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Rozpoczyna się przebudowa Franciszkańskiej

str. 4

10 czerwca rozpocznie 
się remont ulicy 
Franciszkańskiej. 
Wykonawcą przebudowy 
będzie firma Polskie 
Surowce Skalne Sp. 
z o. o. W pierwszej 
kolejności realizowany 
będzie odcinek od ulicy 
Siostrzanej do Grodzkiej.

Świdnica potrójnie nagrodzona 
na kongresie „Perły Samorządu”

str. 3

W ogólnopolskim rankingu Dziennika 
Gazety Prawnej „Perły Samorządu” - 
skarbnik miasta Kacper Siwek okazał 
się najlepszym wśród głównych 
księgowych, a Świdnica zajęła II 
miejsce w kategorii miast do 100 
tys. mieszkańców. Urząd Miejski 
otrzymał także wyróżnienie w 
rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży”.

Zakończyły się prace w Parku Centralnym w Świdnicy. Z tej okazji w niedzielę 9 czerwca odbędzie się w parku symboliczne 
przecięcie wstęgi. W trakcie festynu nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. 

str. 7

Zapraszamy 
do 

Parku Centralnego
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Świdnica

Góry są dla wszystkich, ale nie wszy-
scy mogą je zdobywać. Dlatego Funda-
cja „Ładne Historie” zamierza zabrać 
osoby niepełnosprawne na wycieczkę 
po górach.

Skąd pomysł na realizację projektu 
„Łączą nas góry!”? - Wszystko zaczęło 
się od grupy pasjonatów gór, którzy – wie-
rząc, że są one dla wszystkich – zauważy-
li, że nie każdy ma fizyczną możliwość je 
poznać. W ramach projektu chcemy więc 
inspirować do pokonywania własnych 
barier i dzielić się naszą miłością do gór, 
które umożliwiają bezpośredni kontakt 
z naturą. Na Dolnym Śląsku istnieją już 
bardzo dobre warunki dla turystyki osób z 
niepełnosprawnościami. Wiele z górskich 
tras w Górach Suchych, Izerskich i So-
wich jest już dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Nie oznacza to jednak, że korzystanie z 
nich jest dla tych osób łatwe. Wymaga 
ono bowiem specjalistycznego sprzętu, 
który jest drogi i trudno dostępny. W ra-
mach projektu „Łączą nas góry!” chcemy 
wspólnie pokonywać te bariery i dzielić 
się z innymi naszą miłością do gór. Dzięki 
wsparciu ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2014-2020 możemy rów-
nież zapewnić niezbędny sprzęt i wsparcie 
profesjonalistów - informuje Maria Zięba 
z Fundacji „Ładne Historie”.

Blisko natury – rehabilitacja 
w grupie

Wspólne pokonywanie górskich tras 
sprzyja integracji i nawiązywaniu więzi. 
Grupy składać się będą z dzieci i mło-
dzieży o różnym stopniu niepełnospraw-
ności ruchowej, ich rodzin i opiekunów, 
a także specjalnie przygotowanych wo-
lontariuszy, którzy na każdym etapie 
wycieczki będą wspierać najmłodszych 

w docieraniu do najpiękniejszych punk-
tów na mapie Dolnego Śląska. W góry 
ruszą więc międzypokoleniowe rodziny, 
sąsiedzi i przyjaciele, którzy wspólnie 
odkrywać – po raz pierwszy lub na nowo 
– będą magię gór położonych w naszym 
regionie.

Na górskim szlaku każdy jest rów-
ny wobec przyrody czy innych ludzi. 
Dlatego też to właśnie turystyka górska 
jest jedną z form rehabilitacji, która po-
zwala skupić się na możliwościach, a nie 
na   ograniczeniach. Wspólne doświad-
czanie gór ma pomóc niepełnospraw-
nym dzieciom podnieść ich samoocenę, 
zyskać pewność siebie i skupić się na 
wytyczaniu sobie celu, rozpoznaniu wła-
snego potencjału, a przede wszystkim 
wiarę we własne możliwości.

Na czym polega projekt 
„Łączą nas góry!”?

Planowanych jest 5 wycieczek dla 
podopiecznych Domu Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach oraz 5 wycieczek 
dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawno-
ścią ruchową - mieszkańców powiatów 
świdnickiego i wrocławskiego. Począw-
szy od czerwca, przez całe tegoroczne 
wakacje, organizatorzy zapraszają dzie-
ci niepełnosprawne ruchowo wraz z ich 
rodzinami i opiekunami na górskie wy-
cieczki po Dolnym Śląsku:
◾ 16 czerwca – Góry Izerskie | wyciecz-

ka rowerowa
◾ 23 czerwca – Rudawy Janowickie | 

wycieczka piesza
◾ 14 lipca – Wielka Sowa | wycieczka 

piesza
◾ 4 sierpnia – Wielka Sowa | wycieczka 

rowerowa
◾ 11 sierpnia – Andrzejówka | wycieczka 

piesza

Organizatorzy zapewniają dojazd, 
wyżywienie, profesjonalną opiekę i spe-
cjalistyczny sprzęt. Udział we wszystkich 
wycieczkach jest bezpłatny.

Zgłoszenia: zapisy@ladnehistorie.pl
Szczegóły: www.ladnehistorie.pl/la-

cza-nas-gory
Kontakt w sprawie projektu: Daniel 

Gerus, Tel. 889231955
E-mail: daniel.gerus@ladnehistorie.pl
Poszukiwani są także chętni do za-

angażowania się w projekt w charakterze 
wolontariuszy. Formularz zgłoszeniowy 
dla wolontariuszy jest już dostępny na 
stronie internetowej projektu.

Organizatorem projektu jest Funda-
cja Ładne Historie.

Partnerami projektu są: Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna, Powiat Świdnica, 
Stowarzyszenie Charytatywno Opie-
kuńcze im. Marii Teresy Gerhardinger 
ze Świebodzic, Klub Studencki Olimp z 
AFW Wrocław.

Pierwsze forum zawodów za nami. 
Uczniowie ostatnich klas szkół pod-
stawowych i gimnazjów spotkali się z 
pracodawcami i skorzystali z doradz-
twa zawodowego.

Sudecka Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Świdnicy, Urząd Miasta oraz 
Starostwo Powiatowe podjęli inicja-
tywę organizacji „Pierwszego Forum 
Zawodów Ziemi Świdnickiej” - przed-
sięwzięcia adresowanego do uczniów 
klas III gimnazjalnych i klas VIII szkół 
podstawowych z powiatu świdnickie-
go. Podczas forum, które odbyło się 23 
maja w Klubie Bolko, szkoły technicz-
ne i branżowe z powiatu, pracodawcy 
prezentowali swoje oferty. Tegoroczna, 
pierwsza edycja, odbyła się pod ha-
słem „Twój zawód-Twoja przyszłość”.

W jednym miejscu można było 
spotkać przedstawicieli 9 szkół zawo-
dowych ze Świdnicy i powiatu, 7 świd-
nickich firm – Krause, Dolmeb, ŚFUP, 
Electrolux, Zupbadura, AMS, Wagony 
Świdnica, a także doradców zawodo-
wych i psychologów.

Przyglądali się ofertom firm
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Kolejne środki 
na remont 
zabytków

Decyzją radnych miejskich kolej-
ne środki trafią do wspólnot miesz-
kaniowych i będą przeznaczone na 
remont zabytkowych obiektów. 

Uchwały w tej sprawie podjęli 
radni podczas sesji Rady Miejskiej 31 
maja. W związku z tym, że wspólnota 
przy ul. Wrocławskiej 6 zrezygnowała 
z remontu elewacji bocznej, pulę do-
tacji dla niej zmniejszono ze 118 tys. zł 
do 98 złotych. 

Jednocześnie dotację na opra-
cowanie projektów remontu elewacji 
przyznano:
◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy pl. 

1000-lecia Państwa Polskiego  
– 13 tys.

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy 
Długiej 19-19a – 3 tys. 

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy  
Wrocławskiej 53 – 3 tys.

◾ Wspólnocie mieszkaniowej  przy  
ul. St. Żeromskiego 28 – 3 tys. 

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy  
ul. Okrężnej 5 – 2 tys.

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy  
ul. Of. Oświęcimskich 4 - 2,7 tys. 

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy  
ul. Długiej 34 – 3 tys.

◾ Wspólnocie mieszkaniowej przy  
ul. Równej 4-6 – 2 tys. 

Zgodnie z drugą podjętą uchwała, 
wspólnota mieszkaniowa przy Rynek 
23a otrzymała 9 tys. zł na opracowanie 
ekspertyzy budowlanej stanu tech-
nicznego i bezpieczeństwa konstruk-
cji części budynku przy Rynku 23a, tj. 
przejścia bramnego nad ciągiem ul. 
Świętokrzyskiej

Góry są dla wszystkich!
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W ogólnopolskim rankingu Dzienni-
ka Gazety Prawnej „Perły Samorządu” 
- skarbnik miasta Kacper Siwek okazał 
się najlepszym wśród głównych księ-
gowych, a Świdnica zajęła II miejsce 
w kategorii miast do 100 tys. miesz-
kańców. Urząd Miejski otrzymał także 
wyróżnienie w rankingu „Aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży”. Udział w 
klasyfikacji jest bezpłatny, a nad pra-
widłowym przebiegiem wyboru czuwa 
kapituła rankingu złożona z eksper-
tów ds. samorządu terytorialnego, ze 
świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy 
Dziennika Gazety Prawnej. Partnerem 
merytorycznym wydarzenia jest Delo-
itte Consulting S.A. Wyniki ogłoszono 
podczas ogólnopolskiego kongresu 
Perły Samorządu, który odbył się w 
Gdyni od 23 do 24 maja. 

„Perły Samorządu” to ranking doce-
niający te samorządy, które w najwięk-
szym stopniu realizują misję publicz-
ną. Ocenie podlegają kwestie takie jak: 
sprawność strategiczna i operacyjna, 
wykorzystywanie potencjału społeczne-
go oraz kompleksowe działania na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców. 

W tym roku po raz drugi uhonorowa-
ni zostali samorządowcy odpowiedzialni 
za fundamentalny aspekt funkcjonowa-
nia miasta, czyli budżet i finanse. Stwo-
rzono precyzyjną i obiektywną ocenę 

Świdnica potrójnie nagrodzona 
na kongresie „Perły Samorządu”

zakresu odpowiedzialności, charakteru 
podejmowanych zadań oraz złożono-
ści struktury budżetu gmin i powiatów. 
Ocenie podlegały m.in. kompetencje 
skarbników, opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej dotyczące budżetu oraz 
zadłużenie gminy. Kacper Siwek pia-
stuje swoją funkcję od marca 2016 roku, 
wcześniej, czyli od września 2006 roku 
pracował na stanowisku zastępcy skarb-
nika. - Stosowanie skomplikowanych i 
niejednoznacznych przepisów prawa, jak 
i wysokie umiejętności w zarządzaniu ze-
społem finansowo-księgowym to wielkie 
atuty Kacpra Siwka. Jestem przekona-
na, że ta nagroda będzie dodatkową 
motywacją w jego codziennej pracy  - 
mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezy-
dent Świdnicy. 

W rankingu „Aktywizacja sportowa 
dzieci i młodzieży” nagrodzone samo-
rządy wyróżniają się dużą  aktywnością  
w  tym zakresie. W tej klasyfikacji brano 
pod uwagę upowszechniania sportu i 
rekreacji ruchowej, dofinansowania za-
dań związanych z aktywnością rucho-
wą społeczeństwa z uwzględnieniem 
m.in. budowy terenów rekreacyjnych 
oraz urządzeń sportowych. Wyróżnienie 
to w imieniu miasta odebrał Radosław 
Werner, kierownik Biura Sportu i Re-
kreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
– Kultura fizyczna i rekreacja ruchowa 
najmłodszych świdniczan jest naszym 

priorytetem. Wspomnieć w tym miejscu 
należy o realizowanych przez nas pro-
gramach, są to m.in. „Mali wspaniali”, 
„Umiem pływać”, „Zanim dorosnę do ma-
ratonu” czy  „Orientuj się w Świdnicy”. Do 
uprawiania sportu musi być jednak baza, 
którą tworzymy z myślą o naszych miesz-
kańcach - zmodernizowany został obiekt 

lodowiska i stadion. Cieszy mnie to, że 
niezależne gremium fachowców dostrze-
gło to, co robimy na rzecz świdniczan, po-
twierdzając, że obrane kierunki rozwoju są 
jak najbardziej słuszne – dodaje zastępca 
prezydent, Jerzy Żądło.

