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Świdniczanki poznały
tajniki WenDo

Jak co roku w ramach kampanii
„Świdnica przeciw przemocy”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla mieszkanek naszego
miasta warsztaty WenDo. Podczas
wydarzenia ochotniczki poznały metody przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej.
WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,
powstałą 30 lat temu w Kanadzie.
Uczy, jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w
domu – przestać czuć się bezradną
i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie

pewności siebie i poczucie własnej
wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. – Podczas
warsztatów, które odbyły się w dniach
25-26 października, panie uczyły się
skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji rozpoznawania i diagnozowania sytuacji zagrożenia, podejmowania decyzji reagowania na takie
niebezpieczne zdarzenia. W warsztatach wzięło udział 12 osób – opowiada
Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
DG

Prelegenci wraz z władzami obu miast spotkali się w Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Podczas dwudniowego wydarzenia zaprezentowane zostały różnorodne zagadnienia związane z historią naszego regionu. Za nami konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo
kulturowe księstwa świdnicko – jaworskiego”.
Konferencja odbyła się w dniach
21-22 października w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy oraz
Muzeum Regionalnym w Jaworze.
Symbolicznego otwarcia wydarzenia
dokonali: Beata Moskal–Słaniewska
- prezydent Świdnicy, Emilian Bera
– burmistrz Jawora oraz dr Dobiesław Karst - dyrektor Muzeum Daw-

nego Kupiectwa w Świdnicy. Licznie
przybyli przedstawiciele świata nauki,
historycy, koneserzy sztuki, archeolodzy, muzealnicy oraz miłośnicy
lokalnej historii przez dwa dni mogli
nie tylko wysłuchać interesujących
prelekcji poświęconych różnorodnym
zagadnieniom związanym z historią
księstwa świdnicko–jaworskiego, ale
także wziąć udział w bezpośrednich
dyskusjach z prelegentami. Współorganizatorem konferencji był Instytut
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, a partnerami wydarzenia
samorządy Świdnicy i Jawora.
DG

MIGAWKA Z MIASTA
Kolejna świdnicka perełka architektoniczna zmienia swoje oblicze. Trwa remont zabytkowej willi „Morys Ruh” przy ul. Muzealnej. Inwestycję realizuje
prywatny właściciel nieruchomości.

Zajęcia poprowadziły Lena Bielska oraz Magda Szewciów, certyfikowane trenerki WenDo.

Nocne dyżury świdnickich aptek
▪ 04/05.11: Salus - ul. Mikołaja Kopernika 19E, tel. 74/856-68-28; 21.00-7.00
▪ 05/06.11: Viscum - ul. Wałbrzyska 8, tel. 74/858-55-88; 21.00-7.00
▪ 06/07.11: Dr Max - ul. Ludwika Zamenhofa 47, tel. 74/660-96-08; 21.00-07.00
▪ 07/08.11: Grunwaldzka - pl. Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.00-24.00
▪ 08/09.11: Św. Małgorzaty - pl. św. Małgorzaty 19-20, tel. 74/850-20-00; 21.00-7.00
▪ 09/10.11: Pod Bykami - ul. Długa 45, tel. 74/852-03-76; 21.00-24.00
▪ 10/11.11: Gemini - ul. Ludwika Zamenhofa 46, tel. 74/856-85-00; 21.00-7.00
▪ 11/12.11: Prima - ul. Rolnicza 1, tel. 74/855-87-19; 21.00-7.00
▪ 12/13.11: W Pafalu - ul. Gdyńska 25/1, tel. 74/640-27-26; 21.00-7.00
▪ 13/14.11: Pod Koroną - ul. Westerplatte 19/2, tel. 74/853-81-81; 21.00-24.00
▪ 14/15.11: Grunwaldzka - pl. Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.00-24.00
▪ 15/16.11: Franciszkańska – Rynek, 1/1A tel. 74/857-84-14; 21.00-7.00
▪ 16/17.11: Świdnicka - ul. Komunardów 4, tel. 74/852-53-85; 21.00-7.00
▪ 17/18.11: Pod Bykami - ul. Długa 45, tel. 74/852-03-76; 21.00-24.00

Ważne numery:
foto: D. Gębala

112 - Ogólny numer alarmowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Znajdź nas na

Świdnica
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www.mojaswidnica.pl
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Zadbali o nasze
dziedzictwo
kulturowe

W świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania zakończył się proces wymiany części parkomatów. 25
nowych urządzeń zamontowanych
zostało m.in. na ulicach: Długiej, Łukowej, Konopnickiej, Różanej, Trybunalskiej, Spółdzielczej, Pułaskiego,
Środkowej, Franciszkańskiej, Boha-

terów Getta, Grodzkiej, Budowlanej.
Wymiana kolejnych 25 nastąpi do 30
kwietnia 2023 roku, a pozostałych 20
do 30 kwietnia 2024 roku.
Korzystający z postoju w strefie
mogą, tak jak do tej pory, dokonywać
płatności z wykorzystaniem bilonu.
Trwają prace nad uruchomieniem

reklama

facebook mojaswidnica.pl

reklama

Z nowych parkomatów można już korzystać w centrum miasta.

płatności również za pośrednictwem
kart płatniczych oraz systemu BLIK,
a także wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu. – Firma Cale Polska
Sp. z o.o. zaprzestała produkcji podzespołów i części do obecnie użytkowanych modeli parkomatów, dlatego
też do tej pory używano elementów
regenerowanych, których gwarancja
i żywotność była znacznie krótsza. Do
tego warunki atmosferyczne i oddziaływanie wilgoci powodowały częste
awarie wyświetlaczy, co przekładało
się na dyskomfort użytkowania urządzeń i wysokie koszty ich utrzymania.
Nowe modele parkomatów wyposażone są w kolorowe wyświetlacze,
klawiaturę alfanumeryczną i funkcję
zapłaty kartą płatniczą za postój, co
do tej pory nie było możliwe – mówi
Jowita Mazur, kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie
z postępowaniem przetargowym
wykonawcą zadnia jest firma Projekt Parking Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu. Koszt dostawy, montażu
oraz uruchomienia 70 parkomatów
w świdnickiej SPP, a także wdrożenie
systemu do windykacji i kontroli pojazdów to 1 mln 953 tys. zł. Płatność
dokonana zostanie w trzech transzach na podstawie protokołu odbioru kolejnych etapów inwestycji.
oprac.

Świdnica laureatem
Dolnośląskiego Gryfa

Bardzo
miłe
informacje napłynęły z
Wrocławia. Podczas gali
Dolnośląskich
Gryfów,
która odbyła się w poniedziałek, 24 października,
Świdnica otrzymała nagrodę w wyjątkowej
kategorii - za najlepszą
współpracę w niesieniu pomocy.
- Jest to wyróżnienie za naszą pomoc,
jakiej udzieliliśmy i udzielamy nadal

obywatelom Ukrainy, którzy w Świdnicy
znaleźli bezpieczne schronienie, uciekając przed bestialską wojną. Dedykuję te
nagrodę Państwu! To Wy, wolontariusze,
mieszkańcy, przedsiębiorcy pomagaliście
od samego początku. Wszyscy bez wyjątku – mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Organizatorami
konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagroda
Gospodarcza” byli: Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, miasto Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
DG
Partner Merytoryczny firma PwC.

Szanowny
Claus - Wilhelm Hoffmann
Z okazji tak pięknego jubileuszu 90. rocznicy urodzin pragnę przekazać
serdeczne gratulacje, życząc dużo zdrowia i pomyślności.
Bardzo mile wspominam nasze pierwsze spotkania, kiedy dzięki Pana zaangażowaniu
nawiązane zostało partnerstwo miast Biberach – Świdnica.
Dla mnie wyjazd do Biberach w 1989 r. był pierwszym poznaniem funkcjonowania
samorządu mieszkańców Biberach, a także dojrzałości kultury do współpracy
z innymi miastami także z innego obszaru politycznego.
Mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest Pan prekursorem
współpracy partnerskiej miast. Wniósł Pan swoją cząstkę w budowę przyjaźni
między miastami Biberach – Świdnica.
Dzięki takim ludziom jak Pan świat stawał się piękniejszy.
Życzę dużo zdrowia, wielu lat życia i satysfakcji
z dokonań w partnerstwie między Biberach – Świdnica.

były Prezydent Świdnicy 1982 – 1990 r., 1995 – 2001 r.

reklama

Z wyrazami szacunku
życzy
Adam Markiewicz
reklama

foto: D. Gębala

W mieście zainstalowano
nowe parkomaty
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Deptuła. Krótki filmik z tego radosnego wydarzenia wyświetlono podczas spotkania. Pani Krystyna swoją
codzienną pracą sprawiała, że świat
dla seniorów stawał się lepszy. To ona
jako jedna z pierwszych zaczęła mówić o potrzebach osób starszych, ich
problemach czy wyzwaniach, z którymi przychodzi im się mierzyć. To ona
ich aktywizowała, sprawiała, że zaczęli wychodzić z domu i odnajdywali cel
w życiu. Przy tym, jak podkreślali jej
przyjaciele, swoje potrzeby odstawiała
na bok. Była niezwykle cierpliwa, empatyczna i wrażliwa na ludzie cierpienie. Swoje życie poświęciła innym, zapominając często o sobie. – Znaliśmy
się krótko, bo zaledwie 5 lat, ale był to
czas niezwykle intensywny. Otrzymałem od ciebie Krysiu wiele wsparcia,
życzliwości, otuchy, jakiej nie było mi
dane zaznać z osobami, z którymi znam
się nawet kilkadziesiąt lat. „Człowiek
żyje tak długo, jak długo trwa pamięć
o nim” i my o tobie Krysiu nigdy nie
zapomnimy - mówił Wiesław Łabęcki,
prezes UTW w Świdnicy. Spotkaniu
towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Jesienna Gama.
JB

Coroczne spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Choć Międzynarodowy Dzień
Białej Laski obchodzony jest 15 października,
to świdnicki związek
świętował tę wyjątkową okazję w
środę, 19 października w Centrum
Organizacji Pozarządowych.
– Bardzo serdecznie dziękujemy
władzom miasta, przedstawicielom
MOPS-u, PCPR-u za przychylność i odpowiadanie na nasze potrzeby, a także
za branie pod uwagę naszych sugestii.
Dzięki temu możemy bezpieczniej po-

ruszać się po mieście, a przy załatwianiu różnych spraw urzędowych zawsze
możemy liczyć na czyjeś wsparcie –
podkreślali zgodnie członkowie świdnickiego związku. Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań i oraz
znakomitą formą integracji. Całości
towarzyszyły występy artystyczne
nieco stremowanych, ale jednak odważnych uczniów ze Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka”.
JB

Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był zespół Jesienna Gama, który działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zbigniewa
Kosarzewskiego
Ś.P.

