
Maciej Sylwanowicz, dyrektor ds. elektromobilności Volvo Poland i Tomasz Kurzawa, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy przed ostatnim autobusem Volvo, jaki 
MPK kupiło w 1997 r. Za kierownicą Jarosław Kozłowski, członek zarządu MPK.

Do 23 kwietnia 2020 r. Volvo dostarczy do Świdnicy dwa w pełni elektryczne autobusy. Będziemy pierwszym miastem na 
Dolnym Śląsku, które posiada i użytkuje takie pojazdy.
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Świdnica

Zwycięstwo Volvo w przetargu na 
„elektryki” dla Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego to nie tylko nowy 
rozdział we wdrażaniu nowoczesnych, 
ekologicznych rozwiązań, ale też wiel-
ki come back koncernu ze Szwecji do 
Świdnicy. W zajezdni MPK są jeszcze 
sprawne autobusy tej marki kupione w 
1997 r.

Świdnica ma się czym chwalić. Elek-
tryczne autobusy MPK będą pierwszy-
mi takimi pojazdami na Dolnym Śląsku. 
– Elektromobilność to temat, o którym 
mówi się od 5 lat. Moment, w którym Świd-
nica aktywnie włącza się w projekty elek-
tromobilności jest optymalny, bo używane 
technologie są już rozwinięte. To dla nas 
na pewno duże doświadczenie, ale przez 
wzgląd na potrzebę ochrony środowiska 
nie ma wyjścia. To będzie pierwszy krok 
– mówiła prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska podczas uroczystości 
podpisania umowy z Volvo na dostawę 
elektrycznych autobusów. 

Umowa podpisana
Umowa na dostawę elektryków zo-

stała podpisana w czwartek, 12 września. 
– Najpierw były plany, potem rozglądali-
śmy się, jak projekty elektromobilne pro-
wadzą inne miasta. Udało się nam pozy-
skać środki zewnętrzne i przystąpiliśmy 
do przetargu. Dzisiaj podpisujemy umowę 
i przekazujemy pałeczkę Volvo. Teraz cze-
kamy na autobusy  – stwierdził prezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego w Świdnicy Tomasz Kurzawa. 

Na zakup pojazdów MPK pozyskało 
ponad 5 mln 600 tys. zł dofinansowania z 
programu Gepard, wspierającego wdra-
żanie ekologicznych rozwiązań. Kwota 
ta pozwoli na zakup autobusów o stan-
dardzie wyposażenia identycznym jak 
w 9 pojazdach włączonych w lipcu 2018 
r. do eksploatacji. Autobusy Volvo będą 
więc także wyposażone w klimatyzację, 
porty USB oraz płatomaty umożliwiają-

Elektryczne autobusy 
najpierw u nas

Do 23 kwietnia 2020 r. Volvo dostarczy do Świdnicy dwa w pełni elektryczne autobusy. Będziemy pierwszym miastem na 
Dolnym Śląsku, które posiada i użytkuje takie pojazdy.

ce bezgotówkowe płatności za przejazd. 
MPK kupi też i zamontuje dwustanowi-
skową stację ładowania „elektryków” 
typu plug-in (do długiego ładowania po-
jazdów podczas postoju nocnego w za-
jezdni) oraz stację szybkiego ładowania 
typu pantograf do podładowywana ba-
terii autobusów w ciągu dnia.

Autobusy dla Świdnicy zbudują 
we Wrocławiu

Co ciekawe, pojazdy dla Świdnicy zo-
staną wyprodukowane we wrocławskiej 

Jakie autobusy jeżdżą po Świdnicy?
Podstawowy (obsługujący codziennie wszystkie linie MPK) zasób autobusów to 25 
pojazdów. Wszystkie są niskopodłogowe.
Największe i jednocześnie najstarsze autobusy to trzy osiemnastometrowe, prze-
gubowe MAN-y, zbudowane w latach 2000-03, napędzane silnikami spełniającymi 
normę EURO 2 oraz EURO 3.

W zestawie autobusów o średniej długości 12 metrów znajduje się 16 pojazdów:
- 7 solarisów z 2018 r. (spełniają normy emisji EURO 6)
- 6 solarisów z 2014 r. (spełniają normy EURO 5 EEV)
- 2 Iveco Crossway z 2009 r. (spełniają normy EURO 4)
- 1 neoplan z 2006 r. (silnik spełnia normę EURO 3)
W barwach MPK jeździ też sześć autobusów krótkich i są to:
- 2 solarisy z 2018 r. (EURO 6)
- 2 solarisy z 2014 r. (EURO 5 EEV)
- 2 autosany z 2011 r.,( EUR 5)
W zapasie pozostaje pięć autobusów średnich oraz trzy krótkie, które zostały zbu-
dowane w latach 2005-11.

fabryce koncernu. – Dolny Śląsk jest nam 
bardzo bliski ze względu na naszą fabry-
kę, w której od lat powstają niskoemisyj-
ne autobusy. Przystępujemy do realizacji 
pierwszego w województwie dolnośląskim 
kontraktu na w pełni elektryczne autobusy. 
To jeden z naszych pierwszych kontraktów 
na takie pojazdy w Polsce. Cieszy nas bar-
dzo, że wygraliśmy przetarg na elektryczne 
autobusy dla Świdnicy - mówił dyrektor 
ds. elektromobilności firmy Volvo, Maciej 
Sylwanowicz. 

Ostatni pojazd, jaki MPK kupiło od 
marki Volvo, został wyprodukowany w 

1997 r. Choć nie jeździ już dziś w pod-
stawowym składzie, to wciąż jest w 
bardzo dobrym stanie technicznym. – 
Przez całą zimę autobus stał na dworze, 
na mrozie i wiosną odpalił bez problemu 
– przyznaje prezes Tomasz Kurzawa. -  
Pojazd przechodzi regularnie przeglądy 
techniczne, które nie wykazują żadnych 
usterek. 

Nowe autobusy wyjadą na ulice 
Świdnicy w maju 2020 r.

Agnieszka Komaniecka
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Maciej Sylwanowicz, dyrektor ds. elektromobilności w Volvo Poland, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i Tomasz Kurzawa, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy po podpisaniu umowy na dostawę "elektryków" dla MPK. Świdnica, 12 września 2019. r.
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To, co jesz, ma duży wpływ na two-
je zdrowie – może mu szkodzić lub 
wspierać walkę z chorobą. Barbara 
Olszewska, dietetyk z wieloletnim 
doświadczeniem z Gabinetu Diete-
tycznego Równowaga przekonuje, 
że dobra dieta pomaga walczyć z 
większością dolegliwości. 

Jedzenie to podstawowy element 
życia, stąd bardzo ważne jest, co 
jemy. A ponieważ to też codzienna 
czynność, zapominamy jak ogromne 
ma znaczenie dla zdrowia. Z jednej 
strony dieta pełna wartościowych 
produktów to gwarancja dobrego 
samopoczucia. Pozwala ustrzec się 
przed wieloma chorobami, a także 
poprawić złe wyniki. Z drugiej wspie-
ra walkę z wieloma schorzeniami np. 
cukrzycą, chorobami serca i tarczy-
cy, nadciśnieniem. Ułożony przez 
specjalistę plan żywieniowy może 
zmniejszyć lub złagodzić skutki 
choroby, sprawić, że poczujemy się 
lepiej. Czy wiecie, że w przypadku 
nadciśnienia odradza się nadmierne 
jedzenie grejpfruta, bo nasila dzia-
łanie leków? Specjalista wie, czego 
w danej chorobie unikać, a czym 
wzbogacić jadłospis. 

Jedz na 
zdrowie!

Zapraszam na konsultację do mo-
jego gabinetu. Dietę dopasowuję  
do indywidualnych potrzeb. Biorę 
pod uwagę schorzenia, ale także 
możliwości finansowe oraz, co bar-
dzo ważne – preferencje smakowe. 
Chodzi o to, by wprowadzając nowy, 
smaczny jadłospis, zmienić życie na 
lepsze. 