Oprac. UM Świdnica
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10 czerwca rozpocznie się 
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1. Jeśli nie pijesz regularnie płynów, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że jesteś lekko odwod-
niony. Uczucie pragnienia pojawia się przy od-
wodnieniu rzędu 1,5-2%. Pierwszym sympto-
mem, który powinien skłonić do reakcji, jest już 
samo uczucie pragnienia.  
2. Warto nauczyć się pić regularnie, ponieważ 
nawet niewielkie odwodnienie może nega-
tywnie sprzyjać chorobom serca i gorszej wy-
dolności fizycznej. Potencjalnie jest również 
szkodliwe dla nerek. Kiedy jesteśmy odwod-
nieni, możemy mieć problemy z koncentracją i 
zapamiętywaniem. Może pojawić się ból głowy,  
spadek ciśnienia tętniczego krwi.
3. W jednej z prac badawczych osoby, które piły 
mało wody, zostały zachęcone przez badaczy 
do większego spożycia płynów. Po kilkuna-
stu dniach regularnego spożywania płynów 
odnotowano poprawę samopoczucia wśród 
uczestników badania. 
4. MIT – Można popijać posiłki płynami i nie 
„rozcieńczają one soków żołądkowych” - przy-
najmniej jeżeli mówimy o rozsądnych ilościach 
płynów. 
5. Osoby, które piją wodę przed i podczas posił-
ków, zazwyczaj jedzą mniej i szybciej chudną. 
6. Popijanie posiłków kawą, herbatą, innymi na-
parami i winem, może utrudniać wchłanianie 
żelaza z posiłków. Jednak, jeśli twoje parame-
try gospodarki żelazem są w porządku, to nie 
przejmuj się tym za mocno. 
7. Nie ma czegoś takiego jak „ujemne płyny”.
Woda to woda, nieważne w czym jest zawarta. 
Co prawda kawa działa lekko odwadniająco, 
ale po jej wypiciu bilans płynów i tak jest na 
plus. Zalecenie, by na każdy kubek kawy wypić 
szklankę wody jest niemądre, jednak  nieszko-
dliwe.  
8. Jeśli twój mocz ma kolor szampanowy, to 
prawdopodobnie jesteś dobrze nawodniony, 
jeśli przypomina kolor soku jabłkowego, to zna-
czy, że pijesz za mało płynów.
9. Chociaż może być to zaskakujące, to nie 
woda najlepiej nawadnia nasz organizm. Ba-
dania dowiodły, że pragnienie znacznie lepiej 

Ile płynów pić?
To, ile płynów należy pić dziennie, 

zależy od takich czynników jak: wiek, płeć, 
pora roku  i aktywność fizyczna. 

ugasi  tłuste mleko, a nawet sok pomarańczo-
wy. A to dzięki naturalnej  równowadze sodu, 
węglowodanów i białka, pomagają organizmo-
wi dłużej utrzymać płyny.
10. Najmniejsze nawodnienie z kolei zapewnia 
kawa (która działa odwadniająco), a piwo oraz 
napój izotoniczny  utrzymywały się tyle samo 
czasu w organizmie co woda.
11.  Około 0,6 l wody dziennie wydalamy przez 
skórę, około 0,4 l podczas oddychania, około 
1,2-1,5 l z moczem i niewielką ilość ze stolcem. 
Łączna dobowa utrata wody z organizmu wy-
nosi prawie 2.0-2,5 l. Latem i podczas intensyw-
nego wysiłku fizycznego ucieka  o wiele więcej 
litrów wody.
12. Ile płynów powinniśmy wypijać? Osoba wa-
żąca powyżej 40 kg powinna wypijać po 30-
35 ml na każdy kilogram masy ciała (przykład 
człowiek ważący 60 kg powinien wg tego wzo-
ru pić 1,8-2,1 litra płynów).

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Ludwika Zamenhofa 42, BHMed

ŚWIDNICA

Wielkimi krokami zbliża się 
do nas jedna z najpiękniej-
szych nocy w roku. Zwana 
pierwotnie Nocą Kupały, 
stanowi przede wszyst-
kim święto czczące dwa 
żywioły symbolizujące 
oczyszczenie - wodę i 
ogień. Tradycyjnie Świd-
nica uczci tę noc nad Zale-
wem Witoszówka.

Jak głosi stara, litewska 
przyśpiewka, pierwsza wiosna po 
stworzeniu świata zaowocowała zaślu-
binami Słońca oraz Księżyca. Gdy Słoń-
ce opuściło Księżyc po nocy poślubnej, 
wznosząc się nad materialne horyzonty 
- Księżyc oddał swoją miłość Jutrzence. 
Od tamtej pory ciała niebieskie o zła-
manych sercach stały się wrogami, a ich 
rywalizacja zaostrza się najbardziej pod-
czas przesilenia letniego, w nocy z 21 na 
22 czerwca, kiedy noc jest wyjątkowo 
krótka, a dzień długi. Choć prawdziwa 
historia powstania Kupalnocki nie jest  
znana, dla pogan od wieków stanowi-
ła ona jedno z najbardziej wyjątkowych 
świąt. Jest to uroczystość poświęcona 
w największej mierze młodym dziew-
czętom. Podczas nocy przesilenia roz-
palano ogniska, organizowano zabawy, 
śpiewano i tańczono po blady świt. Po 
swojej chrystianizacji pod nową nazwą 
noc świętojańska rozpowszechniła się 
niemal na całym świecie, w tym również 
w Polsce.

Świdnica także celebruje Noc Świę-
tojańską, choć odnosi się do pradawnych 
zwyczajów z przymrużeniem oka. Przed-
stawienia kupalne organizowane są nad 
zalewem Witoszówka. Zespół Pieśni i 

Tańca ,,Krąg’’, pod patronatem 
Wojciecha i Marii Skiślewi-

czów zaprezentuje własną 
wizję słowiańskich oby-
czajów. Odegrane zostają 
między innymi sceny tań-
ców wokół ogniska, tańca 
czarownic, składania czci 
bóstwu płodności Kupa-

le, a także najistotniejsza 
część - puszczanie wianków 

przez niezamężne dziewczę-
ta. Utonięcie zielnego wieńca 

równało się nadciągającej tragedii, jego 
odpłynięcie zwiastowało odwleczenie 
zamążpójścia, a wyłowienie go przez 
kawalera równało się obietnicy zaślubin. 
Świdnickiej Nocy Świętojańskiej towarzy-
szą także muzyka, pyszne przekąski oraz 
liczne atrakcje dla uczestników. Zarówno 
młodzi, jak i dorośli będą mogli spróbo-
wać własnych sił w pleceniu wianków lub 
wziąć udział w warsztatach plastycznych 
lub szydełkowych. Noc Kupały jest świę-
tem osnutym przez aurę przyjaźni oraz 
szczęścia, którą sumiennie podtrzymują 
jej zwolennicy od wielu, wielu lat.

Serdecznie zapraszamy !

23 czerwca (niedziela), 
Zalew Witoszówka (Bosmanat)

▪ Od godz. 16.00. - na terenach przy zalewie 
Witoszówka będzie można odwiedzić stoiska 
artystyczne i rzemieślnicze, punkt plecenia 
wianków, wziąć udział w warsztatach plastycz-
nych, oraz grze terenowej.
▪ O godz. 21.00. - występy Zespołu Tańca Na-
rodowego i Estradowego „Krąg”

Organizatorzy: Urząd Miasta w Świdnicy, Świd-
nicki Ośrodek Kultury, Młodzieżowa Rada Mia-
sta Świdnicy.

Natalie Śliwa

Przed nami najpiękniejsza noc 
w roku – Noc Świętojańska

Wykonawcą przebudowy ul. Fran-
ciszkańskiej będzie firma Polskie Su-
rowce Skalne Sp. z o.o., która wybrana 
została w ramach przetargu. 

W pierwszej kolejności realizowany 
będzie odcinek od ulicy Siostrzanej do 
Grodzkiej. Najpierw wybudowany zo-
stanie nowy kanał deszczowy, później 
roboty budowlane rozpoczną gestorzy 
sieci, czyli Tauron oraz Polska Spółka 
Gazownictwa, następnie realizowane 
będą prace drogowe. Ten etap powinien 
potrwać do końca sierpnia. 

Ulice Franciszkańska oraz Grodz-
ka będą drogami bez przejazdu. Zmia-
nie ulegnie sposób parkowania na ul. 
Grodzkiej. Na ul. Franciszkańskiej 
ruch zostanie ograniczony tak, 
aby zapewnić dojazd dla obsłu-
gi lokali użytkowych. W związ-
ku z tym prosimy kierowców, 
aby zwracali uwagę na zmiany 
oznakowania na skrzyżowa-
niach tych ulic z ulicami Zam-
kową i Konopnickiej. 

Celem inwestycji jest 
przede wszystkim podniesienie 
bezpieczeństwa zarówno ruchu 
kołowego, jak i pieszego. Plano-
wane jest między innymi zawężenie 
istniejącej jezdni do 5 metrów i tym sa-
mym poszerzenie chodników do szero-
kości minimum 2 metrów – zgodnie z 
dziś obowiązującymi normami.  Wyko-
nana zostanie nowa nawierzchnia jezd-
ni, zjazdy oraz chodniki. Przebudowie 
ulegnie droga na całej długości, wynie-

Rozpoczyna się przebudowa Franciszkańskiej

kowanie będzie realizowane równole-
głe do osi jezdni wzdłuż krawężnika. 
Natomiast na odcinku od ul. Siostrzanej 
do ul. Grodzkiej zaprojektowano par-
kowanie skośne w wydzielonej zatoce. 
Istniejąca ogólnospławna kanalizacja 
zostanie rozdzielona na kanalizację sa-
nitarną i deszczową. Dodatkowo na całej 
długości powstanie kanał technologicz-

ny, w którym umieszczone będą kable 
telekomunikacyjne. Sieć oświetlenia 
ulicznego nie będzie przebudowywana.

Wartość prac to ponad 1 milion 200 
tysięcy złotych. Termin ich zakończenia 
planowany jest do połowy października 
br. 

Oprac. UM Świdnica

sione zostanie przejście dla pieszych 
przy skrzyżowaniu z ul. Siostrzaną oraz 
tarcza skrzyżowania z ul. Grodzką i zjaz-
dem w kierunku Rynku. Na odcinku od 
ul. Konopnickiej do ul. Siostrzanej par-

MRM
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

z życia 
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29 maja 23. Świdnicka Gromada Zu-
chowa świętowała swoje dwudzieste 
urodziny. Gromada miała troje druży-
nowych: Kasia Kowalska Bębas 1999-
2006, Gosia Słabicka 2006-2007, Mi-
chał Działowski 2007-obecnie. W pra-
cy niezbędni są przyboczni i aktualnie 
gromadę współtworzą: Renata Konior, 
Róża Konior, Hubert, Konior, Daria Filuś, 
Ola Deptalska, Jan Mikuła i Sandra To-
maszewska.

Aktualnie gromada liczy 44 zuchy, 
które spotykają się raz w tygodniu na 
zbiórce, a dodatkowo biorą udział w 
rajdach, zimowiskach i obozach. Dwu-
dzieste urodziny były okazją do podzię-
kowań tym wszystkim, którzy przez ten 
okres budowali gromadę. Na urodzinach 
wszystkie naczynia były ekologiczne - 
papier, drewno, a tort jedzono na waflach 
tortowych. Każdy z zaproszonych gości 
wraz z zuchem spisał marzenie na kart-
ce, a następnie przywiązane do balonu z 
helem i puścił do nieba. W ramach atrak-
cji przygotowano sektor zabaw, fotobud-
kę, ciasta i kiełbaski z ogniska. Każdy z 
zaproszonych gości zrobił dobry uczy-

Czy współcześnie żyją i tworzą kom-
pozytorzy? Czy w obecnych czasach 
powstają jeszcze nowe dzieła? 26 maja 
w Kościele Pokoju przekonaliśmy się, 
że tak. O godz. 19.00 odbyła się prapre-
miera kompozycji Pawła Pudło „Missa 
Brevis” na sopran, mezzosopran, dwo-
je organów, kwartet smyczkowy, dwie 
waltornie i flet.

Kompozytor stworzył nowoczesne 
dzieło oparte o wielowiekową tradycję 
Kościoła, a utwór wykonali wybitni pol-
scy soliści w Kościele Pokoju w Świdnicy 
– zabytku UNESCO, w którym znajduje 
się dwoje organów. 

Paweł Pudło to światowej klasy 
kompozytor, twórca kreatywny i produ-
cent muzyczny. Do jego bardziej znanych 
dzieł zaliczyć można : muzykę skompo-
nowaną na otwarcie Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej Polska – Ukraina 2012 – 
utwór orkiestrowo – chóralny „Welcome 
to Poland and Ukraine”. Był on prezento-

wany podczas ceremonii przedmeczo-
wych, przed każdym meczem, na każ-
dym stadionie w Polsce i na Ukrainie. Do 
muzyki opracowano osiem różnych cho-
reografii w których tańczyło około 1000 
tancerzy. Ceremonię obejrzało na żywo 
ponad 1,500,000 osób z  całego świata. 
Turniej był transmitowany międzynaro-
dowo przez 100 telewizji. Paweł Pudło 
jest także autorem ścieżki dźwiękowej 
do filmu „Wiolonczelista”, do którego 
muzyka została napisana na 28 wio-
lonczel. Ten wszechstronny instrument 
naśladował dźwięki całej sekcji smycz-
kowej, harfy oraz perkusji. Kompozytor 
jest laureatem nagrody „Transatlantyk 
Young Composer Award”, do której zo-
stał wybrany z ponad 100 kompozytorów 
z takich krajów jak m. in. Polska, Szwecja, 
USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, 
Serbia, Japonia, Holandia, Niemcy, Wło-
chy, Austria, Litwa.

