
świdnickich aptek
▪ 21/22.10: Gemini - ul. Ludwika
Zamenhofa 46, tel. 74/856-85-00;
21.00-7.00
▪ 22/23.10: Salus - ul. Mikołaja
Kopernika 19E, tel. 74/856-68-28;
21.00-7.00
▪ 23/24.10: Grunwaldzka pl. Grunwaldzki 11,
tel. 74/660-44-24; 21.00-24.00
▪ 24/25.10: Świdnicka - ul. Komunardów 4, tel. 74/852-53-85;
21.00-7.00
▪ 25/26.10: Franciszkańska - Rynek
1/1A, tel. 74/857-84-14; 21.00-7.00
▪ 26/27.10: DOZ Apteka dbam o zdrowie - ul. Walerego Wróblewskiego 1a,
tel. 885-866-917; 21.00-24.00
▪ 27/28.10: Staromiejska - ul. Długa
34, tel. 74/851-25-23; 21.00-7.00
▪ 28/29.10: Grunwaldzka - pl.
Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24;
21.00-24.00
▪ 29/30.10: Pod Bykami - ul. Długa
45, tel. 74/852-03-76; 21.00-24.00
▪ 30/31.10: Pod Koroną - ul. Westerplatte 19/2, tel. 74/853-81-81;
21.00-24.00
▪ 31.10/01.11: Centrum Zdrowia
- ul. Stefana Żeromskiego 11, tel.
74/857-18-29; 21.00-7.00

Miłośnicy niezwykłych rzeczy ponownie opanują świdnicki Rynek
Przed nami przedostania w tym
roku Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości. W niedzielę, 6 listopada do ścisłego centrum
miasta 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 Dol-
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nego 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
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

◄ Tradycyjnie
giełda będzie funkcjonowała
w godz.
od 7.30
do godzin
popołudniowych.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W Świdnicy ponownie zakwitnie
żonkilowe „Pole Nadziei”

wa i strefa gier wyposażona w konsolę. Czytelnicy będą mogli skorzystać z
barku kawowego, który zapewne umili
czas przebywania w bibliotece. Obiekt
jest dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami i będzie spełniał najnowsze standardy. A wszystko
dla zadowolenia mieszkańców, którzy,
kiedy mają czas, chcą obcować z książką – opowiada Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C.K. Norwida w Świdnicy. Wszystkie
księgozbiory zostały przeniesione z
tymczasowej siedziby filii przy ul. Słobódzkiego 21. W akcję zaangażowali
się pracownicy biblioteki oraz funkcjonariusze świdnickiej Straży Miejskiej. - W propozycjach filii, które już
planujemy, na pewno znajdą się atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wydarzenia z książką dla
najmłodszych i inne akcje promujące
czytelnictwo – zapowiada dyrektor
świdnickiej biblioteki.

REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Bereśniewicz

druk

REKLAMA I MARKETING
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512

POLSKA PRESS SP. Z O.O.,
ODDZIAŁ POLIGRAFIA,
DRUKARNIA W SOSNOWCU
Nakład: 15.000 egz.

Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń,
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
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Wyróżnieni pracownicy świdnickiej oświaty wraz z władzami miasta.

red.

Za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze docenieni zostali:
▪ Renata Begierska – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1;
▪ Katarzyna Matryba – nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 1;
▪ Jerzy Tokarski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2;
▪ Małgorzata Pączka – nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 2;
▪ Beata Laskowska – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4;
▪ Agnieszka Koselska-Stramek – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4;
▪ Dorota Żurman – wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6;
▪ Małgorzata Żmidzińska– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8;
▪ Beata Wilczewska – nauczycielka
Szkoły Podstawowej nr 105;
▪ Magdalena Butkiewicz– dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 315;
▪ Violetta Jach – nauczycielka Szkoły
Podstawowej nr 315;
▪ Jolanta Szatanik– nauczycielka
Przedszkola Miejskiego nr 1;
▪ Renata Noworól – p.o. dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 3;
▪ Edyta Danielewska – nauczycielka
Przedszkola Miejskiego nr 4;
▪ Iwona Synkowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15;
▪ Iwona Kowalczyk – wicedyrektor
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego
nr 16;
▪ Zbigniew Brożbar – wicedyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury.

reklama

Edukacji oraz Magdalena Urbańska–
Malucha - zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, a także dyrektorzy
miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.
– Wszystkim, którzy tworzą świdnicką edukację, serdecznie dziękuję za
Wasz trud, pasję, oddanie i za to, że
jesteście przewodnikami dla Waszych
uczniów. Dyrektorom, nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi
życzę wytrwałości, dużo zdrowia, pozytywnej energii i wewnętrznego spokoju – mówiła prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.

facebook mojaswidnica.pl

reklama

foto: D. Gębala

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej siedemnastu dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych zostało nagrodzonych przez prezydent
Świdnicy, Beatę Moskal-Słaniewską.
W spotkaniu z nagrodzonymi,
które odbyło się w czwartek, 13 października uczestniczyli także Krystian Werecki - zastępca prezydent
Świdnicy, Jan Dzięcielski - przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Danuta Morańska - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy, Tadeusz Niedzielski - dyrektor Wydziału

reklama

Nagrodzono świdnickich
nauczycieli
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Poznaliśmy laureatów
18. Świdnickich Gryfów

Od lat z sukcesami prowadzą swoje biznesy, rozwijają swoje marki i rozsławiają nasz region na terenie całej Polski i zagranicy. W piątek, 14 października
odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której już po raz osiemnasty wręczone zostały statuetki Świdnickiego Gryfa. To nagroda, której
celem jest wyróżnienie, a także promowanie firm
i przedsiębiorstw działających w naszym mieście, a
w przypadku „sudeckiego produktu regionalnego”
- promowanie produktów wytwarzanych w naszym
regionie.
Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska oraz
przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Dzięcielski wręczyli specjalne wyróżnienia – tytuły „Nestorów Biznesu
Lokalnego”.
Otrzymali je:
2 Maria Liga – prowadząca sklep z galanterią skórzaną przy ul. Łukowej 2a
2 Tadeusz Badura – Prezes Zarządu ZUPBADURA sp. z o.o., firmy
zajmującej się produkcją skomplikowanych konstrukcji stalowych,
maszyn i urządzeń na potrzeby
rynku naftowego, energetycznego i stoczniowego, mieszczącej się
przy ul. Kliczkowskiej 48
2 Stanisław Dobrowolski – prowadzący firmę transportową TRANSBUD przy ul. Metalowców 2
2 Ireneusz Prokopowicz – prowadzący sklep z odzieżą ARI przy ul. Pułaskiego 23
2 Stanisław Wądołowski – prowadzący firmę transportową EUROTRANS – Wądołowski przy ul. Rolniczej 5.
W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody gospodarcze „Świdnicki Gryf” w następujących
kategoriach:
Sudecki produkt regionalny

cych się projektowaniem i budową zrobotyzowanych
systemów spawalniczych. W 2021 roku podjęte zostały
ważne decyzje inwestycyjne, czyli rozbudowa hali produkcyjnej, zakup maszyn produkcyjnych, instalacje fotowoltaiczne. Cloos – Polska angażuje się w pomoc dla
społeczności lokalnej, między innymi wspiera finansowo kluby i wydarzenia sportowe, szpitale w walce z
COVID-19, finansowo wsparła również odrestaurowanie zabytkowego fortepianu ŚOK.
Zdrowie i uroda
Lumaki Studio, Kamila Śliska, ul. Westerplatte 68,
Świdnica

Laureatami nagrody specjalnej przyznanej przez
prezydent Świdnicy dla organizacji pozarządowej została: Fundacja Ładne Historie, ul. Długa 33 w Świdnicy

Kamila i Piotr to małżeństwo prowadzące studio makijażu permanentnego, mikropigmentacji skóry głowy,
wizażu oraz stylizacji rzęs i brwi. Pracują, szkolą i dzielą
się swoja wiedzą z wielką pasją. Zostali trenerami mikropigmentacji jednej z czołowych marek w branży
– marki Maderm. Zakupili lokal, który będzie w pełni
dostosowany także dla osób niepełnosprawnych. Są
partnerami fundacji Endomama, a w przyszłym roku
planują odbyć szkolenie, które pozwoli im wykonywać
mikropigmentację medyczną, aby pomóc kobietom po
mastektomii. Wspierają także lokalne akcje charytatywne. W mediach społecznościowych mogą pochwalić się ponad setką samych pozytywnych opinii na temat ich pracy.
Dobre smaki
Piekarnia Żarnowiec, Wiktor Żarnowiec, Komunardów 18, Świdnica
W imieniu
nagrodzonych
statuetkę
odebrał Janusz
Szostak.

NuuBag Sp. z o.o. ul. Kalcytowa 10, Strzegom
Markę NuuBag stworzyło młode małżeństwo ze Strzegomia. Produkują torebki, ręcznie wykonane w Polsce,
w tradycyjnych, lokalnych manufakturach. Produkty
marki NuuBag dostępne są w sklepie internetowym.
Poza kilkoma modelami torebek firma oferuje również
portfele, aktówki, plecaki i nerki. Ostatnią nowością są
torebki personalizowane. Od lipca 2021 roku firma prowadzi także sprzedaż na rynku niemieckim.
Firma roku
Cloos – Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, Świdnica

Firma obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności i jest jedną z wiodących firm w Polsce zajmują-
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projektów prozdrowotnych realizowanych przez miasto Świdnica, powiat świdnicki, Fundację Endomama,
między innymi:
– leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, dla mieszkańców Gminy Miasto
Świdnica, na lata 2020 – 2023;
– endometrioza, przecież kobiecość nie może boleć, realizowany w 2021 roku,
– razem pokonajmy endometriozę. Warsztaty dla
pacjentek, realizowany w 2022 roku.

Rodzinna piekarnia z ponad 70-letnią tradycją, w której wypieka się chleb według receptur przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Chleb z piekarni Żarnowiec
jest robiony na naturalnym zakwasie, bez udziału polepszaczy smaku czy wzrostu. Każdy bochenek wytwarzany jest w tradycyjny sposób z ogromną starannością
oraz kunsztem piekarskim, bez udziału nowoczesnych
maszyn. Właściciele wierzą, że to, co dobre, wymaga
naturalnych składników i pracy ludzkich rąk.
Nagrodą specjalną „Wybitna osobowość” przyznaną przez prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską, uhonorowano dr. Filipa Kubiaczyka – ordynatora
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Latawiec w Świdnicy.
To wybitny lekarz, cieszący się uznaniem pacjentek. Doktor nauk medycznych, specjalista z zakresu
położnictwa i ginekologii. Jest współautorem kilku
prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, ekspertem przy realizacji wielu

Organizacja pozarządowa, która powstała jako
efekt współpracy osób, które na co dzień zajmują się
edukacją, animacją, szeroko definiowaną kulturą i sztuką, a także tożsamością lokalną i dziedzictwem kulturowym. Poprzez inspirację do współdziałania, rozbudzanie kreatywności, naukę wzajemnego szacunku i
mobilizację lokalnej społeczności tworzy wciąż rosnącą
grupę osób, które chcą zrobić coś dla innych. Fundacja
„Ładne Historie jest organizatorem m.in. takich akcji
jak: „Lato na podwórku”, „Łączą nas góry”, „Otwarta
Pracownia Międzykulturowa”, SKATEPARK’22, a także
projektu (BEZ)TROSKA.
Nagrodę specjalną przyznano także Piekarni
PROFIT – BIS s. c. Anna Wychowanek, Jacek Wychowanek, ul. Świdnicka 2a, Jaworzyna Śląska

To wielopokoleniowa firma działająca na rynku od
1997 roku. W tym roku właściciele obchodzą 25 lecie.
Firma posiada sklepy w Świdnicy, Strzegomiu, Jaworzynie Śl. oraz Żarowie. Przewagę konkurencyjną w regionie zdobywają poprzez łączenie tradycyjnych przepisów oraz metod wypieku z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Firma usprawniła
proces produkcji poprzez zastąpienie pieców opalanych węglem, nowoczesnym piecem gazowym. Dzięki zastosowaniu nowego pieca obniżono emisję CO2,
jednocześnie zachowano przy tym walory smakowe
pieczywa. Zmianie uległ również sposób zamawiania,
odbywa się on nie tylko bezpośrednio w sklepie, ale
także przez telefon oraz Internet. Powrócono także
do tradycyjnych sposobów sprzedaży, zainicjowanych
przez mieszkańców, inspirowanych wspomnieniami z
lat dzieciństwa, tj. wieczorna sprzedaż gorącego pieczywa, która cieszy się dużym zainteresowaniem.
red.