Zapraszam do Równowagi.

Selektywna zbiórka odpadów od-
bywać będzie się na zasadach, jakie 
rząd wprowadził, nowelizując ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. I tak śmieci dzielić będziemy 
na: papier, metale i tworzywa sztucz-
ne, szkło, bioodpady (czyli odpady ku-
chenne z wyłączeniem pochodzenia 
zwierzęcego oraz tłuszczy), a także na 
tzw. niesegregowane odpady komu-
nalne. 

Jak segregować śmieci?
Do pojemników o kolorze niebie-

skim z napisem „papier” powinien trafić 
papier (ale już nie karton po mleku, któ-
ry jest opakowaniem wielomateriało-
wym). Do pojemników w kolorze żółtym 
z napisem „metale i tworzywa sztucz-
ne” wrzucać należy metale, tworzywa 
sztuczne i opakowania wielomateriało-

Będą nowe zasady 
segregacji śmieci

we, np. nasz karton po soku lub mleku. 
Do pojemników zielonych z napisem 
„szkło” powinny trafiać opakowania 
szklane (np. butelki, ale nie potłuczo-
ne talerze czy kieliszki). Natomiast do 
pojemników brązowych oznaczonych 
„bio” wrzucać będziemy bioodpady z 
gospodarstwa domowego, czyli np. 
resztki z obiadu, części roślin, owoce 
czy fusy z kawy lub herbaty, skoszoną 
trawę czy rozdrobnione gałęzie. 

Pojemniki czarne z napisem „niese-
gregowane odpady komunalne” przy-
gotowane będą na wszelkie pozostałe 
odpady, czyli wszystko to, czego nie 
wyrzuciliśmy do kolorowych pojemni-
ków (np. artykuły higieniczne, kości).

- Wraz z wprowadzonymi przez rząd 
zmianami przygotowaliśmy dla świdni-
czan specjalne ulotki oraz broszury, w 
których znaleźć można informacje, jakie 

odpady powinny trafić do konkretnych 
pojemników. Prowadzić będziemy rów-
nież akcje edukacyjne w trakcie miej-
skich imprez czy specjalnych wydarzeń, 
aby nie było wątpliwości, w jaki sposób 
segregować śmieci. To ważne, aby po-
stępować zgodnie z nowymi zasadami, 
ponieważ ich nieprzestrzeganie wiązać 
się będzie z karami dla mieszkańców 
– podkreśla Tomasz Jaworski, dyrek-
tor Wydziału Odpadów Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Kary za brak segregacji
Wszyscy mieszkańcy zobligowani 

są do segregowania odpadów. Nie-
zastosowanie się do tych wymogów 
spowoduje naliczenie odpowiednio 
wyższych opłat z tytułu odbioru śmieci 
i będą one wynosić od 2 do 4-krotności 
stawki podstawowej, czyli tej za segre-
gację odpadów. 

Od 1 października czekają nas zmiany w zasadach zbie-
rania i segregacji odpadów. Pojawią się dodatkowe pojem-
niki na odpady biodegradowalne oraz metale. Za brak lub 
nienależyte segregowanie odpadów wprowadzono wyso-
kie sankcje. 

Jak segregować odpady? 
„Poradnik o odpadach 

dla mieszkańców 
Świdnicy” 
na s. I-IV 

wewnątrz numeru.
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Modernizacja stadionu miejskiego w 
Świdnicy zdobyła I miejsce w głosowa-
niu internetowym na obiekty kultury, 
sportu, zdrowia i rekreacji w ramach 
prestiżowego konkursu „Modernizacja 
Roku”. 

- Dwa lata temu Ogród Różany, w 
poprzedniej edycji konkursu świdnickie 
lodowisko, a tym razem miejski stadion 
- kolejne nasze miejsca i obiekty, które 
gruntownie przebudowaliśmy, otrzymują 
zaszczytne wyróżnienia i tytuły. Dziękuję 
wszystkim, którzy głosowali na Świdnicę. 
To dla Państwa przeobrażamy zaniedba-
ne miejskie przestrzenie w miejsca przyja-
zne, z których korzystacie coraz częściej i 
coraz liczniej  – mówiła podczas odbioru 
nagrody na Zamku Królewskim w War-
szawie prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska. 

Konkurs „Modernizacja Roku” to oka-
zja do promocji najciekawszych doko-
nań polskich inwestorów, projektantów 
i wykonawców w zakresie modernizacji, 
rewitalizacji, remontów czy renowacji i 
przeobrażania obiektów i przestrzeni. 
Liczba nadsyłanych zgłoszeń z całego 
kraju świadczy o randze konkursu. W 
tegorocznej - XXIII już edycji imprezy - 
startowało 510 realizacji z całej Polski. 
Jury wizytowało 85 obiektów zakwalifi-
kowanych do finału. Nagrody przyznano 
w 14 kategoriach, a w każdej z nich tytuł 
„Modernizacja Roku” oraz wyróżnienia 
„Modernizacja Roku” oraz „Budowa XXI 
wieku”.

Jak zmienił się stadion?
Przypomnijmy. Modernizacja sta-

dionu obejmowała przebudowę płyty 
głównej boiska na nawierzchnię trawia-
stą układaną z rolki wraz z instalacją 

Stadion miejski z tytułem „Modernizacja Roku 2018”
nawadniającą, budowę bieżni lekkoatle-
tycznej o nawierzchni syntetycznej, bu-
dowę urządzeń lekkoatletycznych oraz 
przebudowę trybun wraz z zadaszeniem 
i budynkiem spikera.

Stadion został dostosowany do wy-
mogów kategorii VB wg wytycznych 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF 
– Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych oraz dla 
wymagań licencyjnych Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury 
piłkarskiej dla obiektów min. III ligi.

Na arenie stadionu znajduje się 
zestaw urządzeń lekkoatletycznych: 
skocznia do skoku wzwyż, w dal, trójsko-
ku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o 
tyczce, rów z wodą do biegu z przeszko-
dami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia 
do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie 
rzutnie do rzutu oszczepem. Jest też 
czterotorowa oświetlona okólna bieżnia 
400 metrowa (na dystansie 100 metrów 
– sześć torów). Trybuny na 999 miejsc są 
częściowo zadaszone (ok. 500 miejsc), a 
cały stadion został nagłośniony i objęty 
monitoringiem. 

Wykonawcą inwestycji było kon-
sorcjum DABRO-BAU Firma Handlowo-
-Usługowa Paweł Dąbrowski (lider) w 
partnerstwie ze spółką BUD-ZIEM. Pro-
jekt przebudowy stadionu przygotowała 
Autorska Pracownia Architektury Andrzej 
Grzybowski Świdnica oraz Biuro Realiza-
cji Inwestycji Sławomir Sobusiak z Jedli-
ny Zdroju. 

Całkowity koszt przebudowy wy-
niósł ponad 9 mln 900 tys. zł (w tym do-
finansowanie w wysokości 1 mln 500 tys. 
zł, jakie miasto otrzymało z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej).

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz Paweł Dąbrowski z firmy Dabro-Bau, wyko-
nawca inwestycji (na zdjęciu: z lewej) i Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 
UM (z prawej), z wyróżnieniem Modernizacja Roku 2018 za Stadion Miejski w Świdnicy. Zamek 
Królewski w Warszawie, 5 września 2019 r.

Zapatrzeni w telefony nie zwracają 
uwagi na to, co dzieje się obok nich. Za-
pominają o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa także przy przecho-
dzeniu przez ulice. Napisy, które poja-
wiły się na przejściach dla pieszych w 
Świdnicy, mają być ostrzeżeniem dla 
użytkowników smartfonów.