Ak

21 maja w Trutnovie odbyła się 
konferencja dedykowana początkują-
cym przedsiębiorcom. Było to kolejne 
wydarzenie organizowane w ramach 
projektu „Miasta Trutnov i Świdnica 
razem dla biznesu”, a tematem prze-
wodnim był marketing oraz budowa-
nie marki handlowej. 

Uczestnicy wzięli udział w dwóch 
prelekcjach poprowadzonych przez 
ekspertów z branży marketingowej. O 
marketingu i budowaniu marki han-
dlowej opowiedział inż. Martin Jiránek, 
mentor w Centrum Innowacji i Biznesu 
w Trutnovie oraz poseł na Sejm Repu-
bliki Czeskiej. Nie zabrakło ćwiczeń, 
dzięki którym uczestnicy spotkania i 
przyszli oraz doświadczeni przedsię-
biorcy mogli nakreślić swoją unikatową 
ofertę, grupy odbiorców, podyskutować 
o cenie za produkt i innych aspektach 
mających wpływ na dokonanie zakupu 
przez klienta. Kolejny panel poprowa-
dzony został przez Patrycję Obarę, lin-
gwistkę i specjalistkę w zakresie nauk o 
miękkich kompetencjach biznesowych, 
kulturze organizacji i marketingu rela-
cyjnym. Prowadząca, podając obrazo-
we przykłady oraz case study znanych 
marek, uświadomiła uczestnikom kon-

ferencji, w jaki sposób poprawnie pro-
mować firmę. Zaprezentowała również, 
jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił 
się sam marketing. Zainteresowanie 
gości i dyskusje wywoływały takie za-
gadnienia jak klientocentryzm, różnice 
pomiędzy czerwonym i błękitnym oce-
anem, rentowność klienta, budowanie 
wspólnot wokół marki. Patrycja Obara 
rozprawiła się także z mitami na temat 
marketingu, platform internetowych i 
budowania doświadczeń klienta.

Konferencja była kolejną okazją do 
spotkania polskich i czeskich właścicieli 
firm z ekspertami oraz do wymiany do-
świadczeń i czerpania wiedzy przydat-
nej w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. Projekt to nie tylko konfe-
rencje, ale również seminaria, punkty in-
formacyjne czy dwujęzyczne przewod-
niki na temat zakładania i prowadzenia 
działalności w Polsce i w Czechach. 

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica 
razem dla biznesu” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Programu Współpracy 
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska.

Oprac. UM Świdnica

20. urodziny Leśnych Duszków

Gromada Zuchowa ,,Leśne Duszki” powstała 
w 1999 roku. Założyła ją Katarzyna Kowalska-
-Bębas jako czternastolatka. Początkowo miał 
być to tylko zuchowy zastęp przy drużynie 
harcerskiej Agrykola. Takie rozwiązanie oka-
zało się jednak niemożliwe, dlatego powstała 
gromada, która działała przy SP nr 6 w Świd-
nicy. Nazwę wymyśliły same zuchy na jednej 
z pierwszych zbiórek. Od zawsze wielką frajdę 
sprawiały dzieciom wycieczki do lasu i parku. 
Barwy gromady – błękitne, miały nawiązywać 
do błękitu nieba. Pierwsze chusty dla zuchów 
szyła babcia Kasi Róża.
Pierwsza obietnica zuchowa odbyła się w 
trakcie wycieczki do Jagniątkowa (razem z 
gromadą ,,Gumisiolandia”). Dzieci były bardzo 
przejęte, ale i zadowolone. Piosenką gromady 
były wówczas ,,Duszki Leśne”. Gromada mia-
ła totem duszka z chustą gromady zrobiony 
przez dzieci. Przez lata zmieniał się on i ewo-
luował, nie był w stanie przetrwać wszystkich 
warunków atmosferycznych.

nek dla innych i swoje dokonania zapi-
sywał na specjalnej tablicy. Wydarzenie 
było też okazją do zaprezentowania ob-
rzędowości, historii oraz wspomnień.

Oprac.
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Dla nas najważniejsze jest, aby pod-
czas wyjazdów opierać się na sprawdzo-
nych kontrahentach i dobrych przewod-
nikach – liczą się ludzie, którzy działają 
z nami w turystyce – mówi Roman Kuc, 
właściciel Biura Podróży x-wakacje.

Kiedy zaczęła się Pana przygo-
da z turystyką? Czy już jako mały 
chłopiec czuł Pan potrzebę po-
dróżowania, odkrywania nowych 
rzeczy, czy ta pasja przyszła póź-
niej? 

- Przełom 2010/2011 to czas, kiedy stawia-
łem pierwsze kroki w turystyce. Związałem 
się z jednym biur i pracowałem dla niego 
z domu. W 2011 roku otwarte zostało na-
sze pierwsze   niewielkie biuro w biurowcu 
Pafalu. Początkowe trzy lata były trudne, 
ściągnięcie klientów poza centrum miasta 
(tj. Rynek) nie było łatwe. Niemniej dobrze 
wspominam to miejsce na Gdyńskiej – małe 
kameralne biuro, miłe sąsiedztwo i pierw-
szych klientów, którzy nam zaufali i myślę, 
że się nie zawiedli. Poza ofertą z polskich 
biur podróży proponowaliśmy wycieczki z 
wylotem z Niemiec (znajomość niemieckie-
go się przydała, za co dziękuję nauczycie-
lom z I LO). Do dziś jesteśmy jedynym biu-
rem w Świdnicy oferującym wycieczki z 
wylotem z Niemiec.

Początki działalności były trud-
ne? Jak Pan wspomina ten czas? 

- Tak, były trudne – konkurencja była bar-
dzo silna, a my startowaliśmy z niewielką 
liczbą klientów.  Przez tych parę lat kilka biur 
zniknęło ze świdnickiego rynku, a my wciąż 
istniejemy, więc sądzę, że doskonale sobie 
poradziliśmy. Jedno z konkurencyjnych biur 
niedawno przejęliśmy i już widzę  pozytywny 
odbiór przez klientów. 

Współpracujecie z biurami po-
dróży, ale też organizujecie 
własne wyjazdy? Jak to wyglą-
da? Jak wygląda wyszukiwanie 
miejsc podróży? Korzystacie ze 
sprawdzonych kurortów, czy wy-
szukujecie też sami? 

Turcja to dziś numer 1
- Tak, jest to bardzo pasjonująca część dzia-
łalności. Tworzymy coś, czego inni nie oferu-
ją i możemy spotkać w każdej podróży wy-
jątkowych ludzi. Atmosfera podczas takich 
wyjazdów jest tak wspaniała, że aż szkoda 
wracać do domu, a po powrocie wspomi-
namy tę podróż przez długie lata. Taka była 
wycieczka w 2018 na Sycylię do miejscowo-
ści Campofelice di Rocella, którą zorganizo-
waliśmy dla jednej ze szkół ze Strzegomia. 
Uwielbiam pilotować takie wycieczki stwo-
rzone od samego początku do końca przez 
nasze biuro. Miejsca podróży wyszukujemy 
sami i nie zawsze są to hotele. Czasami są 
to apartamenty, jak w zeszłym na roku na 
Sycylii. W pamięci na długo pozostanie nam 
towarzystwo właścicieli apartamentów, w 
których mieszkaliśmy – Claudio i jego uko-
chanej rodziny, która o wszystko zadbała, 
przygotowała wspaniałe włoskie potra-
wy, a wieczorem czas umilała muzyką na 
żywo. Niesamowite wspomnienia! Dla nas 
najważniejsze jest, aby podczas wyjazdów 
opierać się na sprawdzonych kontrahen-
tach i dobrych przewodnikach – liczą się 
ludzie, którzy działają z nami w turystyce. 

Pamięta Pan pierwszy zorganizo-
wany przez siebie wyjazd? 

- Jednym z pierwszych tripów  był wyjazd 
do Rzymu dla 20 nauczycieli ze wspomnia-
nej wcześniej szkoły. Pierwszy raz wtedy też 
pilotowałem wycieczkę – magia Rzymu 
udzieliła się wówczas wszystkim. Drugim 
była impreza integracyjna dla pracowników 
jednego z banków w hotelu Gołębiewski w 
Karpaczu. 

Za dwa lata będziecie obchodzić 
okrągły jubileusz. Jak przez te 
lata rozwinęła się firma? Ilu dziś 
zatrudnia Pan pracowników? 
Czy jest więcej klientów, przede 
wszystkim takich stałych, którzy 
zawsze wracają? 

- Przez ostatnie lata firma bardzo dyna-
micznie się rozwijała i liczba klientów się 
zwiększyła. Na stałe zatrudnionych jest 
pięć osób. Są to przeszkoleni, doświad-
czeni doradcy podróży i to dzięki nim więk-
szość klientów wraca do nas jako do biura. 

Za dwa lata, mam nadzieję, na większe 
świętowanie. 

Jakie są trendy wakacyjne na ten 
sezon? Dokąd najczęściej jeździ-
my? Gdzie spędzamy wakacje? 

- Turcja to absolutny numer jeden. Poza 
tym powodzeniem cieszą się Grecja, Egipt, 
Bułgaria i kraje północnej Afryki, takie jak: 
Egipt i Tunezja. Coraz więcej osób wybiera 
na wypoczynek Emiraty Arabskie, Domini-
kanę, Zanzibar i Tajlandię. 

Dużo się dzisiaj poświęca uwagi 
bezpieczeństwu i zagrożeniom, 
jakie czyhają na nas w różnych 
częściach świata. Na co zwracać 
uwagę, decydując się na wyjazd? 
Jak się przygotować do podróży? 
A może są takie miejsca, w które 
lepiej nie podróżować? 

- Temat bezpieczeństwa jest najważniejszą 
rzeczą podczas wyjazdów, tak jak kwestie 
zdrowotne. Sugerujemy klientom śledzenie 
strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych   

oraz sprawdzanie wymaganych szczepień 
samodzielnie, ale staramy się też na bieżąco 
doradzać i pilnować tych kwestii. Doradza-
my rozszerzone ubezpieczenia, które w razie 
nagłej sytuacji pokryją wymagane koszty 
leczenia. Dokąd nie podróżować? Tak mało 
jest miejsc, do których turyści nie wyjeżdża-
ją. Jednakże, wszystkie nasze wycieczki, 
szczególnie objazdowe, są sprawdzane i 
analizowane pod kątem bezpieczeństwa. 
Na pewno będziemy znacznie bardziej 
bezpieczni wybierając wyjazd ze wsparciem 
dobrego biura podróży, niż organizując go 
samodzielnie.

Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość? Nowości podróżni-
cze? Nowe usługi? 

- 15 czerwca biegniemy w biegu Świdnicka 
Furia. Na początku lipca będziemy też 
uczestnikiem Miasta Dzieci w Świdnicy. W 
czasie kolejnych lat chciałbym się skupić na 
rozwoju na lokalnym rynku, większej liczbie 
wycieczek organizowanych przez nas, a tak-
że zorganizowaniu naszej firmowej zagra-
nicznej wycieczki dla współpracowników.
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Aby zaakcentować to ważne dla naszego miasta wydarzenie, Urząd 
Miejski zaprasza do udziału w symbolicznym przecięciu wstęgi w nie-
dzielę, 9 czerwca o godz. 14.00. Otwarciu towarzyszyć będzie program 
artystyczny przygotowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Mło-
dzieżowy Dom Kultury. Animatorzy zorganizują także gry i zabawy dla 
najmłodszych. 

Przypomnijmy, że zakres zadania obejmował, m.in.: remont i prze-
budowę ciągów pieszych i rowerowych, montaż obiektów małej archi-
tektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, koszy na psie od-
chody), wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, prze-
budowę, odbudowę i renowację schodów terenowych prowadzących na 
dawny cmentarz św. Mikołaja i rozarium oraz budowę altanki wraz ze 
schodami, budowę fontanny centralnej i dwóch fontann pływających, 
budowę trzech mostów. Na powierzchni ponad 2300 metrów kwadrato-
wych powstało nowe miejsce zabaw dla najmłodszych oraz strefa fitness 
dla nieco starszych świdniczan. 

Obszar objęty rewitalizacją to ponad 12  ha. Łączny koszt zadania 
wyniósł około 19 mln zł. 