,

wieloletniego dyrektora Miejskiego Biura Przetargów
oraz prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego
dla okręgu wałbrzyskiego PZŁ.
Rodzinie i przyjaciołom składamy
wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
reklama

foto: J. Bereśniewicz

Odeszła nagle, pozostawiając w
bólu i żałobie rodzinę, przyjaciół,
znajomych. Zostawiła po sobie pomnik, jakim jest bez wątpienia Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zmarłą w lipcu Krystynę Lasek wspominano podczas spotkania, które odbyło się w czwartek, 27 października
w Dziennym Domu „Senior +”.
Krystyna Lasek zmarła 25 lipca w
wieku 75 lat. We wspomnieniach przyjaciół i znajomych zachował się jednak
obraz kobiety pełnej energii, uśmiechniętej, z dobrym słowem dla każdego.
„Nasza Krysia”, bo tak o niej mówią z
czułością uczestnicy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, chcąc upamiętnić
swoją byłą szefową, zorganizowali 27
października spotkanie wspominkowe. W jego trakcie przytoczone zostały historie związane z działalnością
Krystyny Lasek oraz anegdoty z jej
życia codziennego. Jak choćby ta, że
pani Krystyna uwielbiała się śmiać i
miała niezwykłe poczucie humoru. Nigdy nie odmawiała też okazji do tańca.
Tak było podczas jednego z przeglądów piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, kiedy w tany porwał ją na
scenie świdnickiego teatru Kazimierz

foto: J. Bereśniewicz

Seniorzy wspominali Międzynarodowy
śp. Krystynę Lasek
Dzień Białej Laski
w Świdnicy
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zresztą jak pozostali goście, którzy
przybyli licznie na wernisaż. O tym,
jak ważne są badania profilaktyczne,
przekonała się obecna podczas wydarzenia posłanka Katarzyna Izabela
Mrzygłocka, która pod koniec 2019
roku dowiedziała się o nowotworze
piersi. Jak podkreślała, samo badanie USG w jej przypadku nie pokazało guza. Konieczne było wykonanie
mammografii, na którą namawiał ją
z uporem ginekolog. - I rzeczywiście
trochę z wykonaniem tego badania się
ociągałam, ale w końcu po namowach
mojego lekarza, zrobiłam je. I tam, nie-

JB

Od wielu lat na całym świecie
październik uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Pomimo jednak szeroko zakrojonych
akcji wciąż zbyt wiele kobiet umiera
na nowotwór tego gruczołu. Dlatego
tak ważna jest profilaktyka i wczesne
wykrycie choroby. O tym mówiono
na wernisażu wystawy fotografii zorganizowanej 21 października przez
fundację eRAKobiet w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy.
Rak piersi wciąż stanowi jeden z
najczęściej występujących nowotworów w Polsce i na świecie. Tylko w
2020 roku 20 tysięcy Polek usłyszało
diagnozę, która wywróciła ich dotychczasowe życie do góry nogami.
Wciąż niestety w naszym kraju ob-

serwowany jest rosnący trend umieralności z powodu tego nowotworu.
Powód? Kulejąca profilaktyka. I właśnie to zagadnienie było osią spotkania zorganizowanego przez fundację
eRAKobiet. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa zdjęć autorstwa studia Mocno Fotografia. - To ważne, by po nowotworze i powrocie do zdrowia każda
kobieta poczuła się kobieco. Stąd nasz
pomysł na drugą edycję kalendarza. W
sesji wzięły udział dziewczyny, które
są w trakcie leczenia lub szczęśliwie je
zakończyły – mówiła prezeska fundacji, Katarzyna Legiejew. Rzeczywiście,
powstały fotografie mocne w przekazie, ale odkrywające pokłady kobiecości w modelkach. A te były zachwycone efektem końcowym, podobnie

O swoim ciele bez tabu
Jak pokochać swoje ciało? Co jest
normą, a co powinno zaniepokoić?
Jak zbudowane są narządy płciowe
kobiety i czy warto akceptować siebie – na te i wiele innych pytań odpowiadano zgromadzonym licznie
nastolatkom podczas warsztatów,
które odbyły się 27 października w
Centrum Organizacji Pozarządowych. Głównym organizatorem była
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna.
Nie od dziś wiadomo, że okres dorastania jest trudny i wymaga sporo
cierpliwości od samych nastolatek, jak
i od rodziców oraz otoczenia. To czas,
kiedy dynamicznie zmienia się ciało, a
burza hormonów przechodząca przez
organizm sprawia, że jednego dnia jest
dobrze, a drugiego już niekoniecznie.
Pokwitanie szczególnie ważne jest dla
młodych dziewcząt, które pierwszy
raz dostają miesiączki. To także okres
związany z kompleksami, porównywaniem siebie do innych i mierzenie się z
hejtem. Sprawy nie ułatwia dostęp do
treści w internecie, które często wprowadzają nastolatki w błąd. Stąd potrzeba organizacji warsztatów. Do wzięcia w
nich udziału zaproszone zostały uczennice 7. i 8. klas szkół podstawowych
oraz uczennice jednego ze świdnickich ogólniaków. W sumie na zajęciach
pojawiło się ok. 100 osób. Prowadzącą
była Aga Szuścik, uznana edukatorka
w tematach profilaktyki, nowotworów
czy ginekologii, która w prosty sposób
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przekazywała uczestniczkom wiedzę.
Nastolatki dowiedziały się m.in., jak
zbudowane są ich narządy płciowe, jak
wygląda prawidłowy cykl miesięczny.
Sporo miejsca poświecono także profilaktyce. Prowadząca przypomniała
nastolatkom o kontrolnych wizytach u
lekarza, które mają duży sens i nie wolno o nich zapominać.
Wydarzenie wsparły także dwie
świdnickie fundacje: Endomama i
eRAKobiet. Pierwsza z nich zajmuje się
krzewieniem wiedzy nt. endometriozy
oraz leczeniem niepłodności, druga
natomiast zachęca do badań piersi.
JB

Podczas warsztatów dziewczęta przyswoiły
sobie przydatną wiedzę na temat dojrzewania.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała prezeska fundacji eRAKobiet Katarzyna Legiejew.

Złóż wniosek o dodatek
do ogrzewania
Świdnicki magistrat przypomina o możliwości złożenia przez
tzw. „podmioty wrażliwe” wniosku
o dodatek do kosztów zakupu opału. Wnioski należy składać w Biurze
Obsługi Kancelaryjnej, pok. 1A, do
30 listopada 2022 roku. Dokumenty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem koniecznym ubiegania
się o dodatek jest sposób ogrzewania
oparty na:
▪ węglu, brykiecie lub pelecie zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego,
▪ oleju opałowym,
▪ gazie skroplonym LPG,
▪ pelecie drzewnym lub innym rodzaju
biomasy
Podmioty wrażliwe mogące ubiegać
się o dodatek to m. in.:
▪ podmioty udzielające świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
▪ jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
▪ noclegownie albo ogrzewalnie,
▪ jednostki organizacyjne wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej,
▪ podmioty systemu oświaty,
▪ podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,

▪ podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
▪ kościoły lub inne związki wyznaniowe,
▪ podmioty prowadzące działalność
kulturalną,
▪ podmioty prowadzące działalność
archiwalną,
▪ ochotnicze straże pożarne,
▪ placówki zapewniające całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub w podeszłym
wieku,
▪ rodzinne domy pomocy lub mieszkania chronione,
▪ centra integracji społecznej,
▪ kluby integracji społecznej,
▪ warsztaty terapii zajęciowej lub zakłady aktywności zawodowej,
▪ organizacje pozarządowe,
▪ spółdzielnie socjalne.
Pełen wykaz podmiotów wrażliwych zawiera art. art. 4 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy, pok. 317, 318 lub
pod numerami telefonów 74/8562990,
74/8562991.
oprac.

foto: J. Bereśniewicz

Organizatorzy przygotowali piękne fotografie, który miały przykuć uwagę gości.

foto: D. Gębala

foto: J. Bereśniewicz

Wczesne wykrycie to życie,
czyli piersi naprzód

stety, pojawił się nowotwór. Przeszłam
chemię. Bardzo dużo wsparcia udzieliła
mi rodzina, przyjaciele, znajomi. Wiedziałam, że muszę wyzdrowieć i tylko
tego się trzymałam. Stąd uważam, że
kluczowe w leczeniu jest także nasze
podejście. Badajcie się, to naprawdę ratuje życie – mówiła parlamentarzystka. Warto wiedzieć, że przeprowadzenie każdego badania profilaktycznego,
w tym również samobadanie piersi,
powinno mieć na celu utwierdzenie w
przekonaniu, że z naszym zdrowiem
wszystko jest w porządku. Odwrotne
podejście generuje stres i często niepotrzebnie odciąga nas od tego, co
ma nas uspokoić! Dlatego organizacje
pozarządowe rekomendują wykonywanie samobadania piersi co najmniej
raz w miesiącu, badania usg raz w
roku, badania cytologicznego raz w
roku, mammografia po 40. r. ż i do 50.
r.ż. raz na dwa lata, po tym czasie raz
w roku.
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Kilkadziesiąt laptopów
dla najmłodszych
290 425 zł pozyskała Świdnica
z funduszy europejskich w ramach
programu „Wsparcie dzieci z rodzin
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu
zakupiono 83 nowe laptopy wraz z
niezbędnym oprogramowaniem.
We wtorek, 25 października prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska i jej zastępca, Krystian
Werecki oraz zastępca dyrektora
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Magdalena Urbańska–Malucha
wręczyli sprzęt pierwszym uczniom,
których krewni w linii prostej byli
pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest przeka-

zywany w ramach umowy darowizny,
na własność. Okres trwałości projektu
to 2 lata. W tym czasie uczniowie nie
mogą laptopa sprzedać, czy też wypożyczyć. Projekt jest finansowany
ze środków Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
oprac.

Uroczysta msza święta, pokazy
psów oraz ptaków łowczych. Do tego
piknik z degustacją potraw z dziczyzny oraz występ zespołu sygnalistów myśliwskich „Odgłosy Kniei”.
Wszystko to w ramach Hubertusa,
który w niedzielę, 23 października
odbył się na terenie parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu Młodych.
Hubertus to święto myśliwych, leśników i jeźdźców organizowane przez
jeźdźców na zakończenie sezonu, a
przez myśliwych na początku sezonu
polowania jesienno-zimowego. Nazwa
pochodzi od świętego Huberta (pa-

trona myśliwych i jeźdźców), którego
wspomnienie liturgiczne w kościele
katolickim obchodzone jest 3 listopada.
Świdnickie uroczystości zainaugurowała uroczysta msza święta. Nabożeństwo
było okazją do podziękowań za dary
lasu i ziemi. Następnie na terenie parafii rozpoczął się piknik myśliwski. W
programie wydarzenia znalazły się m.in.
prezentacja psów myśliwskich, pokaz
sokolniczy, a także występy sygnalistów
myśliwskich. Organizatorem niedzielnego święta był Zarząd Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz Nadleśnictwo Świdnica.

foto: UM Świdnica

Sokolicy z dumą pozowali do kolejnych zdjęć.

Dzieci nie kryły radości z otrzymanego sprzętu.

DG
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foto: D. Gębala

Święto leśników i myśliwych.
Hubertus w Świdnicy
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Mikołajkowa paka
dla zwierzaka
po raz czwarty!
Już czwarty rok z rzędu organizowana jest akcja „Mikołajkowa
paka dla zwierzaka”, podczas której
zbierane są dary dla podopiecznych
świdnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W celu przekazania darów należy
skontaktować się z Agatą Pastuch, organizatorką akcji, poprzez portal społecznościowy facebook. Rzeczy będą
zbierane przez cały listopad.
Potrzebne dary:
▪ karma wysokomięsna, mokra i sucha dla psów i kotów (Whiskas, Puffi
czy Tropi do nich nie należą). W marketach są do kupienia karmy dobrej
jakości, np. Dolina Noteci, Maxi Natural, Butchers,
▪ żwirki dla kotów,
▪ środki higieniczne, czystości (podkłady higieniczne, płyny do mycia
podłóg, rękawiczki jednorazowe, ręczniki papierowe, worki na śmieci itp.),
▪ akcesoria dla zwierząt, np. obroże, kuwety, transportery, naturalne
gryzaki, zabawki (akcesoria nie mogą
być uszkodzone),
▪ koce, ręczniki (nie muszą być nowe).
– Dodatkowo co roku powstaje zrzutka. Jest wiele osób, które chcą
pomóc, a zakupy im nie po drodze lub
mieszkają za daleko. Cała zebrana
kwota zostanie przeznaczona na zakup karmy wysokiej jakości – tłumaczy
Agata Pastuch. Dobrowolnych wpłat
można dokonywać na stronie: https://
JB
zrzutka.pl/rpaf79.