Świdnica zakupi dwanaście autobusów z napędem elektrycznym oraz
dwanaście stacjonarnych stacji ładowania typu plug-in, na co otrzyma dotację
w kwocie 23 772 358 zł, a także pożyczkę
w kwocie 6 926 829 zł (łączna wartość
projektu to 37 760 000 zł). We wtorek,
11 października w Świdnicy prezydent
Beata Moskal-Słaniewska, skarbnik
miasta Kacper Siwek, podpisali umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o
udzielenie dotacji w ramach programu
„Zielony Transport Publiczny”.
Umowę podpisało również pięciu
włodarzy innych gmin. W spotkaniu

udział wzięli: pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii, sekretarz w
Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Artur Michalski, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska, burmistrz Świebodzic Paweł Ozga,
burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia
Dąbrowska, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, burmistrz Jedliny-Zdrój
Leszek Orpel oraz burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski.
Gmina Świebodzice zakupi dwa
autobusy oraz punkty ładowania typu

oprac.

Mieszkańcy
Kotlarskiej
muszą uzbroić
się w cierpliwość
Rozpoczęła się przebudowa kolejnego podwórka w centrum miasta, w kwartale pomiędzy ulicami
Grodzką a Kotlarską. Od poniedziałku, 17 października trwają roboty budowlane i zamknięty został
obszar ulicy Kotlarskiej – od bramy
wjazdowej do budynku nr 14.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy obszarze robót jest
utrudniony, a czasowo niemożliwy.
– Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i zrozumienie, realizacja inwestycji jest
prowadzona z myślą o mieszkańcach
Świdnicy – tłumaczy Magdalena
Dzwonkowska, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
DG

Utrudnienia wynikają z konieczności
przebudowy lub poprawy sieci podziemnych.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Podpisanie umowy z przedstawicielami Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
nastąpiło w Urzędzie Stanu
Cywilnego.

plug-in, z NFOŚiGW otrzyma na ten
cel dotację w wysokości 3 359 759 zł
(wartość projektu: 5 530 012 zł). Gmina Boguszów-Gorce otrzyma 1 319 857
zł dotacji na zakup jednego autobusu
i dwóch punktów ładowania (wartość projektu to 1 761 627 zł). Gmina
Jedlina-Zdrój planuje zakup jednego
autobusu oraz jednej ładowarki mobilnej, co jest możliwe dzięki dotacji
w kwocie 985 610 zł oraz pożyczce w
wysokości 309 826 zł (wartość projektu to 1 295 436 zł). Gmina Duszniki
-Zdrój otrzyma 15 232 320 zł dotacji na
zakup sześciu autobusów (całkowity
koszt projektu to 19 040 400 zł). Gmina Nowa Ruda zakupi dwa autobusy
elektryczne i dwa punkty ładowania.
Kwota dotacji z NFOŚiGW to 4 277 325
zł, a pożyczka wyniesie 1 000 000 zł
(całkowita wartość przedsięwzięcia to
5 473 500 zł).
Oprócz zakupu autobusów wymienione gminy planują szkolenia
kierowców i naukę obsługi pojazdów.
Zakupione autobusy będą niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób
z niepełnosprawnościami. Inwestycje
przyniosą nie tylko ważny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści
ekologiczne. Gminy zmniejszą emisję dwutlenku węgla, ograniczą emisję
tlenków azotu oraz pyłów o średnicy
mniejszej niż 10 mikrometrów. Sześć
gmin zakupi łącznie 24 zeroemisyjne
autobusy elektryczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przekaże na ten cel dofinansowanie w łącznej kwocie 55 874 058
zł, w tym w formie dotacji 48 947 229
zł oraz w formie niskooprocentowanej
pożyczki 6 926 829 zł.

reklama

Tuzin autobusów dla
świdnickiego MPK
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Katarzyna Legiejew:
diagnoza była dla mnie szokiem,
ale do raka podeszłam zadaniowo
Na spotkanie przychodzi
piękna, pełna życia kobieta. Nikt
na pierwszy rzut oka nie powiedziałby, z jakim wrogiem przyszło się jej mierzyć i że ta walka
nadal trwa. O nowotworze piersi, który dotyka w Polsce wciąż
zbyt wiele kobiet, o konieczności edukacji oraz tym, że samobadanie powinno wejść każdej
Polce w nawyk tak jak mycie
zębów rozmawiamy z Katarzyną
Legiejew - matką, żoną, prezeską fundacji eRAKobiet, świdniczanką.

Na pewno wcześniej chorowało dużo starszych kobiet, dziś ten
próg wiekowy jest coraz niższy.
Moim zdaniem, mamy dostęp do
nowoczesnych metod i nie możemy nic tutaj Polsce zarzucić w tym
względzie. Jedynie przydałoby się
usystematyzowanie działań tak,
by każda pacjentka miała dostęp
do różnych metod leczenia, a nie
tylko wybranych w danym szpitalu lub przez danego lekarza. Tego
według mnie brakuje i to bardzo
kuleje.

No właśnie: kiedyś rak piersi
kojarzył nam się ze starszymi
paniami, dziś chorują także
młode dziewczyny, a nawet
nastolatki.

Kasiu, o guzie piersi dowiedziałaś się, gdy twój
młodszy syn miał niespełna rok. Wciąż karmiłaś go piersią. Ta diagnoza
była dla ciebie szokiem?

jako pewnik, chwila moment miałabym
przerzuty. Bo ten mój guz bardzo szybko rósł. Wtedy mogłoby być za późno, a
ja przecież mam jeszcze tyle do zrobienia
(śmiech).

To nie była Twoja jedyna operacja?

- By uniknąć ryzyka nowotworu, usunęłam także jajniki. Jestem szczęśliwą
mamą dwóch chłopców, więc podjęłam
taką a nie inną decyzję. Trudną, ale jedyną właściwą.

Wróćmy do profilaktyki. Twoja
choroba stała się przyczynkiem
do dalszych działań. Stworzyłaś
fundację, której głównym fundamentem jest edukacja.

foto: użyczone

- Po tym, jak już w zasadzie czułam się
- To prawda, średnia wieku cały
dobrze i najgorsze było za mną, postaczas ulega obniżeniu. Na pewnowiłam działać. Ja w ogóle tego mojego
- Wierzę w intuicję i uważam, że
no ma na to wpływ środowisko,
raka potraktowałam bardzo zadanioto właśnie ona uratowała mi żyklimat, w jakim żyjemy i to, co
wo: to trzeba przejść i tyle, nie ma co się
cie. Zaczęło się od tego, że jedna
jemy. Ja nigdy nie pomyślałabym,
roztkliwiać, choć nie będę udawać, że to
pierś bardzo mnie bolała, czułam,
że zachoruję. Prowadziłam, możbyła bułka z masłem i wszystko poszło
że coś jest nie tak. Mówiono mi
na powiedzieć, higieniczny tryb
jak z płatka. Nic z tych rzeczy. Gdy jedjednak, że to może być zator pożycia, w mojej rodzinie nie było
nak skończyłam to podstawowe leczenie,
karmu, zapalenie i ja rzeczywiście
nowotworów piersi, a jednak zawiedziałam, że muszę coś zrobić choćby
Dla Katarzyny Legiejew motywacją do walki o powrót do
w to wierzyłam. Później bolachorowałam.
Tu
głośno
musimy
o
po to, by uchronić kogoś przed usłyszezdrowia są jej dzieci.
ła mnie ręka - to z kolei wytłutym mówić, stąd inicjatywa naszej
niem takiej diagnozy jak moja. Gdyby to
maczyłam sobie upadkiem ze schodów,
fundacji o edukowaniu młodych dziewmiała być tylko jedna dziewczyna - to
dobrych informacji. To, co sama podejaczkolwiek urazu powinnam doznać po
czyn w szkołach średnich. Profilaktyka
warto. I powstał pomysł stworzenia funrzewałam, zostało potwierdzone w badrugiej stronie. Umiałam sobie to jednak
musi wejść każdej babce w nawyk. Kodacji. Tworzymy ją w kilka osób, każda
daniach. Natychmiast zostałam wysłana
jakoś tak racjonalnie wytłumaczyć. Spuniec i kropka.
odpowiedzialna jest za inną działkę.
do Wałbrzycha do doktor Pyki, z którym
chły mi węzły pachowe, były tkliwe, boStaramy się pomagać i edukować. Teraz
teraz współpracuję w ramach fundacji
lące. Postanowiłam, że się sama zbadam,
Do profilaktyki jeszcze wrócinaszym głównym projektem są wizyty w
eRAKobiet. Tam otrzymałam kartę DILO,
choć nigdy wcześniej tego nie robiłam.
my, ale opowiedz jeszcze o swoszkołach średnich, gdzie mówimy dziewczyli takiej szybkiej ścieżki onkologicznej
Ba, moja świadomość na ten temat była
im leczeniu. Jak to wyglądało?
czynom o tym, dlaczego warto się badać i
i wydarzenia potoczyły się ekspresowo.
prawie zerowa. Gdy już jednak zaczęłam
- Dostałam cztery cykle chemii czerjak to robić samemu.
Czułam się jak w matrixie, sterowana
się badać po kąpieli, wyczułam guzek. Od
wonej, cztery białej i radioterapię. Po
przez pielęgniarki, lekarzy. Tu pojedzie
razu wiedziałam, że to coś niedobrego,
Macie sporo do zrobienia na
pierwszej zaczęłam tracić włosy, więc
pani zrobi to badanie, tu ma termin na
zaczęłam oczywiście czytać wujka Goobcięłam się na łyso. Nawet się sobie
tym polu.
to. Moje życie nie należało wtedy do mnie
ogle i, jak się później okazało, nawet typ
- Tak, ale nie brakuje nam ani pomysłów,
podobałam w tej odsłonie. To leczenie
- takie miałam poczucie.
nowotworu intuicyjnie dobrze przypisaani energii. Czasami doba mogłaby być
pierwsze wspominam niezbyt dobrze:
łam.
trochę dłuższa i zmęczenie nieco mniejbyłam bardzo słaba, przez suchość śluzóCzy przy stawianiu diagnozy, a
sze. Wiem jednak, że warto!
wek i ich pękanie nie mogłam jeść, ciągle
usłyszałaś, że masz nowotwór
Bałaś się? Jakie były twoje naJustyna Bereśniewicz
mnie mdliło. Po podaniu chemii przez
piersi typu HER-2 dodatni, tostępne kroki?
kilka dni wracałam do siebie i było lewarzyszyło ci wsparcie jakie- Zeszłam na dół i powiedziałam mężowi,
piej. Po radioterapii wypalono mi skórę
goś psychologa?
Rak piersi jest najczęściej wystęże mam raka. On oczywiście nie wierzył
na klatce piersiowej, więc to leczenie też
- No właśnie nigdy nie otrzymałam tapującym nowotworem złośliwym
w to, co mówiłam, przekonywał mnie, że
nie było dla mnie przyjemne, ale wiesz,
kiej pomocy, a uważam, że jest ona niewśród kobiet. Stanowi w Polsce
to na pewno nie to. Umówiłam się do leliczył się cel. A celem było przeżycie i ciezbędna. Taki pacjent ma poczucie, że
około 23% wszystkich zachorowań
karza pierwszego kontaktu. Poszłam na
szenie się z macierzyństwa, małżeństwa
zostaje w sumie pozostawiony sam soi jest odpowiedzialny za około 14%
wizytę roztrzęsiona i przestraszona, bai w ogóle z życia.
bie, choć wpada w szpony systemu i jego
zgonów z powodu nowotworów
łam się po tak ludzku. Doktor jednak nie
leczenie trwa. A przecież bardzo w tym
złośliwych u kobiet. Szacuje się, że
zbadał mnie, zapytał tylko, gdzie coś wyPodawana chemia nie była jedwszystkim ważna jest głowa, samopona świecie co roku raka piersi rozczułam, powiedział, że to pewnie zapanak jedynym leczeniem. Musiaczucie, stan psychiczny. Tego brakuje u
poznaje się u 1,7 mln kobiet. Ponad
lenie mieszków włosowych od depilacji i
łaś przejść zabieg operacyjny.
nas w leczeniu onkologicznym i to jest
500 tys. osób umiera z jego powodu.
przepisał antybiotyk. Gdybym go wtedy
- Tak, usunięto mi jedną pierś oraz węzły
na pewno do zmiany i do wypracowania.
W Polsce raka piersi diagnozuje się
posłuchała, dziś najpewniej nie rozmachłonne w jednej z rąk. Było to konieczne,
Sporo zmian wymagają także procedury
u 19 tys. kobiet, co oznacza, że cowiałybyśmy.
by rak nie dał przerzutów nigdzie więcej.
po zakończonym leczeniu. Pacjentki najdziennie ponad 50 Polek dowiaduGdybym wówczas nie posłuchała swoczęściej nie wiedzą, co mają dalej robić.
je się o chorobie, a 15 każdego dnia
Zbagatelizował Twoje obawy i
jej intuicji i rzeczywiście przyjęła diaA przecież bardzo ważne jest pilnowanie
umiera.
nawet Cię nie zbadał?
gnozę o zapaleniu mieszków włosowych
chociażby badań i monitorowanie swojeŻródło: zwrotnikraka.pl
- Dokładnie tak było. I wybrałam ten
go stanu zdrowia.
antybiotyk, stan węzłów poprawił się,
ale ja nadal wyczuwałam guza. To nie
Twoim zdaniem, Polki mają doKobieto, zadbaj o siebie!
dawało mi spokoju, dlatego poprosiłam
stęp do nowoczesnego leczeUSG piersi należy wykonywać od 20. do 30. roku życia co 2 lata, a po 30. roku
swojego ginekologa, który prowadził mi
nia, które oferowane jest także
życia co roku. Mammografię z kolei wykonują kobiety w wieku 50-69 lat, które
obie ciąże, o szybką wizytę. Wtedy czas
pacjentkom za granicą?
w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii. Nie do przecenieoczekiwania wynosił 1,5 miesiąca. Dok- Wiele na przestrzeni tych ostatnich lat
nia w profilaktyce raka piersi jest również badanie palpacyjne piersi – zarówno
tor odpisał mi, że może mnie przyjąć. Posię zmieniło, jeśli chodzi o leczenie nosamodzielne jak i w gabinecie lekarskim.
szłam więc i niestety nie miał dla mnie
wotworu piersi i jego rozpoznawalność.
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Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe nagrody.