Oprac. UM Świdnica

Zapraszamy do 
Parku Centralnego

Zakończyły się prace w Parku Centralnym w Świdnicy. Zadanie zrealizowane zostało w 
ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”, na który miasto pozyskało 
ponad 7 milionów złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnica – Kraszowice, obejmującego obszar ogra-
niczony od północy linią kolejową, od wschodu linią kolejową 
i ul. Działkową, od zachodu ul. Śląską, od południa terenami 
ogrodów działkowych wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, 
w dniach od 31 maja 2019r. do 2 lipca 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 
58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 830 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 

r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 
49, 
58-100 Świdnica, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 1500.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Prezydenta Miasta Świdnicy, na adres: Urząd Miejski w 
Świdnicy, 
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do 19 lipca 2019r.

Prezydent Miasta
Beata Moskal Słaniewska

Plac Drzymały 
w oku kamery

Z prośbą o 
częstsze kontrole 
Straży Miejskiej 
przy skwerze 
na pl. Drzymały 
zwrócił się radny 
Jan Jaśkowiak. 
„W sezonie letnim 
w ubiegłych la-
tach dochodziło w 
tym miejscu wie-
lokrotnie do za-

kłócania ciszy nocnej. Mając na uwa-
dzę, iż jest to nowy obiekt po remoncie 
wskazane jest także podjęcie działań, 
mających na celu niedopuszczenie 
do dewastacji wspomnianego skweru 
oraz zamontowanych tam urządzeń. 
Proszę także o informację, czy teren 
ten objęty jest monitoringiem” – pisze w 
swojej interpelacji radny. „Skwer oraz 
plac zabaw są objęte monitoringiem 
wizyjnym. W latach 2016-2018 podję-
tych zostało 47 interwencji (na zgłosze-
nia obywateli) dotyczących zakłócania 
ładu oraz spoczynku nocnego. Od lu-
tego 2019 roku, kiedy zaczął funkcjo-
nować na tym obszarze monitoring, 
ilość takich zdarzeń znacznie zmalała. 
W bieżącym roku w miesiącu kwietniu 
miało miejsce jedno zdarzenia, dzięki 
obserwacji osoby monitorującej zo-
stała skutecznie podjęta interwencja 
przez patrol Strazy Miejskiej. Nie odno-
towaliśmy również w ostatnim okresie 
żadnych aktów niszczenia istniejącej 
infrastruktury” – pisze w odpowiedzi 
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

Co dalej z Klubem Se-
niora na ul. Malinowej?

Zapytanie w 
tej sprawie zło-
żył do Urzędu 
Miejskiego rady 
Albert Gaszyń-
ski. „Mieszkańcy 
Dzielnicy Połu-
dniowej oraz Za-
chodniej pytają, 
kiedy realizowane 
będą zwycięskie 
projekty z 5. edy-

cji Budżetu Obywatelskiego w postaci 
budowy Klubu Seniora przy ul. Malino-
wej 2 oraz budowy chodników przy ul. 
Sarniej i Zwierzynieckiej” – pyta radny 
w swojej interpelacji. „Klub Seniora 
przy ul. Malinowej 2 – wykonana zosta-
ła koncepcja, wystąpiono z wnioskiem 
o uzyskanie decyzji o warunkach za-
budowy dla obiektu budowlanego. Po 
uzyskaniu decyzji zostanie zlecony pro-
jekt budowlany przebudowy budynku, 
planuje się zakończyć projektowanie w 
czwartym kwartale 2019 r. Po wykona-
niu projektu ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonanie prac budowlanych. 
Termin realizacji zadania to pierwsze 
półrocze 2020 roku. W kwestii przebu-
dowy chodników – przygotowywana 
jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. Planuje się, że otwarcie 
ofert nastąpi w czerwcu, a podpisanie 
umowy z wykonawcą w lipcu. Termin 
realizacji wszystkich chodników obję-
tych umową, w tym chodników wzdłuż 
ul. Zwierzynkieckiej i Sarniej to koniec 
2019 r” – pisze w odpowiedzi prezy-
dent Beata Moskal-Słaniewska.

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA  MIASTA  ŚWIDNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Kraszowice
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Trzydzieści lat temu, 4 czerwca, odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwyciężyła demokracja i naro-
dziło się społeczeństwo obywatelskie – świadome, aktywne i solidarne. Obchody Święta Wolności i Solidarności w Gdań-
sku są największym spotkaniem środowiska samorządowego, w którym uczestniczy także prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal – Słaniewska. Samorządowcy z całego kraju debatują nad wyzwaniami, które w najbliższych latach staną przed małymi 
ojczyznami.

aktualności

3 czerwca prezydent wzięła udział 
w specjalnej sesji – „Samorządna 
Rzeczpospolita. Samorząd, organiza-
cje społeczne, aktywność obywatelska 
we współczesnej demokracji”. Sesję w 
Europejskim Centrum Solidarności roz-
poczęli prezydent Gdańska, Aleksan-
dra Dulkiewicz oraz Łukasz Domagała, 
prezes zarządu Ogólnopolskiej Fede-
racji Organizacji Pozarządowych. Wy-
stąpienie wprowadzające „Rzeczpo-
spolita prawdziwie samorządna jako 
wyzwanie i rozwiązanie” wygłosił Ja-
kub Wygnański, prezes zarządu Pra-
cowni Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”. W dyskusji, którą poprowa-
dził dziennikarz i pisarz Edwin Bendyk 
uczestniczyli również: Zygmunt Fran-
kiewicz, prezydent Gliwic; Jacek Su-
tryk, prezydent Wrocławia; Marta Bej-
nar – Bejnarowicz, wiceprezes Kon-
gresu Ruchów Miejskich; Jerzy Boczoń, 
prezes zarządu Regionalnego Centrum 
Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych w Gdańsku; Piotr Frą-

Trzy dekady wolności

czak, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Dialog Społeczny. 

Spotkanie zakończyło się przyjęciem 
„Deklaracji gdańskiej”, czyli wspólnego 
stanowiska przedstawicieli samorzą-
dów i społeczeństwa obywatelskiego. To 
oświadczenie potwierdzające wartości 
oraz wskazujące na konieczność rozpo-
częcia poważnej rozmowy o Polsce, ale 
prowadzonej z poziomu lokalnego (treść 
deklaracji w załączniku). 

- 3 i 4 czerwca, samorządowcy z całej 
Polski, politycy, naukowcy, artyści, wszyscy 
ci, którym wolność jest tak droga, wezmą 
udział w najważniejszym w tym roku świę-
cie. I warto będzie wtedy zaśpiewać „Wol-

Partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktyw-
nych obywateli jest wyrazem dojrzałości demokratycznej państwa. 30 
lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach 
wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, gdzie 
wszystko się zaczęło, wracamy do źródeł. 

ZGODNIE STWIERDZAMY
▪ Decentralizacja jest podstawą ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej.
▪ Samorząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest podstawową 
formą organizacji życia wspólnego w Rzeczypospolitej.
▪ Samoorganizujące się społeczeństwo obywatelskie jest niezbywalną 
formą wyrażania podmiotowości i autonomii społecznej.
▪ Zasada pomocniczości jest główną zasadą organizującą relacje mię-
dzy jednostkami władzy publicznej na wszystkich jej szczeblach i oby-
watelami niezależnie od ról społecznych, w jakich występują.
▪ Dialog społeczny jest najważniejszą formą określania dobra wspólne-
go i celów rozwojowych wspólnot lokalnych, jak i całego kraju.

ZAUWAŻAMY
Świadomi tego, że nowe wyzwania – związane z kryzysem klimatycz-
nym i środowiskowym, starzeniem się społeczeństwa i procesami de-
mograficznymi, procesami migracyjnymi i rewolucją technologiczną, 
przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi – dotyczą bezpośrednio 
naszych wspólnot i wymagają śmiałych strategii rozwojowych oraz włą-
czenia mieszkańców w ich tworzenie i realizację. Potrzeba nam nowej 
umowy społecznej, na wzór tej, którą zawarto podczas I Zjazdu Delega-
tów NSZZ „Solidarność” pod nazwę „Samorządna Rzeczpospolita” (1981).

DEKLARUJEMY
Mając przekonanie o roli oraz znaczeniu organizacji społecznych i sa-
morządu terytorialnego w nowoczesnej demokracji, deklarujemy dzia-
łania na rzecz zwiększenia podmiotowości każdego z nich oraz rozwoju 
wzajemnej współpracy opartej na zasadach solidarności, niezależności 
i partnerstwa,

WYRAŻAMY WOLĘ
Wyrażamy wolę rozpoczęcia otwartej, powszechnej narady obywatel-
skiej nad przyszłością naszych gmin, miast i miasteczek organizowaną 
wspólnie i na równych prawach przez jednostki samorządu i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Warunkami tej narady są: kultura dialogu, wzajemne zaufanie i współ-
praca, otwartość na nowe formuły współzarządzania i współodpowie-
dzialności oraz samoograniczenie władzy publicznej na rzecz uwolnie-
nia energii społecznej sektora obywatelskiego. 
Niech okazją do podsumowania narady obywatelskiej będzie 30 roczni-
ca pierwszych wyborów do rad gmin, która przypada w maju 2020 roku. 
40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych uczcijmy zaś przed-
stawieniem zaktualizowanej wizji „Samorządnej Rzeczypospolitej” jako 
dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Deklarację podpisują uczestnicy sesji „Samorządna Rzeczpospolita. Sa-
morząd, organizacje społeczne i aktywni obywatele w nowoczesnej de-
mokracji”, ma ona jednak charakter otwarty, zapraszamy przedstawicieli 
samorządu i społeczeństwa obywatelskiego do wyrażenia poparcia dla 
niej.

Gdańsk, 3 czerwca 2019 

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
DEKLARACJA PARTNERSTWA SAMORZĄDU I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
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wybory samorządowe. Mogliśmy wreszcie 
cieszyć się wolnością słowa, wolnością 
myśli, wolnością dyskusji. Mogliśmy zrze-
szać się i tworzyć organizacje pozarządo-
we. Mogliśmy swobodne wydawać książki 
i czasopisma. Bez cenzury. Mogliśmy śpie-
wać takie właśnie piosenki - dodaje prezy-
dent, Beata Moskal – Słaniewska. 

Odbywające się w Gdańsku Święto 
Wolności i Solidarności zainaugurowa-
no 1 czerwca. Potrwa ono do 11 czerwca. 
W jego ramach odbędą się setki imprez 
- debaty, warsztaty, koncerty, spotkania 
autorskie i projekcje filmowe. 

Oprac. UM Świdnica

ność kocham i rozumiem. Wolności oddać 
nie umiem…”. Mam nadzieję, że daleko od 
Gdańska, w mojej ukochanej Świdnicy, też 
zanucicie tę piosenkę. 29 lat temu Bogdan 
Łyszkiewicz, lider „Chłopców z Placu Bro-
ni”, już w Wolnej Polsce napisał piosenkę, 
którą zna chyba każdy z nas. Stała się 
symbolem tamtych lat, gdy zachłysnęli-
śmy się tym, iż spełniły się nasze marzenia. 
Marzenia o wolności. Czym była dla nas 
wtedy? Otwarciem na świat, demokracją, 
wypełnioną przez pierwsze, kontrakto-
we co prawda, ale jednak wolne wybory. 
Wolność oznaczała zmianę prawa, wolno-
rynkową gospodarkę, nowe instytucje pu-
bliczne, a w roku 1990 tak ważne pierwsze 
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Zakończyła się III edycja programu 
„Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świd-
nica”. Zalogowani zakończyli konkurs, 
posiadając pełen wachlarz doświad-
czeń, wiedzy, i  umiejętności. W ciągu 
roku szkolnego młodzież poznawała 
świdnickie firmy od kuchni oraz wyko-
nywała różne zadania, walcząc o atrak-
cyjne nagrody. 5 czerwca w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego poznaliśmy zwy-
cięzców. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest 
miasto Świdnica we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich, Forum Obywatelskiego Roz-
woju, Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
Powiatem Świdnickim. Ma ono na celu 
zachęcenie młodych ludzi do pracy i za-
mieszkania w Świdnicy i okolicach oraz do 
kształcenia w kierunkach przydatnych na 
lokalnym rynku pracy. - „Zalogowani” to 
wiele różnych działań prowadzonych przez 
ostatnie trzy lata. To spotkania motywa-
cyjne z liderami świdnickich firm i osobo-
wościami. To również tworzenie klas patro-
nackich, a także udział siódmoklasistów 
w lekcjach edukacji obywatelskiej prowa-
dzonych przez prezydent Beatę Moskal-
-Słaniewską – mówi Szymon Chojnowski, 
zastępca prezydent Świdnicy.  