Malowanie napisów odbyło się w 
niedzielę, 15 września, ramach obcho-
dzonego w Świdnicy Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Ostrzeżenia:  
„Stój, zobacz jaki świat jest piękny”, „Nie 
patrz w telefon. Śmierć i kalectwo są na 
lewo”, „Następny krok może być ostat-
ni”, „Zostaw telefon, uważaj!” namalował 
znany świdnicki artysta Robert Kukla, 
autor m.in. miejskich murali.

Żółte napisy na przejściach dla pie-
szych pojawiły się na ulicach: Muzeal-
nej, Pionierów, Westerplatte (przy Galerii 
Świdnickiej i rondzie), Riedla, Wyszyń-
skiego, Kopernika/Dębowej, Kopernika 
(rondo w okolicach Lidla), Łukasińskiego/
Gdyńskiej, Łukasińskiego/ Kanonierskiej, 
Muzealnej/Żeromskiego, Kolejowej/Ko-
munardów (przy przejeździe kolejowym), 
oraz Armii Krajowej/Sybiraków/Niecałej 
i  Śląskiej (przy parkingu OSIR oraz przy 
placu zabaw w parku).

Agnieszka Komaniecka

Nie patrz w telefon. 
Śmierć i kalectwo 
są na lewo
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foto: 
Robert Kukla

Ostrzeżenia na przejściach dla pieszych malo-
wał m.in. znany świdnicki artysta Robert Kukla, 
autor miejskich murali.
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Świdniczanin Mariusz Kędzierski, 
światowej sławy rysownik i grafik, 
otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kultu-
ralną SILESIA, przyznawaną przez sej-
mik dolnośląski. Wnioskowało o nią 
II Liceum Ogólnokształcące, którego 
artysta jest absolwentem. 

Mariusz Kędzierski urodził się z 
wadą rozwojową rąk, ale mimo tej nie-
pełnosprawności odnosi sukcesy na 
całym świecie. „Ten artysta fascynuje, 
przyciąga i magnetyzuje swym nie-
zwykłym talentem oraz pracowitością. 
Jego hiperrealistyczne portrety od kil-
ku lat podbijają serca pasjonatów sztu-
ki na całym świecie.

Mariusz realizuje piękną życiową 
zasadę: „skoro tyle otrzymałem od in-
nych, to i ja mogę z siebie dawać wiele”. 
Między innymi dlatego kilka lat temu 
wyruszył w świat z międzynarodowym 
projektem „Mariusz rysuje”, odwiedza-
jąc wiele stolic europejskich, gdzie 
promował się jako artysta dolnośląski 
pokonujący bariery” – napisano w uza-
sadnieniu przyznania nagrody SILESIA. 
Ustanowiono ją dla uhonorowania twór-
cy, dzieła artystycznego, wydarzenia 
kulturalnego, który w sposób szczegól-
ny wnosi wkład w rozwój kultury Dolne-
go Śląska, promując region w Polsce i 
poza granicami kraju, a także przyczynia 
się do dynamizowania życia kulturalne-
go i kształtowania tożsamości regional-
nej. 

Jak przekonują pomysłodawcy 
przyznania nagrody, świnicki artysta od 
10 lat „konsekwentnie i z uporem roz-
wija pasję i umiejętności rysownicze, 
co sprawiło, że odniósł wiele sukcesów 
na arenie krajowej i międzynarodowej, 

Artysta bez rąk z nagrodą SILESIA
konkurując najczęściej z artystami peł-
nosprawnymi, co dawało mu szcze-
gólny powód do satysfakcji. W ostat-
niej dekadzie brał udział w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w Polsce, 
w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, 
USA, Turcji. Jego prace znajdują się w 
prywatnych kolekcjach w: USA, Kana-
dzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
we Włoszech, w Hongkongu, Nowej 
Zelandii i Australii”. 

„Mariusz ma świetny kontakt z mło-
dymi ludźmi i chętnie uczestniczy w 
spotkaniach z nimi, by przekonywać, że 
bariery ograniczające rozwój człowieka 
tak naprawdę tkwią w jego głowie. Słu-
chaczy swych prelekcji zjednuje empa-
tią, skromnością oraz otwartością, toteż 
słuchany jest z uwagą i traktowany jako 
autorytet, o co w dzisiejszych czasach 
trudno”.

Największe dokonania artysty
W 2013 r. zajął drugie miejsce w 

konkursie Best Global Artist Vienna. 
W 2015 r., pod patronatem miasta 

Świdnica, wyruszył w podróż po Euro-
pie, by inspirować ludzi poprzez sztu-
kę. Rysował na ulicach Berlina, Am-
sterdamu, Londynu, Paryża, Barcelony, 
Marsylii, Wenecji, Rzymu i Aten. O jego 
siedemnastodniowej podróży, podczas 
której pokonał ponad 12 tys. km, rozpi-
sywał się największe światowe media, 
dzięki czemu historię Mariusza pozna-
ło około 120 mln ludzi na świecie. Za tę 
podróż otrzymał Nagrodę Publiczności 
w konkursie „Człowiek Bez Barier 2015”.

W 2017 r. pojawił się na liście 100 
Najbardziej Wpływowych Polaków z 
Niepełnosprawnością. 

W 2017 r., dzięki współpracy z jedną 
z dolnośląskich firm, wyjechał do Nowe-
go Jorku, by walczyć o artystyczne ma-
rzenia. Dzięki temu wyjazdowi w maju 
2018 r. odbyła się pierwsza indywidu-
alna wystawa Mariusza w nowojorskiej 
galerii Caelum Gallery na Manhattanie. 

W listopadzie 2018 r. wygrał nagrodę 
„Best Global Artist 2018” w kategorii „Re-
alizm”, a także główną nagrodę dla artysty 
roku na świecie „Best Global Artist 2018”, 

który nazywany jest Oscarem dla grafików. 
W 2019 r. zwyciężył w konkursie 

„Global Love of Lives” - nagroda przy-
znawana jest na Tajwanie od ponad 
20 lat ludziom, którzy mają znaczący 
wpływ na kształtowanie aspiracji przy-
szłych pokoleń na świecie. Dotychczas 
rozdano ponad 350 medali „Global Love 
of Lives” ludziom z 59 krajów. Mariusz 
dostanie ten medal jako pierwszy Polak. 

toch

Mariusz Kędzierski (z prawej) w II LO w Świdnicy ze swoją byłą wychowawczynią, prof. Mariolą 
Mackiewicz i dyrektorem szkoły Jackiem Iwanczem
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Teresa Kończok urodziła się 12 
września 1919 r. w Bralinie w powiecie 
kępińskim (Wielkopolska). Miała dwójkę 
rodzeństwa. Do 1946 r. mieszkała w swo-
jej rodzinnej miejscowości, gdzie naj-
pierw uczyła się, a potem pracowała w 
gospodarstwie rolnym rodziców. W 1947 
r. zawarła związek małżeński z panem 
Józefem Kończokiem, z którym przyje-

100 lat pani Teresy
Setne urodziny świętowała świdniczanka Teresa Kończok. 

chała do Świdnicy i zamieszkali w miej-
scu, w którym jubilatka mieszka do dziś. 
Pan Józef podjął pracę w drukarni, a pani 
Teresa zajmowała się wychowywaniem 
córki i prowadzeniem domu. W 2007 r. 
małżeństwo obchodziło diamentową 
rocznicę ślubu. Obecnie pani Teresa jest 
pod troskliwą opieką córki Reginy, która 
jest mieszkanką Świdnicy.

100-letnia Teresa Kończok w otoczeniu rodziny i gości. Świdnica, 12 września 2019 r.

Teresa Kończok jest babcią jednej 
wnuczki i prababcią dwójki prawnucząt 
Szymona i Aleksandry, których zawsze 
wspiera dobrą radą.