żyny, składające się z trzech uczniów
szkół podstawowych, trzech uczniów
szkół średnich, przedstawiciela firmy
(jako nadzór techniczny) oraz pedagoga. Drużyny miały niecałe trzy godziny
na zbudowanie urządzenia „kolejki linowej”, a ich prace były ocenione przez
międzynarodową komisję na podstawie wcześniej szczegółowo ustalonych
kryteriów. W tegorocznym konkursie
wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół
Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych, SP nr 6 oraz SP nr
8 w Świdnicy. Patronat nad drużynami
objęły firmy: Sonel, Electrolux, AAM,
Daicel – tłumaczy Paweł Ułaszewski z

Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy.
Drużyny zostały wyróżnione nagrodami, a dwa pierwsze zespoły pojadą na konkurs międzynarodowy do
Hradec Kralove, który odbędzie się 11
listopada. Nagrody wręczyli starosta
świdnicki Piotr Fedorowicz, prezydent
Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska,
zastępca dyrektora Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Urbańska-Malucha, dyrektor
Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Świdnicy Grzegorz Stawarz
oraz dyrektorzy szkół biorących udział
DG
w konkursie.			

2 I miejsce drużyna pod patronatem firmy AAM: Szymon Świder
(ZSM), Karol Młynarczuk (ZSM),
Oskar Cybruch (ZSM), Radosław
Teuerle (SP nr 6), Michał Hatala (SP
nr 6), Tomasz Zalas (SP nr 6), Jarosław Natanek – pedagog ZSM, Marcin Śliwka – firma AAM
2 II miejsce drużyna pod patronatem firmy Sonel: Damian Łukasiewicz (ZSB-E), Jakub Tomczak (ZSB-E), Bartosz Siczek (ZSB-E), Maciej
Kijek (SP nr 8), Róża Owczarek (SP
nr 8), Ewa Staręga (SP nr 8), Przemysław Matejczuk – pedagog ZSB-E, Mariusz Wyroba – SONEL
2 III miejsce drużyna pod patronatem firmy Daicel: Wojciech Pławecki (ZSM), Antoni Kowalski (ZSM),
Marcin Kowalski (ZSM), Aleksandra Kośkiewicz (SP nr 6), Iga Kruk
(SP nr 6), Lena Rogozińska (SP nr 6),
Violetta Zapart – pedagog SP nr 6,
Ewelina Gierek-Czub – firma Daicel
2 IV miejsce drużyna pod patronatem firmy Electrolux: Paweł Nicpoń
(ZSB-E), Adam Zawadzki (ZSB-E),
Michał Skangiel (ZSB-E), Maciej
Bomba (SP nr 8), Marcin Kraus (SP
nr 8), Aleksandra Thrun (SP nr 8),
Andrzej Filipowski – pedagog SP nr
8, Szymon Razik – Electrolux.
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Już po raz drugi Sudecka Izba
Przemysłowo–Handlowa
zaprosiła
świdnickich uczniów do udziału w
konkursie „Talenty dla firm”, którego celem jest wymiana doświadczeń
oraz prezentacja dobrych praktyk.
Dwie najlepsze drużyny, które zostały wyłonione w środę, 12 października w konkursie będą reprezentowały
nasze miasto podczas międzynarodowego konkursu w Czechach.
Przedsięwzięcie od początku realizowane jest przez Sudecką Izbę
Przemysłowo-Handlową w Świdnicy
oraz Izbę Gospodarczą Kraju KralovoHradeckiego i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród świdnickich uczniów. Projekt koncentruje
się na zwiększeniu zainteresowania
młodzieży dziedzinami technicznymi, a w konsekwencji wyboru ścieżki
edukacji na kierunkach technicznych
oraz rozwijaniu takich umiejętności
jak integracja na różnych poziomach
wiekowych, współdziałanie, organizacja pracy czy terminowość – czyli umiejętności bardzo potrzebnych
w dzisiejszym przemyśle. – Projekt
jest realizowany w formie konkursu
w ustawianiu zestawów technicznych
do budowania maszyn i pojazdów
(MERKUR) wzbogaconych o elementy
programowalne. W konkursie uczestniczyły mieszane ośmioosobowe dru-

foto: D. Gębala

Uczniowie błysnęli wiedzą.
Najlepsi pojadą na konkurs do Czech
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Jak prawidłowo
segregować śmieci
z cmentarza?

Świeć… przykładem
Zamiast kupować
– użyj ponownie!

Wszystkich Świętych, Zaduszki, następnie Boże Narodzenie oraz każde inne odwiedziny na cmentarzu to widok tysięcy
zniczy, roślin i różnych ozdób. W pojemnikach na odpady znajdują się wyblakłe sztuczne kwiaty, potłuczone znicze, plastikowe wkłady z roztopionym olejem wewnątrz, opakowania po cukierkach sprzedawanych co roku przed nekropoliami. To
nie musi tak wyglądać! Nauczmy się odpowiedzialnych decyzji przy zakupie i prawidłowej segregacji odpadów.

Rośliny,
kwiaty

Ubrudzone
znicze

Sztuczne
kwiaty

Elektronika elektrośmieci

Zwiędnięte kwiaty i inne rośliny
należą do odpadów biodegradowalnych (bio). Takie odpady
wrzucamy do brązowego pojemnika bez wstążek czy celofanu. Jeżeli zależy nam na poszanowaniu
natury, zapytajmy sprzedawcy w
kwiaciarni, czy nie zostały jakieś
kwiaty, które nie są już przeznaczone do sprzedaży i możemy je
po prostu dostać.

Szklane znicze, w których znajduje się roztopiona parafina lub
inny wosk i olej, nie powinny
być wyrzucane do pojemnika na
szkło. Podobnie plastikowe wkłady z resztkami olejów nie powinny być wyrzucane do żółtego pojemnika. Jeżeli znicze i wkłady są
mocno zabrudzone, wyrzucamy
je do pojemnika na odpady zmieszane.

Sztuczne kwiaty mogą być złożone z wielu materiałów, które
można spróbować wyodrębnić i
wrzucić do pojemnika na odpady
plastikowe w kolorze żółtym. Jeżeli ewidentnie nie są zrobione z
samego plastiku, należy je wrzucić
do pojemnika na odpady zmieszane.

Odpady takie jak akumulatory z
elektronicznych zniczy, czy zużyte baterie ze zniczy solarnych
można oddać do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub
wrzucić do specjalistycznych
czerwonych pojemników. To bardzo ważne, ponieważ można potem ponownie użyć surowców,
które się w nich znajdują.

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

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

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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Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska cieszy się wysokim uznaniem wśród innych włodarzy miast.

Napisz
i opowiedz
nam

wersytetu Warszawskiego, dr Cezary
Trutkowski - prezes zarządu Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr Andrzej Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich, a także Dariusz
Ćwiklak - zastępca redaktora naczelnego „Newsweeka” i Konrad Sadurski,
szef działu biznesowego „Newsweeka”.
– To dla mnie olbrzymie zaskoczenie. Z
tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy tak jak ja, Świdnicę mają
w sercu. Moi kochani, dajecie mi siłę,
wsparcie i całą górę wspaniałej energii.
Moje serdeczne gratulacje dla Ryszarda
Brejzy i Jacka Sutryka oraz wszystkich
moich wspaniałych koleżanek i kolegów
– komentuje Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Pełny ranking:
1. Ryszard Brejza Inowrocław
2. Jacek Sutryk Wrocław
3. Beata Moskal–Słaniewska Świdnica
4. Anna Mieczkowska Kołobrzeg
5. Wojciech Bakun Przemyśl
6. Tadeusz Truskolaski Białystok
7. Beata Klimek Ostrów Wlkp.
8. Jakub Banaszek Chełm
9. Krzysztof Kosiński Ciechanów
10. Jarosław Górczyński Ostrowiec
Św.
11. Aleksandra Dulkiewicz Gdańsk
12. Roman Szełemej Wałbrzych
13. Tomasz Andrukiewicz Ełk
14. Anna Hetman Jastrzębie-Zdrój
15. Ludomir Handzel Nowy Sącz

DG

o swojej

pasji
lub hobby
reklama

redakcja@mojaswidnica.pl
Atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż

Urząd Miejski w Świebodzicach informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Świebodzicach przy ul. Ogrodowej, obręb Pełcznica 1, w granicach działek:

foto: geoportal.gov.pl

▪ nr 530/2, o powierzchni 0,0987 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 230,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 12 500,00 zł
▪ nr 530/3, o powierzchni 0,1045 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 610,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 13 200,00 zł
▪ nr 530/4, o powierzchni 0,1033 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł
▪ nr 530/7, o powierzchni 0,1026 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł
▪ nr 530/8, o powierzchni 0,0935 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 850,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 700,00 zł
▪ nr 530/9, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł
▪ nr 530/10, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł
▪ nr 530/11, o powierzchni 0,0941 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł
▪ nr 530/12, o powierzchni 0,0938 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

Urząd Miejski w Świebodzicach
przedstawia ofertę mieszkań,
które są wystawione do sprzedaży:

foto: UM Świebodzice

foto: UM Świebodzice

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul.
Rynek 1 (pokój nr 7).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących
przedmiotem przetargu oraz warunkach uczestnictwa
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
ul. Rynek 1 oraz pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25 i na
stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl (w zakładce:
Nieruchomości – ogłoszenia o przetargach).

foto: geoportal.gov.pl

foto: UM Świebodzice

Urząd Miejski w Świebodzicach informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
położonych w Świebodzicach, w obrębie Ciernie 5, w granicach działek:
► Nr 691/2 o pow. 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/9 o pow. 0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi:
11 000,00 zł
► Nr 691/3 o pow. 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/9 o pow. 0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi:
10 000,00 zł
► Nr 691/7 o pow. 0,0801 ha
wraz z udziałem w wysokości 1/3
udziału w działce nr 691/9 o pow.
0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 500,00 zł (cena zawiera
podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 10 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu
10.11.2022 r. o godz. 12.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego Szczegółowe informacje o przetargu oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
w Świebodzicach, ul. Rynek 1 Świebodzicach, ul. Rynek 1, pod nr tel. 74 664 54 55, 74 666 95 25 oraz pod adresem: www.bip.swiebodzice.pl
(w zakładce „Nieruchomości” ogłoszenia o przetargach).
(pokój nr 7).

w przetargu nieograniczonym:
► ul. Mikołaja Kopernika 4A/2 (I piętro):
▪ Pow. lokalu - 77,44 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
komunikacja (I piętro), komunikacja (parter))
▪ Pom. przynależne - pomieszczenie strychowe 22,20 m2
▪ Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie piecem
▪ Cena wywoławcza - 146 500,00 zł
▪ Wadium do przetargu - 14 700,00 zł
► ul. Rynek 3/3 (II piętro):
▪ Pow. lokalu - 77,29 m2 (kuchnia, 2 pokoje, 2 przedpokoje)
▪ Pom. przynależne - piwnica 3,93 m2
▪ Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie centralne etażowe
▪ Cena wywoławcza - 189 900,00 zł
▪ Wadium do przetargu - 19 000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. godz. 10.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1
(pokój nr 7)
w przetargu ograniczonym dla mieszkańców Świebodzic:
► ul. Młynarska 20/3 (parter):
▪ Pow. lokalu - 21,85 m2 (kuchnia, pokój)
▪ Pom. przynależne - wc 1,00 m2
▪ Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie przenośnymi grzejnikami elektrycznymi
▪ Cena wywoławcza - 38 500,00 zł
▪ Wadium do przetargu - 3 900,00 zł
► ul. Osiedle WSK 2/6 (II piętro):
▪ Pow. lokalu - 36,23 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój)
▪ Pom. przynależne - brak
▪ Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie przenośnymi grzejnikami elektrycznymi lub
akumulacyjnymi
▪ Cena wywoławcza - 91 100,00 zł
▪ Wadium do przetargu - 9 200,00 zł
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć
dokumenty oraz wpłacić wadium zgodnie z ogłoszeniem o
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. godz. 11.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1
(pokój nr 7)
Szczegółowe informacje o lokalach będących przedmiotem
przetargu oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1 oraz pod nr telefonu: 74
6669526 lub 25 i na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl (w
zakładce: Nieruchomości – ogłoszenia o przetargach).
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Już po raz 13. redakcja tygodnika
„Newsweek” uhonorowała piętnastu
najlepszych prezydentów miast. W
prestiżowym gronie znalazła się prezydent Świdnicy. Beata Moskal-Słaniewska zajęła trzecie miejsce.
Ranking N15 realizowany przez
redakcję „Newsweeka” to plebiscyt,
w którym głosy na siebie oddają sami
prezydenci i prezydentki miast. Osób
piastujących tę funkcję jest w Polsce
107 – to głównie włodarze miast, które
mają powyżej 50 tys. mieszkańców. W
tej liczbie znajdują się również włodarze około 20 miast mniejszych, którzy
historycznie nazywali się prezydentami i taki tytuł zachowali. Swoje punkty dodała też kapituła, w skład której
weszli: prof. Grzegorz Gorzelak z Uni-

foto: UM Świdnica

Prezydent Świdnicy w ścisłej czołówce
rankingu najlepszych włodarzy miast

aktualności

Ruszyli z pomocą dla Alka
kości. Ostatecznie udało się zebrać aż
11.636,17 zł.
– Życie pozytywnego i otwartego
16-latka oraz moje zmieniło się diametralnie. Ciągła walka z bólem, własną
psychiką, barierami i bezradnością.
Błyskawicznie potoczyły się kolejne
wydarzenia, badania, wkłucie w postaci browiaka, dalej szereg chemii.
Teraz Alek ze względu na niską odporność nie ma możliwości spotykania się
z rodziną, znajomymi i prowadzenia
normalnego życia nastolatka. Wymaga
opieki, dlatego też w tej chwili nie mogę

foto: D. Gębala

Podczas festynu nie mogło zabraknąć pysznych wypieków.

Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyły się pokazowe przejazdy ze świdnickimi motocyklistami.

wrócić do pracy. Mimo wszystko Alek
i ja nie poddajemy się i, choć jest bardzo ciężko, walczymy, a Alek „zaraża”
swoim uśmiechem, otwartością i pozytywną energią cały personel kliniki, w
której przebywamy. Chcemy tylko, aby
spełniło się jedno najważniejsze marzenie, jakim jest zdrowie Alka i jego
powrót do normalnego życia. Jesteśmy
i będziemy wdzięczni z całego serca
za każdą okazaną pomoc, o którą tak
ciężko jest nam prosić – tłumaczy pani
Beata, mama 16-letniego chłopca. Z
pomocą przyszła była szkoła Aleksandra. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji,
nauczycieli, rady rodziców i uczniów

foto: D. Gębala

Licytacje atrakcyjnych przedmiotów, pyszny poczęstunek oraz
widowiskowe przejazdy sportowymi samochodami i motocyklami. To
tylko namiastka atrakcji, jakie przygotowała w sobotę, 15 października społeczność Szkoły Podstawowej
nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy.
Wszystko w ramach charytatywnego
festynu sportowego. Środki zebrane podczas sobotniego wydarzenia
zostaną przeznaczone na leczenie
16-letniego Alka, który walczy z guzem Ewinga, złośliwym nowotworem

315-stki udało się zorganizować wyjątkowe wydarzenie. Każdy, kto zjawił
się na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, znalazł coś dla
siebie. – Bardzo dziękuję wszystkim
za chęć niesienia pomocy, za zaangażowanie w przygotowanie festynu.
Musimy pomóc Alkowi i jego rodzinie.
Będziemy ich wspierać – przekonuje
Magdalena Butkiewicz, dyrektor placówki. Wszyscy, którzy chcą pomóc
choremu nastolatkowi w tej nierównej walce, mogą dokonywać wpłat na
stronie:
https://zrzutka.pl/zjyx9r.
Każda pomoc jest na wagę złota.
DG

Trwa renowacja Pomnika
Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim
Wyeliminowanie przyczyn niszczenia oraz przywrócenie walorów
estetycznych Pomnika Zwycięstwa to
cel trwających prac renowacyjnych
oraz konserwatorskich.
- Wykonana zostanie m.in.: reparacja okładziny kamiennej cokołów i posadzki, malowanie znaków, liter i cyfr,
czyszczenie powierzchni zewnętrznych
pomnika, jego odtłuszczanie, oczyszczanie z rdzy elementów konstrukcyjnych oraz gruntowanie powierzchni
zewnętrznej. Wykonawcą zadania jest
firma PHU „LM Pas – Gal” s.c. Ewa
Mrzygłód, Robert Mrzygłód. Jego wartość to 29 622 zł – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Pomnik
zwycięstwa nad faszyzmem został odsłonięty 9 maja 1980 roku. Stanął na
placu Grunwaldzkim w Świdnicy w 35.
rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ma formę kamiennego słupa z
powieszoną na nim metalową tarczą
zwieńczoną symbolem orła. Na tarczy
widoczne są dwa miecze i napis „1410
– 1945 Grunwald – Berlin”. Pod koniec
XX wieku na kamiennej podstawie pomnika umieszczono tablicę z napisem:
„Uczestnikom walk o wolność ojczyzny
w II wojnie światowej – w 60. rocznicę – kombatanci Ziemi Świdnickiej –
Świdnica, 1 września 1999 r.”
oprac.

reklama

foto: D. Gębala

Zgodnie z
umową, prace
powinny
zakończyć się
10 listopada
bieżącego roku.
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Członkowie świdnickiego zespołu z dumą reprezentowali Polskę w dalekiej Jordanii.

tego w kamieniu. Dzień, który mieliśmy
na zwiedzenie tego cudu świata, niestety
nie wystarczył. Niewątpliwie kiedyś powrócę do Petry z większą ilością czasu,

aby zgłębić jej historie i odkryć wszystkie
sekrety - opisuje jeden z tancerzy Jubilata, Aleks.
JB

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 ze zmianami)

Starosta Świdnicki
zawiadamia,
że w dniu 26 września 2022 roku na wniosek Burmistrza Jaworzyny Śląskiej reprezentowanego przez Pana Mariusza
Szyrner zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Pasiecznej w ramach zadania inwestycyjnego
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska - II etap km 0+022,13 - 0+270,00”

CHODŹ,

„Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające
teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze
nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.

Z NAMI

Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku
projekt budowlany.

pracuj elastycznie.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
działki Nr 291, 315/1, 397/7 i 397/8, obręb 0007-Pasieczna,
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląskaobszar wiejski
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
działka Nr 291, obręb 0007-Pasieczna, jednostka
ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska-obszar wiejski
po podziale powstaną działki Nr 291/1 i 291/2 obręb
0007-Pasieczna, jednostka ewidencyjna: 021904_5
Jaworzyna Śląska-obszar wiejski
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 291/1, obręb
0007-Pasieczna, jednostka ewidencyjna: 021904_5
Jaworzyna Śląska-obszar wiejski

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

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

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
działki Nr 315/1, 397/7 i 397/8, obręb 0007-Pasieczna,
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląskaobszar wiejski

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

21/03/2022 15:27

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które staną się własnością
Powiatu Świdnickiego z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie
się ostateczna:
działki (po podziale) Nr 291/1, obręb 0007-Pasieczna,
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląskaobszar wiejski

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, których użytkowanie
wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie
się ostateczna:
nie dotyczy
Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej
wymienionymi dokumentami w Wydziale Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii
Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój 118, Nr
tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski
w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 14 dni od daty
opublikowania niniejszego obwieszczenia. Prawo wglądu
w akta sprawy, przysługuje w ograniczonym zakresie
w poszanowaniu ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku,
poz. 2351 ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z
dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/679 oraz Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z
dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/680. Obwieszczenie
zostaje podane do publicznej wiadomości w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz na tablicy ogłoszeń
i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Świdnicy. Zawiadomienie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §
1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000)
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Zespół Jubilat za swoje występy otrzymał
pamiątkową złotą paterę.

zane przez lata znajomości, by w ogóle
o festiwalach się dowiedzieć. My mamy
już swoje wydeptane ścieżki i chętnie
współpracujemy z innymi zespołami.
Wracając jednak do Jordanii, aplikowaliśmy w grudniu, pozytywne informacje
nadeszły do nas w tym roku, w lutym.
Rozpoczęliśmy zatem przygotowania do
wyjazdu – opowiada instruktorka zespołu Jubilat, Anna Trzeciak. W trakcie festiwalu świdnicki zespół zaprezentował dwa programy: „Na Śląską
nutę”, czyli folklor Górnego Śląska i
,,Żywieckie Gronicki” - program górali
żywieckich. Czas spędzony w Jordanii
to jednak nie tylko taniec, ale również
możliwość obcowania z inną kulturą,
smakowania potraw oraz zwiedzania.
Te, z uwagi na bezpieczeństwo tancerzy, odbywało się pod eskortą. - Musieliśmy poruszać się tylko i wyłącznie
autokarami i pod ochroną wyznaczonych osób. Tłumaczono to względami
bezpieczeństwa. Trochę czuliśmy się
z tym nieswojo, ale wiadomo, co kraj
to obyczaj. Jordania jest przepiękna,
a Petra, którą udało nam się w części
zwiedzić, niesamowita. Trochę brakowało nam czasu i czujemy niedosyt, ale
na pewno był to wyjazd bardzo udany
– dodaje Lubomir Szmid. - Zwiedziliśmy prastare ruiny Gadara, znajdujące
się pomiędzy wzgórzami Golan a jeziorem Tyberiadzkim w spornym rejonie
granic Izraela, autonomii palestyńskiej i
Syrii. W drodze nad Morze Martwe, przy
którym wypoczywaliśmy, odwiedziliśmy
w Madabie grecką cerkiew św. Jerzego i górę Nebo. Jednak najważniejszym
punktem, który zwiedziliśmy i który definitywnie zrobił największe wrażenie,
jest Petra. Ogromne budowle wyryte w
skałach, przepiękne zdobienia, na każdym kroku było czuć ogrom pracy włożonej w utworzenie tego miasta wyry-

reklama

foto: użyczone

To była nie lada przygoda dla
świdnickich tancerzy. Wraz z instruktorami, Anną Trzeciak i Lubomirem Szmidem, w połowie września
młodzież wyjechała na tydzień do
Jordanii, gdzie krzewili polską tradycję i kulturę w prezentowanych tańcach.
Zespół Jubilat został założony w
1975 roku i od tego czasu nieprzerwanie bierze udział w rozmaitych przeglądach i festiwalach na całym świecie.
W sumie grupa występowała już w ponad 50 krajach, a w planach pojawiają
się kolejne kierunki. Sam udział w poszczególnych imprezach nie jest taki
prosty jak miałby się wydawać. - Najpierw trzeba wypełnić specjalne zgłoszenie i aplikację. Warto wiedzieć, że nie
wszystkie zespoły, które zgłaszają chęć
uczestnictwa, zostaną zakwalifikowane. Trzeba też wykorzystywać nawią-

foto: użyczone

Przez piaski pustyni. Świdnicki Jubilat
wystąpił w egzotycznej Jordanii

rada miejska

Będą kontrole policji?

Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W poniedziałek, 24 października
o godz. 10.00 rozpocznie się XLV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 10 projektów
uchwał, m.in. w sprawie „aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Miasto Świdnica”, zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta. Przedstawiona zostanie także ocena stanu realizacji inwestycji miejskich w roku
2021.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji
Rady Miejskiej.
5. Ocena stanu realizacji inwestycji
miejskich w roku 2021.
6. Przedstawienie projektów uchwał
i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. XLV/:
1-10).
7. Informacja Przewodniczącego Rady
dotycząca oświadczeń majątkowych
za 2021 rok złożonych przez radnych.
8. Informacja dotycząca oświadczeń
majątkowych złożonych przez osoby
zobowiązane prezydentowi Świdnicy.
9. Sprawozdanie prezydenta miasta z
działalności po 30.09.2022 r.
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość przy ul. Westerplatte.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej i
stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XLV
sesji Rady Miejskiej.

Miasto przejmie
obowiązki PKP?

Łatwiejszy dojazd
do schroniska

Czy zaniedbane przejście
i panujący tam fetor jest nie do
podziemne przy ul. Komunarprzyjęcia. Proszę o jak najpildów będzie cyklicznie sprząniejsze jego uporządkowanie i
tane? Domaga się tego radny
przeprowadzenie stosownego
Andrzej Ora, który w złożoremontu tak, by nie było one
nej interpelacji wskazał na
postrzegane jako bezpańskie.
występujący w tym miejscu
Jeżeli jest to w gestii PKP, to
od dłuższego czasu problem.
przecież Urząd Miejski może
Andrzej Ora
Miasto wystąpi z wnioskiem
się domówić w tym zakresie,
do właściciela terenu o porozumiejak to czyni z porządkowaniem brzenie związane z utrzymaniem porządgów Bystrzycy czy rond drogowych bęku w obiekcie.
dących w zarządzie innych instytucji.
- Ponownie wracam do tematu
A przy okazji po raz kolejny zapytam
przejścia podziemnego pod torowio szanse na uporządkowanie szaletu
skiem na ulicy Komunardów, z którego
miejskiego przy ul. Wrocławskiej? To
korzystałem w obecnym tygodniu. Obtakże „anty wizytówka” Świdnicy –
raz tego miejsca: wszechobecny brud
mówi radny Andrzej Ora.
- Informuję, że zwrócimy się do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
jako do właściciela, celem podjęcia
działań w wyżej wymienionej sprawie. Jednocześnie rozważymy możliwość podjęcia rozmów z właścicielem
terenu i podpisanie porozumienia o
współpracy związanej z utrzymaniem
przejścia. Odnosząc się do pytania w
sprawie szaletu przy ul. Wrocławskiej,
informuję, że dysponujemy projektem
rozbiórki toalety i sąsiadujących z nią
schodów. Poszukujemy wolnych środków, aby tego dokonać. Miejsce po rozbiórce przeznaczone jest pod zagospodarowanie zielenią, czyli odtworzenie
skarpy – tłumaczy prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Bieżący stan podziemnego przejścia nie zachęca przechodniów do korzystania z niego.
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Naprawiona nawierzchnia
ułatwi zmotoryzowanym dojazd pod bramę schroniska.