5 czerwca podczas gali podsumo-
wującej tegoroczną edycję programu na-
grodzono tych, którzy osiągnęli najlepsze 
rezultaty. – Podliczyliśmy, że w ciągu tych 
trzech edycji w programie wzięło udział 2 
tys. 600 uczestników. Dziękuje organiza-
torom, partnerom za to, że to wszystko w 
czasie udaje się zorganizować. To ogrom-
ne przedsięwzięcie, które już daje efekty. 
Przypomniałem sobie, jak sam się zastana-
wiałem, co chciałbym robić w życiu i chcę 
wam podpowiedzieć, byście skupiali się na 
swoich mocnych stronach. Idźcie za ciosem, 
róbcie to, w czym jesteście dobrzy – mówił 
podczas gali Szymon Chojnowski. – To 
jest program, który powstał przy kawie w 
gabinecie prezydenta. Nie minęło dużo cza-
su, a robi wrażenie. Widziałem tegoroczne 
projekty finałowe, spokojnie można by w 
oparciu o nie stworzyć i prowadzić biznes. 
Życzę dalszej owocnej nauki, a laureatom 
- by wykorzystali możliwości i w przyszłości 

Zalogowani! – kolejna 
edycja za nami

prowadzili dobry biznes – dodawał prezes 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich Andrzej Panas. 

Liga Niezwykłych Umysłów
Zalogowani to całe spektrum działań 

organizowanych przez cały rok, m.in. Liga 
Niezwykłych Umysłów. - Dziękujemy za to, 
że przystąpiliście do programu. W zeszłym 
roku zwyciężył uczeń szkoły podstawowej, 
a w tym roku jest 6 uczniów szkół podsta-
wowych, którzy załapali się do najlepszej 10 
całej ligi. A liga obejmuje uczestników z wo-
jewództwa i poza regionu. Grupa świdnicka 
jest mega zdolna, mega szybka, mobilizuje 
nas do realizacji nowych pomysłów. Dzięki 
nim mamy siłę i zapał do tworzenia nowych 
projektów, kursów. Cieszę się, że jesteście 
z nami i życzę wam, by ten zapał nigdy nie 
zgasł, lecz mobilizował do wykorzystania 
tych umiejętności w przyszłości – mówił To-
masz Jarosz z fundacji Liga Niezwykłych 
Umysłów. Choć podsumowanie odbędzie 
się w poniedziałek 10 czerwca na Poli-
technice Wrocławskiej, 5 czerwca dyrek-
tor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
Tadeusz Niedzielski oraz Piotr Bar, dy-
rektor w firmie RST Software Masters wrę-
czyli nagrody najzdolniejszym ligowiczom. 
Wyróżnienia otrzymali: Roksana Żyłka (SP 
315), Michał Bortkiewicz (SP6), Klaudia 
Owczarek (SP8), Mateusz Nawrocki (SP2), 
Dawid Czwojda (SP105), Grzegorz Gał-
czyński  (SP1).     

Michał Pietrzak z SP 4 zdobył najwię-
cej neuronów w mieście i wygrał ligę.

Najlepsi z ekonomii
Jednym z elementów projektu był 

również udział w cyklu warsztatów ekono-
micznych prowadzonych przez wolonta-
riuszy Santander Bank Polska S.A. oraz w 
interaktywnej grze ekonomicznej spraw-
dzającej wiedzę, spryt i spostrzegawczość 
młodzieży. W tym roku było wyjątkowo, 
ponieważ tylko podczas tej edycji konkur-
su każdy Zalogowany mógł rozwiązywać 
zadania ekonomiczne, będąc w dowol-
nym miejscu na świecie, konieczny był tyl-
ko dostęp do Internetu. Taka nauka przez 
zabawę możliwa była dzięki specjalnej 

aplikacji „Kompas” zaprojektowanej przez 
młody zespół   Newbies ze świdnickiej 
firmy IT – RST Software Masters. Zasady 
gry nie wykluczały łączenia się w zespoły 
i  wspólnego rozwiązywania problemów 
na przykład w szkole, w domu czy też w 
bibliotece. Gra ekonomiczna pokazała, że 
współpraca grupowa i atmosfera podczas 
rozwiązywania zadań jest bardzo ważnym 
ogniwem edukacyjnym. - Udział w grze 
wzięło 105 Zalogowanych z klas ósmych 
oraz trzecich gimnazjalnych ze wszystkich 
świdnickich szkół podstawowych. Dla wie-
lu uczniów udział, logowanie, konieczność 
skorzystania z pomocy informatycznej, 
działanie pod presją czasu rozwiązując za-
dania było sporym wyzwaniem, ale przede 
wszystkim niezwykle cennym doświadcze-
niem, które mamy nadzieję zaowocuje w ich 
dorosłym życiu – mówi Anna Skrzypacz, 
dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrz-

nych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy.  Najlepiej z ekono-
mią poradzili sobie zajęli kolejno miejsca: 

III miejsce: Tomasz Sierzputowski, 
Adrian Korab, Martyna Konarska, San-
dra Pęczar, Miłosz Nowakowski, Jakub 
Stolarczyk, Aleksandra Bylicka, Martyna 
Jończyk.

II miejsce: Aleksandra Jurkiewicz, 
Joanna Cichocka, Krystian Dubicki, Win-
centy Wensker, Wojciech Bech, Alicja 
Kostuń, Julian Dąbrowski, Michał Przy-
bylski. 

I miejsce: Sonia Styczeń, Milena Cha-
mera, Kornelia Zarębińska, Laura Kocha-
lik, Aleksandra Duniewska, Maja Micha-
lik, Aleksandra Rudownik i Alicja Kania.

Zalogowani
Sercem programu jest konkurs „Za-

logowani”. Przez cały rok uczestnicy zbie-
rali punkty za różne zadania, a w finale 
część z nich zaprezentowała pomysł na 
biznes. Wyróżniono 33 osoby. Bony za 
200 zł i czytniki e-booka otrzymali: Adam 
Rycak, Martyn Jończyk, Agnieszka Podo-
lec, Sandra Pęczar, Kornelia Zarębińska, 
Wiktoria Żyszkowska, Weronika Jadach, 
Adrian Korab, Martyna Mirocha, Julia Pie-
trusa. 

Bony o wartości 300 zł i czytniki otrzy-
mali: Karina Biedroń, Julia Kruczek, Jakub 
Lis, Laura Kachalik, Alicja Kostuń, Woj-
ciech Bech, Grzegorz Gałczyński, Kacper 
Bortkiewicz, Miłosz Nowakowski, Maja 
Michalik.

Bony o wartości 400 zł i czytniki otrzy-
mali: Jakub Stolarczyk, Aleksandra Du-
niewska, Sonia Styczeń, Krystian Dubicki, 
Rafał Wiszniowski, Milena Chamera, Ali-
cja Kania, Wincenty Wensker, Aleksan-
dra Bylicka, Matylda Kozak.

III miejsce, bon o wartości 500 zł oraz 
czytnik otrzymał Adrian Bętkowski. 

II miejsce, bon o wartości 600 zł oraz 
czytnik zdobyła Julia Czyż. 

I miejsce, bon o wartości 750 złotych 
oraz czytnik zdobyła Aleksandra Rudow-
nik. Galę uświetniły występy taneczne 
szkoły tańca JAST.  Kolejna edycja progra-
mu ruszy na jesień.

Agnieszka Komaniecka
Foto: D. Gębala
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Co to znaczy dobre zarządza-
nie finansami gminy? 

- Odpowiedź na to pytanie jest niezwy-
kle trudna, choć z pozoru mogłaby się 
wydawać bardzo prosta, dlatego, że 
zarządzanie finansami gminy to jest 
kwestia wieloaspektowa. Należałoby 
najpierw określić, co to znaczy „dobre 
zarządzanie finansami”. Wcale to co do-
bre dla jednej gminy, nie musi być dobre 
dla drugiej. 

A które aspekty są dla Pana 
najważniejsze?

- Jest kilka elementów, które można okre-
ślić jako ważne. Po pierwsze, kwestia 
utrzymania płynności w finansowaniu 
zadań publicznych, co wiąże się nie tylko 
z ograniczaniem wydatków, ale również 
poszukiwaniem źródeł ich finansowania, 
choćby poprzez zwiększenie wydajności 
naszego systemu podatków i opłat lo-
kalnych. Po drugie, w grę wchodzi rów-
nież kwestia doboru źródeł finansowania 
zwrotnego, tj. kwestia doboru instrumen-
tów służących finansowaniu deficytu, 
choćby pod względem kosztu ich pozy-
skania oraz dywersyfikacji tych instru-
mentów.

Nieraz zarzuca się, także w 
Świdnicy, zbytnie zadłużenie 
miasta. Czy zgadza się Pan z 
taką tezą?

- Uważam, że Świdnica nie jest zadłużo-
na w takim stopniu, że nie byłaby w sta-
nie poradzić sobie z obsługą tych płat-
ności. Jeżeli nie mamy z tym kłopotu, 
to znaczy, że ten poziom zadłużenia nie 
jest przeszacowany i nie jest najwyższy. 
Ja nie do końca zgadzam się z tezą, że 
Świdnica jest bardzo mocno zadłużona. 
Co to znaczy mocno? Czy porównujemy 
to w ujęciu historycznym, czy porównuje-
my to na przykład do innych miast? Pa-

„Najważniejsza jest 
stabilność finansów”

trząc na aspekt historyczny, to w okresie 
ostatnich kilku lat rzeczywiście nastąpił 
istotny wzrost poziomu zadłużenia. Nie 
jest to jednak taki poziom, który powa-
liłby na kolana świdnickie finanse. Jeżeli 
odniesiemy to z kolei do innych miast, 
na przykład Wałbrzycha, to Świdnica 
nie jest mocno zadłużona, wręcz prze-
ciwnie – zadłużenie nie przekroczyło w 
żadnym roku tej i poprzedniej kadencji 
60% poziomu dochodów. Jeżeli porów-
namy Świdnicę do miast podobnych, to 
wychodzimy na takiego „średniaka”. Je-
steśmy gminą, która nie ma najniższego 
ani najwyższego zadłużenia, w porów-
naniu do dochodów.  

Kiedy kredyty miasta czy inne 
instrumenty dłużne są, we-
dług Pana, uzasadnione?

- Zaciąganie zobowiązań dłużnych to 
jest kwestia raz – odpowiedzialności, a 
dwa – pewnej etyki. To zadłużenie, które 
pozyskujemy, na które się decydujemy, 
nie powinno nam uszczuplać przyszłe-
go zasobu. Pieniądze z kredytu powinny 
być przeznaczane na wydatki majątko-
we, a przede wszystkim na inwestycje. 
I to te inwestycje, z których korzystać 
będą również nasze dzieci, bo to one 
będą również partycypować w spłacie 
tych kredytów. Oczywiście najlepiej by 
było, gdybyśmy nie musieli korzystać ze 
środków zwrotnych. Nie wyobrażam so-
bie jednak sytuacji, że jakąkolwiek gmi-
nę, poza tymi oczywiście najbogatszymi, 
tak jak Kleszczów czy Polkowice, stać, 
żeby z własnego budżetu sfinansować 
wydatki związane z takim programem 
jak np. KAWKA, modernizacją dróg, re-
witalizacją parków, czyli wielomiliono-
wymi zadaniami skutkującymi tym, że 
nie tylko nam, ale i naszym dzieciom w 
przyszłości będzie żyło się lepiej. 

Czyli tak, jak w firmie, 
kiedy chcemy się roz-
wijać, to zaciągamy 
kredyty, żeby inwe-
stować? Czy tak, jak 
w rodzinie, kiedy 
chcemy popra-
wić sobie kom-
fort życia, też 
k o r z y s t a m y 
z kredytów i 
nie jest to nic 
n i e n o r m a l -
nego?

- Oczywiście możemy 
i czasem powinniśmy 
patrzeć na samorząd 
jak na firmę. Musimy jednak 
wziąć pod uwagę, że cele i istota działa-
nia firmy i samorządu jest inna. Przedsię-
biorstwa nastawione są na zysk i patrzą 
na takie inwestycje, które im się zwrócą w 
jak najszybszym czasie. Będą one miały 
wymiar pieniężny. Celem działania sa-
morządu nie jest zysk, a zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców i  to 
akurat upodabnia samorząd do rodziny. 
Takie podejście do samorządu nie może 
jednak wprowadzać każdorazowo uza-
sadnienia do realizacji każdego nawet 
absurdalnego wydatku. Zawsze potrzeb-
na jest racjonalność w decydowaniu, co i 
na jakim poziomie finansujemy i na co się 
zadłużamy.

Są jednak gminy w Polsce, 
które gdzieś w tym zaciąganiu 
kredytów przekroczyły gra-
nice bezpieczeństwa i stoją u 
progu bankructwa. Co takie-
go złego się stało? Bo to tak-
że chyba wina służb finanso-
wych, że doprowadziły do ta-
kiej sytuacji. 