Życzenia pomyślności i 200 lat w 
zdrowiu życzyli jubilatce prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, 
dyrektor Wydziału Spraw Obywatel-
skich Wiesław Pietrzyk oraz przedsta-

wiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych: Barbara Monarcha i Krystyna 
Bolek. 

Prezydent Świdnicy przekazała na 
ręce jubilatki list gratulacyjny od woje-
wody dolnośląskiego, a także kwiaty, 
życzenia i nagrodę okolicznościową od 
miasta.

rdm

Siekierzyńska od spraw społecznych
Izabela Siekierzyńska 1 września 

objęła stanowisko dyrektora wy-
działu polityki społecznej i spraw 
socjalnych Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy. 

Przez ostatnich 9 lat była 
dyrektorem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świebodzicach, 
zajmowała się także problematyką 

rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Jest absolwentką pedagogiki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studiów pody-
plomowych z zakresu administracji i zarządzania (Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz organizacji 
pomocy społecznej (WWSZiP). 

Magda Pietrzyk od e-usług
Magda Pietrzyk objęła stano-

wisko pełnomocnika prezydenta 
Świdnicy ds. wdrożeń e-usług i 
systemów dziedziczonych.

Skończyła zarządzanie i 
marketing oraz studia podyplo-
mowe z zakresu rachunkowo-

ści i finansów na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Ostatnio zajmowała się integracją 
systemów IT z Zintegrowanym Systemem Rachunko-
wości i Kadr (ZSRK) w spółce ZETO Świdnica. Wcze-
śniej pracowała m.in. w Wydziale Finansowym Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy oraz Sądzie Apelacyjnym we 
Wrocławiu (główny specjalista ds. utrzymania ZSRK) i 
w Sądzie Okręgowym w Świdnicy (zastępca główne-
go księgowego).  

Chojnowski wiceprezesem ŚTBS
Rada Nadzorcza Świdnickiego To-

warzystwa Budownictwa Społecznego 
powołała Tomasza Chojnowskiego 
na stanowisko wiceprezesa spółki. 
Chojnowski będzie odpowiedzialny 
m.in. za kontakty z najemcami lokali 
w budynkach ŚTBS oraz planowanie i 

nadzór nad remontami przeprowadza-
nymi na podstawie zgłoszeń mieszkań-

ców, którzy oczekują sprawnego usuwania 
usterek i stałej modernizacji zasobów mieszkaniowych ŚTBS.

Chojnowski ukończył prawo na Uczelni Łazarskie-
go w Warszawie, kontynuuje naukę na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – studia 
podyplomowe z zakresu ekonomii.

rdm

ZMIANY, AWANSE

Awanse w firmie? Zmiany w miejscu pracy? 
Daj nam znać: redakcja@mojaswidnica.pl
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Rewitalizacja ulicy Kraszowickiej to 
jedna z najbardziej wyczekiwanych in-
westycji w mieście. Jeszcze w tym roku 
ruszy przebudowa kolejnego odcinka tej 
ulicy.

Remont Kraszowickiej realizowany 
jest etapami. Tym razem przebudowany 
zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą 
Bystrzycką do ul. Działkowej, a także od 
skrzyżowania z ulicą Przyjaźni do przejaz-
du kolejowego przy ulicy Torowej. Na te 
prace władze miasta zdobyły dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 50 proc. kosztów inwestycji 
– 3 mln 788 tys. złotych. - Dziękujemy za 
wsparcie naszych wniosków posłowi Woj-
ciechowi Murdzkowi. Jeszcze we wrześniu 
planujemy ogłoszenie przetargu na wyło-
nienie wykonawcy prac. Jednocześnie przy-
gotowywane są dokumenty do podpisania 
umowy o dofinansowanie z wojewodą dol-
nośląskim, ponieważ zgodnie z założeniami 
programu prace muszą się rozpocząć jesz-
cze w tym roku – mówi dyrektor Wydziału 
Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy, Maciej Gleba. 

Ponad 7 mln zł na inwestycję
Według wstępnych szacunków cał-

kowity koszt modernizacji ul. Kraszowic-
kiej może pochłonąć ponad 7 mln 500 tys. 
złotych. Inwestycja będzie realizowana w 
latach 2019-21.  Planowana jest wymiana 
konstrukcji jezdni i chodników oraz budo-
wa ciągów pieszo-rowerowych. Wykona-

4 mln zł na dalszą przebudowę 
ul. Kraszowickiej

na zostanie także nowa kanalizacja desz-
czowa oraz oświetlenie drogowe. Dodat-
kowo grupa energetyczna Tauron zlikwi-
duje napowietrzną sieć energetyczną, a 
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji wymieni swoje sieci. 

- To remont oczekiwany przez miesz-
kańców dzielnicy od wielu lat. To nie tylko 
kwestia wymiany nawierzchni jezdni, ale 
także modernizacji infrastruktury podziem-
nej. Wszystko będzie miało ogromny wpływ 
na komfort życia mieszkańców Kraszowic. 
Od kilku lat przeznaczamy duże środki na 
rozwój tego zapomnianego przez wiele lat 
rejonu miasta - zaznacza prezydent Beata 
Moskal-Słaniewska. 

Pierwszy etap modernizacji 
zakończony

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego 
roku zakończyła się przebudowa ul. Kra-
szowickiej na odcinku od skrzyżowania z 
ulicami Działkową i Krótką (wraz z prze-
jazdem kolejowym) do skrzyżowania z ul. 
Przyjaźni. Koszt tego zadania wyniósł około 
6 mln złotych, z czego blisko 50 proc. zo-
stało zrefundowane w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019”. Wymienio-
na została konstrukcja jezdni i chodników, 
wybudowano asfaltowy ciąg pieszo-ro-
werowy, dobudowano brakujące chodniki. 
Powstały także miejsca parkingowe w rejo-
nie tzw. Zatoki Kraszowice. Pojawiły się też  
zatoki autobusowe z nowymi wiatami. 

Kraszowicka zyskała nową kanaliza-
cję deszczową oraz oświetlenie drogo-
we. Tauron zlikwidował napowietrzną sieć 
energetyczną, a Polska Spółka Gazow-
nictwa wykonała nową sieć gazociągową. 
Dla wielu właścicieli domów oznacza to 
wreszcie możliwość modernizacji syste-
mu ogrzewania na ekologiczne.

Wczesną wiosną tego roku zakoń-
czyła się również budowa tunelu pod 
nasypem kolejowym. Dzięki tej inwestycji 

świdniczanie zyskali wygodne i bezpiecz-
ne przejście pod torami, połączone do-
datkowo z kładką pieszo-rowerową nad 
Bystrzycą, a także z obiektami sportowymi 
przy ulicy Śląskiej i z centrum miasta. Koszt 
realizacji tej inwestycji wyniósł ponad 2 
mln 400 tys. zł. Na jego realizację miasto 
otrzymało dofinansowanie ze środków 
unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wy-
sokości 1 mln 400 tys. zł.

Agnieszka Komaniecka
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 641 92 03, 74 641 92 25
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

www.pwsz.com.pl

STUDIUJ Z NAMI Rekrutacja trwa 
do 20 września 2019 r.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Kraszowickiej na odcinku od ul. Bystrzyckiej 
do Działkowej
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400 tys. zł na zakup nowej karetki 
trafi do świdnickiego pogotowia ratun-
kowego. Czek o takiej wartości przeka-
zał dyrektor Małgorzacie Jurkowskiej 
wiceminister zdrowia Janusz Cieszyń-
ski.