DG

foto: D. Gębala

Kierowcy notorycznie przeich wczesnym rankiem. Podobnie
kraczający prędkość utrudniają
proszę o kontrolę policji na uliżycie mieszkańcom ulicy Wecy Polna Droga, gdzie młodzi
sterplatte. Podobna sytuacja
ludzie w godzinach nocnych
występuje na Polnej Drodze,
organizują wyścigi, co też
gdzie amatorzy dużych prędjest dużym utrudnieniem dla
kości urządzają nielegalne
mieszkańców – apeluje radna
wyścigi. Radna Zofia SkowZofia Skowrońska-Wiśniewrońska-Wiśniewska apeluje Zofia Skowrońska- ska. - Podniesienie kwestii
Wiśniewska
do władz miasta o częstsze
kontroli prędkości pojazdów
kontrole policji w tych rejonach.
na wskazanych w interpelacji loka- Proszę o wystąpienie do Komenlizacjach zostanie przedstawione na
dy Powiatowej Policji o kontrolę prędnajbliższym posiedzeniu zespołu ds.
kości ruchu w godzinach wczesnopoBezpieczeństwa Ruchu Drogowego ronnych na ulicy Westerplatte (zjazd
zapewnia prezydent Beata Moskalod strony Dzierżoniowa). Mieszkańcy
-Słaniewska.
skarżą się na pędzące auta, które budzą
DG

foto: D. Gębala

Przed nami sesja Rady Miejskiej

Na fatalny stan nawierzchni
w chwili obecnej jest wiele bardziej
drogi prowadzącej do świdnickiego
priorytetowych inwestycji drogowych
schroniska dla bezdomnych zwierząt
w naszym mieście i wiem również, jak
zwrócił uwagę radny Wiesław Żurek.
ograniczoną ilością środków finansoPo działaniach Urzędu Miejskiego
wych dysponujemy na realizacje takich
w październiku udało się uzupełnić
przedsięwzięć. Niemniej jednak bardzo
ubytki w jezdni.
proszę, aby odpowiedni wydział Urzę- Bardzo proszę, aby droga dojazdu Miejskiego pochylił się nad tematem
dowa do świdnickiego schroniska dla
i chociaż w sposób doraźny dokonał
zwierząt została chociaż w sposób donaprawy nawierzchni przedmiotowej
raźny doprowadzona do takiego stanu
drogi w jej najbardziej zdegradowatechnicznego, który kwalifikowałby ją
nych fragmentach. Wierzę, że uda się
jako drogę publiczną, dopuszczoną do
to zrobić w najbliższym czasie, za co
ruchu drogowego. W chwili obecz góry dziękuję – wskazał radny
nej jej fatalny stan techniczny
Wiesław Żurek. W nadesłanej
mógłby być powodem do wyłąodpowiedzi, prezydent Beata
czenia jej z ruchu drogowego,
Moskal-Słaniewska
poingdyż poruszanie się nią poformowała, że uzupełnienie
jazdów mechanicznych, roubytków w jezdni masą asfalwerzystów, a nawet pieszych,
tową zakończyło się w poniezagraża ich bezpieczeństwu.
działek, 3 października.
Wiesław Żurek
Pani prezydent, ja wiem, że
DG

aktualności

Do pięciu razy sztuka Czy ktoś da mu szansę?
wernisaże Roberta Kukli

Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Galeria Fotografii i Wieża Ratuszowa
– to w tych miejscach w sobotę, 15 października odbyły się wernisaże wystaw
świdnickiego artysty, Roberta Kukli.
W sobotę prace świdniczanina zaprezentowano w wyjątkowy sposób:
jednego dnia w trzech miejscach odbyły
się wernisaże pięciu wystaw. Pierwsza o
godzinie 17.00 miała miejsce w Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Tam widzowie mogli podziwiać prace składające się z cyklu
murali. Kolejne trzy wystawy zostały wyeksponowane w Wieży Ratuszowej. Maraton wernisaży zamknęły prace zebrane
„Projekt zrealizowano ze środków”, które
pokazano w Galerii Fotografii.

***
Robert Kukla urodził się w Świdnicy. Zajmuje się malarstwem, scenografią teatralną, projektowaniem graficznym, street artem. Ma na swoim
koncie kilkadziesiąt wystaw w kraju i
za granicą. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nauczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku
instruktora d/s plastyki i fotografii.
Organizator i kurator wielu wystaw
i imprez artystycznych. Stypendysta
Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezydenta Świdnicy w Dziedzinie
Kultury (2015).
JB

foto: Fundacja Mam Pomysł

foto: J. Bereśniewicz

Autoportret
Roberta Kukli.

Jest starszym kotem, który w
nia jego stanu się nie odbędzie. Szukaswoim życiu przeszedł już wyjątkowo
my mu odpowiedzialnego właściciela,
dużo. Mimo przeciwności losu i proktóry podejmie się odpowiedniej opieki
blemów zdrowotnych Primo wciąż
nad naszym kocurem. Kot z pewnonie traci nadziei, że znajdzie się ktoś,
ścią odwdzięczy się za wszystko, jest
kto otoczy go opieką i zapewni koprzemiłym i pro ludzkim kotem, który
chający dom.
wchodzi na kolana i nie chce z nich
– Primo jest kotem o nietypowej
schodzić – tłumaczą wolontariusze
urodzie. Ma piękną, szaświdnickiego schroniska.
rą długą sierść oraz
Schronisko dla Zwierząt w ŚwidCo wiemy
nieziemskie niebienicy, ul. Pogodna 3, telefon kontako kocie:
skie oczy. Jest to
towy: 733 093 663, 531 496 442,
starszy kot, ma
kontakt@schroniskoswidnica.pl.
imię: Primo
około 10 lat, więc
płeć: samiec
możemy powiewiek: około 10 lat
dzieć, że jest już
stosunek do ludzi: ufny
kocim seniorem.
numer ewidencyjny:
Trafił do nas pod
373/2022
koniec lipca i do tej
pory walczył o życie…
Było momentami bardzo
źle, ale się udało! Dziś jego
stan jest już stabilny i możemy ogłosić, że szuka domu –
najlepszego na świecie. Nowy
opiekun musi wiedzieć, że
Primo ma niewydolność nerek, musi otrzymywać leki i
specjalistyczną karmę, najprawdopodobniej do końca
życia. Oczywistym jest także
fakt, że bez regularnych wizyt
u weterynarza i kontrolowa-

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl

MIGAWKA Z MIASTA

foto: D. Gębala

Przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy powstało miasteczko rowerowe. Projekt udało się zrealizować dzięki środkom z Funduszu Toyoty, o które postarała się społeczność
placówki. Dzięki temu dzieci z dala od zgiełku ulicy i samochodów mogą zrozumieć zależność między znakami drogowymi czy podstawy zachowania na
jezdni.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Jak pokochać swoje ciało
i czuć się w nim dobrze?
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna zaprasza świdnickie dziewczęta do udziału w warsztatach
„Moje ciało jest OK, Twoje ciało też
jest OK”. Lekcję poprowadzi Aga Szu-

ścik, uznana edukatorka w tematach
profilaktyki, nowotworów czy ginekologii. Wydarzenie odbędzie się w
czwartek, 27 października w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
w Świdnicy.
Kiedy ma się 10 czy 12 lat, nie
jest łatwo dogadać się z ciałem.
Może nogi wydają się za długie?
Włosy są w nijakim kolorze lub zbyt
kręcone? Rzęsy nie takie ładne jak
u innych? Piersi za małe, nie takie
jak by się chciało, by były. Dopadają
Was kompleksy, możecie doświadczyć hejtu czy poczucia inności. Jak zaakceptować siebie i poczuć się
dobrze w swoim ciele? Jak ogarnąć
wszystkie emocje, które pojawiają
się, gdy o nim myślę? Co zrobić z
tym, czego w sobie nie lubię? Twoje ciało jest jedyne w swoim rodzaju. Jest wyjątkowe, właśnie dlatego,
że jest twoje. I jest naprawdę OK!
Na takie i wiele innych pytań poznacie odpowiedź, uczestnicząc w
naszych warsztatach. Serdecznie
zapraszamy – zachęca Joanna Gadzińska z Dolnośląskiej Fundacji
Onkologicznej. Warsztaty odbędą
się w godz. 10.00-16.00 na II piętrze budynku Miejskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw na świdnickim Rynku.
DG
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Solidarności, zwrócili uwagę na to,
że pojazdy w tym miejscu zwalniają i
omijają przeszkodę leżącą na jezdni.
Na ulicy zauważyli wystraszoną dziką
kaczkę, która nie mogła poderwać się
do lotu. Okazało się, że jest ranna, a
jej skrzydło prawdopodobnie złamane.
- W trosce o jej bezpieczeństwo, mundurowi złapali kaczkę i umieścili w
radiowozie. O rannym zwierzęciu powiadomili dyżurnego świebodzickiego
komisariatu, za zgodą którego „ranny

JB

Rozpoczynają się zapisy
na Świdnicki Jarmark
Bożonarodzeniowy
Jarmark Bożonarodzeniowy
co roku cieszy się sporym zainteresowaniem świdniczan.

Jarmark Bożonarodzeniowy kolejny raz zagości na Rynek. Rozpoczęły się także przygotowania do Świdnickiej Kolędy. Od 16 do 22 grudnia
będzie można odwiedzić świąteczne
stragany pełne rękodzieła, wyrobów
artystycznych, rzemiosła, kulinarnych przysmaków i aromatycznych
napojów.
Do dyspozycji wystawców oddanych zostanie 30 stanowisk w drewnianych domkach. Wszystkich zainteresowanych wystawieniem do sprzedaży swoich produktów organizatorzy
zapraszają do zapoznania się z regulaminem imprezy oraz złożenia zgłoszenia, które przyjmuje Aleksandra
Baranowska w Świdnickim Ośrodku

Policjanci na ratunek rannej kaczce

Z niecodzienną interwencją mieli
do czynienia policjanci ze świdnickiej drogówki. W godzinach porannych w Świebodzicach podczas patrolu miasta zauważyli na jezdni rannego ptaka. Dzięki podjętym przez
nich działaniom zwierzę trafiło pod
opiekę schroniska dla zwierząt, gdzie
wraca do zdrowia.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego świdnickiej komendy, patrolując rejon Świebodzic na rondzie

stwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym
lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą – tłumaczy
Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. - Jednym z celów
szkolenia jest to, by uczestnicy potrafili
rozpoznawać przemoc w rodzinie. W
trakcie spotkania przekazujemy także
informacje związane z wypełnianiem
poszczególnych dokumentów. Mówimy
również o kompetencjach poszczególnych służb do przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mówi prowadząca
szkolenie, Magdalena Paulos. Szkolenia odbywają się w ramach cyklicznej
kampanii „Świdnica przeciw przemocy”. W ostatniej edycji wzięło udział 80
osób.

foto: D. Gębala

Szkolenie poprowadziła Magdalena Paulos
ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

do nich zostało skierowane szkolenie
przygotowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. - Miasto Świdnica, jak
co roku, realizuje kampanię „Świdnica
przeciw przemocy”. W jej ramach MOPS
w Świdnicy organizuje m.in. szkolenia
dla grup zawodowych, które zajmują
się profilaktyką przemocy w rodzinie.
Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste
osób najbliższych (małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo, powinowaty w
tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) oraz
innych osób wspólnie zamieszkujących
lub gospodarujących, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeń-

Kultury (Rynek 43) - osobiście lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej (tylko skan podpisanego zgłoszenia) – jarmark@sok.com.pl. Zgłoszenia
przyjmowane są od środy, 19 października. O udziale w jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń. - A o tym,
co jeszcze oprócz Jarmarku Bożonarodzeniowego zaplanowano w ramach
Świdnickiej Kolędy, poinformujemy w
drugiej połowie listopada. Zachęcamy
do śledzenia facebooka - Świdnicka Kolęda, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz
Świdnica rynek z tradycjami – zachęca
Magdalena Dzwonkowska, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
oprac.

pasażer” został przewieziony do schroniska w Świdnicy. W placówce rannej
kaczce została udzielona pomoc weterynaryjna, a teraz w odpowiednich
warunkach wraca do zdrowia – opowiada Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica.
oprac.