Chłopcy
górą

W październiku w świdnickim
szpitalu Latawiec przyszło na świat
96 dzieci: 36 dziewczynek i 60 chłopców. Dumnym rodzicom życzymy samych szczęśliwych chwil!
- Wśród nowo narodzonych dzieci
powitaliśmy bliźniaki - dziewczynkę i

chłopca. Najcięższy bobas ważył 4500
g, natomiast najlżejszy 1550 g. Wszystkim październikowym maluchom życzymy dużo zdrowia i radości z odkrywania świata – przekazują medycy z
Latawca.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów I” w Świdnicy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 r. poz. 503, 1846) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały nr
XLIII/451/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy
mieszkaniowej „Zawiszów I” w Świdnicy, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 22 marca 2005 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Doln. Nr 71 z dnia 22 kwietnia 2005r, poz. 1540.
Zmiana planu polegać będzie na wprowadzeniu korekt w przedmiocie:
1) uzupełnienia zapisów dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu;
2) aktualizacji i uzupełnienia zapisów dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej poprzez:
a) weryfikację i zmianę ustaleń dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej związanych z dostawą energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł
energii;
3) uzupełnienia zasad dotyczących realizacji miejsc parkingowych o:
a) minimalną liczbę miejsc do parkowania przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
Ponadto zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski mogą być
wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii
Krajowej 49, 58 -100 Świdnica lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@
um.swidnica.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 listopada 2022 roku.
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PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

ogłoszenie

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

Odsłonięto pamiątkową
tablicę patrona ronda

Obecni podczas uroczystości goście zapozowali do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

DG

Napisz
i opowiedz
nam

o swojej

pasji
lub hobby

redakcja@mojaswidnica.pl
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świdnicki, Ignacy Dec. – Ksiądz Jerzy
Popiełuszko był katolickim księdzem,
Polakiem i wielkim patriotą. Zginął męczeńską śmiercią w czasie opresyjnych
rządów PRL. Ksiądz Jerzy w czasie życia
kierował się miłością do Boga, ojczyzny,
Polaków. Jego życiowe motto brzmiało:
„zło dobrem zwyciężaj”. Charyzmatyczna posługa księdza inspirowała wielu Polaków do pokojowych przemian
i wierności w dążeniu do sprawiedliwości społecznej. Liczni świdniczanie
i mieszkańcy regionu wyrażali solidarność z księdzem Jerzym. Uważamy,
że powinniśmy utrwalić pamięć o nim

na Osiedlu Zawiszów, upamiętniającej
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę – wskazał wówczas. Do symbolicznej uroczystości doszło 27 października. Udział w niej poza radnym
Makowskim wzięli m.in. prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
wiceprezydent Krystian Werecki,
radni: Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Andrzej Ora, Józef Cygan, ks.
Tomasz Czubak – proboszcz parafii
pw. Ducha Świętego na Osiedlu Zawiszów, przedstawiciele świdnickiego
harcerstwa oraz okoliczni mieszkańcy.
– Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w realizację tego pomysłu. Jest mi niezmiernie miło – podkreślił radny Ryszard Makowski.

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

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

735 973 125

lub napisz

mcd.swidnica@mborowy.pl

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

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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Niezwykle skromny i symboliczny przebieg miała uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej bł. ks. Jerzemu Popiełuszce na
rondzie na Osiedlu Zawiszów. Wydarzenie odbyło się w czwartek, 27 października.
Rondo u zbiegu ulic Księcia Henryka Pobożnego, Bogusza Stęczyńskiego
i Kazimierza Wielkiego na Zawiszowie
trzy lata temu otrzymało imię bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy,
że w 2019 roku wnioskowali o to radni PiS, Wspólnoty Samorządowej oraz
ŚFR. Projekt poparł ówczesny biskup

reklama

foto: D. Gębala

w naszym mieście – uzasadniał radny
Lesław Podgórski. Podczas sesji Rady
Miejskiej w październiku ubiegłego
roku radny Ryszard Makowski złożył interpelację, w której wnioskował
o postawienie na rondzie pamiątkowej tablicy. – Zwracam się z uprzejmą
prośbą o montaż tablicy obok ronda

aktualności
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Wspominamy tych,
Przełom października i listopada to czas zadumy i refleksji. Stojąc nad grobami naszych bliskich mamy okazję zatrzymać
się na chwilę, wspomnieć tych, których nie ma już z nami. Zastanowić się nad sensem życia i przemijania. Należy także
pamiętać o tych, którzy odeszli tak niedawno, a zasłużyli się dla naszej lokalnej społeczności.

Wanda Olejnik

zmarła 22 października 2021 roku
w wieku 93 lat

Wanda Olejnik dała się poznać jako osoba prawa i
szlachetna. Była nad wyraz ciepłym i oddanym człowiekiem. Zawsze pogodna i skora do niesienia wszelkiej pomocy. Była członkinią Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Nie szczędziła czasu i sił, była oddana sprawie na
rzecz osób samotnych i cierpiących. Jak nikt potrafiła pochylić się nad losem
innych.

Barbara Burak

zmarła 17 grudnia 2021 roku
w wieku 54 lat

Barbara Burak była wieloletnią radną powiatu świdnickiego oraz przewodnicząca komitetu terenowego
Prawa i Sprawiedliwości w powiecie świdnickim. W
2010 roku zdobyła mandat radnej powiatu. Zawodowo
pracowała jako fizjoterapeutka w szpitalu w Żarowie.

Ryszard Chmiel

zmarł 10 lutego w wieku 57 lat

Ryszard Chmiel był znanym i szanowanym plastykiem.
Swoją przygodę z rysunkiem rozpoczął po narodzinach
córki. Tak powstały pierwsze prace, które przez lata
zdobywały coraz większą popularność. Kilka z nich posłużyło do stworzenia okładki płyty Martyny Jakubowicz.
Twórczość Ryszarda Chmiela wychodziła poza granice naszego kraju: prace artysty można było podziwiać na wystawach m.in. w Niemczech i Czechach. Nietuzinkowa kreska, oraz
dobór barw sprawiał, że rysunki pana Ryszarda stały się bardzo charakterystyczne. W sumie stworzył kilkaset prac.

Henryk Panek

zmarł 25 lutego w wieku 55 lat

Henryk Panek był oddanym harcerzem, pasjonatem turystyki rowerowej i społecznikiem. Przez wszystkich
został zapamiętany jako niezwykle życzliwy, miły i pomocny człowiek. Zginął tragiczneym wypadku w Zagórzu
Śląskim.

Zbigniew Zduńczyk

zmarł 21 grudnia 2021 roku
w wieku 68 lat

Zbigniew Zduńczyk był wieloletnim radnym powiatu
świdnickiego. Reprezentował klub Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił funkcję radnego w latach 2006-2010,
2010-2014 i 2018- 2023.

Jacek Drobny

zmarł 3 stycznia w wieku 63 lat

Jacek Drobny w 1980 roku organizował wrocławski
Ruch Nowej Kultury. Działał na rzecz rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, brał udział w strajkach studenckich. W stanie wojennym został internowany na okres od stycznia do maja 1982. Po zwolnieniu
zajmował się dystrybucją pism drugiego obiegu, współpracował z niejawnymi strukturami „Solidarności” oraz z
grupami artystycznymi. Po 1989 roku zajął się działalnością gospodarczą. W latach 1990-1991 był prezydentem Świdnicy. W wyborach samorządowych w 2018 r. był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta
miasta. W wyborach do rady miejskiej zdobył 618 głosów i uzyskał mandat radnego z Osiedla Młodych. W listopadzie 2019 roku zrzekł się mandatu radnego
Świdnicy.

Jerzy Gaszyński

zmarł 1 kwietnia w wieku 70 lat

Jerzy Gaszyński w Świdnicy znany był przede wszystkim
ze swej pracy dziennikarskiej oraz kultywowania pamięci
o Manfredzie von Richthofenie, czyli „Czerwonym Baronie”. To m.in. z jego inicjatywy w mieście stanęła replika
samolotu legendarnego lotnika, a także pomnik. W 2008
roku powołał do życia fundację „Red Baron Foundation”.
Jerzy Gaszyński stworzył także pierwszy portal informacyjny, uwielbiał sport, był pasjonatem historii miasta.

Stanisław Kowalski

zmarł 5 kwietnia w wieku 112 lat

Stanisław Kowalski był najstarszym mieszkańcem powiatu świdnickiego i jednym z najdłużej żyjących Polaków. Urodził się 14 kwietnia 1910 roku w Rogówku. W
przeszłości pracował zawodowo jako kolejarz i odlewnik.
Rozgłos zdobył w 2014 roku, kiedy w wieku 104 lat ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m w swojej kategorii
wiekowej. Był honorowym ambasadorem World Games Wrocław 2017. W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Ryszard Pietrzykowski

zmarł 9 lipca w wieku 71 lat

Ryszard Pietrzykowski był absolutną legendą lokalnej
piłki ręcznej i Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej. Członek
pierwszej drużyny Elmotu z 1974 roku, wieloletni trener,
a przede wszystkim niezwykły, ciepły człowiek.
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którzy odeszli
Jan Zbigniew Kuczyński

zmarł 15 lipca w wieku 77 lat

Jan Zbigniew Kuczyński był radnym I kadencji Rady Miasta Świdnicy, pierwszym prezesem Towarzystwa Partnerstwa Miast. Pracował w komisji Oświaty, Sportu i
Turystyki oraz w komisji handlu, w której współtworzył
zasady prywatyzacji świdnickiego handlu.

Tadeusz Bortnik

zmarł 24 sierpnia w wieku 91 lat

Tadeusz Bortnik przyszedł na świat w miejscowości Łukowa w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął swoją przygodę z wojskiem. 1 października 1950
roku został skierowany do Wojskowej Akademii Technicznej, którą po pięcioletnich studiach ukończył z tytułem
magistra inżyniera elektromechaniki. Po studiach pełnił różne
odpowiedzialne funkcje w wojsku, począwszy od dowódcy plutonu, d o w ó d c y
kompanii do szefa sztabu pułku. Przez ostatnie 20 lat swojej służby pracował w
przedstawicielstwach wojskowych na terenie zakładów produkujących między innymi elementy na potrzeby sił zbrojnych. 17 lipca 1984 roku po 35 latach służby
wojskowej został zwolniony i przeniesiony w stan spoczynku. Jako emeryt wojskowy przez wiele lat pracował w Zespole Szkół Budowlanych na stanowisku nauczyciela elektrotechniki. 9 października 1984 roku wstąpił do Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, w którym pełnił różne funkcje takie jak przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, wiceprezes, a od 7 sierpnia 2003 roku prezesa.

Krystyna Lasek

zmarła 25 lipca w wieku 75 lat

Krystyna Lasek w latach 90-tych tworzyła i działała
na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Wobec Zagrożeń
„ANAN”. W 2007 roku współtworzyła Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i była jego wieloletnim prezesem.
Zaangażowanie pani Krystyny w tworzenie i działalność
Świdnickiego Uniwersytetu było nie do przecenienia. W
2015 roku była pomysłodawczynią utworzenia Regionalnej Kolacji na Rzecz Zdrowego Starzenia, w której aktywnie
uczestniczyła z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była współzałożycielką
działającej od 2015 roku Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od 2016 roku
Krystyna Lasek była członkiem Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję
2016-2020. W 2018 roku została wyróżniona honorowym tytułem „Zasłużony dla
Miasta Świdnicy”. Odeszła nagle, pozostawiając w bólu i żałobie rodzinę, przyjaciół
i znajomych.

Sławomir Kaptur

zmarł 9 września w wieku 59 lat

Sławomir Kaptur angażował się całym sobą w działalność w środowisku, w którym żył i pracował. Był
prezesem Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców
Gryf, twórcą i założycielem sieci handlowej Polskie
Sklepy. Był współzałożycielem Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz udzielał się
w Stowarzyszeniu Patriotycznym. Na trwałe zapisał się
także jako współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzice Rodzicom,
współzałożyciel Fundacji Małżeństwo Rodzina, inicjator i współorganizator
Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, który odbywa się corocznie i cieszy
się dużą popularnością. To w głównej mierze dzięki niemu w naszym mieście
odbywały się Orszaki Trzech Króli oraz Marsz dla Życia i Rodziny, w których
świdniczanie tak czynnie brali i biorą udział. Był wolontariuszem Szlachetnej
Paczki, członkiem ds. Apostolstwa Świeckich, koordynatorem akcji „Rodzina
ma Głos” czy też autorem cyklu spotkań „Kuźnia Wiary”, które realizował
wraz z żoną.