Pogotowie kupi nową karetkę

Przekazanie czeku na zakup karetki dla świdnickiego pogotowia. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Derej, wicedyrektor Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, Krystian Werecki, przewodniczący Komisji 
Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Świdnickiego, Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski, Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, Małgorzata Jurkowska, dyrektor Pogoto-
wia Ratunkowego w Świdnicy, poseł PiS Wojciech Murdzek oraz były wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński
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Minister gościł na Dolnym Śląsku 
w czwartek, 12 września. Odwiedził te 
miasta, którym Ministerstwo Zdrowia 
przyznało środki na zakup nowych am-
bulansów. Świdnica jest jednym z 16 
takich miast w województwie dolno-
śląskim. – Środki na zakup ambulansu 

pochodzą z programu wymiany karetek. 
Jestem przekonany, że w przyszłym roku 
też będzie on funkcjonował – przekony-
wał wiceminister Cieszyński.

– 400 tys. zł wystarczy na zakup 
karetki bez wyposażenia, z noszami i 
krzesełkiem kardiologicznym. Wyposa-

Miasto Świdnica, a nie Spółka Wody 
Polskie, dba teraz o tereny wzdłuż By-
strzycy. I od razu zrobiło się tam czy-
ściej. W ostatnich tygodniach wykona-
no tam wiele prac porządkowych.

Świdnica podpisała porozumienie z 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie we Wrocławiu, które okre-
śla zasady współpracy przy utrzymaniu 

Nad Bystrzycą jest coraz czyściej
porządku i czystości terenów nad rzeką 
Bystrzyca. 

- Prace zorganizowane i przepro-
wadzone przez miasto obejmą w szcze-
gólności: wycinanie samosiewów drzew 
i krzewów oraz wykaszanie traw i chwa-
stów na brzegach i skarpach oraz w 
międzywalu, usuwanie znajdujących się 
wzdłuż brzegów rzeki Bystrzycy odpa-
dów komunalnych i innych nieczystości 

– informuje Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

- W sierpniu wykonano już prace 
porządkowe w rejonie ulic: Wrocławskiej 
(okolice mostu żelaznego), Kliczkow-
skiej, Nadbrzeżnej, Wodnej, Westerplat-
te, Śląskiej i Bokserskiej. Dotychczas 
uprzątnięto teren o powierzchni ponad 
37 tys. mkw., a wartość robót wyniosła 
ponad 53 tys.zł. Prace kontynuowane 
będą w rejonie ulic: Westerplatte, Okręż-
nej, Miłego Dnia, Kraszowickiej, Łąkowej 
oraz Przyjaźni. W następnych miesią-
cach ustalany będzie kolejny ich zakres 
– mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydzia-
łu Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. 

Równolegle realizowane były tak-
że prace na terenach przylegających do 
działek PGW Wody Polskie przy ul. Klicz-
kowskiej, Miłego Dnia i na wysokości ul. 
Równej od strony rzeki. Ich wartość to 
ponad 32 tys. złotych. Dwa razy w miesią-
cu zbierane są także nieczystości na te-
renach położonych wzdłuż brzegów By-
strzycy. Usługi te realizuje Farma Miejska.

rdm

żymy ją, wykorzystując sprzęt zapasowy 
i dokupując nowy – zapewniła podczas 
uroczystości przekazania czeku dyrek-
tor świdnickiej stacji pogotowia ratun-
kowego Małgorzata Jurkowska. 

Ak
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W 2011 roku wyglądało to dużo skromniej  i początki 
nie były proste.  Mimo, że usytuowanie  starej i nowej 
siedziby dzieli zaledwie kilkaset metrów, to dzięki tej in-
westycji wizerunek marki JAKO nabrał zupełnie innego 
wymiaru. 

– Dwukondygnacyjne centrum z pełnym zapleczem 
socjalno-biurowym, magazynowym, z salą konferencyjną  
– to jest to o czym marzyliśmy. Zależało nam na poprawieniu 
warunków pracy, na zwiększeniu jej komfortu i efektywności. 
Ale nie mniej ważną rolę odgrywało tworzenie spójnego wize-
runku marki, firmy oraz profesjonalna prezentacja produk-
tów JAKO  - mówi współwłaściciel i dyrektor handlowy 
Tomasz Mojsa. 

We wzorcowni znajdziemy aktualne kolekcje odzie-
ży i sprzęt sportowy. W outlecie natomiast końcówki 
serii, promocje, wyprzedaże, a także buty piłkarskie 
renomowanych marek. Dopełnieniem nowej siedziby 
jest mała kawiarenka, która czeka na odwiedzających 
klientów.  

– Bardzo zależało nam na stworzeniu miejsca, gdzie 
można przyjść, porozmawiać, przybliżyć ofertę. Zaprasza-
my do odwiedzin – dodaje Tomasz Mojsa. 

Centrum sportowe z prawdziwego zdarzenia
30-lecie niemieckiej marki JAKO 
zajmującej się produkcją wysokiej 
jakości odzieży oraz akcesoriów 
sportowych zaakcentowane zostało 
otwarciem profesjonalnego salonu 
sportowego w Polsce, a dokładnie 
w  Świdnicy. Spółka JAKO Polska 
doczekała się lokalizacji, w  której 
oprócz specjalistycznej wzorcowni 
i outletu, znajdują się pokaźne przestrzenie 
biurowo-magazynowe.

30-lecie niemieckiej marki JAKO 

oprócz specjalistycznej wzorcowni 

– to jest to o czym marzyliśmy. Zależało nam na poprawieniu 

oprócz specjalistycznej wzorcowni 
i outletu, znajdują się pokaźne przestrzenie 

– to jest to o czym marzyliśmy. Zależało nam na poprawieniu 
warunków pracy, na zwiększeniu jej komfortu i efektywności. 
Ale nie mniej ważną rolę odgrywało tworzenie spójnego wize

-

– to jest to o czym marzyliśmy. Zależało nam na poprawieniu 
warunków pracy, na zwiększeniu jej komfortu i efektywności. 
Ale nie mniej ważną rolę odgrywało tworzenie spójnego wize-

Program produktów skierowany jest głównie do uprawiania druży-
nowych dyscyplin sportowych. Pierwszymi klientami były kluby piłkar-

skie, jednak obecnie w ofercie znaleźć można szeroki wybór odzieży 
dla osób uprawiających siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, a także 

stroje dla biegaczy, miłośników fitness, bieliznę termiczną oraz wie-
le innych. Wieloletnie doświadczenia produkcyjne, pasja, jakość 
i uważna obserwacja rynku, klientów i ich potrzeb zaowocowa-
ła stworzeniem solidnego sprzętu sportowego z kompleksowym 
serwisem, łącznie z nadrukami na wszelkiego rodzaju materiałach. 
Stale poszerzana gama produktów z nowoczesnym wzornictwem 
i dobra relacja ceny do jakości sprawiają, że marka JAKO zdobywa 

nowych, wiernych klientów.
JAKO Polska Sp. z o.o.  zaprasza do nowej siedziby na ulicę By-

strzycką 17 w Świdnicy oraz do odwiedzenia strony www.jakosport.pl 

Parking u zbiegu 
ul. Wyszyńskiego 

i Marcinkowskiego
Problem małej liczby 

miejsc parkingowych 
na osiedlu Młodych 
poruszył w swojej 
interpelacji radny 
Krzysztof Grudziń-
ski. Zauważa, że pro-

blem jest szczególnie 
widoczny teraz, gdy 

przy ul. Kozara-Słobódz-
kiego rozpoczęła się budo-

wa budynku mieszkalnego ŚTBS. - Więk-
szość kierowców korzysta z parkingu przy ul. 
Wyszyńskiego, który obecnie jest obłożony 
w 100 proc.. Niestety, budowa części tego 
parkingu jest jeszcze niedokończona i sa-
mochody stoją w wodzie i błocie. W imieniu 
mieszkańców proszę o dokończenie remontu 
– pisze w interpelacji radny Krzysztof Gru-
dziński. 

W odpowiedzi prezydent Beata Mo-
skal-Słaniewska zapewnia, że ostatni etap 
budowy parkingu zostanie wykonany w IV 
kwartale 2019 r. Teren zostanie też dodatko-
wo oświetlony.