► Ranny ptak został przewieziony
do świdnickiego schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

foto: KPP Świdnica

Przemoc ma różne oblicza, często jest skrzętnie ukrywana przed
światem, niejednokrotnie trudno dostrzec ją osobom z zewnątrz.
Dlatego, by lepiej ją diagnozować i
pomagać ofiarom, nauczyciele oraz
pracownicy medyczni brali udział
w zorganizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej szkoleniach dotyczących stosowania procedury „Niebieskiej karty”. Warsztaty odbywały się w dniach 17 i 18
października.
„Niebieska karta” to procedura,
na którą składa się szereg czynności
mających ochronić ofiarę przemocy
przed agresorem i jego działaniami.
Dokument może być założony nie tylko przez policję, ale również Ośrodek
Pomocy Społecznej czy Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyczuleni na przemoc w
rodzinie powinni być także pracownicy medyczni oraz np. nauczyciele. I to

foto: J. Bereśniewicz

Świdnica przeciw przemocy

kultura

Czytam i wiem:

Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży

foto: M. Wojciechowska

cykliczne zajęcia: „Abecadełko” (zajęcia
dla dzieci pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia), „Zaczytani” (zajęcia
dla dzieci 3–4 letnich), „Baśniolandia”
(zajęcia dla dzieci 5 – 6 letnich) i „Dizajnersi” (zajęcia dla dzieci w wieku
szkolnym).
Spędź z nami czas
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży to nie tylko miejsce gdzie można
wypożyczyć książkę, ale także miło spędzić czas. Na najmłodszych czeka strefa
zabawy (II piętro), a jeśli będzie potrzeba chwila wytchnienia, nasi czytelnicy
mogą skorzystać ze strefy chilloutu,
specjalnie przygotowanej przestrzeni
do relaksu, gdzie wśród roślinności, w
luźniejszej atmosferze, można wygodnie ułożyć się na leżakach i odpocząć,
a może nawet w ciszy poczytać książkę.

Na zdjęciu od lewej Weronika Połczyńska, Monika Turzańska, Anna Pietrzak i Katarzyna Seweryn. Drogi czytelniku, nasza mała „kreatywna fabryka” z pewnością zaskoczy Cię jeszcze nie
raz. Wspólnie stwórzmy modę na czytanie!

W tym roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy obchodzi 75.
rocznicę powstania. W ramach jubileuszowego cyklu przedstawiamy
działalność poszczególnych działów. Żeńska załoga Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży zachęca do odwiedzin drugiego piętra, gdzie każdego
dnia rodzą się nowe pomysły, które
są przekuwane w czyny i wprowadzane do oferty. - Staramy się zaszczepić
najmłodszym miłość do książek i pokazać, że czytanie może być świetną zabawą i sposobem na spędzenie
wolnego czasu - opowiadają Monika,
Ania, Weronika i Kasia, które na co
dzień tworzą jedyną w swoim rodzaju
„fabrykę kreatywności”.
Księgozbiór
Nasze półki uginają się od nowości książkowych, wśród których każdy
czytelnik ten młodszy i ten trochę starszy znajdzie coś dla siebie. W naszym
dziale na czytelników czeka ponad 34
tys. woluminów - bogaty zbiór literatury, zaczynając od bajek, a na lekturach
szkolnych kończąc. Dysponujemy także
ofertą książek dla rodziców i wychowawców, którzy w wolnej chwili mogą
sięgnąć po literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i edukacji. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych czytelników poszerzając księgozbiór także
o książki przez nich zaproponowane. W
ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie książkami obcojęzycznymi, głównie
w języku ukraińskim. Na najmłodszych
czytelników, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biblioteką, czeka pakiet
powitalny z ogólnopolskiej akcji „Mała
książka duży człowiek”, w której nasza
wypożyczalnia uczestniczy już od kilku
lat.
Spacery
Chcemy aby nasi czytelnicy czuli
się w bibliotece jak w domu, wiedzieli
co skrywa się za zamkniętymi drzwiami, do czego służą odbojnice, jak wy-

glądają XVIII-wieczne kręcone schody
czy ile opraw kominków zachowało
się do naszych czasów. Dlatego też dla
grup organizujemy spacery tematyczne
po bibliotece. To wyjątkowa okazja do
obejrzenia biblioteki „od zaplecza”, zobaczenia miejsc ciekawych, historycznych, niedostępnych na co dzień dla
czytelników. Dzieci i młodzież, przemierzając zabytkowe korytarze, mogą
wysłuchać wielu opowieści, w tym także o Duchu Cystersa.
Zajęcia
W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży wprowadzamy nowoczesne
formy pracy z czytelnikiem popularyzujące książkę i bibliotekę. Zapraszamy
do współpracy nauczycieli, pedagogów
oraz bibliotekarzy szkolnych, których
zachęcamy do umawiania grup (tel.
74 640 09 42) na dopołudniowe lekcje
biblioteczne w formie warsztatów literacko-plastycznych podczas których
dzieciaki na pewno nie będą się nudzić. Wczesny kontakt z książką i słowem jest niezwykle ważny dla rozwoju
dziecka, dlatego wszystkie stosowane
przez nas formy pracy dostosowujemy do wieku i potrzeb odwiedzających
nas czytelników – od najmłodszych, po
młodzież. Podstawowym założeniem
naszej oferty jest włączenie dzieci i
młodzieży w poczet czytelników biblioteki miejskiej oraz przygotowanie
ich do świadomego, chętnego korzystania ze źródeł informacji i rozrywki.
Chcielibyśmy pomóc rodzicom w stymulowaniu rozwoju dzieci poprzez:
wybór dostosowanych do wieku i potrzeb dziecka książeczek, dobór atrakcyjnej literatury dotyczącej opieki nad
małym dzieckiem, wspólną zabawę czy
wymianę doświadczeń. Dlatego też
powstała akcja #czytelniaki, która pokazuje, że na interakcję z książką nigdy
nie jest za wcześnie, a wizyta w bibliotece może być ciekawa. Dla rodziców z
młodszymi dziećmi na uwagę zasługują
cieszące się dużym zainteresowaniem,

Imprezy
W naszym dziale uwielbiamy jak
dużo się dzieje, a dzieje się sporo. Nasi
czytelnicy mogą brać udział w licznych
wydarzeniach i imprezach bibliotecznych takich jak:

Przyjaciele
biblioteki
polecają

▪ Spotkania autorskie, podczas
których można posłuchać opowieści o
pisaniu, porozmawiać ze swoim ulubionym autorem, a także otrzymać autograf;
▪ Coroczne konkursy czytelnicze,
plastyczne i literackie oraz wystawy
pokonkursowe;
▪ Ferie w bibliotece, to mnóstwo
uśmiechów, zabawy i setki dzieci, które
korzystają z przygotowanych przez nas
atrakcji;
▪ Imprezy okolicznościowe np.
dzień pszczoły, dzień misia, Rękopis dla
Bolka;
▪ Tematyczne gry terenowe to połączenie edukacji, aktywności fizycznej
i radości odkrywania tajemnic;
▪ Przedstawienia teatralne i wystawy to inicjatywy zapraszające najmłodszych do świata kultury i sztuki.
Wychodzimy poza ramy
Z naszą ofertą wychodzimy poza
mury biblioteki, organizując imprezy plenerowe np. „Piątkowe poranki z biblioteką” podczas wakacji, czy tworząc wspólnie
z dziećmi biblioteczny ogródek podczas
akcji „Dzika natura biblioteki”. Coraz śmielej wchodzimy w przestrzeń naszego miasta propagując czytelnictwo dzięki takim
akcjom jak „Bookcrossing - wymień się
książką” a także inicjując powstanie Questu
„Podróż w czasie ze Świdnicką Biblioteką”,
dzięki której poznamy historyczne lokalizacje biblioteki. Zdarza się nawet czasem,
że w promocji książki opuszczamy utarte
szlaki, nawet poza granicami miasta jak
podczas rodzinnego rowerowego rajdu
„Odjazdowy bibliotekarz”.
Tekst przygotowany przez pracownice
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

Andrzej Dobrowolski
- wiceprezes zarządu spółki
J7 sp. z o.o. we Wrocławiu
„Kryzys szansa. Jak rozwinąć siebie i biznes w czasach zawieruchy?” to idealna książka na obecne czasy. Kilkadziesiąt osób pisze
o tym, jak poradziło sobie
z różnymi wyzwaniami,
które pojawiły się w ich
życiu prywatnym, zawodowym lub biznesowym.

Zagrają w planszówki

Już w najbliższą sobotę, 29
października odbędzie się kolejne
spotkanie klubu gier planszowych

„Kostka”. Organizatorzy gwarantują świetną zabawę połączoną ze
zdrową rywalizacją. Wydarzenie
odbędzie się w głównej filii biblioteki w godz. 10.00-14.00.

Klub gier planszowych „Kostka”
działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy od grudnia 2017 roku
i powstał z inicjatywy pracowników
Wypożyczalni Multimediów, która
posiada pokaźny zbiór planszówek.
Klub zaprasza na spotkania rodziców z dziećmi, grupy znajomych, a
także wszystkie osoby, które chcą i
lubią kreatywnie spędzać czas wolny i lubią grać, ale nie zawsze mają z
kim. Na każdym spotkaniu uczestnicy grają w różne gry dostosowane do
wieku zawodników, można również
przynieść swoją ulubioną planszówkę i zagrać w nią z innymi uczestnikami. Wydarzenie tradycyjnie poprowadzą Anna Grajzer oraz Aneta
Błażewicz.
red.
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wieści z powiatu

Trzy lata zajęło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości ukaranie Jakuba
A. oskarżonego o brutalne zamordowanie 10-letniej dziewczynki. 11 października przed Sądem Okręgowym w
Świdnicy zapadł wyrok w tej sprawie.
Do makabrycznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską, doszło 10
czerwca 2019 roku w lesie pomiędzy
Mrowinami a Pożarzyskiem w gm. Żarów. Feralnego dnia 10-letnia Kristina
nie wróciła po lekcjach do domu. To
zaniepokoiło jej matkę, która zaginięcie dziecka zgłosiła na policję. W poszukiwania dziecka włączyła się straż
pożarna oraz mieszkańcy. Po godzinie
17.00 przypadkowe osoby natknęły się
na roznegliżowane zwłoki dziewczynki w lesie pomiędzy Imbramowicami
a Domanicami. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania sprawcy, na
mieszkańców pobliskich wsi padł blady strach, zwłaszcza że pierwsze ustalenia śledczych wskazywały na motyw
seksualny zbrodni. Policjanci przesłuchiwali mężczyzn, którzy wcześniej

foto: J. Bereśniewicz

Morderca 10-latki
z Mrowin usłyszał wyrok

Oskarżony Jakub A. był obecny na sali rozpraw.

mieli wyroki związane z przestępstwami seksualnymi, ale te działania
nie przyniosły żadnego efektu. Poza
jednym: próbą linczu na jednym z nich
i wrzuceniu na posesję mężczyzny
tzw. koktajli Mołotowa. W niedzielę 16
czerwca z Prokuratury Krajowej wypłynęła informacja o zatrzymaniu podejrzanego, której nie potwierdzali na-

tomiast śledczy z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Chaos informacyjny potęgował strach panujący wśród
mieszkańców. Tego samego dnia wydano jednak komunikat o tym, że w rękach policji jest potencjalny podejrzany, czyli 22-letni wówczas mieszkaniec
Wrocławia, Jakub A.. Został on w godzinach wieczornych, w asyście kilku
radiowozów, dowieziony do Świdnicy,
gdzie rozpoczęło się jego przesłuchanie. W tym czasie pod prokuraturą
zebrały się tłumy mieszkańców gotowych wziąć sprawy w swoje ręce. Kilka
kamieni i cegłówek poleciało zresztą
w stronę policyjnych samochodów.
Wkrótce było jasne, że mężczyzna
zbrodnię starannie zaplanował, a według nieoficjalnych informacji tłem
była chora miłość Jakuba do jej matki.
I tylko przypadek sprawił, że śledczy w
ogóle wpadli na jego trop. Wcześniej
bowiem chciał zlecić morderstwo Kristiny mężczyźnie mieszkającemu na
Śląsku. Życie dziecka wycenił na 10
tysięcy złotych. Ten jednak odmówił.

Wadę serca u małego Antosia ze
Świebodzic wykryto jeszcze w czasie, gdy maluch był w brzuchu swojej
mamy. Chłopiec tuż po narodzinach
przeszedł pierwszą operację ratującą
życie. Niestety, potrzebne są kolejne,
bardzo drogie zabiegi. Życie malucha
wyceniono na milion złotych!
– Nie da się opisać słowami, co czują rodzice, którzy patrzą na swoje kilkudniowe dziecko z myślą, że to mogą być
jego ostatnie chwile. Niestety, operacja nie
powiodła się ze względu na stan zdrowia
synka. Lekarze mogli tylko założyć ban-

dingi na tętnice płucne, a mimo tego i tak
doszło do komplikacji – Antoś jednej doby
był otwierany 3 razy i doszło do krwotoku. Synek leżał zaintubowany prawie 2
tygodnie i walczył o każdą minutę, każdą
godzinę, każdy dzień – opisują rodzice
chłopca. Tylko w ciągu kilku pierwszych
miesięcy życia lekarze kilkukrotnie operowali malucha, ratując mu życie. - Synek
ma teraz półtora roku. Jest cudownym,
pogodnym dzieckiem. To, że rozwija się
normalnie, sam chodzi po tylu operacjach,
jest po prostu cudem. Spędziliśmy 6 miesięcy poza murami szpitala, tyle czasu mi-

foto: archiwum prywatne

Czas się kurczy. Muszą zebrać
dla Antosia milion złotych!