Zbigniew Gumienny

zmarł 10 września w wieku 98 lat

Zbigniew Gumienny był członkiem Związku Kombatantów w Świdnicy, niezwykłym człowiekiem, który
część swojego życia poświęcił walce o ojczyznę. Został
wcielony do wojska w 1945 roku i brał czynny udział
w walkach z bandami UPA na terenach południowo –
wschodnich (Rzeszów, Przemyśl i okolice). Zdemobilizowany został w marcu 1946 r. Dalsze swoje losy życiowe,
zawodowe i rodzinne związał z ziemiami odzyskanymi, a konkretnie z miastem Świdnica. Tutaj Zbigniew założył rodzinę, na świat przyszły
jego dzieci – córka i syn. W tych ciężkich czasach nie szczędził trudu, imał się
różnych zajęć. Podejmował wszelkie możliwe prace zawodowe. Od 1976 roku
był czynnym członkiem Związku Kombatantów, pełnił przez kilka kadencji (do
ostatniej chwili) funkcję społeczną w zarządzie związku. Był niezwykle życzliwy,
otwarty, ciepły i czuły na problemy i troski innych ludzi. Nie szczędził czasu ani
trudu. Był po prostu dobrym człowiekiem.

Ryszard Latko

zmarł 1 października w wieku 81 lat

Ryszard Latko był szanowanym pisarzem, poetą i scenarzystą. Zadebiutował w miesięczniku „Opole” (nr
1 z 1974 r.) fragmentami powieści Wieś pod Bykiem.
W 1976 r. w XV Konkursie Debiutu Dramaturgicznego teatru Ateneum w Warszawie otrzymał I nagrodę
za sztukę „Tato, tato, sprawa się rypła”, napisaną gwarą
z okolic Wadowic. Jej prapremierę przygotował Teatr im.
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Rok później na XVIII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu autorowi „Tato, tato...”
przyznano indywidualną nagrodę za udany debiut teatralny, a jego sztuka stała
się wkrótce przebojem teatralnym scen zawodowych i amatorskich w kraju i
za granicą. Ryszard Latko był również autorem słuchowisk radiowych, scenariuszy filmowych, m.in. do filmu „Żeniac”, serialu telewizyjnego „Szanowny Pan
Szczepan Żmuda” wraz z jego adaptacją beletrystyczną, a także powieści regionalnej „Rodzina Małolepszych” pisanej i publikowanej w tygodniowych odcinkach. W swym dorobku miał również wiele opowiadań, wierszy, monodramów,
szkiców literackich i tekstów publicystycznych zamieszczanych w miejscowej
prasie. Od 1966 roku aż do końca był związany ze Świdnicą.

Zbigniew Kosarzewski

zmarł 25 października w wieku 73 lat

Zbigniew Kosarzewski przez lata pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Biura Przetargów w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Był również wieloletnim członkiem
Polskiego Związku Łowieckiego oraz prezesem Klubu Łowieckiego „Knieja w Świdnicy”. Był myśliwym z
45-letnim stażem łowieckim.
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Oznakowanie poziome zostanie namalowane w przyszłym roku.

W imieniu mieszkańców
miast namalowanie pasów dla
Osiedla Zawiszów i w trosce
pieszych na ścieżce rowerowej w
o ich bezpieczeństwo radna
tym miejscu spowoduje większą
Magdalena
Rumiancewostrożność rowerzystów – ar-Wróblewska zawnioskogumentuje radna Magdalena
wała o namalowanie znaRumiancew-Wróblewska. ku drogowego przy świeżo
Potwierdzamy zasadność wniowyremontowanym przejściu Magdalena Rumian- sku o oznakowanie przejścia
dla pieszych przy ul. Kazimie- cew-Wróblewska
przez ścieżkę i umieszczenie pikrza Wielkiego. Władze miasta
togramów P-23 na samej ścieżce.
przychyliły się do propozycji.
Wykonanie oznakowania odbędzie się w
- Proszę o namalowanie znaku dromaju 2023 roku, w ramach corocznegowego poziomego P-23 „rower” na ścieżgo odnawiania oznakowania poziomego
ce rowerowej przyległej do przejścia dla
w Świdnicy. Czas do wyżej wskazanego
pieszych. Przechodząc przez przejście,
terminu zostanie wykorzystany na przymieszkańcy wchodzą bezpośrednio na
gotowanie projektu zmiany organizacji
ścieżkę rowerową. Namalowany znak
ruchu dla ulicy i uzyskanie zatwierdzespowoduje, że piesi będą bardziej uważnia starosty dla tej zmiany – informuje
ni i świadomi, że znajdują się na ścieżce
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słarowerowej i szybko ją opuszczą. Natoniewska.			
DG

Teren rekreacyjny przy ul.
jest możliwość skorzystania ze
Prądzyńskiego na Osiedlu
środków zewnętrznych. WszyMłodych być może wzboscy zdajemy sobie sprawę z
gaci się o kolejne atrakcje
uszczuplenia budżetu miasta z
sportowe dla mieszkańców.
powodu mniejszych wpływów
W sąsiedztwie kortu teniz PIT-ów oraz koniecznością
sowego miasto ma w planach
ponoszenia ogromnych kosztów
budowę drugiego w Świdnicy Krzysztof Grudziński za energię. Dlatego, jeśli będzie
skateparku. W złożonej intaka możliwość, należy sięgnąć
terpelacji radny Krzysztof Grudziński
po środki z programów unijnych czy też
pyta o cenę kosztorysową projektu i
krajowych do realizacji skateparku w tej
możliwość pozyskania środków zedzielnicy – mówi radny Krzysztof Gruwnętrznych do realizacji projektu.
dziński. - Koszt wykonania obiektu na
W ramach zagospodarowania tereOsiedlu Młodych zgodnie z kosztorysem
nu przy ul. Prądzyńskiego ma powstać
wynosi 2 548 456,60 zł. Realizacja tego
nie tylko skatepark o powierzchni okozadania inwestycyjnego będzie możliwa
ło 800 m2, ale również elementy małej
w momencie pozyskania zewnętrznych
architektury takie jak ławki i kosze na
środków finansowych. W związku z tym
odpady, oświetlenie terenu wraz z mona bieżąco monitorujemy programy
nitoringiem oraz dojście dla pieszych.
unijne oraz krajowe. W przypadku otrzy- Proszę o informację na temat skateparmania dofinansowania na ten cel, zadaku na Osiedlu Młodych. Powstał projekt
nie zostanie wprowadzone do budżetu
z pozwoleniem na budowę tego obiektu.
miasta – informuje zastępca prezydenta
Jaka jest cena kosztorysowa obiektu i jak
Świdnicy, Krystian Werecki.
zamierzamy zrealizować to zadanie, czy
DG

Drugi świdnicki skatepark miałby powstać przy ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Młodych.

Kraszowice z pierwszym
marketem?

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Namalują dodatkowe Co dalej z projektem
skateparku?
znaki drogowe

Czy przy ul. Przyjaźni w
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Z
Świdnicy zostanie wybudorelacji przedstawiciela Dino wywany sklep? - Firma Dino,
nika, że miasto nie chce się zgochcąc zaspokoić potrzedzić na lokalizację zjazdu z uliby mieszkańców Kraszocy Przyjaźni dla pojazdów dowic, uruchomiła procedurę
stawczych. Dlatego, w imieniu
utworzenia sklepu przy ul.
mieszkańców, zwracam się do
Przyjaźni – przekonuje radny Krzysztof Lewandowski pani prezydent z prośbą o przyKrzysztof Lewandowski. Prośpieszenie procedury i ustępstwo
blemem jest jednak bezpieczeństwo i
w przytaczanej sprawie. Pomysł lokalizaewentualne dostawy towaru transporcji sklepu w tym miejscu jest uzasadniony
towanego przez samochody ciężarowe
społecznie, dlatego wymaga życzliwego
przy ruchliwej ulicy. Prezydent Świdnipodejścia i wsparcia ze strony władz miacy przekonuje, że jest w stałym kontaksta – wskazuje radny Krzysztof Lewancie z przedstawicielami sieci sklepów i
dowski. - Problem ze zjazdem do sklepu
wspólnie pracują nad optymalnym rozDino dotyczy pojazdów ciężarowych, któwiązaniem.
re będą go zaopatrywać – zaproponowa- Od 2018 roku mieszkańcy Kraszowic
ne przez inwestora rozwiązanie obsługi
starają się o lokalizację w dzielnicy sklepu
komunikacyjnej jest w chwili obecnej nie
spożywczego Dino. Nasza dzielnica jest
do przyjęcia. Jako zarządca drogi mam
miejscem zamieszkania dla ponad trzech
obowiązek dbać o bezpieczeństwo użyttysięcy mieszkańców. Obecnie najbliższe
kowników ruchu drogowego, dlatego nie
sklepy tej branży są jednak w odległości
mogę dopuścić do sytuacji, aby manewry
kilku kilometrów z ograniczonym dostęsamochodu ciężarowego na ruchliwej ulicy
pem z uwagi na duży ruch komunikacyjny.
stwarzały niebezpieczeństwo wystąpienia
Szczególnie na tej lokalizacji zależy osobom
kolizji i w rezultacie narażały czyjeś życie
starszym i uboższym, dla których sklep
lub zdrowie. Mogę zagwarantować, że z
Dino jest atrakcyjny z uwagi na niskie
przedstawicielami sklepu Dino jesteśmy w
ceny produktów. Firma Dino, chcąc zastałym kontakcie i zaproponowaliśmy im
spokoić potrzeby mieszkańców Kraszowic
rozwiązanie, które w naszej ocenie pozwoli
uruchomiła procedurę utworzenia sklepu
na rozwiązanie problemu i pozytywne zaprzy ul. Przyjaźni. Od 2021 roku jest już
łatwienie sprawy – odpowiada prezydent
gotowy projekt i wszystkie niezbędne poBeata Moskal-Słaniewska.
zwolenia poza jednym. które leży w gestii
DG
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Bezdomniaki
ruszą w miasto!

Na kreatywny pomysł wpadli
działacze świdnickiego schroniska
dla bezdomnych zwierząt. Aby zaprezentować psich podopiecznych
schroniska, wolontariusze wyruszą z
czworonogami na długi spacer, którego miejscem docelowym będzie
Rynek! Niecodzienne wydarzenie odbędzie się w sobotę, 19 listopada.
Start spaceru zaplanowano na
godz. 11.00 z ul. Pogodnej 3. Psiaki wraz
z wolontariuszami przejdą ulicami Sikorskiego, Komunardów, Grodzką aż
do samego Rynku. Następnie tą samą

Chciał zarobić na
kryptowalutach,
stracił oszczędności

trasą wrócą do schroniska. - Podczas
przemarszu będzie można zobaczyć
psy, które czekają na swoje wymarzone domy oraz pobrać ulotki i wesprzeć
zwierzaki darowizną do puszki. Jeśli
ktoś z Was ma ochotę dołączyć się do
marszu – zapraszamy! Oczywiście w
pojedynkę bez domowych pupili, ponieważ jest to marsz promujący naszych
podopiecznych i zachęcający do adopcji – zapowiadają wolontariusze świdnickiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Świdnicy.
DG

Do
świdnickich
policjantów
zgłosił się 71-latek, który padł ofiarą oszustów działających na rynku
kryptowalut. Mężczyzna stracił ponad 115 tysięcy złotych.
Jak wynikało z relacji seniora, kilka dni wcześniej zadzwonił do niego
mężczyzna z propozycją inwestycji
w waluty. Rozmówca wskazał, że warunkiem przystąpienia do „projektu”
jest wpłata na wskazane przez niego
konto 1050 zł. 71-latek chciał zarobić,
więc zgodził się na propozycję. Wpłacił wskazaną kwotę i od tej chwili
mógł obserwować swoje pieniądze,
które każdego dnia wykazywały zysk.
- To jednak nie koniec. Z pokrzywdzonym kilka dni później skontaktował się
inny mężczyzna i oświadczył, że od tej
pory będzie jego doradcą finansowym.
Mężczyzna poinformował, że, aby mógł
pomagać 71-latkowi w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych, musi mieć dostęp do jego urządzeń elektronicznych.
Dlatego zalecił instalację specjalnej
aplikacji, którą 71-latek zainstalował
na swoich urządzeniach. Ta specjalna
aplikacja okazała się oprogramowaniem umożliwiającym zdalne sterowanie systemem operacyjnym przez
internet, po zainstalowaniu którego

rzekomy doradca uzyskał dostęp do
tego, co działo się na urządzeniach
poszkodowanego, mógł m.in. kontrolować jego bankowość elektroniczną
i zarządzać nią według uznania, co
też uczynił, jak się później okazało. W
trakcie kolejnych rozmów o inwestycjach doradca namówił także 71-latka
na przekazanie zdjęć aktualnego dokumentu tożsamości, jakim był paszport – mówi rzeczniczka KPP Świdnica, Magdalena Ząbek. Kiedy kilka dni
później mężczyzna zalogował się na
swoje konto, odkrył, że brakuje na nim
jego oszczędności, a także, że „ktoś”
w jego imieniu zaciągnął kredyt, który
zdążył już wypłacić. Mężczyzna stracił ponad 115 tysięcy złotych. - Po raz
kolejny apelujemy o rozwagę podczas
wykonywania operacji finansowych.
Pamiętajmy, że oszuści cały czas modyfikują swoje metody, których celem
jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy pod
żadnym pozorem nie instalujmy proponowanych nam przez nieznajomych
programów na swoich urządzeniach.
Nie otwierajmy również podesłanych
nam linków. Zachowajmy zdrowy rozsądek, a wobec obcych bądźmy nieufni – apelują policjanci.