Dodatkowe miejsca 
parkingowe 

przy ul. Gdyńskiej
O tym, jak trudno za-

parkować w okolicy 
przychodni „Medyk” 
przy ul. Gdyńskiej, wie 
chyba każdy świdni-
czanin. Problem jest 
szczególnie dotkliwy 
dla osób niepełno-

sprawnych. W imieniu 
tej grupy mieszkańców o 

stworzenie dla niech dodat-
kowych miejsc parkingowych wnioskuje rad-
ny Jan Jaśkowiak. Urząd Miejski zapewnia, 
że takie miejsca powstaną. Władze miasta 
odkupiły bowiem działkę bezpośrednio przy 

przychodni i utworzy tam miejsca parkingo-
we dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Termin realizacji przedsięwzięcia, które jest 
szacowane na 130 tys. zł, nie jest jeszcze 
znany.

Trawy przy ul. Kopernika 
do skoszenia

Z prośbą o skoszenie 
traw wokół budynków 

przy ul. Kopernika 9 
a-e oraz 11 a-d zwró-
ciła się radna Zofia 
S k o w r o ń s k a - W i -
śniewska. Poprosiła 

także o zagospodaro-
wanie tego terenu, po-

stawienie dodatkowych 
ławek i naprawę obecnych.  

„To jedyny teren zielony w okolicy, mieszkają 
tutaj ludzie starsi, mający problemy z prze-
mieszczaniem się” – tłumaczy radna. Urząd 
Miejski przekazał te uwagi Miejskiemu Za-
rządowi Nieruchomości z prośbą o inter-
wencję. To MZN jest administratorem dzia-
łek.  

Wysoka trawa 
przy „Biedronce” 
na os. Zawiszów

Na zbyt wysoką trawę 
w okolicy sklepu „Bie-

dronka” na os. Zawi-
szów i rzadkie jej ko-
szenie zwrócił z kolei 
uwagę radny Ryszard 
Makowski. Prze-
konuje, że widać to 

szczególnie pomiędzy 
marketem a garażami.  

Urząd Miejski tłumaczy, że 
właścicielem terenu jest właściciel sklepu 
„Biedronka”– spółka Jeronimo Martins Pol-
ska i to w jej gestii leży dbanie o teren wokół 
marketu. Prośbę Ryszarda Makowskiego 
o uporządkowanie terenu przekazano już 
spółce.

Oświetlenie w Rynku do naprawy
Naprawy oświetlenia 

części Rynku – szczegól-
nie w przejściu pomię-
dzy teatrem a wieżą 
ratuszową – domaga 
się radny Krzysztof 
Lewandowski. „Obec-

nie 2/3 lamp nie świeci, 
co czyni przejście niebez-

piecznym dla mieszkań-
ców” – twierdzi.

Zarządcą terenu jest Miejski Zarząd Nie-
ruchomości, który niezwłocznie naprawić ma 
niedziałające oświetlenie.

Kiedy parking 
w zagłębiu urzędów?

Radny Tomasz Kem-
pa chciałby więcej 

miejsc parkingowych 
dla klientów instytu-
cji samorządowych i 
państwowych w ob-
rębie ulic Okulickiego, 
Skłodowskiej-Curie i 

Komorowskiego: urzędu 
skarbowego, miejskiego, 

pracy, starostwa powiatowego 
i sądu rejonowego. Zdaniem radnego problem 
można rozwiązać, budując parking na terenie 
zielonym przyległym do starostwa, który w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
jest do tego przeznaczony. 

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska potwierdza, że od wielu lat są pomy-
sły zagospodarowania tego placu na parking. 
„Zadanie to powinno być finansowane nie tylko 
przez gminę Świdnica, ale również przez pozo-
stałe zainteresowane jednostki, czyli starostwo 
powiatowe, urząd skarbowy czy sąd rejonowy. 
Argumentem, aby jednostki te dofinansowały 
budowę, jest to, że służy on przede wszystkim 
pracownikom i petentom tych urzędów” – pisze 
w odpowiedzi prezydent Słaniewska zapew-
niając jednocześnie, że wystosuje do wszyst-
kich instytucji pisma z prośbą o wznowienie 
rozmów na temat wspólnej budowy parkingu. 

Ciężarówki na ul. Okrężnej
Na ul. Okrężnej obo-

wiązuje zakaz wjazdu 
dla samochodów cię-
żarowych. Jak jednak 
twierdzi radna Aldona 
Struzik, jest on noto-
rycznie łamany. „Pro-

szę podać ilość nało-
żonych mandatów bądź 

wystosowanych pouczeń 
dla łamiących przepisy. Miesz-

kańcy ulicy nie zauważyli wzmożonych patroli 
policji, które eliminowałyby te zachowania” – 
pisze radna w interpelacji. Urząd Miejski po-
twierdza, że zgłoszeń mieszkańców w sprawie 
łamania zakazu wjazdu jest dużo. Sprawa była 
też poruszana podczas posiedzenia Zespołu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który po-
twierdził całkowitą zasadność zakazu wjazdu 
pojazdów ciężarowych w ul. Okrężną. Urząd 
Miejski poprosił Komendę Powiatową Policji w 
Świdnicy o wyjaśnienia, jakie działania kontrol-
ne i prewencyjne realizuje na tej ulicy, oraz jaka 
była liczba interwencji i wysokość nałożonych 
kar.

Studzienka na ul. Wrocławskiej 
do naprawy

Na środku chodnika 
przy ul. Wrocławskiej 

zapadła się duża żel-
betowa pokrywa stu-
dzienki. „Stwarza to 
zagrożenie dla miesz-
kańców. W studzience 

znajdują się urządzenia 
telekomunikacyjne. Na-

leży niezwłocznie zobligo-
wać firmę telekomunikacyjną 

do naprawy” – apelował radny Wiesław Żu-
rek. Usterka została zgłoszona i naprawiona. 

Wszystkie wykryte usterki infrastruktury 
technicznej w jezdniach lub chodnikach nale-
ży zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Dróg 
i Infrastruktury Miejskiej UM. To przyspieszy 
proces naprawy usterek. 

AK

RADNI PYTAJĄ, URZĄD ODPOWIADA
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Ludzie kultury śpiewająco zaangażowani
kultura

Wręczono Nagrody prezydenta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury oraz statuetkę „Mecenasa kultury”. To prestiżowe wydarzenie otworzyło sezon kulturalny w mieście.  

Prezydent Beata Moskal-Słaniew-
ska przyznała trzy indywidualne nagro-
dy dla: 

Wiesława Rośkowicza, dyrektora 
Muzeum Dawnego Kupiectwa - za ca-
łokształt działalności w zakresie upo-
wszechniania kultury;

Marty Monety - za upowszechnianie 
kultury, w szczególności za popularyza-
cję muzyki chóralnej;

chóru „Pryma Voce” z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skło-

dowskiej-Curie w Świdnicy - za upo-
wszechnianie kultury, w szczególności 
za osiągnięcia w wykonawstwie muzyki 
chóralnej.

Prezydent Świdnicy wyróżniła także: 
Violettę Mazurek, Małgorzatę Szwedo i 
Mariusza Barcickiego za popularyzowa-
nie świdnickiej kultury. 

Wyróżnienie „Mecenas Kultury” 
otrzymało w tym roku Centrum Han-
dlowe „Galeria Świdnicka” za wspie-
ranie działań związanych z Festiwa-

lem Bachowskim oraz Festiwalem 
Filmowym Spektrum, a także za po-
moc w rozwoju ruchu amatorskiego w 
Świdnickim Ośrodku Kultury – przede 
wszystkim zespołów „Krąg”, „Jubilat” i 
„Mażoretki”.