Antoś jest dzielny i cały czas walczy. Potrzebny jest jednak milion złotych, by chłopiec mógł wyzdrowieć.

foto: UG Świdnica

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Basen to doskonała forma aktywności fizycznej dla seniorów.
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Jak zachować formę jesienią?
Wiedzą o tym doskonale seniorzy z
Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej w gm. Świdnica. Przy słonecznej
pogodzie ćwiczą na świeżym powietrzu. W chłodniejsze wieczory regenerują swoje siły w jacuzzi w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym, a do tego uczestniczą w zajęciach aqua aerobiku. Bo,
jak sami mówią, ćwiczyć można w
każdym wieku.
Odpowiednio dobrane ćwiczenia
nie tylko usprawniają ciało, ale też
pełnią funkcje rehabilitacyjne. Zajęcia realizowane w grupie zmniejszają
poczucie izolacji i pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne seniora.
Ćwiczenia wykonywane w wodzie
mniej obciążają stawy i wykonuje je
się łatwiej niż np. na sali fitness. Zachęcamy do skorzystania z oferty
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w
Witoszowie Dolnym – mówią organizatorzy.
Oprac. red.

Gdy jednak o morderstwie dowiedział
się z mediów, poszedł na policję. Dzięki jego informacji doszło do zatrzymania. 21 września 2021 roku Jakub A.
stanął przed sądem. Jawność rozprawy została wyłączona. W trakcie gromadzenia dowodów przez prokuraturę biegli psychologowie stwierdzili u
podejrzanego zaburzenia osobowości
polegające m.in. na dużym nasileniu
wrogości i nienawiści wobec otoczenia, a także cechy sadystyczne oraz
fantazje o dokonywaniu zabójstw innych ludzi. Eksperci nie mieli też wątpliwości: mężczyzna mógłby dokonać
podobnych czynów w przyszłości, a w
chwili popełniania czynu był poczytalny. Jakub A. zadał 10-letniemu dziecku
ponad 30 ciosów nożem. 11 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy pod przewodnictwem sędziego
Jerzego Zielińskiego wydał wyrok w
tej sprawie. Jakuba A. za brutalne zamordowanie dziewczynki uznano za
winnego i skazano na dożywocie. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
może nastąpić najwcześniej po 30 latach. Mężczyzna musi zapłacić też na
rzecz matki i ojca Kristiny po 100 tysięcy złotych nawiązki. Za namawianie
innej osoby do zbrodni sąd wymierzył
mu karę 15 lat pozbawienia wolności.
Oskarżony był obecny na sali, na jego
twarzy próżno było szukać skruchy.
Wyrok jest nieprawomocny.
JB

nęło od ostatniej operacji. Niestety, znowu
okazało się, że jego serduszko wymaga korekty, a czasu jest coraz mniej! Jesteśmy w
kontakcie z ośrodkami na całym świecie,
czekamy na wycenę operacji. Wiemy, że
suma może być powalająca, a nie mamy
czasu do stracenia! Musimy zwrócić się do
Was z prośbą o pomoc – apelują rodzice.
– Zostało nam 14 dni, by wpłacić na konto
szpitala w Genewie milion złotych, a nie
mamy takich pieniędzy. Jeśli nie przelejemy tych pieniędzy, placówka odrzuci
wniosek, a termin zostanie przełożony i
cała machina będzie musiała ruszyć raz
jeszcze. To jest czas, a tego nasz syn nie
ma. Jego zastawka jest w takim stanie,
że serduszko jest coraz słabsze. Wsparcia
chłopcu można udzielić poprzez wpłaty
dobrowolnych kwot w serwisie fundacji
siepomaga.pl: https://www.siepomaga.
JB
pl/antos-serduszko.

Miliony
dla Strzegomia
25 milionów złotych dotacji
otrzymała gmina Strzegom w ramach środków z programu inwestycji strategicznych: rozwój stref
przemysłowych.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną w całości na połączenie
terenów aktywności gospodarczej o
powierzchni 109 ha, na których działają trzy firmy, a które wydobywają i
przerabiają granit. - Dzięki łącznikowi
poprzez Al. Wojska Polskiego tereny te
uzyskają dostęp do DK 5, są to tereny
KOWR, gminy i tereny prywatne. Inwestorzy są zainteresowani, ale brak
jakiegokolwiek skomunikowania z DK
5 czyniło te tereny bezużytecznymi.
Wnioskowany łącznik umożliwi także dowóz granitu na bocznicę PKP,
która znajduje się 300 m od zjazdu na
Al. Wojska Polskiego – informuje burmistrz Zbigniew Suchyta. Do gmin,
powiatów i województw z budżetu
państwa trafi łącznie blisko 5 mld zł.
JB

To bardzo ważna chwila dla gminy Jaworzyna Śląska, która pozyskała
76 milionów złotych dofinansowania
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
– edycja piąta – rozwój stref przemysłowych na rozwój Jaworzyńskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej.
W poniedziałek, 17 października w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaworzynie Śląskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz gminy i
parlamentarzystów.
Przypomnijmy, promesę odebrał
w piątek, 14 października w Warszawie burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. 17 października wspólnie z Ireneuszem Zyską – wiceministrem klimatu
i środowiska, ministrem Michałem
Dworczykiem i posłem Marcinem
Gwoździem spotkał się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o planowanej
inwestycji. - To wydarzenie wpisuje się
w rządową politykę rozwoju gospodarczego. Gratuluję burmistrzowi. Jestem
przekonany, że dzięki takim inwesty-

foto: D. Gębala

76 milionów złotych na
rozwój strefy przemysłowej

Na zdjęciu od lewej Ireneusz Zyska, Justyna Chrebela, Michał Dworczyk, Grzegorz Grzegorzewicz i Marcin Gwóźdź.

cjom gminy naszego subregionu będą
się rozwijać – mówił Michał Dworczyk.
– To wielki dzień subregionu wałbrzyskiego. Jaworzyna Śląska leży w samym

jego centrum. To lokalizacja o ogromnym potencjale. Już teraz rozmawiamy
z inwestorami. Jeszcze za wcześnie, by
o tym informować, ale jestem przeko-

Poznawali uroki Bawarii
udział w wymianie ze szkołą partnerską w niemieckiej Bawarii. W
tym roku w dniach od 10 do 15 października uczestniczyli w bogatym
programie przygotowanym przez
nauczycieli ze szkoły w partnerskim
Pfeffenhausen.

Młodzież odwiedziła stadion słynnego Bayernu Monachium.

Głównym tematem tegorocznego spotkania młodzieży i nauczycieli
w Bawarii były prawa człowieka. Aby je
zaakcentować, wspólnie wzięli udział w
projekcie tanecznym „HUMAN International Cultural Project – Community Dance”, prowadzonym przez zespół
tancerzy z Bremy. Para choreografów –
Wilfried van Poppel (Holandia) i Amaya
Lubeigt (Hiszpania) - DE LooPERS-dance2gether - wspólnie z Susan Barnett
(Chile) stworzyli wyjątkową choreografię. Młodzież uczyła się układu, aby zaprezentować go na koniec i w trakcie
pobytu. Przygotowania odbywały się w
języku angielskim i niemieckim, co wymagało od młodzieży koncentracji.
Uczniowie zwiedzali także urokliwe miejsca landu niemieckiego. W Monachium odwiedzili m.in. Plac Mariacki
(Marienplatz) ze starym i nowym ratuszem oraz Alianz Arenę, gdzie przez
chwilę mogli poczuć się jak piłkarze
Bayernu Monachium, spędzając czas w
ich szatni, sali konferencji prasowych,
na stadionie, w fotelach dla piłkarzy
rezerwowych i przechodząc z szatni
na stadion jak piłkarze przed meczem

nany, że tu będą zakłady, które nie tylko stworzą miejsca pracy, ale też przyciągną ludzi np. z Wrocławia, którzy,
tu w Jaworzynie Śląskiej będą budować
swoją przyszłość – dodał Ireneusz Zyska. – Tak pisze się historia gospodarcza
Dolnego Śląska. To ogromne pieniądze
do wydatkowania – tłumaczył Marcin
Gwóźdź. - Słów dziękuję i proszę nigdy
za wiele. Dziękuję za osobiste zaangażowanie. To historyczna chwila dla naszej
gminy – podsumował burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Jaworzyńska
Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana będzie na obszarze ok. 100 ha.
Szczegółowy wykaz działek określony
zostanie na etapie opracowania przez
wykonawcę dokumentacji projektowej.
Przedmiotem inwestycji będzie m.in.:
modernizacja infrastruktury drogowej,
budowa chodników i dróg rowerowych
z oświetleniem, budowa parkingów,
modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej,
budowa infrastruktury technicznej
drogowej: przystanków, stacji doładowania, systemu zarządzania ruchem
drogowym. Przewidywana wartość
inwestycji to 77 milionów 640 tys. złotych. W tym 76 milionów złotych wynosi dofinansowanie z Polskiego Ładu.
Wkład własny gminy wyniesie 2 % wartości inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023 – 2025.
Oprac.

przy oryginalnym podkładzie muzycznym. W Landshucie poznali historię
zaślubin polskiej księżniczki Jadwigi i
księcia bawarskiego Jerzego Bogatego
w 1475 r. W Regensburgu przeszli przez
Kamienny Most (Steinerne Brücke),
zwiedzili przepiękną gotycką katedrę
oraz stare miasto, widzieli dom znamienitego poety niemieckiego, Wolfganga Johanna von Goethe. Przede
wszystkim zaś młodzież z Jaworzyny
Śląskiej poznawała kulturę i obyczaje
dnia codziennego w Niemczech, goszcząc w domach uczniów z Pfeffenhausen. Brali udział w lekcjach i poznali
bliżej szkołę partnerską. - Wspólne
zajęcia zapoczątkowały nowe przyjaźnie i znajomości, które z pewnością
zaowocują w przyszłości w budowaniu
wspólnej Europy przez młode pokolenie.
Zakończenie pobytu połączone z jubileuszem 20-lecia współpracy między
szkołami zwieńczył występ taneczny
młodzieży. W wydarzeniu wziął udział
polski konsul generalny z Monachium
Jan Malkiewicz – relacjonują opiekunki polskiej grupy, nauczycielki Barbara
Dzikowska i Adriana Kotów-Jędras.
Następne spotkanie młodzieży w ramach wymiany szkolnej planowane jest
na październik przyszłego roku w Jaworzynie Śląskiej.
oprac.

W Wierzbnej królowa
była tylko jedna
Piękna, słoneczna, jesienna pogoda sprawiła, że w sobotę, 8 października na Święto Dyni w Wierzbnej w gminie Żarów przybyły tłumy
okolicznych mieszkańców.
Na uczestników imprezy czekały
liczne konkursy, w tym ten najważniejszy, na najcięższą dynię, który
wygrał Mateusz Klimczak z dynią
ważącą 62,5 kg. Drugie miejsce w
tym konkursie zajęła Magda Kacz-

marczyk, a trzecie Mikołaj i Kacper
Drabik. Organizatorzy zadbali także
o dobrą muzykę oraz jedzenie: nie
zabrakło pysznych ciast, kiełbasy z
grilla, kulebiaków, a także dyniowej
zupy. Pojawili się również wystawcy
z lokalnym rękodziełem, a dla dzieci
przygotowano warsztaty geologiczne. Święto Dyni w Wierzbnej odbyło
się po raz szósty.
JB

foto: J. Bereśniewicz

foto: użyczone

Nie tylko zwiedzili najpiękniejsze miejsca w niemieckiej Bawarii,
ale mogli poznać kulturę, tradycję
i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. Od 20 lat co roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej biorą

wieści z powiatu

Za najlepsze przebranie dyniowe w kategorii dorosły nagrodzono dyniowe małżeństwo Aleksandrę i Radosława Czajka z Mrowin.
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Absolutnym rzutem na taśmę
świdniczanin, Damian Lempart wraz
z Michałem Walczakiem-Makowieckim zdobyli swój kolejny tytuł w
mistrzostwach Polski Endurance w
wyścigach samochodowych. W niezwykle nieprzewidywalnym wyścigu,
świdnicko-raszyńska załoga zajęła
piąte miejsce podczas finałowej rundy na Torze Poznań. Zapewniło im to
zachowanie trzeciego miejsca na podium w klasyfikacji generalnej.
Ostatni wyścig
sezonu, który
odbył się w pierwszy weekend października, rozpoczął się od ogromnej
ulewy. Deszczowe chmury nadciągnęły nad tor już podczas procedury
startowej, kiedy wszyscy uczestnicy
wyścigu Endurance byli przygotowani
na suche warunki. Ze względów bezpieczeństwa, wyścig rozpoczął się za
safety car’em i zaraz po nim, część
załóg zdecydowała się na zmianę kół.
Jednak wszystkie pucharowe Mini
spod szyldu Super S Cup, zostały na
gładkiej oponie w strugach deszczu,
próbując robić, co się da. Walczak–
Makowiecki błyskawicznie przebił
się z 4. na 1. miejsce, jednak później
musiał je ustąpić Tomaszowi Pawlaczykowi. Na drugą część wyścigu samochód do dyspozycji otrzymał Lempart. Po ciągłych obserwacjach radarów pogodowych większość prognoz
mówiła o ustępowaniu opadów. Kiedy
inni rywale ryzykowali zmianę opon
na deszczowe, załoga podjęła decyzję o pozostaniu na gładkich oponach,
mając świadomość, jak szybko może