Uśmiechnięty Drako Spalają odpady, choć
poleca się do adopcji jest to zabronione
trzeba będzie popracować nad kontrolowaniem jego emocji. Mimo wszystko
jest bardzo proludzkim i miłym psiakiem! Uwielbia towarzystwo człowieka
i spacery, chętnie przemierza długie
dystanse. Drako czeka na swoją szansę, jak tylko ją dostanie odwdzięczy się
ogromem miłości – opisują wolontariusze świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

Spalanie odpadów na działkach jest zabronione a kara, którą mogą nałożyć strażnicy, wysoka.

foto: Fundacja Mam Pomysł

Co
wiemy o psie:
2 imię: Drako
2 płeć: samiec
2 wiek: około 4 lat
2 stosunek do ludzi: ufny
2 numer ewidencyjny:
258/2022

Choć już od wielu lat zabronione jest spalanie odpadów (w tym roślinnych), to jednak nadal spotykamy
osoby, które, nie zważając na przepisy i zdrowie świdniczan, spalają co
popadnie.
Tylko 27 października, strażnicy
ukarali dwie osoby spalające wilgotne
odpady roślinne na terenie ogrodów.

foto: Straż Miejska

To wciąż psie dziecko, które za
wszelką cenę łaknie kontaktu z człowiekiem. Drako czym prędzej powinien zamienić schroniskowy boks na
bezpieczny i kochający dom.
– To średniej wielkości młody psiak,
poszukujący domu, w którym nowi
opiekunowie odpowiedzialnie wprowadzą go w świat dorosłości. Jest jeszcze psim dzieciakiem i musi poukładać
sobie w głowie. Czasami zbyt mocno
się ekscytuje obecnością człowieka i
jest zbyt nachalny. W nowym domu

Oprac. red.

Po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców Świdnicy funkcjonariusze nie
mieli żadnego problemu ze zlokalizowaniem źródła zadymienia, gdyż już z
daleka było widać kłęby białego dymu.
Za tego typu wykroczenie grozi mandat w kwocie do 500 złotych.
Oprac. red.

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl
4 - 17.11.2022 r. |
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8. Festiwal Filmowy Spektrum
przeszedł do historii

Paweł Kosuń nie krył zadowolenia z frekwencji podczas 8. edycji Spektrum.

Zwycięzcy 8. Festiwalu Filmowego Spektrum:
2 Konkurs Amatorski Okiem Młodych — nagroda główna przyznana przez Młodzieżową Radę Miasta Świdnica w
składzie: Natalia Chmielarska, Kinga Janowska, Zuzia Maj,
Maks Onik, Anna Paszkiewicz, Lena Rogozińska dla filmu
„Ukołysaj” (Polska, 2022) w reżyserii Marii Mordarskiej.
Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica przyznała również wyróżnienie dla filmu „Na powierzchni” (On the Surface, Francja, 2021) w reżyserii Léo Colomina i Gabriela Cocusa.
2 Konkurs Amatorski Okiem Młodych - nagroda główna przyznana przez jury w składzie: Anna Frances Golon,
Agata Całkowska oraz Anna Rudnicka dla filmu „Symbioza”
(Symbiosis, Ukraina, 2021) w reżyserii Alony Shylovej. Jury
przyznało także wyróżnienia dla filmów: „Dziura” (Polska,
2021) w reżyserii Piotra Kaźmierczaka.
2 Konkurs Okiem Młodych – Animacja
Nagroda główna przyznana przez jury w składzie: Renata Gąsiorowska, Szymon Holcman i Filip Kozłowski dla filmu „Pa,
pa bloczku!” (Bye Little Block!, Węgry, 2020) w reżyserii Évy
Darabos. Jury przyznało także wyróżnienie dla filmu „Okruszki
życia” (Polska, 2020) w reżyserii Katarzyny Miechowicz.
2 Konkurs Okiem Młodych – Dokument
Nagroda „Kinematografek” przyznawana przez jury osadzonych z Aresztu Śledczego w Świdnicy „Kochanieńka” (Mrs

foto: D. Gębala

faworyta wybiera trzyosobowe jury,
w którego skład weszli przedstawiciele świata filmu i sztuki. Dodatkowo
swojego faworyta spośród wszystkich krótkich metraży w czterech
konkursach (a w tym roku było ich aż
46) wybrali również widzowie, przyznając Nagrodę Publiczności. Oprócz
jury głównego, filmy oceniało również jury lokalne: konkursowe fabuły
oglądali uczestnicy terapii zajęciowej
w Mokrzeszowie, sekcję dokumentalną - skład złożony z osadzonych w

foto: D. Gębala

– Zostawię państwa z takim przekazem: „Kino, nie film” – podkreślił
dyrektor festiwalu, Paweł Kosuń. Za
nami uroczyste zakończenie 8. Festiwalu Filmowego Spektrum. W sobotę, 29 października nie zabrakło humorystycznych anegdot, wręczenia
nagród i jasnego przekazu – wracamy
za rok.
– Bardzo dziękujemy za wszystkie
wspólne dni spędzone podczas festiwalu. Dziękuję za rozmowy o filmach, o
życiu, wymianę informacji i doświadczeń. Mam nadzieję, że spotkamy się
w takim gronie w przyszłym roku i
powtórzymy to wszystko – mówiła
Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury. – W imieniu
Świdnickiego Ośrodka Kultury bardzo
dziękuję świdnickiej publiczności. Nasi
goście, gdy opuszczali nasze miasto,
zgodnie twierdzili, że mamy najlepszą
publiczność na świecie! – dodała Bożena Kuźma z ŚOK-u.
W sobotni wieczór wręczono
nagrody w konkursach filmów krótkometrażowych Okiem Młodych dla
młodych twórców, gdzie w każdej z
konkursowych sekcji (fabuła, dokument, animacja, amatorski) swojego

Jedną z gwiazd, która odwiedziła nasze miasto w ramach festiwalu, była Katarzyna Figura.
Uznana aktorka z chęcią zwiedziła Świdnicę i z ochotą pozowała do zdjęć z fankami.

Areszcie Śledczym w Świdnicy, konkurs amatorski - przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica, a w
konkursach pełnych metraży – Konkursie Spektrum i Konkursie Closer/
Bliżej – jedynym jury była festiwalowa
publiczność!
Łącznie przyznano ponad 20 nagród i wyróżnień. Statuetki konkursów

Lovely, Francja, 2022) w reżyserii Alexandre Degardin – miejsce pierwsze; „Joanna d’Arc” (Polska, 2021) w reżyserii Aleksandra Szamałka – miejsce drugie; „Shirampari: dziedzictwo
rzeki” (Shirampari: Legacies of the River, Peru, 2022) w reżyserii Lucii Florez – miejsce trzecie.
2 Konkurs Okiem Młodych – Dokument
Nagroda główna przyznana przez jury w składzie: Anna Serdiukow, Jakub Socha i Anna Zakrzewska dla filmu „Solar
Voyage” (Polska, 2021) w reżyserii Adama Żądło. Jury przyznało także wyróżnienie dla filmu „Joanna d’Arc” (Polska,
2021) w reżyserii Aleksandra Szamałka.
2 Konkurs Okiem Młodych – Fabuła
Nagroda „Niepełny kadr” od osób z niepełnosprawnościami
z warsztatów terapii zajęciowej w Mokrzeszowie w składzie:
Karol Brześkiewicz, Małgorzata Ćwielong, Piotr Kulig, Joanna Łysoń, Paweł Pastuch, Dawid Przyworski dla filmu
„Kiedy obróci się dom” (Polska, 2022) w reżyserii Marii Ornaf. Uczestnicy warsztatów przyznali także wyróżnienie dla
filmu „Dygot” (Polska, 2022) w reżyserii Joanny Różniak.
2 Konkurs Okiem Młodych – Fabuła
Nagroda główna przyznana przez jury w składzie: Edyta Janczak-Hiriart, Marcin Pieńkowski, Cezary Studniak dla filmu „Techno, mama” (Litwa, 2021) w reżyserii Sauliusa Baradinskasa. Jury
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Zwycięzcy 8. Festiwalu Filmowego Spektrum:
Konkurs Closer/Bliżej
W wyniku głosowania publiczności zwyciężył film „Lombard” (Polska, 2022) w reżyserii Łukasza Kowalskiego.
Zwycięzcy 8. Festiwalu Filmowego Spektrum:
Konkurs Spektrum
W wyniku głosowania publiczności na podium znalazły
się filmy: „Sonata” (Polska, 2021) w reżyserii Bartosza Blaschke – miejsce pierwsze. „Blisko” (Belgia, Holandia, Francja, 2022) w reżyserii Lukasa Dhonta – miejsce drugie.
„CHRZCINY” (Polska, 2022) w reżyserii Jakuba Skoczenia
– miejsce trzecie.

biznesowych w regonie stanął
wijające talenty młodzieży – jak
Andrzej Panas. To będzie
np. „Zalogowani” – mówi
już czwarta kadencja dla
Andrzej Panas. Nacisk
lokalnego
przedsiępostawiony
zostanie
biorcy wyróżnionego
na popularyzację stom.in. tytułem „Wywarzyszenia i jego
bitna
Osobowość
czołowych
przed2020”,
będącego
sięwzięć. Podobnie
współwłaścicielem i
jak w poprzednich
prezesem firmy Palatach i zgodnie z
nas. - W nowej kaideą stowarzyszenia
dencji nadal będę kon– będą też działania w
tynuował sztandarowe
reakcji na aktualne proinicjatywy edukacyjne w
blemy przedsiębiorców i
zakresie
przedsiębior- Andrzej Panas posiada wielolet- zapotrzebowanie lokalnej
czości oraz zainicjowane nie doświadczenie w kierowaniu społeczności. W planach
przez siebie projekty roz- stowarzyszeniem.
jest także podejmowanie
foto: użyczone

red.

przyznało także ex aequo wyróżnienia dla dwóch filmów: „Gęś”
(Polska, 2021) w reżyserii Marii Wider. Drugim filmem jest „Kiedy
obróci się dom” (Polska, 2022) w reżyserii Marii Ornaf.
2 Konkursy Okiem Młodych – Fabuła, Dokument, Animacja,
Amatorski
W wyniku głosowania publiczności spośród wszystkich
konkursowych filmów krótkometrażowych zwyciężył film
„Na powierzchni” (On the Surface, Francja, 2021) w reżyserii
Léo Colomina, Gabriela Cocusa.