Nagrody wręczono podczas inau-
guracji sezonu kulturalnego w Świdnic-
kim Ośrodku Kultury, które odbyło się  w 
czwartek, 12 września.

toch

Violetta Mazurek – dziennikarka, któ-
ra tematyką kulturalną zajmuje się od 
30 lat. Pracując w  wydawnictwach 
prasowych, lokalnej telewizji, jak rów-
nież we  własnej Fundacji „Spichlerz 
Kultury”, organizuje wiele spotkań au-
torskich, koncertów, spektakli teatral-
nych, wernisaży, zapraszając na nie 
mieszkańców powiatu świdnickiego.

Małgorzata Szwedo – wieloletni pra-
cownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Kamila Cypriana Norwida w Świd-
nicy, obecnie kierownik Działu Opra-
cowania Zbiorów. Jest  przewodniczą-
cą zespołu redakcyjnego „Encyklo-
pedii Świdnickiej” od początku jego 
istnienia. Koordynuje wszystkie prace 
związane z  procesem powstawiania 
każdej wkładki do Encyklopedii. Dzięki 
jej zaangażowaniu Encyklopedia roz-
wija się, obecnie przygotowywane jest 
jej trzecie wydanie. 

WYRÓŻNIENI

Mariusz Barcicki – długoletni czło-
nek Towarzystwa Regionalnego Zie-
mi Świdnickiej, zaangażowany w sze-
rzenie kultury miejskiej i  regionalnej, 
współautor konkursów historycznych 
dla  szkół podstawowych i  ponad-
podstawowych. Jest przewodnikiem 
po  zabytkach Świdnicy i  okolic. Pro-
wadzi także wykłady dla młodzieży 
w  szkołach podstawowych oraz   po-
nadpodstawowych z zakresu regiona-
lizmu i historii miasta.

NAGRODZENI

Wiesław Rośkowicz – od 35 lat pracuje w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa, od 32 lat jest jego dyrektorem. Dzięki jego stara-
niom dokonano gruntownej modernizacji muzeum: przepro-
wadzono remont kapitalny pomieszczeń, wymieniono sprzęt 
wystawienniczy, zrealizowano nowe aranżacje wystaw stałych 
oraz adaptowano pomieszczenia po Urzędzie Stanu Cywilne-
go dla potrzeb muzeum.

„Pryma Voce” – szkolny chór działający od kilkudziesięciu lat w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Świdnicy (jego początki sięgają jeszcze mieszczącego się w gmachu szkoły Liceum Pedagogicznego). Zespół specjalizuje się w 
muzyce a cappella, choć wykonuje również utwory z udziałem solistów oraz zespołów instrumentalnych. 
Chór pozwala uczniom III LO rozwijać talenty muzyczne, jednocześnie jest miejscem upowszechniania i krzewienia szeroko pojętej 
kultury muzycznej oraz muzyczną wizytówką Świdnicy.

Marta Moneta – utalentowany muzyk, dyrygentka, pianistka, 
nauczycielka w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ludo-
mira Różyckiego, gdzie prowadzi chór szkolny. 
Z wielkim zaangażowaniem tworzy kulturę muzyczną miasta. 
Od 2010 r. prowadzi chór Schola Cantorum Exultet, który jest 
zespołem chórzystów ze Świdnicy oraz sąsiednich miejsco-
wości.
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Od 1 października 2019 r. w Świdnicy będą obowiązywały nowe zasady selektywnej 
zbiórki odpadów.

Zmiany w sposobie selektywnej zbiórki wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska     
z 29 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.19), które wprowadza wspólny system segregowania 
odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. 
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WRZUCAMY   
 butelki 
plastikowe opakowania 

olie, torby oliowe 
puszki metalowe i aluminiowe  

   po ywno ci
odzie  i tekstylia 
kartony po mleku i sokac 
puszki metalowe i aluminiowe 

NIE WRZUCAMY
butelek po olejac  silnikowyc   
opakowa  po rodkac  c wasto   

   i owadobójczyc
opakowa  po klejac , arbac   

   i rozpuszczalnikac
plastikowyc  zabawek 
artykułów z tworzyw piankowyc   

   i styropianu

Pamiętaj
rzed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkr caj.

METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE

PO EMNIK ÓŁTY
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PAPIER
PO EMNIK NIEBIESKI

WRZUCAMY   
 ksią ki i zeszyty 
gazety, czasopisma, katalogi  
papier do pisania i ksero  
papier do pakowania         
torby papierowe 
opakowania papierowe  
kartony i pudła, tektur 

NIE WRZUCAMY
zabrudzonego lub tłustego papieru 
odpadów igienicznyc , np. r czników  

  papierowyc  i zu ytyc  c usteczek
kartonów po mleku i napojac 
papierowyc  worków po nawozac   

   i materiałac  budowlanyc

Pamiętaj
rzed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, nale y usuną  wszelkie 

elementy  z  innyc   tworzyw,  takic   jak  spinacze  biurowe,  zszywki,  płócienne  okładki, 
oliowe okienka z kopert itp.
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ZMIESZANE
PO EMNIK CZARNY

WRZUCAMY   
 WSZ S O, Z O  MO  
W RZU  DO OZOS  

O M W,  O  S  
, np.ODPADEM NIEBEZPIECZNYM

 znicze z zawarto cią wosku, wiece
szkło stołowe, kryształy 

   porcelana, ajans
r kawiczki lateksowe 
zniszczone obuwie 
resztki mi sa i ko ci, ryby  

   i owoce morza
artykuły igieniczne 
styropian opakowaniowy, 
wystudzony popiół 

NIE WRZUCAMY
przeterminowanyc  i niepotrzebnyc  leków oraz c emikaliów 
zu ytego sprz tu elektronicznego R  i D 
zu ytyc  baterii i akumulatorów 

arówek i wietlówek, re lektorów 
odpadów budowlanyc  i rozbiórkowyc 
zu ytyc  opon 
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Odpady nadające się ponowne o przetworzenia są odpowiednio oznakowane. 
Nale y zwraca  uwa ę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniac :

OPAKOWANIE NADA E SI  DO RECYKLINGU
 opakowanie nadaje si  do ponownego wykorzystania

ZIELONY PUNKT  
 producent wniósł wkład inansowy w budow  i unkcjonowanie 

systemu odzysku i recyklingu odpadów

DBA  O CZYSTOŚ  
 opakowanie po zu ytym produkcie nale y wrzuci  do kosza

BEZPIECZNY DLA OZONU 
 produkt nie zawiera reonów

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE

OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA 
  symbol ten  oznacza, e po wykorzystaniu produktu jego opakowanie 

nadaje si  do ponownego wykorzystywania co najmniej drugi raz 
 nie staje si  odpadem

 zakazuje wrzucania przedmiotu nim oznaczonego Symbol ten
wspólnie z innymi odpadami. W takim przypadku dany przedmiot 
nale y przekaza  do punktu zbiórki zu ytego sprz tu elektronicznego 
i elektronicznego

  produkt lub jego opakowanie wykonane jest ZNAK ALUMINIUM
z aluminium i nadaje si  do recyklingu

  towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami ZNAK CE
obowiązującymi w Unii uropejskiej

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

Zakład Oczyszczania Miasta
Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     
www.zomswidnica.pl
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ODPADY NIEBEZPIECZNE
SPEC ALNE PO EMNIKI, SKLEPY LUB 

PSZOK (Punkt Selektywne o Zbierania Odpadów Komunalnyc )

 zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny
zu yte baterie i akumulatory 
odpady budowlane i rozbiórkowe 
meble i inne odpady wielkogabarytowe 
zu yte opony 
c emikalia, w tym opakowania  

   po c emikaliac
odpady zielone 

PSZOK mie ci się 
przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy 
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta. 

PSZOK jest czynny: 
od poniedziałku do piątku 
w godzinac  od 00 do 17.00
w soboty od 10 00 do 1 00

rzy oddawaniu odpadów do SZO u 
nale y okaza  si  dokumentem 
potwierdzającym zamieszkiwanie 
na terenie miasta Świdnica.