- Myślę, że to również kwestia odpowie-
dzialności skarbnika, ale przede wszyst-
kim wójta, burmistrza czy też prezydenta. 
To przecież nie skarbnik decyduje o tym, 
jakie wydatki i w jakiej wysokości powin-
ny być poniesione, a jakie natomiast nie. 
Uważam, że rolą skarbnika jest przekazy-
wanie rzetelnej wiedzy o stanie finansów 
miejskich. W takich gminach jak na przy-
kład Ostrowice (przypomnę gmina zo-
stała niedawno zlikwidowana), być może 
zabrakło takich informacji. Być może 
zbyt pochopnie podejmowano decyzje 
co do poziomu możliwych do udźwignię-
cia przez budżet wydatków, finansując je 
przede wszystkim z kredytów i pożyczek 
wysoko oprocentowanych, zaciąganych 
w parabankach.   

A zna Pan takie gminy w Pol-
sce, które nie korzystają z kre-
dytów?

- Takim przykładem był do niedawna 
Mielec, gdzie rzeczywiście do pewnego 
momentu miasto to nie miało żadnych 
długów. Jeśli się nie mylę, dopiero trzy lata 
temu zaciągnięto pierwszy kredyt. Zda-
rzają się więc takie sytuacje, ale na ma-
pie Polski są to absolutne wyjątki. Myślę, 
że w każdym samorządzie jest potrzebny 
taki silny impuls inwestycyjny, którego w 
ramach środków własnych nie da się zre-
alizować. To kwestia tego, że nasi miesz-
kańcy oczekują lepszych warunków życia, 
a niestety, jako samorządy, jesteśmy zbyt 
słabi finansowo, żeby sobie z tym pora-
dzić. 

Wyjaśniliśmy sprawę koniecz-
ności posiłkowania się przez 
gminy pieniędzmi pożyczany-
mi od banków, ale Świdnica, 
myślę, może pochwalić się też 
środkami, które pozyskuje z 
zewnątrz w formie dotacji czy 
dofinansowania do realizowa-
nych projektów. 

- Tak, Świdnica w ciągu ostatnich kilku 
lat wykorzystuje swoją przynależność do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, z tego powodu 
dostajemy ogromne dofinansowania. Ży-
czyłbym sobie, żeby wynosiły one 100% 
oraz dotyczyły zarówno kosztów kwalifi-

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

- Uważam, że Świdnica nie jest zadłużona w takim stopniu, że nie byłaby w stanie poradzić 
sobie z obsługą tych płatności. Jeżeli nie mamy z tym kłopotu, to znaczy, że ten poziom 
zadłużenia nie jest przeszacowany i nie jest najwyższy – mówi skarbnik miasta Świdnica 
Kacper Siwek.
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kowanych i niekwalifikowanych. 
Oczywiście środki unijne nie są 
dostępne na takich zasadach. 
Z tego powodu dokładamy 
do tych inwestycji, które 

współfinansujemy ze 
źródeł unijnych, ale dzię-
ki temu, że mamy i środ-
ki unijne i środki dłużne 
oraz dotacje z innych źró-
deł, to jesteśmy w stanie 
zapewnić taki poziom 
inwestycji, jaki mamy w 
Świdnicy od kilku lat. Te 
środki przeznaczone 
na inwestycje i pro-
gramy społeczne są 
bezprecedensowe, 
takich możliwości 
Świdnica nie miała 
i myślę, że z takich 
możliwości war-

to skorzystać, nawet 
kosztem tego, że zacią-

gamy kredyty czy emitujemy 
obligacje. 

Najważniejszą jednak spra-
wą w budżecie są dochody, 
które miasto pozyskuje samo. 
Jak wygląda to w Świdnicy na 
przestrzeni ostatnich 4 lat?

- To prawda, to są najistotniejsze nasze 
dochody. Życzyłbym sobie takiej sytu-
acji, kiedy w przypadku dochodów wła-
snych, będziemy mieli jako samorządy, 
jako Świdnica, możliwość oddziaływa-
nia na nie. Niestety, jest tak, że do do-
chodów własnych zaliczamy np. udziały 
w podatku PIT i CIT. Przy czym tak na-
prawdę są to podatki państwowe prze-
kazywane są nam częściowo i nie mamy 
na nie żadnego wpływu. Wystarczy, że 
rząd wpadnie na pomysł zmniejszenia 
stawek podatkowych, czy też wprowa-
dzenia ulg podatkowych. Ma to automa-
tyczne przełożenie na poziom wpływów 
z tych podatków. Samorządy nie mają 
tu nic do gadania. Abstrahując od tego, 
że nie mamy możliwości prowadzenia w 
tym zakresie aktywnej polityki podat-
kowej, nie możemy mówić, że udziały 
w podatku PIT i CIT stanowią stabilne 
źródło finansowania zadań publicznych. 
W sytuacji, którą mamy teraz, gdzie po-
jawiają się zapowiedzi obniżenia staw-
ki podatkowej, zwiększenia dwukrotnie 
kwoty wolnej od podatku oraz wprowa-
dzenie dodatkowych zwolnień dla osób, 
które nie ukończyły 26. roku życia – to 
jest oczywiste, że skutki tego poniesie 
samorząd.

No i tu trzeba jasno powie-
dzieć, że taki ubytek docho-
dów odbije się przede wszyst-
kim na wysokości środków 
przeznaczanych na inwesty-
cje, czyli na tym, czego ocze-
kują mieszkańcy – chodniki, 
drogi, mieszkania, tereny zie-
lone…

- Ależ oczywiście, będziemy szukać 
oszczędności. Trudno teraz oszacować 
skutki tych ewentualnych zmian. Jeżeli 
one wejdą w życie, to wówczas będzie-
my szukali tych oszczędności w każ-
dym obszarze działania miasta. Według 
moich szacunków opartych na tym, co 

przedstawiła Unia Metropolii Polskich, 
to Świdnica straci od 6 do 8 milionów 
złotych. Te miliony będzie bardzo trudno 
znaleźć. 

Na kongresie samorządowym 
w Gdyni, podczas którego 
otrzymał Pan nagrodę, jako 
najlepszy skarbnik w swojej 
kategorii, był odczytany list 
pani Minister Finansów, któ-
ra zapewniała, że docenia 
siłę samorządów i stara się ze 
swojego pułapu zapewnić im 
stabilność i wsparcie. Czy Pan 
tak to rzeczywiście odbiera w 
relacjach z Ministerstwem Fi-
nansów? 

- Co do tego, że otrzymałem 1. miejsce i 
jestem najlepszym skarbnikiem w jakiejś 
kategorii, uważam, że najlepszym to moż-
na być sportowcem np. w skoku w dal. 
Wszystko zależy od kryteriów, jakie przy-
łożymy do takiej oceny. Oceniając dzia-
łania skarbnika, należy wziąć pod uwagę 
wiele aspektów i bardzo trudno jest w jed-
noznaczny sposób dobrać kryteria takiej 
oceny. Mam osobiście kolegów skarb-
ników, którzy są lepsi ode mnie w wielu 
dziedzinach i mimo wszystko nie zostali 
uznani za najlepszych. Każda gmina jest 
inna i każda wymaga indywidualnego po-
dejścia. Być może pracując w innym mie-

Kacper 
Siwek, 
Skarbnik 
Świdnicy

ście, z innym zespołem, wcale nie byłbym 
tak oceniony jak zostałem. Jest to jednak 
bardzo miłe, że dostaje się nagrody. Co 
do pani minister, to chyba uwaga pod 
adresem nie tylko tej pani minister, ale 
każdego poprzedniego ministra finansów. 
Można mieć do nich ogromne zastrzeże-
nia, że od lat nie dokonano reformy do-
chodów budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, nie wyposażając samorzą-
dów właśnie w stabilne źródła dochodów. 
Zmieniono kryteria określające możliwy 
poziom zadłużenia miast, w pewnym mo-
mencie zupełnie zmieniono reguły fiskalne 
wprowadzając obowiązek zrównoważe-
nia budżetu bieżącego. Nie przypominam 
sobie jednak, żeby wskazano na nowy 
podatek jako źródło dochodów miasta 
lub zreformowano istotnie obowiązujący 
system dochodów budżetów samorządo-
wych. 

Patrząc z punktu widzenia 
osoby zarządzającej pieniędz-
mi gminy, jakich rozwiązań 
prawnych oczekiwałby Pan, 
aby ta praca osób odpowie-
dzialnych za finanse nabrała 
takiej właśnie stabilności?

-To kwestia zmian ustawowych, czyli za-
gwarantowania samorządom realne-
go władztwa nad dochodami. Kwestia 
decentralizacji w sferze finansowej. To 
przede wszystkim wprowadzenie po-

Perły samorządu 2019 Gdynia

datku dochodowego – komunalnego. 
Na tym najbardziej z całą pewnością by 
nam zależało. Kwestią drugą jest również 
usprawnienie procedur podatkowych. 
Spotykamy się teraz z taką sytuacją, w 
której wystawiamy decyzje podatkowe 
dosłownie na kilkanaście złotych, prze-
prowadzając duże i skomplikowane pro-
cedury podatkowe i takie samo postę-
powanie przeprowadzamy w przypadku 
zapłaty podatku w wysokości kilkuset 
złotych lub kilku milionów złotych. To 
przecież jest oczywisty absurd, że tak nie 
powinno być i te procedury podatkowe 
powinny być maksymalnie upraszczane. 
Oczekiwałbym również zmian w samym 
podatku od nieruchomości. Kwestia po-
datku katastralnego nie sądzę, że się uda 
go wprowadzić w Polsce, chociaż miałaby 
swoje uzasadnienie. Natomiast, pewnie 
wprowadzenie podatku, który uzależnia-
ny byłby od sposobu zagospodarowa-
nia nieruchomości – tego oczekiwałyby 
samorządy. Propozycje, które padają już 
od wielu lat i nie doczekały się żadnego 
rozwiązania i chyba nawet nie trwają nad 
nimi żadne prace legislacyjne, to kwestia 
udziału w podatku VAT. To jest coś, o co 
zabiegają samorządy od lat, czego nie 
udało się wprowadzić. Rosnąca liczba za-
dań, koszty ich finansowania, które mamy 
już nałożone powodują, że samorządy 
muszą być wyposażone w takie źródła 
dochodów, które będą przede wszystkim 
stabilne.
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Zbliża się Bieg Małego Gladiatora, 
ruszyły zapisy!

Trzeba będzie wspinać się, czołgać, 
pokonywać przeszkody, a czasem nawet 
umorusać w błocie!  Pociechy w wieku od 
4 do 12 lat do wzięcia udziału Biegu Małe-
go Gladiatora MATEX zapraszają Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, firma Matex. 
Trasę wybuduje i zawody przeprowadzi 
Stowarzyszenie Anngells Run. W organi-
zację imprezy zaangażowana jest również 
Świdnicka Grupa Biegowa.

Areną Biegu Małego Gladiatora MA-
TEX będzie teren przy Bosmanacie Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Po-
lna Droga). Zapisy odbywają się za pośred-
nictwem serwisu internetowego.

Limit miejsc wynosi 500 dzieci. Udział 
jest bezpłatny. Start imprezy planowany 
jest na godzinę 9.00.

Biegowi towarzyszyć będą prezentacje 
łazienek, kotłów gazowych i pomp ciepła, 
kotłów stałopalnych na pellet, przygotowa-
nymi przez firmę MATEX oraz jej partnerów

– Drugi raz podjęliśmy się współorgani-
zacji biegu. Mamy nadzieję, że tak jak przed 
rokiem dzieci, które wezmą udział w biegu 
przeżyją niezapomnianą przygodę i będą 
dobrze bawiły się na naszych obiektach 
– mówi Jan Czałkiewicz, p.o., dyrektora 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

– Impreza jest wyrażeniem podziękowa-
nia dla wszystkich świdniczan, którzy skorzy-
stali z naszej oferty, zaproszeniem do odwie-
dzin w naszym salonie, ale przede wszystkim 
chęcią zrobienia czegoś wyjątkowego dla 
lokalnej społeczności – dodają przedstawi-
ciele firmy Matex.                       Oprac.