Stary-nowy prezes SPiKŚ-u
Andrzej Panas ponownie będzie
kierował Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Wybrano również nowy zarząd. Zmiany
były konieczne po rezygnacji dotychczasowego prezesa - Wiesława Pawlica, który z przyczyn niezależnych
ustąpił ze sprawowanej od początku
tego roku funkcji.
Walne Zebranie SPIKŚ zostało
zwołane w środę, 26 października w
restauracji „Zajazd Karczma Zagłoba”.
Zgromadzeni członkowie obradowali
nad powołaniem nowego prezesa stowarzyszenia – po rezygnacji z tej funkcji Wiesława Pawlica. Ponownie na
czele jednej z najstarszych organizacji

pełnometrażowych zostały wykonane
przez wrocławskie Zakwas Studio – w
tym roku po raz kolejny już stworzone
z autorskiej masy ceramicznej z lokalnych surowców i wzbogacone kruszcem recyklingowej cegły budowlanej
pochodzącej z pozostałości po dawnej
zabudowie Dolnego Śląska.

nowych zamierzeń i otwartość na pomysły do realizacji w przyszłości.
Posiedzenie pozwoliło też na wyłonienie zarządu SPIKŚ-u. W jego skład
weszli: Marek Jodko – wiceprezes,
rzecznik ds. dyscypliny; Krzysztof Habowski – wiceprezes, rzecznik ds. mediów; Mariusz Lenkiewicz – wiceprezes,
skarbnik; Tomasz Karpiński – wiceprezes, mistrz ceremonii oraz Radek Nowicki – wiceprezes, rzecznik ds. sportu.
Podczas zebrania ustalono również składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W niezmienionym zespole będzie
funkcjonowała Komisja Rewizyjna. Nadal
zasiadać w nim będą: Piotr Kurnicki,
Ryszard Rodziewicz i Andrzej Skarul.
Nieznaczne zmiany pojawiły natomiast
w składzie Sądu Honorowego. Do Artura Mastalerza i Mariana Sworobowicza
dołączył Zbigniew Wysoczański.
oprac.

Dawid
Sobczyk
dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach
Są książki,
które zostają w
pamięci na długo. Dla mnie bez
wątpienia
takim dziełem jest
„Trylogia husycka” Andrzeja Sapkowskiego. To brawurowa powieść osadzona na Śląsku
w roku 1425, pełna historycznych
faktów i postaci, których losy przeplatają się z losami głównych bohaterów książki. Zazwyczaj łączę tradycyjne czytanie ze
słuchaniem,
a dzieło Sapkowskiego
zajmuje na
mojej liście
w kategorii
audiobooków
mistrzowskie pierwsze
miejsce.

Filia nr 1 z bogatym
księgozbiorem i stałymi czytelnikami
W tym roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy obchodzi 75.
rocznicę powstania. W ramach jubileuszowego cyklu przedstawiamy działania bibliotekarzy zaangażowanych
w życie i rozwój lokalnej instytucji.
Oddział przy ulicy Wrocławskiej 44 to
najstarsza filia. Otwarta została 8 marca 1954 roku i od tego czasu ma swoich
stałych czytelników.
Działalność filii jest bardzo różnorodna. Specyfikacja polega na połączeniu wszystkich działów biblioteki: wypożyczalni dla dorosłych, działu dziecięcego i czytelni. Oczywiście w znacznie pomniejszonej skali w porównaniu
do działów głównych biblioteki centralnej. Mamy tu więc do czynienia z bardzo zróżnicowanym gronem odbiorców i tym samym ze zróżnicowanym
księgozbiorem. Dbałość o księgozbiór,
o systematyczne uzupełnianie wszystkich działów biblioteki jest ogromnie
ważne w pracy placówki. Księgozbiór
filii nr 1 liczy ponad 10 tysięcy woluminów. Biblioteka musi dbać o to, aby w jej
zbiorach każdy znalazł coś dla siebie. Są
tu książki dla dzieci i młodzieży, lektury,
beletrystyka, literatura popularnonaukowa czy też publikacje dotyczące naszego regionu. Aby utrzymać zainteresowanie najmłodszych czytelników, ku-

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida zapraszają na spotkanie autorskie ze Stanisławem Sławomirem
Nicieją. Wydarzenie odbędzie się w środę, 9 listopada, o godzinie 17.00 w sali cysterskiej.

powane są książki atrakcyjnie
sadami korzystania ze zbiorów
wydane, bogato ilustrowabiblioteki. Odbywają się takne, przyciągające uwagę
że tematyczne lekcje bimłodych odbiorców. Najblioteczne. Co roku w filii
więcej jednak książek kuorganizowane są tygopuje się dla czytelników
dniowe zajęcia dla dzieci
dorosłych, ponieważ to
w czasie ferii zimowych,
oni stanowią ponad 80
a w czasie przedświąprocent ogółu czytelnitecznym „Rodzinna Praków filii. To oni na bieżąco Od lat za filię nr 1 odpowiada cownia Świętego Mikołakierownik Małgorzata Anśledzą nowości wydawnicze drzejewska.
ja”. Obydwa te wydarzenia
i ich propozycje oraz sugecieszą się ogromnym zastie są wykorzystywane przy kolejnych
interesowaniem. Wiele osób bierze też
zakupach. Sporą grupę czytelników bichętnie udział w wiosennych i jesienblioteki przy ul. Wrocławskiej stanowią
nych warsztatach literacko-plastyczseniorzy. Często przychodzą oni nie
nych. Od 2018 roku w filii nr 1 odbywają
tylko wypożyczyć woluminy, ale rówsię spotkania Klubu Miłośników Donież po to, żeby porozmawiać i spębrej Książki. Wszyscy klubowicze mają
dzić tu trochę czasu. Ten bezpośredni
wspólną pasję: czytanie. Często spotkakontakt z bibliotekarzem, rozmowa,
nia są poświęcone wybranym tytułom
jest im bardzo potrzebna. Spotykają
czy też gatunkom literackim. W miłej
się tu z życzliwym zainteresowaniem,
atmosferze, przy filiżance herbaty, klua kameralna atmosfera placówki okabowicze prowadzą dyskusje o książkach
zuje się niezbędna. Filia nr 1 prowadzi
i dzielą się wrażeniami po przeczytanej
różne formy działalności popularyzulekturze. Oferta najstarszej świdnickiej
jące książkę i bibliotekę. Od lat ściśle
filii jest bogata i różnorodna. Dodatkowspółpracuje ze Szkołą Podstawową nr
wą, wielką zaletą małej biblioteki jest to,
6. Efektem są wspólnie organizowane
że bibliotekarz może więcej czasu pokonkursy recytatorskie oraz konkursy
święcić każdemu czytelnikowi z osobpięknego czytania, plastyczne, takie jak
na. Każdy odwiedzający może liczyć na
konkurs na zakładkę czy też konkurs
indywidualną pomoc i poradę. Chociaż
na okładkę ulubionej książki. Bibliotefilia nr 1 to niewielka placówka, działa
kę chętnie odwiedzają wycieczki klas
prężnie i z pewnością jest potrzebna
młodszych. Podczas spotkań dzieci pomieszkańcom Świdnicy.
Red.
znają księgozbiór i zapoznają się z zafoto: D. Gębala

Przyjaciele
biblioteki polecają

kultura

„Utworzenie Klubu Seniora na Osiedlu Młodych zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2022, edycja 2021”
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wieści z powiatu

Na terenie fundacji „Krzyżowa”
powstanie siłownia
getyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli,
szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać
ważne i długotrwałe zmiany w swoim
otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna,
bezpieczeństwo, edukacja, ochrona
zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne,
zdrowie i inne inicjatywy mieszczące
się w celach programu.
JB

foto: J. Bereśniewicz

W spotkaniu wzięły udział mieszkanki z całej gminy Żarów.

Są przedsiębiorcze, aktywne i
chętnie działają społecznie. Mimo
wielu obowiązków w gospodarstwie,
znajdują czas, aby brać udział w różnych wydarzeniach i reprezentować
gminę Żarów podczas wielu imprez.
Na ich cześć w sobotę, 22 października w Kalnie zorganizowano
Dzień Kobiet Wiejskich, na który zaproszone zostały gospodynie z całej
gminy Żarów. O organizację tego wyjątkowego święta zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Kalna oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Na wszystkie panie czekał okolicznościowy tort oraz pyszne przekąski.
Nie zabrakło także życzeń i podziękowań od burmistrza Leszka Michalaka
i jego zastępcy Przemysława Sikory.

Na terenie fundacji „Krzyżowa” powstanie wkrótce
siłownia plenerowa.

Mieszkanka Kątek
w programie
„Damy i wieśniaczki”
wzięcie udziału. Wszystko było zorganizowane wspaniale, mili ludzie wokół, naprawdę to był świetny czas – opowiada.
Mieszkanka Kątek, podmarcinowickiej
wsi, na co dzień wraz z mężem opiekuje
się trójką dzieci. Sama wychowywała się
w domu dziecka, stąd od zawsze brakowało jej pewności siebie. – Powiem
szczerze, że nie podejrzewałam siebie o
taką odwagę i skok na głęboką wodę. Myślę, że jednak wszystko wyszło super, nie
mogłabym sobie tego inaczej wymarzyć –
dodaje. Rzeczywiście, odcinek z mieszkanką naszego powiatu spotkał się z
bardzo pozytywnym odbiorem. Internauci nie szczędzili gratulacji i podziwu
dla Ilony Ciuby. - Faktycznie, choć nieco
się bałam, to nie usłyszałam ani jednego głosu hejtu, tylko same pozytywy. Być
może dlatego, że byłam w tym programie
sobą i byłam po prostu szczera. A ludzie
to przecież widzą – mówi.

- Współczesne gospodynie wiejskie nie
zajmują się już tylko uprawą ziemi czy
gospodarstwem domowym. Są prawdziwymi liderkami w swoich miejscowościach, wokół których skupia się całe
życie społeczne. Drogie panie, życzymy
Wam samych sukcesów w codziennym
życiu. Dużo zdrowia, wytrwałości, miłości i radości każdego dnia – życzył burmistrz Leszek Michalak. Podczas spotkania w Kalnie panie mogły nie tylko
porozmawiać przy wspólnym stole,
wymienić się doświadczeniami, ale
także po prostu spędzić sobotnie popołudnie w miłym i przyjacielskim gronie. Gospodynie mogły również wysłuchać wykładów przygotowanych przez
specjalistki z Fundacji eRAKobiet.
Oprac. red.