Damian Lempart (po lewej) nie kryje satysfakcji z osiągniętego sukcesu.

foto: M. Pogonowski

Damian Lempart na podium
mistrzostw Polski!

zjazd na zmianę kół mógłby być zbyt
dużą stratą czasową w stosunku do
zysku tempa na pojedynczym okrążeniu oraz osobnego ryzyka uszkodzenia
opon. Z drugiej strony, ryzykowaliśmy
tym, że mogło się rozpadać jeszcze gorzej. Trudno to ocenić. Tak czy siak, co
prawda nie udało się obronić tytułu, ale
za to wciąż mamy podium w rocznej
klasyfikacji. Pod kątem tego, jak trudna
jest rywalizacja pucharowa, już sama
obecność w okolicy TOP5 jest nierzadko
cenniejszym wyróżnikiem niż podium
w niektórych klasach. Uwzględniając
przeciwności, jakie nam się trafiły w
tym sezonie, jestem dumny ze zdobytego wyniku oraz z Michała, który jest
moim podopiecznym. Jeszcze nie mogę
zdradzić, jak będzie wyglądać przyszły
rok. Mogę jedynie zapewnić, że prace
trwają bardzo intensywnie i jest duża
szansa na przeskok wyżej – opowiada
Damian Lempart.

się zniszczyć deszczowa opona wraz
z końcem opadów. Mimo prognoz, w
połowie stintu opady zaczęły się nasilać. To mocno spowolniło Lemparta,
a zapewniło dużą korzyść pozostałym
kierowcom Super S Cup, którzy zaryzykowali zmianę na deszczowe opony. Świdniczanin musiał jedynie nie
popełniać jakichkolwiek błędów, co
nie było wyjątkowo łatwym zadaniem
podczas deszczu, mając do dyspozycji
tylko gładkie opony. Przy dyspozycji
Adama Karkuszewskiego, który startował w parze z Bartoszem Alejskim,
nawet zwycięstwo w finale nie zapew-

niłoby Lempartowi i jego zmiennikowi obrony tytułu. Załoga jednak zapewniła sobie tytuły II wicemistrzów
Polski Endurance. – Ten weekend nie
był dla nas najszczęśliwszy, ale za to
był dla nas solidnym doświadczeniem i
przede wszystkim – mentalnym sprawdzianem. Pomimo wszelkich przeciwności, razem z Michałem walczyliśmy
do ostatniego metra. W przypadku braku zmiany opon, nie można tego nawet
nazwać błędem, bo prognoza zmieniała
się co chwilę. Mocniejsze opady deszczu zaczęły pojawiać się ponownie w
takim etapie wyścigu, gdzie dodatkowy

Klasyfikacja generalna mistrzostw
Polski Endurance Super S Cup 2022:
1. Karkuszewski/Alejski – 37 pkt
2. Stachowiak/Dębicki – 31 pkt
3. Walczak-Makowiecki/Lempart – 28
pkt
4. Kojder/Pawlaczyk – 27 pkt
5. Augustyniak/Wiśniewski – 26 pkt
6. Stępień/Szewczyk – 11 pkt
7. Nojman/Nowak-Ignatowski – 6 pkt
8. Drabent/Tabaczyński/Knapen – 5 pkt
9. Tabaczyński/Knapen/Kaczorowski
– 4 pkt
10. Hoffmann/Jakubek – 0 pkt

To pierwsza wygrana Szarych
Wilków w tym sezonie. Zwycięstwo
jest wyjątkowo cenne, bo odniesione
nad bardzo wymagającym rywalem, z
którym ostatnio nie wiodło się najlepiej. Świdniczanie przegrali z ZEW-em
cztery ostatnie mecze i bardzo chcieli wreszcie przełamać niemoc. I to się
udało. – Wygraliśmy, bo zespół wytrzy-

mał to spotkanie mentalnie. Wszyscy
zasłużyli na słowa uznania, ale wyjątkowo trzeba też szczególnie wyróżnić
Mateusza Redko, który w tym meczu
praktycznie się nie mylił. Rzucił aż 11
bramek, a większość w bardzo ważnych momentach – mówił po meczu
Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.
W sobotni wieczór Redko miał prawdziwy „dzień konia” i uznany został
najlepszym zawodnikiem świdnickiej
drużyny. U gości nagrody fundowane
przez Cup 24 i Urząd Miejski w Świdnicy trafiły do skrzydłowego Kamila Nogajewskiego. ŚKPR, mimo dobrej gry
w trzech pierwszych meczach, zdobył
tylko punkt. Mobilizacja na pojedynek
z ZEW-em była więc szczególna. Podopieczni Krzysztofa Terebuna zdawali sobie sprawę, że na kolejną stratę
punktów nie można sobie pozwolić.
Jasne było, że Szare Wilki czeka twarda
fizyczna walka. Mimo zdecydowanie
gorszych warunków fizycznych, świdniczanie podjęli rękawicę. Nie odstawiali rąk i na twardą grę odpowiadali
podobną postawą. W efekcie otrzymali
aż 18 minut kar – dwa razy więcej od
przeciwników, a dodatkowo sędziowie
pokazali im dwie czerwone kartki. W
drugiej części plac gry opuścić musieli
Jakub Pierzak i Adam Chmiel. Warto

w tym miejscu nadmienić, że już po jedenastu minutach gry dwie kary miał
na koncie najlepszy strzelec ŚKPR-u,
Michał Wojtala i do końca zawodów
musiał bardzo uważać, aby nie złapać
kolejnej kary. Goście prowadzili tylko
raz – 1:0 na samym początku spotkania,
ale cały mecz był na „styku”. W pierwszej części świdniczanie na moment
odskoczyli na cztery trafienia (9:5), ale
gracze ZEW-u cały czas deptali im po
piętach. W 36. minucie zespół ze Świebodzina wyrównał (22:22), ale do przełamania nie doszło. Po chwili ŚKPR
ponownie odskoczył na trzy bramki
(25:22) i do końca zawodów utrzymał
przewagę. Świdniczanie imponowali
skutecznością, ale nie tylko. Chociaż
w meczu padły aż 72 bramki, to paradoksalnie złego słowa nie można też
powiedzieć o grze obronnej, czy postawie bramkarzy, którzy w obu drużynach pokazali się z dobrej strony.

Szare Wilki ujarzmiły Zew!

foto: D. Gębala

Cóż to był za mecz! Twarda walka, dwie czerwone kartki, kapitalne widowisko i wreszcie to, co najistotniejsze – trzy punkty zostały w
Świdnicy. W sobotę, 8 października,
piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica
niesieni dopingiem kibiców pokonali we własnej hali ZEW Świebodzin
37:35 (19:16)!

Najlepszym zawodnikiem meczu został Mateusz Redko, zdobywca 11 bramek.
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ŚKPR Świdnica – ZEW Świebodzin
37:35 (19:16)
ŚKPR: Mirga, Shupyk 1, Jabłoński –
Redko 11, Wojtala 7, Wołodkiewicz 6,
Pęczar 3, Etel 3, Chmiel 2, Zelek 2,
Dobrzański 1, Siwiński 1, Ingram, Pierzak, Galik
oprac.
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Po raz szósty zagrali dla Kuby
Trzy dni sportowej rywalizacji,
dwie hale, dwie kategorie wiekowe,
dwanaście zespołów, 36 meczów,
mnóstwo udanych zagrań, a wszyst-

ko ku podniesieniu swoich umiejętności, dobrej zabawy i wspomnienia
Jakuba Marcinkowskiego, utalentowanego świdnickiego piłkarza ręcz-

nego. Już szósty memoriał jego pamięci odbył się w Świdnicy od 14 do
16 października.
Areną zmagań młodych piłkarzy
ręcznych były hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno
oraz hala przy SP 105 przy ulicy Saperów. W kategorii chłopców i młodzików wystąpiło po sześć zespołów.
Drużyny ŚKPR-u Świdnica spisały się
bardzo dobrze. Chłopcy z rocznika
2010 (trenerka Justyna Curyl) zajęli
drugie miejsce za plecami Orła Opole, a przed Siódemką Miedzią Legnica. Młodzicy z rocznika 2008 (trener
Krzysztof Terebun) wygrali swój tur-

niej, wyprzedzając Chrobrego Żórawina i Gwardię Opole. Młodsze rocznikiem świdnickie zespoły – chłopców
2011 (trenerka Justyna Curyl) i młodzików – 2009 (trener Patryk Dębowczyk) zebrały natomiast doświadczenie, rywalizując często ze starszymi
rywalami. Stanisław Stramek (ŚKPR
2010) został królem strzelców turnieju chłopców, a Kacper Maksymowicz
(ŚKPR 2008) skasował aż dwa wyróżnienia indywidualne, bo do najlepszego zawodnika turnieju młodzików dorzucił jeszcze koronę króla strzelców.
oprac.

foto: D. Gębala

Wspomnienie
Jakub Marcinkowski (2000-2015) był jednym z największych talentów świdnickiej piłki ręcznej w ostatnich latach. Był liderem
zespołu młodzików ŚKPR-u na boisku i poza nim. Jako sportowiec imponował warunkami fizycznymi. Dysponował mocnym
foto: ŚKPR Świdnica
rzutem lewą ręką. Na boisku występował na pozycji prawego rozegrania. W swoim ostatnim meczu przedwcześnie zakończonej kariery rzucił osiem bramek drużynie Ostrovii. Jako uczeń interesował się między
innymi historią. Kilka dni przed śmiercią został laureatem konkursu poświęconego
żołnierzom wyklętym.

Memoriał był dobrą okazją do sprawdzenia się w towarzyskiej rywalizacji.

Za nami półmaraton
w Strzegomiu

maratonie pierwszy na mecie pojawił się Serhii Sevchenko z czasem
1.08.48. Na drugim miejscu znalazł
się Bartosz Feifer, stawkę zamknął
świdniczanin Marcin Wach. Wśród
pań najlepsza była Alina Boszczuk,
drugie miejsce należało do Justyny
Kostrzewskiej, a trzecie do Magdaleny Boczarskiej. W sumie w biegu
wzięło udział 166 osób.

◄ Dwudniowe
wydarzenie
było dla dzieci
dobrą okazją
do zapoznania
się z zasadami
zimowych
dyscyplin.

JB

Biegacze mieli do pokonania trasę ponad 21 kilometrów, która wiodła ulicami Strzegomia, ale
także drogami w gm. Dobromierz.

Duża dawka sportowych emocji,
a przede wszystkim wyśmienita zabawa wśród rówieśników. Kilkuset
uczniów ze świdnickich szkół podstawowych wzięło udział w Zimowej
Akademii Sportu, która w dniach
12-13 października zagościła w hali
sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.
Zimowa Akademia Sportu gościła już w Świdnicy w listopadzie 2021
i podczas ferii zimowych na początku 2022 roku. Możliwość potrenowania zimowych dyscyplin pod dachem

okazała się na tyle atrakcyjna, że zaplanowane zostało kolejne spotkanie.
Na uczestników czekały między innymi stanowiska do biathlonu, curlingu,
hokeja czy snowboardu. Część ze stanowisk jest interaktywna. Obok zawodów sportowych dodatkową atrakcją
było spotkanie z Igorem Sikorskim,
paraolimpijczykiem specjalizującym
się w narciarstwie alpejskim oraz Bartoszem Łobazą, wielokrotnym mistrzem Polski i medalistą mistrzostw
Europy w curlingu.
DG
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foto: J. Bereśniewicz

foto: D. Gębala

W sobotę, 8 października już po
raz piąty w Strzegomiu odbył się
ARYZTA Półmaraton. Chętni biegacze wzięli również udział w „Biegu
Piekarza”, a najmłodsi w „Biegu Ciasteczkowym”.
Bieg główny przebiegał po trasie
z zamkniętym ruchem kołowym drogami gmin Strzegom i Dobromierz.
Długość trasy, jaką mieli do pokonania biegacze, to 21,0975 km. W pół-

Zimowe dyscypliny
sportowe we wnętrzu hali
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NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

ALEJA KSIĘŻYCOWA
(boczna Sikorskiego)

• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2
ni2a
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• pompa ciepła
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• 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
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0
9
9
5

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