Na sobotę, 22 czerwca zaplanowano drugą edycji Biegu Małego Gladiatora Matex. W 
tym roku przeszkodowy bieg dla dzieci odbędzie się przy Bosmanacie nad Zalewem Wito-
szówka. Ruszyły już zapisy na to wydarzenie!
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
16 czerwca, godz. 12.00 i 13.15

Muzaza: NeoKlez 
— muzyka klezmerska dla najmłodszych

Dzieci już od niemowlęctwa powinny mieć kon-
takt z muzyką, by była ona w ich życiu czymś natu-
ralnym i zrozumiałym, stąd pomysł organizacji kon-
certów właśnie dla najmłodszych. Odpowiednio do-
brany i zróżnicowany repertuar, prezentacja różnych 
składów instrumentalnych i gatunków muzycznych a 
przede wszystkim możliwość swobodnego odbioru 
muzyki przez małe dzieci to główne zalety tych wy-
jątkowych muzycznych spotkań — tym razem będzie 
to spotkanie z żywiołową muzyką klezmerską wyko-
naniu znakomitego zespołu NeoKlez.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10/5 zł

16 czerwca, godz. 18.00
Alchemia teatralna: „Hamlet” (spektakl), 

reż. Andrzej Błażewicz
Po tym jak dorosła Alchemia wystawiła „Rzecz o 

Hamlecie w pewnym powiecie” po tekst najbardziej zna-
nego dramatopisarza wszech czasów sięga młodzież 
pod opieką Andrzeja Błażewicza. Hamlet w wydaniu 
młodej Alchemii będzie opowieścią o brutalnej walce o 
władzę w świecie pozbawionym szczerej miłości.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

18 czerwca, godz. 18.00
Alchemia teatralna: „Wyobraź” (pokaz) 

i rozstrzygnięcie konkursu 
na sztukę teatralną

Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, tak opisuje 
ideę nowego pokazu Alchemii: „Wyobrażam sobie teraz 
spektakl, wyobrażam sobie coś, co w gruncie rzeczy ma 
miejsce, ma miejsce w mojej głowie, ale wyobrażam so-
bie przecież też rzecz, która nigdy w takim kształcie się 
nie wydarzy. Wyobrażam sobie spektakl o wyobraźni, o 
wyobrażaniu sobie rzeczy. O wyobrażaniu sobie siebie. 
W wyobraźni widza i w wyobraźni aktora. Zmierzenie się 
z wyobrażeniem o sobie, z wyobrażeniem o dawnych 
wspomnieniach, z wyobrażeniem przyszłości, z wyobra-
żeniem sobie rzeczy nie do wyobrażenia”.  

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

23 czerwca, godz. 16.00
Obrzęd Nocy Świętojańskiej

Od godz. 16.00 na terenach przy zalewie Wito-
szówka będzie można odwiedzić stoiska artystyczne 
i rzemieślnicze, punkt plecenia wianków, wziąć udział 
w warsztatach plastycznych,  oraz grze terenowej. W 
Świdnicy starosłowiańskie święto Nocy Kupały ob-

chodzimy jak co roku uświetnione występami Zespołu 
Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, który swój 
obrzęd rozpocznie o godz. 21.00.

tereny przy zalewie Witoszówka, wstęp wolny

28 czerwca, godz. 17.00
Świat pod Kyczerą

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” i Świd-
nicki Ośrodek Kultury zapraszają na XXII edycję Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat 
pod Kyczerą”. Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, 
muzyka, taniec, radość, które zapewniają występy 
zespołów folklorystycznych z najdalszych zakątków 
świata!

świdnicki Rynek, wstęp wolny

5-7 lipca
Festiwal Teatru Otwartego

Festiwal Teatru Otwartego to świdnickie letnie 
święto teatru, którego przewodnią ideą jest budowa-
nie przestrzeni wspólnego spotkania i swobodnego, 
sprzyjającego kreatywności, klimatu wymiany kul-

turalnej. Zapraszamy na tegoroczną, XXII już, edycję 
festiwalu, podczas której pokażemy wyraziste, pełne 
ekspresji, wigoru teatralnego i żywego ognia widowi-
ska.

świdnicki Rynek, wstęp wolny

7 lipca, godz. 8.00
Giełda Staroci, 

Numizmatów i Osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w każ-

dą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy świdniczan oraz 
przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjo-
nerów, łowców okazji i miłośników rzeczy, których w 
sklepach już kupić nie można. Stałe spotkania mają w 
Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, bi-
rofiliści i filateliści. Kupić można meble, dzieła sztuki i 
biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i części służące 
do przywracania starym przedmiotom ich dawnego 
blasku. Świdnicka Giełda jest jedną z trzech najstar-
szych w Polsce i drugą co do wielkości na Dolnym 
Śląsku. 

świdnicki Rynek
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kultura

Kalendarium
▪ 7 czerwca 1753 roku założono Muzeum Brytyjskie w Londynie. 
▪ 8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów.
▪ 9 czerwca obchodzimy Dzień Pracowników Archiwów i Biblio-

tek.
▪ 10 czerwca 1692 roku w Salem w Massachusetts powieszono 

pierwszą spośród 18 skazanych na śmierć „czarownic”.
▪ 11 czerwca 1742 roku Maria Teresa Habsburg i Fryderyk II Wielki 

podpisali pokój wrocławski kończący austriacko-pruską I woj-
nę śląską.

▪ 12 czerwca 1835 roku we Lwowie odbyła się premiera komedii 
„Dożywocie” Aleksandra Fredry.

▪ 13 czerwca  1944 roku kierownik Wydziału Informacji Biura In-
formacji i Propagandy AK, prezes Stronnictwa Demokratyczne-
go Jerzy Makowiecki oraz jego żona Zofia zostali uprowadzeni 
z mieszkania w Warszawie i zastrzeleni w okolicach wsi Górce 
(obecnie osiedle warszawskiej dzielnicy Bemowo). W tym sa-
mym czasie zastrzelono w jego mieszkaniu w Warszawie histo-
ryka i pracownika wydziału kierowanego przez Makowieckiego 
Ludwika Widerszala. Egzekucji podejrzewanych o współpracę 
z radzieckim wywiadem Makowieckiego i Widerszala dokona-
no z inspiracji oficerów kontrwywiadu AK związanych z obozem 
nacjonalistycznym, bez zgody Komendy Głównej AK, Delegata 
Rządu na Kraj i Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa.

▪ 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nie-
mieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów 
Zagłady.

▪ 15 czerwca 1215 roku król Anglii Jan bez Ziemi nadał Wielką Kar-
tę Swobód.

▪ 16 czerwca 1965 roku wystrzelono pierwszą polską rakietę me-
teorologiczną Meteor.

▪ 17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnie-
niem i Suszą.

▪ 18 czerwca 1792 roku [Wojna polsko-rosyjska] - zwycięstwo 
wojsk polskich w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stani-
sław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, naj-
wyższe polskie odznaczenie wojskowe.

▪ 19 czerwca 1540 roku pożar strawił dach, dzwony i hełm pół-
nocnej wieży archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

▪ 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.

Wypożyczalnia Multimediów 
wzbogaciła swoją kolekcję 

gier planszowych

Zaprasza do odwiedzin i skorzystania z 
szerokiej oferty planszówkowej, zarówno 
najmłodszych, jak i dorosłych graczy.

ODPOWIEDŹ:
Peru - Lima; Nowa Zelandia - Wellington;
Belgia - Bruksela; Turcja - Stambuł;
Szwecja - Sztokholm; Egipt - Kair

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
oraz dzięki wsparciu samorządów województwa dolnośląskiego, miasta i gminy Świdnica, powiatu świdnickiego i samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

ORGANIZATORZY PARTNERZY PATRONAT MEDIALNY SPONSORZY

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat rywalizo-
wały o zwycięstwo w I Gminnym Turnie-
ju „Małego Recytatora z Przedszkola” w 
szkole w Strzelcach. 

Turniej zorganizowano pod hono-
rowym patronatem wójta gminy Marci-
nowice Stanisława Lenia. Uczestnikami 
konkursu były przedszkolaki z Publiczne-
go Przedszkola w Marcinowicach, Szkoły 
Podstawowej w Marcinowicach oraz szko-
ły organizatora.

Podzielony był on na dwie kategorie 
wiekowe: dla dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz 
5 – 6 lat.  Konkurs recytatorski urozmaici-
ły występy artystyczne uczniów szkoły w 
Strzelcach.

„Majubaju, 
czyli żyrafy wychodzą 

z szafy” Maja 
Sontag

Polecam ,,Majubaju, czyli żyra-
fy wychodzą z szafy’’   Mai Sontag. 
Chyba każdemu marzyła się kiedyś 
podróż dookoła świata. Takie życze-
nie wypowiadane na jednym wyde-
chu z wygraną w totka i powtarzane 
przy zdmuchiwaniu urodzinowych 
świeczek. Jednak od samego chce-
nia i rozmyślania nic się nie zadzieje 
:-). Autorka zrozumiała, że trzeba po 
prostu zakasać rękawy i wziąć spra-
wy w swoje ręce. Marzenia są po to, 
by je spełniać. Maja Sontag wyruszy-
ła 8 września 2010 roku o godz. 12.10, 
wróciła 11 marca 2012 o godz. 15.45. 
Wszystko, co zdarzyło się podczas tej 
podróży, zapisała dla siebie i bliskich 
- żeby wiedzieli, gdzie przebywała, co 
ją spotykało i zauroczyło, kogo ona 

zauroczy-
ła. Zapra-
szam do 
podróży z 
Mają, któ-
rą ja już 
odbyłam.

Polecam 

Joanna 
Gadzińska, 
wiceprze-

wodnicząca 
Rady 

Miejskiej

NOWOŚCI FILMOWE CZERWCA  Wypożyczalnia Multimediów poleca:

Wyrecytowali nagrody

Spośród wszystkich nagrodzonych 
uczestników wyłonieni zostali laureaci 
konkursu. Jury w składzie: Maria Wasi-
lewska - dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Marcinowicach, Katarzyna Po-
znańska - kierownik Czytelni Naukowej i 
Czytelni Czasopsim w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy oraz Renata Po-
znańska - pracownik biblioteki w Marci-
nowicach, miało przed sobą niezwykle  
trudne zadanie, gdyż uczestników turnieju 
było ponad trzydziestu, a poziom ich  re-
cytacji był bardzo wyrównany.

Każdy mały artysta otrzymał wyjątko-
wy medal i upominek.

Gratulacje dla małych recytatorów, ich 
opiekunów i rodziców.
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Dziś polecamy książkę 
Anny Onichimowskiej oraz 
Joanny Sedlaczek „O zebrze, 
która chciała być w kwiatki“, 
która zdobyła wyróżnienie 
główne w konkursie na DZIE-
CIĘCY BESTSELLER ROKU 
2004 przyznane przez Fun-
dację „Świat Dziecka“.

„W lesie stworzonym 
przez dzieci może zdarzyć 
się wszystko i wszystko się 
zdarza. Marcin i Natalka ry-
sują własny świat, w którym 
drzewa bywają niebieskie, 
zebry w kwiatki, a lew ma 
jedynie połowę grzywy. Czy 
w tej bajkowej krainie wszy-
scy są szczęśliwi? Może ktoś 

jest samotny i szuka przyjaciela, 
ktoś się boi lub chciałby być zu-
pełnie kimś innym niż jest?“ Bar-
dzo wdzięczne ilustracje, pobu-
dzające wyobraźnię, sugerują 
dziecku rysowanie choćby 
kwiatków, których potrzebuje 
zebra, tworzenie świata z po-
mocą kredek, w którym dużo 
się dzieje.  

Jak możemy się pobawić? 
Stwórzmy długopis-kwiatka :)
Potrzebujemy:
▪ długopis
▪ włóczkę
▪ arkusz pianki kreatywnej
▪ klej na gorąco

Do dzieła!

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Jerzy Pilch

tytuł: Pod mocnym aniołem

AUDIOBOOK
czyta: Andrzej Grabowski

długość: 448 min.

FILM
reżyseria: Wojciech Smarzowski

gatunek: dramat

Najgłośniejsza powieść Jerzego 
Pilcha, uhonorowana Nagrodą Li-
teracką NIKE 2001. 
Prześmiewcza, pełna urojeń i 
prawdy gorzkiej jak żołądkowa 
rzecz o pijaństwie, trzeźwieniu i 
zakochaniu. Przypadki wytraw-
nego pijaka Jurusia, pisarza i 
wiecznego pacjenta oddziału 
deliryków, dla którego na świe-
cie liczą się tylko: alkohol (w każ-
dej postaci), literatura i kobiety. 
Szukając wyjścia z nałogu i wię-
zienia sal szpitalnych, mężczy-
zna spisuje historię swoją i swo-
ich towarzyszy: Królowej Kentu, 
Krzysztofa Kolumba Odkrywcy, 
Quasi Mojżesza, Najbardziej Po-
szukiwanego Terrorysty Świata, 
Don Juana Ziobro, Króla Cukru... 
Ile jest w niej delirycznych maja-
ków, ile niespełnionych pragnień 
i nadziei, a ile brutalnej rzeczywi-
stości i strzępków z życia samego 
Pilcha, niech każdy oceni sam i 
wedle własnych doświadczeń.

Z książką kreatywnie Chcesz zobaczyć, 
jak to działa! 