„Strrrasznie” fajny
festyn dla Filipa

JB

foto: J. Bereśniewicz

- To była przygoda życia - nie ma
wątpliwości Ilona Ciuba, mieszkanka
Kątek w gminie Marcinowice, która
wzięła udział w popularnym programie TTV „Damy i wieśniaczki”.
Założeniem programu jest zmiana miejsca zamieszkania na kilka dni
dwóch kobiet, które różnią się od siebie wszystkim: statusem społecznym,
sytuacją ekonomiczną, wyglądem czy
podejściem do życia. I tak we wrześniu Ilona Ciuba z Kątek pojechała do
Poznania, gdzie mieszka na co dzień
Izabela Macudzińska, znana szerzej
z programu „Królowe życia”. Jak to się
stało, że Ilona Ciuba w ogóle trafiła
do tego programu? - Realizatorzy jeździli po wsi i szukali kobiety, która ma
kilkoro dzieci. Nikt jednak nie chciał się
zgodzić, ale wysłali ich do mnie. Stwierdziłam, że czemu nie i tak dostałam się
do programu. To była przygoda życia, na
pewno zdecydowałabym się drugi raz na

foto: UM Żarów

Coraz większą popularnością
wśród mieszkańców gminy Świdnica
cieszą się plenerowe siłownie. Taka
powstanie wkrótce na terenie należącym do fundacji „Krzyżowa”.
Realizacja zadania nastąpi dzięki
programowi „WzMOCnij swoje otoczenie”. W ramach przyznanego grantu fundacja zakupi 5 urządzeń. Będą
to: biegacz, twister siedzący i stojący,
stepper, narciarz, orbitrek. Program
„WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroener-

Dzień Kobiet Wiejskich
w Kalnie

foto: J. Bereśniewicz

Jedną z atrakcji festynu była balonowa ścianka, przy której można było wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ilona Ciuba na co dzień wychowuje dzieci i zajmuje się domem. Udział w programie był dla niej
wielką przygodą.
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W niedzielę, 30 października w
OSP Marcinowice odbył się festyn
„Straszymy dla Filipa”, z którego dochód przeznaczony zostanie na operację zaćmy, którą wykryto u chłopca.
– W maju tego roku u Filipa została zdiagnozowana zaćma lewego
oka, która do 6 października urosła
do takiego rozmiaru, że zajmuje 95%
soczewki, przez co nie widzi na chore
oko. W środę, 19 października na konsultacji w klinice okulistycznej, dowiedzieliśmy się, że zabieg musi być zrobiony jak najszybciej. W tym samym

dniu lekarz wyznaczył termin operacji
na 8 listopada. Koszt operacji to około
10 000 zł, bez kosztów pooperacyjnych.
Sam zabieg nie jest refundowany – informują rodzice. Na uczestników czekały następujące atrakcje: jesienna sesja zdjęciowa z motywem Halloween,
kiermasz książek oraz ciast, zwiedzanie remizy, konkurs na najlepszy strój
halloweenowy. Podczas imprezy udało się zebrać 4770 złotych, co sprawi,
że Filip przejdzie zabieg w zaplanowanym terminie.
JB

wieści z powiatu

Ciała 92 mężczyzn brutalnie zamordowanych przez funkcjonariuszy
niemieckiego obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen ujawniono w szczelinie
przeciwlotniczej. Bezimienne szczątki
zostaną przebadane, a artefakty ujawnione w mogile przekazano podczas
konferencji prasowej 28 października
dyrektorowi muzeum.
W spotkaniu wzięli udział prezes
Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol
Nawrocki, prokurator Andrzej Pozorski, zastępca prokuratora generalnego
i dyrektora Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu oraz dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania przeciwko
narodowi polskiemu we Wrocławiu w
toku śledztwa prowadzonego w sprawie
zbrodni dokonanych w latach 1940–1945
na więźniach niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, dokonując
procesowej weryfikacji informacji przekazanej przez pracowników Muzeum
Gross–Rosen w Rogoźnicy, ujawnił nieznaną dotąd zbiorową mogiłę 92 ofiar
tegoż obozu. – Z ustaleń poczynionych w
śledztwie wynikało, że w lutym 1945 roku,
bezpośrednio przed ewakuacją obozu, do
szczeliny przeciwlotniczej umiejscowionej na jego terenie, mającej służyć ochronie załogi obozu przed nalotami alianckich samolotów bombowych, wrzucono
więźniów chorych oraz będących w stanie krańcowego wyczerpania fizycznego,
którzy nie byli zdolni do odbycia marszu ewakuacyjnego, ponadto więźniów
zmarłych bezpośrednio przed ewakuacją,
a następnie zasypano ich ziemią, gruzem
skalnym oraz przedmiotami pochodzącymi z likwidowanych pomieszczeń obozowych. Czynności przeprowadzone w
śledztwie doprowadziły do odnalezienia
tej właśnie szczeliny przeciwlotniczej.
Była to tymczasowa budowla ochronna,
wykonana w okresie funkcjonowania
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
nieopodal byłego szpitala obozowego,
miała wymiary 60 m x 2 m, głębokość
1,70 m. Jej ściany były oszalowane granitowymi kamieniami i wiodły do niej
kamienne schody – mówił prokurator

foto: Instytut Pamięci Narodowej

Prezes IPN-u przekazał muzeum
Gross-Rosen bezcenne artefakty

Do zbiorowej mogiły Niemcy wrzucili nie tylko ciała swych ofiar, ale też sprzęty biurowe czy
rzeczy codziennego użytku.

Andrzej Pozorski, zastępca prokuratora
generalnego i dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Po usunięciu roślinności
porastającej szczelinę przeciwlotniczą
oraz wypełniających ją warstw ziemi i
gruzu ujawniono w niej szczątki ludzkie.

Specjaliści przeprowadzili
szczegółowe badania
Szczątki te poddano badaniom
przez biegłych antropologów, medyków
i genetyków sądowych. Po przeprowadzonych badaniach biegli stwierdzili, że
ujawnione szczątki ludzkie pochodzą
od 92 mężczyzn w wieku od 20 do 60
lat. W zbiorowej mogile ujawniono ponad 700 przedmiotów należących do
więźniów obozu oraz członków jego
załogi, jak też stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych, kantyny i
szpitala. Na przedmiotach należących
do więźniów obozu, głównie aluminiowych naczyniach, menażkach i łyżkach
występowały napisy intencjonalnie wydrapane przez więźniów, a zawierające
inicjały ich imion, nazwisk oraz nazwy
miejscowości, z których najprawdopodobniej pochodzili. Przedmioty te
zostały uznane za dowody rzeczowe w
śledztwie. Sporządzono ich opis i do-

kumentację fotograficzną, a następnie
poddano pracom konserwatorskim.

Artefakty trafiły do Rogoźnicy
28 października prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki przekazał zabezpieczone w śledztwie przedmioty dyrektorowi Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy Januszowi
Barszczowi, aby stały się częścią zbiorów
muzealnych. – Do tej szczeliny wrzucono ciała 92 mężczyzn, w wieku od 20 do
60 lat. I to nie tylko zwłoki, ale również
osoby wciąż żyjące, wciąż oczekujące na
przyjście pomocy, która nie nadeszła. Ciała wrzucone jak śmieci, przykryte gruzem
i zasypane ziemią. Były w tej ziemi przez

blisko 80 lat. Ludzie, ich emocje, radości,
dramaty i nadzieje: każdy z tych 92 mężczyzn miał swoje życie, które zostało zapomniane i zasypane, jak ludzki śmieć.
Jeśli ktoś pyta po co nam Instytut Pamięci
Narodowej i ściganie zbrodni przeciwko
narodowi polskiemu, to właśnie po to. By
żadne życie ofiary systemu totalitarnego
czy to niemieckiego nazizmu czy sowieckiego komunizmu, nie zostało zapomniane
i porzucone w bezimiennych grobach na
całym świecie i w całej Polsce. Do tych ciał
Niemcy dorzucili ok. 700 obiektów, które wypełniały biura niemieckiego obozu
koncentracyjnego, które były narzędziami
codziennego użytku, ale też te rzeczy, które
należały do ofiar jak emaliowane naczynia czy sztućce. z napisanymi nieporadnie
inicjałami. Za sprawą IPN-u jeszcze raz
upominamy się publicznie o te wszystkie
ofiary nazizmu – mówił prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr. Karol Nawrocki.
Prezes IPN-u zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na dzisiejszą pozycję ekonomiczną Niemiec. Zdaniem Nawrockiego,
niemieckie firmy zbudowały swą potęgę,
właśnie na wyzysku ludzi przetrzymywanych w obozach, z czego do dzisiaj Niemcy czerpią wymierne korzyści. – Sam obóz
koncentracyjny był nie tylko miejscem
eksterminacji, ale miejscem głębokiego
wyzysku. W latach 1940-1943 więźniów
katorżniczej pracy zmuszano do tego, aby
wydobywali kopaliny. minerały, którymi
odbudowywano miasta III Rzeszy. To tutaj swój potencjał ekonomiczny budowały
komercyjne firmy niemieckie, które wciąż
pozostają na rynkach światowych jak Siemens, Blaupunkt. Budowali oni swoje firmy na cierpieniu, na śmierci i na łzach. O
tym także powinniśmy pamiętać, i to jest
kolejny dowód na to, że odpowiedzialność
za II wojnę światową powinno w końcu
ponieść państwo niemieckie – dodał Nawrocki.
JB,
w oparciu o dane Instytutu Pamięci Narodowej

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 r. jako filia KL Sachsenhausen. Osadzeni
w nim więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu.
Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940 r. 1 maja 1941 r. Arbeitslager Gross–
Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. Ze względu na warunki pracy osadzonych uznawany jest za jeden z najcięższy obozów koncentracyjnych. Największa rozbudowa obozu przypada na rok 1944. Wówczas to, obok obozu
głównego, powstaje blisko 100 filii, których ślady obecnie odnaleźć możemy na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej. Szacuje się, że przez obóz macierzysty i jego filie przeszło ok. 125 tys. więźniów. Jednym z najtragiczniejszych okresów w
dziejach tego obozu była jego ewakuacja. Podczas transportów zginęło wiele tysięcy więźniów. Do najliczniejszych grup narodowościowych należeli Żydzi z różnych
państw europejskich, Polacy i obywatele byłego ZSRS. Według najnowszych ustaleń
w KL Gross-Rosen zginęło ok. 40 tys. osób.

Mieszkańcy żądają budowy zbiornika retencyjnego
budowę zbiornika retencyjnego Kątki-Wirki, który zapobiegłby wylewaniu się rzeki poza koryto, co finalnie
przełożyłoby się na ochronę majątku
mieszkańców gminy. Zwłaszcza, że
straty z tytułu powodzi tylko w ciągu
ostatnich 10 lat wyniosły ponad 100
milionów złotych. Rozpoczęto więc
zbiórkę podpisów pod petycją, zebrano ich ponad 1300. - Dobre informacje są takie, że Wody Polskie podczas
spotkania w Strzelcach zadeklarowały
przystąpienie jeszcze w tym roku do
procedury uzyskania niezbędnej decyzji środowiskowej. Ponadto przeznaczyły dodatkowe 130 tys. na odcinkowe
oczyszczenie ,,Czarnej Wody” - informuje przewodniczący Rady Gminy,
Artur Fiołek.

foto: J. Bereśniewicz

W sierpniu, po dużych opadach
w kilku wsiach gminy Marcinowice
doszło do powodzi. Zalaniu uległy domostwa, a straty mieszkańców można było liczyć w setkach tysięcy złotych. By zapobiec kolejnym podtopieniom, konieczne jest wybudowanie
zbiornika retencyjnego. Pod petycją
w sprawie jego budowy podpisało się
ponad 1300 mieszkańców.
Gdy tylko pojawia się obfity
deszcz, mieszkańcy Strzelec, Kątek
czy Zebrzydowa z niepokojem patrzą
w niebo. Od lat ich posesje zalewane
są przez małą rzeczkę Czarną Wodę,
która występuje z koryta. Tak też było
w sierpniu tego roku. 4 października
w świetlicy wiejskiej w Strzelcach odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu, Wód Polskich, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej z mieszkańcami. Ci ostatni, oczekując zdecydowanych działań, zaproponowali

JB

► Mieszkańcom, których posesje zostały zalane, na pomoc ruszyli druhowie z OSP.
4 - 17.11.2022 r. |
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Szczelni w obronie i skuteczni
pod koszem rywala. Z bardzo dobrej
strony zaprezentowali się koszykarze Domino Polonii Świdnica w
meczu 5. kolejki III ligi. Podopieczni
trenera Pawła Domaradzkiego w niedzielę, 23 października pokonali MKS
Sokół Żary 97:72. Tym samym biało-zieloni odnieśli premierowe zwycięstwo w sezonie.
Początek kampanii 2022/2023 w
wykonaniu świdniczan był wyjątkowo pechowy. Biało-zieloni dwukrotnie przegrali różnicą zaledwie jednego punktu, by następnie przegrać
wyraźnie w Legnicy i Wrocławiu. Na
szczęście nastąpiło długo wyczekiwane przełamanie. Gospodarze niesieni głośnym dopingiem niezawodnych
kibiców od pierwszej syreny dali jasny
sygnał, że interesuje ich tylko zwycięstwo. Pierwsza kwarta padła łupem gospodarzy 24:17, zaś druga 28:14. W efekcie Domino Polonia schodziła na przerwę z bezpieczną zaliczką 18 punktów.
Po zmianie stron podopieczni Pawła

Już po raz czternasty 11 listopada
rekreacyjnym biegiem ulicami świdnickiej starówki uczczone zostanie
Narodowe Święto Niepodległości. W
tym roku dla uczestników wydarzenia przygotowano 1200 pamiątkowych medali.
Zgłoszenia do biegu i wydawanie opasek uprawniających do odebrania medalu na mecie odbędzie się
w dniu biegu na świdnickim Rynku.
Od godziny 11.00 w kilku punktach na
biegaczy będą czekali harcerze z Komendy Hufca ZHP Świdnica. Start w
Rynku punktualnie o godzinie 12.00.
Na uczestników czeka trasa o długości

Domaradzkiego kontynuowali dobrą
grę. Świdniczanie imponowali rzutami
za trzy punkty. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się pewnym zwycięstwem
97:72. Kolejnym rywalem Domino Polonii Świdnica będzie Exact Systems
Śląsk Wrocław. Mecz odbędzie w sobotę, 5 listopada.