Zeskanuj kod QR

W połowie września 2018 roku minęło 25 lat od czasu, gdy 
ostatni żołnierze radzieccy opuścili Polskę. Rozmieszczeni 
byli oni w 39 garnizonach. W książce „Tajemnice garnizonów 
radzieckich w Polsce” Wojciech Kondusza opowiada o co-
dziennym życiu garnizonów, o tym, co działo się za murami. 
Pisarz w piątek 24 maja spotkał się z czytelnikami w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Opowiadał o tajemnicach 
garnizonów radzieckich
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Wojciech Kondusza to polonista, filozof, publicysta i autor 
książek historycznych, doktor nauk humanistycznych (filozofia), 
wieloletni nauczyciel akademicki, a obecnie kierownik jednego 
z wydziałów w UM w Legnicy. Autor kilku książek (m.in. „Mała 
Moskwa” i „Legniccy Cyganie-Romowie”) oraz kilkudziesięciu 
artykułów. Aktualnie prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”.
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Doda, Patrycja Markowska, Danzel - za nami trzy dni do-
skonałej zabawy w towarzystwie gwiazd polskiej i między-
narodowej sceny muzycznej. Nie zabrakło także występów 
artystycznych najmłodszych mieszkańców Świdnicy oraz 
atrakcji sportowych. Świdniczanie podczas Dni Miasta po 
raz kolejny pokazali, że potrafią się bawić.

aktualności

Dni Świdnicy rozpoczęły się w pią-
tek, 31 maja barwną gryfiadą w wyko-
naniu przedszkolaków oraz uczniów 
świdnickich szkół podstawowych. 
Dzieci wspólnie z opiekunami barw-
nym pochodem przeszli ulicami Świd-
nicy. W Rynku zaprezentowały krótkie 
prezentacje artystyczne. Najlepsze 
zostały nagrodzone, a zastępca pre-
zydenta Świdnicy Szymon Chojnowski 
wręczył dzieciom symboliczne klucze 

Święto miasta za nami!

do miasta. W tym samym dniu świdni-
czanom zaprezentowały się Arka No-
ego, a na zakończenie dnia wystąpiła 
Doda. Gwiazdą kolejnego dnia była Pa-
trycja Markowska. Niedziela, 2 czerw-
ca, upłynęła pod znakiem dobrej spor-
towej rywalizacji w ramach pikniki „Dni 
Świdnicy na sportowo”, który odbywał 
się na terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Obchody dni miasta zakończył wy-
stęp Danzela. 
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Gryfiada rozpoczę-
ła Dni Świdnicy

Łona i Webber zapre-
zentowali największe 
swoje przeboje

1 czerwca na świd-
nickim rynku tra-
dycyjnie odbyło się 
Święto Dzika

Podczas Gryfiady 
dzieci zaskoczyły 
barwnymi przebra-
niami Gwiazdą pierwsze-

go dnia była Doda
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Święto miasta za nami!
aktualności
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Arka Noego porwała do 
zabawy

Dni Świdnicy swoim występem 
uświetniły świdnickie Mażoretki

Koncert Danzela 
zakończył Dni 
Świdnicy

Gwiazdą drugiego 
dnia była Patrycja 

Markowska

Świdniczanie licznie 
przybyli na święto 

miasta

Koncerty gwiazd to 
stały punkt obcho-
dów Dni Świdnicy

Międzypaństwowy 
mecz juniorów w 
boksie Polska - 
Czechy

Inauguracja "Festiwalu 
wrażeń"
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Wielkimi krokami zbliża się druga 
edycja biegu przeszkodowego Dabro-
-Bau Furia Świdnicka, która już 15 czerw-
ca odbędzie nad zalewem Witoszówka. 
Organizatorzy zapowiadają szereg do-
datkowych atrakcji! W związku z dużym 
zainteresowaniem imprezą zapisy zosta-
ły przedłużone do 14 czerwca!

Udział w imprezie biegowej wezmą 
osoby pełnoletnie, na które czekać będzie 

Druga edycja Dabro-Bau 
Furii Świdnickiej tuż tuż!

specjalny tor. Teren wokół zalewu Wito-
szówka zmieni się w trasę naszpikowaną 
różnego rodzaju przeszkodami zarówno 
naturalnymi, jak i sztucznymi. Biegacze do 
pokonania będą mieli m.in. cieki wodne, 
górki, drzewa, ściany, liny, trawersy po-
ziome, pajęczyny linowe, zasieki, trylinki, 
beczki z piaskiem. Będzie to ekstremalne 
wyzwanie dla miłośników aktywnego spę-
dzania czasu, którzy nie boją się wyzwań 

i bliskich spotkań z wszechobecnym bło-
tem. 

Opłata startowa dla mieszkańców 
Świdnicy wynosi 29 zł, a dla pozostałych 
osób – 39 zł.  Szczegóły dostępne są pod 
adresem: https://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawody=4577. 
Zapisy zostały przedłużone do 14 czerw-
ca. (W dniu imprezy nie ma możliwości 
zapisu) Istnieje prawdopodobieństwo, że 
każdy kto zapisał się na bieg po podsta-
wowym terminie 3 czerwca – nie otrzyma 
pamiątkowego medalu w dniu imprezy. 
Organizatorzy zapewniają jednak, że każ-

dy uczestnik Furii otrzyma medal pocztą w 
późniejszym terminie.

Współorganizatorem wydarzenia jest 
doświadczone w organizacji tego typu 
ekstremalnych biegów stowarzyszenie z 
Wrocławia – „Anngellsrun”. Przypomnijmy, 
że z udziałem prywatnych sponsorów od-
bywają się już w mieście takie wydarzenia 
jak: RST Półmaraton Świdnicki, Świdnicki 
Bieg Noworoczny ZUPBADURA, Marconi 
Duathlon i Indoor Triathlon Świdnica, AK-
TYWNI24 – Galeria Świdnicka oraz Rajd 
Świdnicki Krause.

Daniel Gębala
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Uczniowie świdnickich szkół pod-
stawowych staną w szranki sportowej 
rywalizacji z rówieśnikami z czeskiego 
Trutnova. Wszystko w ramach  wspól-
nego projektu „Olimpiada sportowa 
nie zna granic”. Pierwsza część zmagań 
odbyła się przed rokiem w Czechach. 
Rewanż w Świdnicy od 10 do 12 czerw-
ca. W zawodach weźmie udział blisko 
2000 dzieci!

Przed rokiem do Czech pojecha-
ła czterdziestoosobowa reprezentacja 
świdnickich szkół podstawowych. W Trut-
novie gospodarze przygotowali 32 kon-
kurencje, świdniczanie wystartowali w je-
denastu. Rywalizowano między innymi w 
siatkówce, unihokeju, koszykówce, piłce 
nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, 
strzelectwie czy rolkarstwie. Ciekawost-

ką były przeprowadzone na trutnowskim 
stawie… wyścigi pontonowe. Program 
świdnickiej części olimpiady jest równie 
interesujący. Na obiektach Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji młodzi Pola-
cy i czterdziestu Czechów rywalizować 
będą między innymi w lekkoatletyce, pił-
ce nożnej, tenisie stołowym, piłce siatko-
wej, koszykówce, biegach przełajowych 
czy strzelectwie. Nie zabraknie też ak-
centu wodnego. Na zalewie Witoszówka 
odbędą się zawody kajakowe. Wstęp na 
wszystkie zawody jest wolny. Uroczyste 
otwarcie olimpiady zaplanowano na po-
niedziałek, 10 czerwca o godzinie 9.00 na 
Stadionie Miejskim im. Janusza Kusociń-
skiego. Tam także odbędzie się ceremo-
nia zakończenia (środa, 12.06, godz. 15.00).

OSiR Świdnica

Polsko-czeska olimpiada w Świdnicy!
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sport

Zawodniczka Żeńskiej Akademii Pił-
karskiej MKS Polonia Świdnica Wiktoria 
Podleśna wraz z kadrą Dolnego Śląską 
uczestniczyła w Mistrzostwach Polski 
U-14, które w dniach 24-26 maja odbyły 
się we Włocławku.

–Wiktoria zagrała w dwóch me-
czach, ale niestety nie udało się awanso-
wać kadrze dolnośląskiej do Finału Mi-
strzostw Polski. Niezmiernie cieszymy się, 
że świdniczanka godnie reprezentowała 
nasze miasto i klub. Wielkie gratulacje i 
życzymy dalszych sukcesów – relacjo-
nuje trener świdnickiej drużyny Damian 
Błaszczyk.

Daniel Gębala

W dniach 24-25 maja w okolicach 
Sobótki rozegrana została 1. runda raj-
dowego cyklu Rally Masters będąca 
jednocześnie drugą rundą Rajdowych 
Mistrzostw Dolnego Śląska. Do rajdu 
zgłosiło się 47 załóg by rywalizować 

na kultowych trasach znanych z daw-
nego Rajdu Polski. Zawodnicy do poko-
nania mieli łącznie 154 km z czego 35 
km stanowiły odcinki specjalne. W au-
cie świdnickiej załogi – braci Trybus na 
fotelu pilota Daniela zastąpił Jarosław 

Kilkuset utalentowanych i walecz-
nych młodych judoków rywalizowa-
ło podczas Super Ligi Judo, która w 
niedzielę 26 maja odbyła się terenie 
świdnickiego lodowiska. Honorowy 
patronat nad imprezą objęła prezy-
dent Świdnicy Beata Moskal-Słaniew-
ska.  

Walki odbywały się na specjalnie 
przygotowanych matach tatami w kilku 
kategoriach wiekowych: U-16 (2004-
2005), U-18 (2002-2003), U-10 (2010-
2011), U-12 (2008-2009), U-14 (2006-
2007). Super Liga judo to partnerski 
program rozwoju środowiska Judo, two-
rzony przez samych uczestników ligi, 
zawodników, rodziców i trenerów. Upo-
rządkowany system rozgrywek Judo dla 
dzieci i młodzieży na terenie Dolnego 
Śląska połączony z wieloletnim progra-
mem treningowym, opartym na inter-
dyscyplinarnym podejściu do rozwoju 
zawodników.

Daniel Gębala

W starciu 
dwóch Polonii 
lepsza 
ta świdnicka!

Podopieczni trenera Rafała Mar-
kowskiego po raz kolejny udowod-
nili, że w rundzie wiosennej sezonu 
2018/2019 należą do najlepszych 
drużyn IV ligi. Biało-zieloni w sobotę 
1 czerwca w ramach 29 kolejki wy-
grali na wyjeździe z Polonią Trzebni-
ca 1:0. Bramkę na wagę trzech punk-
tów zdobył niezawodny Brazylijczyk 
Lima Santos.

Polonia Trzebnica – Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica 0:1 (0:1)

Bramka: 29’: 0:1 Lima 29′
Dabro-Bau Polonia-Stal: B. Kot – Bia-
łas (90′ Makówka), Sowa, Salamon, 
Kozachenko, Filipczak, Gruba Filho, 
Białasik (86′ Florian), Baumgarten, 
Orzechowski (77′ Sikora), Lima Santos 
(84′ Do Carmo)

Pozostałe rezultaty 29. kolejki:
▪ GKS Mirków – Bielawianka Bielawa 6:1
▪ Zjednoczeni Żarów – Sokół Wielka Lipa 1:1
▪ Śląsk II Wrocław – Nysa Kłodzko 10:0
▪ Unia Bardo – MKP Wołów 0:2
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Orzeł Prusice 1:0
▪ Piast Nowa Ruda – Sokół Marcinkowice 3:0
▪ Piast Żerniki – Górnik Wałbrzych 2:2

Daniel Gębala

Wiktoria 
Podleśna zagrała 
w kadrze!
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Ogromny pech mistrzów ze Świdnicy

Walczyli na tatami

Ciesielski. Niestety, tym razem udział 
w imprezie zakończył się wypadkiem, 
który przekreśla szanse na kolejne 
starty naszych mistrzów. 

– Po kilku latach nieobecności cykl 
Rally Masters powrócił do Sobótki. Nie był 
to jednak dla nas szczęśliwy rajd. Do 6. od-
cinka rajdu prowadziliśmy w swojej klasie. 
Niestety przed odcinkiem nr 6 dopadła nas 
ulewa, przez którą jadąc na twardych opo-
nach typu slick, walka z czasem zamieniła 
się w walkę o pozostanie na drodze. Po-
nieśliśmy duże straty czasowe przez które 
spadliśmy na 2. pozycję ze stratą 2 sekund 
do prowadzących. Tą stratę postanowili-
śmy odrobić na ostatnim odcinku rajdu, 
niestety w wyniku zbyt opóźnionego ha-
mowania uderzyliśmy w wysoki granitowy 
krawężnik, na którym kompletnie zniszczy-
liśmy silnik, skrzynię biegów oraz uszko-
dziliśmy podwozie naszego auta. Niestety 
dla nas ze względu na ogrom prac oraz 
koszty do poniesienia na naprawę auta, 
sezon Mistrzostw Dolnego Śląska 2019 jest 
już zakończony. Przepraszamy wszystkich, 
którzy na nas liczyli i wspierali nas w na-
szych startach –  tłumaczy świdnicki kie-
rowca Krzysztof Trybus.

Daniel Gębala
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