Domino Polonia Świdnica – MKS
Sokół Basket Żary 97:72 (52:34)
Domino Polonia: Hałdaś 22, Słobodzian 16, Kosmala 16, Soboń 7, Liuras
6, Warmiłło 4, Rejek 9, Kaczmarczyk 2,
Sieńko 3, Poradzisz 2, Połeć.
Pozostałe wyniki 5. kolejki:
▪ KS Basket Legnica – Exact Systems
Śląsk Wrocław 83:79
▪ Lubań Towers – UKS Gimbasket
Wrocław 70:100
▪ WSTK Wschowa – SKM Zastal Zielona Góra 59:100
▪ Chrobry XXI Kłodzko – PGE Turów
Zgorzelec 100:69
DG

Najwięcej punktów
(22) dla gospodarzy
rzucił Kacper Hałdaś.

1250 metrów: Rynek – Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka,
Pułaskiego, Rynek. Aby odebrać medal,
należy pokonać trasę przynajmniej jeden raz, bardziej ambitnym i wysportowanym organizatorzy proponują wykonanie dwóch, trzech lub maksymalnie czterech okrążeń. Organizatorem
Świdnickiego Biegu Niepodległości jest
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Świdnicy, Starostwem Powiatowym
w Świdnicy, Lokalną Organizacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie
i Komendą Hufca ZHP Świdnica.
oprac.

Polonia-Stal obnażyła słabości Bielawianki

Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica zanotowali piąte zwycięstwo w sezonie. Podopieczni Grzegorza Borowego w sobotę, 22 października pokonali przed własną publicznością Bielawiankę Bielawa 3:0. Choć
spotkanie nie stało na najwyższym
poziomie, to warto docenić grę na
zero z tyłu i pełną kontrolę boiskowych wydarzeń w wykonaniu świdniczan.
IgnerHome Polonia-Stal przystąpiła do derbowej potyczki w roli faworyta i w pełni z tej roli się wywiązała. Gospodarze od pierwszych minut
przejęli inicjatywę, a na efekt bramkowy trzeba było poczekać do 8. minuty.
Wówczas po centrze Orzechowskiego
efektownym strzałem z powietrza popisał się Oskar Trzepacz i poloniści
objęli prowadzenie. Mogło się wydawać, że kolejne trafienia są tylko kwestią czasu. Jednak nic bardziej mylnego. Mimo optycznej przewagi gospodarze nie byli w stanie podwyższyć
wyniku. Swoje kolejne szanse na gola
miał Trzepacz, a także Orzechowski
i Białasik. Goście z Bielawy starali
się odgryzać kontratakami, jednak na
posterunku był Kot. Ostatecznie w
pierwszej połowie więcej bramek już
nie padło. Po zmianie stron Bielawianka starała się odważniej zapędzać pod
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pole karne gospodarzy, jednak ich starania zostały szybko skarcone. W 57.
min. po precyzyjnym dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Kozachenki, piłkę do
bramki strzałem głową skierował kapitan świdniczan – Patryk Salamon.
Wyraźnie sfrustrowani takim obrotem
spraw goście zaczęli popełniać kolej-

ne niewymuszone błędy. W 73. min.
nie popisał się Bartosz Paszkowski.
Obrońca z przeszłością w świdnickim
klubie, w ciągu kilkudziesięciu sekund
dwukrotnie zarobił dwie żółte kartki i
w efekcie osłabił swój aktualny zespół.
Goście kończyli mecz w dziewiątkę…
Kolejną czerwień ujrzał Filip Lange,

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Kornel Traczyk.

foto: D. Gębala

Przed rokiem w wydarzaniu wzięło udział ponad 1000 amatorów biegania.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

11 listopada pobiec
Biało-zieloni
poskromili Sokoła!
wypada! Przed nami
14. Bieg Niepodległości

który w 83. min. w polu karnym powalił Migasa. Arbiter bez cienia wątpliwości wskazał na wapno. Pewnym
egzekutorem jedenastki okazał się
Wojciech Sowa. Ostatecznie spotkanie zakończyło się w pełni zasłużonym
zwycięstwem gospodarzy 3:0.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica –
Bielawianka Bielawa 3:0 (1:0)
Polonia-Stal: Kot – Moskwa, Sowa,
Salamon, Kozachenko, Filipczak, Traczyk, Białasik, Orzechowski, Karbowiak, Trzepacz oraz Kotyla, Wojciechowski, Migas, Busch, Michta.
Pozostałe rezultaty 11. kolejki
(22/23.10):
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Piast Żmigród 1:0
▪ Piast Nowa Ruda – Lechia Dzierżoniów 0:2
▪ Polonia Trzebnica – Zamek Kamieniec Ząbkowicki 8:1
▪ Górnik Wałbrzych – Galakticos Solna
2:0
▪ Sokół Marcinkowice – Skałki Stolec
7:1
▪ Barycz Sułów – Słowianin Wolibórz
0:1
▪ Foto-Higiena Gać – Moto-Jelcz Oława 1:2
DG
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Kolejne cenne minuty na parkiecie zaliczył Aleksander Zelek.

trenera Krzysztofa Terebuna. Już
na samym początku gry Trójka objęła prowadzenie 3:0, a po dwunastu
minutach na tablicy wyników widniał wynik 10:5 na korzyść rywali. Do

z Nowej Soli również nie zanotowali
zbyt wielu skutecznych interwencji,
stąd ostatecznie bardzo wysoki wynik. Spotkanie od samego początku
źle układało się dla podopiecznych

ŚKPR Świdnica – Trójka Nowa Sól
36:40 (16:19)
ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski,
Jabłoński – Wojtala 8, Redko 7, Chmiel
4, Etel 4, Zelek 4, Pęczar 3, Siwiński 2,
Dobrzański 2, Galik 1, Pierzak, Bal
oprac.

Uwaga na utrudnienia!

Derby dla Chełmca

W sobotę, 5 listopada podczas 7.
RST Półmaratonu Świdnickiego zostanie okresowo ograniczony ruch
kołowy.
W tym czasie nie będzie możliwe
poruszanie się pojazdami po trasie
biegu w następujących miejscach i godzinach:
▪ 11.30-15.00 – ul. Śląska, ul. Przyjaźni
▪ 11.30-13.15 – ul. Kraszowicka
▪ 11:30-13:45 Opoczka – Bojanice
▪ 11:30-14:45 Bojanice – Burkatów
▪ 11:30-15:00 Burkatów – Bystrzyca Dolna.

MKS Volley Świdnica –
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
0:3 (21:25, 22:25, 16:25)

Obiecująca przyjmująca Julia Krasoń coraz
śmielej radzi sobie w rywalizacji seniorek.

Na trasie półmaratonu ruchem kierować będzie policja i służby organizatora. Powyższe zakresy czasowe zostały
podane ramowo. W godzinach od 11.30
do godz.16.00 przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej. – Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na
Państwa wyrozumiałość. Równocześnie
serdecznie zapraszamy do aktywnego kibicowania biegaczom. Informacje
o imprezie można znaleźć na stronie
www.polmaraton.swidnica.pl – apelują
oprac.
organizatorzy wydarzenia.

foto: D. Gębala

Niestety, każda seria dobiega kiedyś końca. Po czterech zwycięstwach
z rzędu, w sobotę, 29 października MKS Volley Świdnica musiał
uznać wyższość rywala zza miedzy –
Chełmca Wodociągi Wałbrzych.
Kibice zgromadzeni w kultowej
hali sportowej przy ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej nie mogli narzekać
na brak emocji. Mimo, że spotkanie
zakończyło się w trzech setach, to
nie brakowało długich i widowiskowych wymian. Jednak tego dnia w
lepszej dyspozycji były zawodniczki
Chełmca. Wobec porażki podopieczne duetu trenerskiego Mateusz Dąbrowski/Wojciech Ząbek osunęły
się w tabeli z pierwszego na czwarte
miejsce.

Pozostałe wyniki 5. kolejki:
▪ Silesia Volley Mysłowice – Polonia
Łaziska Górne 3:1 (24:26, 25:16, 25:18,
25:15)
▪ Silesia Częstochowa – AZS AWF Sokół 43 Katowice 3:0 (25:17, 25:17, 25:23)
▪ Sari Żory – AZS-AWF Wrocław 0:3
(21:25, 28:30, 17:25)

przerwy udało się odrobić część strat,
ale wciąż o trzy bramki lepsi byli goście (16:19). W drugiej połowie emocje
sięgnęły zenitu. Świdniczanie wciąż
mieli kłopoty z zatrzymaniem ataków
rywali, ale jednak w końcu doprowadzili do wyrównania. W 48. minucie
na 32:32 trafił Marcel Dobrzański.
Wydawało się, że gości uda się przełamać, tym bardziej że w końcu ŚKPR
nawet objął prowadzenie. Po bramkach tradycyjnie najskuteczniejszego
Szarego Wilka Michała Wojtali było
35:34 i 36:35. Niestety, końcówka zdecydowanie należała do przyjezdnych.
Trójka rzuciła pięć bramek z rzędu i
ostatecznie zwyciężyła 40:36. Najlepszymi zawodnikami meczu uznani zostali: Aleksander Zelek (ŚKPR) i Kamil
Kowalski (Trójka).

▪ NTSK AZS Nysa – UNI II Opole 3:0
(25:18, 25:17, 25:14)
DG
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Są takie dni, gdy nie wychodzi nic
lub prawie nic. Mimo chęci, ambicji
i walki. Taki smutny dzień za Szarymi Wilkami. Świdniczanie przegrali
z Trójką Nowa Sól (i własnymi słabościami) 36:40 (16:19) w meczu 6. kolejki I ligi. W sobotę, 29 października bezsprzecznie najlepsi byli kibice
obu drużyn, którzy bardzo licznie
wypełnili halę i głośnym dopingiem
stworzyli kapitalną oprawę tego zaciętego meczu.
Mimo znakomitych statystyk z
tym rywalem, zespół z Nowej Soli
niespecjalnie „leży” Szarym Wilkom.
Trójka dopięła swego i po raz pierwszy wygrała w Świdnicy. – Zagraliśmy bardzo słabo w obronie, przez co
na wysokości zadania nie mogli też
stanąć bramkarze – analizował przyczyny porażki Arkadij Makowiejew,
prezes ŚKPR-u. W sobotę żaden z
czterech bramkarzy Szarych Wilków
nie miał dobrego dnia. Wspólnie zagrali na skuteczności niewiele ponad 10 procent. To zdecydowanie za
mało, aby myśleć o zwycięstwie, przy
czym oddać też należy, że golkiperzy

foto: D. Gębala

Trzy punkty pojechały do Nowej Soli
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NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

ALEJA KSIĘŻYCOWA
(boczna Sikorskiego)

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

1
2
3
4

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

PIĘTRO

1
2
3
4
5
6

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

STRYCH

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

GOTOWERU
DO ODBIO

126

Strych bez skosów
do indywidualnej adaptacji

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

MAZOWIECKA 14

• Mieszkania
kawalerki 26 m2
2-pokojowe 42 m2 44 m2
3-pokojowe 61 m2
• Duże ogródki
• Winda
• Możliwość wykończenia pod klucz
• Instalacja fotowoltaiczna w budynku

a
n
e
c m2
0
9
9
5

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