Do PSZOK- u mieszka cy Świdnicy mo ą bezpłatnie odda  
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 odpady ulegające biodegradacji inne 
   ni  zielone

inne odpady niebezpieczne powstające  
   w gospodarstwac  domowyc  

papier i tektura 
metale i tworzywa sztuczne 
szkło i opakowania ze szkła 
opakowania wielomateriałowe 
opakowania ulegające biodegradacji 

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

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

 zamiast jednorazówek, u ywaj toreb wielokrotnego u ytku, plecaka lub koszyka
kupuj produkty bez dodatkowyc  opakowa 
wybieraj produkty zrobione z surowców wtórnyc , np. papier ksero czy inne 
kupuj wi ksze opakowania towarów zamiast wi kszej ilo ci małyc  opakowa 
kupuj arówki energooszcz dne 
kupuj produkty lepszej jako ci, trwalsze, o dłu szym czasie u ytkowania 
wybieraj napoje w butelkac  szklanyc 

Co mo emy zrobi , eby o raniczy  ilo  odpadów wytwarzanyc  w naszym domu

Zasady eko-domownika

je li przynosimy do domu torby oliowe lub plastikowe, wykorzystujmy je ponownie  
   np. jako worki na mieci

opakowania plastikowe wykorzystujmy jako pojemniki, np. na guziki, szpilki, rubki czy  
   gwo dzie, a gdy zajmujemy si  ogrodnictwem, opakowania te wykorzystujmy do rozsad

u ywajmy tradycyjnyc  obrusów z materiałów, a nie jednorazowyc  papierowyc  bąd   
   oliowyc

nie u ywajmy naczy  jednorazowyc 
do wycierania zalanyc  powierzc ni u ywajmy szmatek wielokrotnego u ytku, a nie  

   papierowyc  r czników czy papieru toaletowego
nie wyrzucajmy rzeczy, które mogliby my komu  odda  (np. instytucjom c arytatywnym) 

Ka dy z nas powinien pracowa  nad tym, aby o raniczy  ilo  enerowanyc  odpadów.

OGRANICZA

PORADNIK O ODPADACH dla MIESZKAŃCÓW ŚWIDNICY
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AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGENA
ul. Kazimierza Odnowiciela 1

58-100 Świdnica

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

MECHANIK
SAMOCHODOWY

Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe w zawodzie
• doświadczenie w pracy na tym stanowisku
 
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• szkolenia
• atrakcyjne wynagrodzenie
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny: 74 856 33 97 lub e-mail: kadry@vw-swidnica.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Ludzie kultury śpiewająco zaangażowani

Centrum Handlowe  „Galeria Świdnicka”
„Galeria Świdnicka” od powstania udziela wsparcia finansowego świdnickiej kul-
turze. Wspiera działania związane z Festiwalem Bachowskim oraz Festiwalem 
Filmowym Spektrum, a także rozwój ruchu amatorskiego w Świdnickim Ośrodku 
Kultury, w szczególności Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, Ze-
społu Pieśni i Tańca „Jubilat” oraz  mażoretki „Prima”. 
Na uroczystości statuetkę odbierał Paweł Balcerzak, zarządca Centrum Handlowe-
go „Galeria Świdnicka”.

MECENAS KULTURY

Jaka jest kondycja kultury w 
Świdnicy?

BEATA MOSKAL-SŁANIEWSKA: 
- Świdnica ma to szczęście, że 
wszystkie instytucje kultury są 
jednostkami samorządowymi. Stąd 
samorząd lokalny może wpływać na 
kondycję tych instytucji i na to, jakie 
realizują programy. To dzięki temu 
zarówno Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry, jak i Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa 
mogą realizować tyle wspaniałych 
wydarzeń. Statystyki robią ogromne 
wrażenie. Zarówno ŚOK, jak i biblio-
teka w ubiegłym roku przeprowadzi-
ły ponad 500 różnego rodzaju wyda-
rzeń związanych ze sferą kultury. To 
absolutny rekord! Świdnicka oferta 
kulturalna jest bardzo różnorodna,  
kierowana do osób w różnym wieku. 
Mamy koncerty popularnych zespo-
łów, koncerty muzyki poważnej, ale 
też bardzo dużo działań skierowa-
nych do dzieci i coraz większą ofertę 
dla seniorów. 

To kultura na szczeblu lokal-
nym. A jak ocenia pani kultu-
rę na szczeblu krajowym?

- Uważam, że tu zaczyna się poważ-
ny problem. Wśród 21 tez samorzą-
dowych, swego rodzaju manifestu 
samorządowców, w którym opi-
sujemy obszary do systemowego 
wzmocnienia w samorządach, nie 
bez powodu punktem siódmym jest 
niezależna kultura finansowana w 
sposób apolityczny. 
Przypomnę historię z odwołaniem 
Krzysztofa Mieszkowskiego z funkcji 
dyrektora Teatru Polskiego we Wro-
cławiu. Niestety, decyzja jak najbar-
dziej polityczna spowodowała, że in-

stytucję tę po prostu zniszczono. Dziś 
takich niszczących decyzji zapada o 
wiele więcej i odnosi się to przede 
wszystkim do instytucji państwo-
wych finansowanych z budżetu cen-
tralnego. W sposób absolutnie nie-
uprawniony, jeśli chodzi o racje me-
rytoryczne, zwalnia się ludzi, którzy 
mają doświadczenie i kompetencje, 
którzy bardzo często przyczyniają 
się do tego, że instytucje te napraw-
dę proponują wysokiej jakości ofertę 
kulturalną. Jest to skandal! Tymcza-
sem my już tak bardzo się znieczulili-
śmy bądź też skupiamy się na innych 
aspektach życia społecznego, że 
tych negatywnych zmian w kulturze 
nie widzimy. Mam nadzieję, że to się 
zmieni i kultura będzie tak jak do tej 
pory, niezależna.

Co to jest niezależność kul-
tury i gdzie są jej granice?

- Mówi się, że o gustach się nie dys-
kutuje i zgadzam się z tym. Natomiast 
umowną granicą jest naruszanie tzw. 
dobrego smaku, wchodzenie w sfe-
rę, która narusza dobre obyczaje i 
godność innego człowieka. Dla mnie 
nie jest przejawem kultury kpienie z 
kogokolwiek, czy z czegokolwiek – z 
czyichś uczuć, poglądów (także po-
glądów religijnych). Uważam, że tu 
należy działać z bardzo dużą ostroż-
nością. 
Kultura to taka sfera, w której prze-
łamujemy też pewne tabu, stawiamy 
wyzwania innym, otwieramy szeroko 
horyzonty. Wyczucie tej granicy nie 
jest łatwe i trzeba tutaj dużo ostroż-
ności. Jestem jednak za tym, żeby to 
artyści decydowali o przebiegu tej 
granicy. Publiczność oceni ich tak 
czy inaczej.  

Miejska kultura 
ma szczęście

- Zarówno ŚOK, jak i Miejska Biblioteka Publiczna w ubiegłym roku przeprowadziły 
ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń związanych ze sferą kultury. To absolutny 
rekord! – cieszy się prezydent Świdnicy. 

ROZMOWA Z BEATĄ MOSKAL-SŁANIEWSKĄ, prezydent Świdnicy



|  20.09-3.10.2019 r.Świdnica

12 godzin – 12 tematów

Karolina Szmajduch

Krystian Wielgus Michał Fedorowski

„Fotomaraton”, który odbył się 14 września, przyciągnął uczestników z całej Polski. Naj-
młodszy miał 8 lat. Wszyscy w ciągu 12 godzin mieli zrealizować 12 tematów fotograficz-
nych, po jednym na godzinę. Ostatecznie jury zdecydowało, że nie przyzna w tym roku 
I i II miejsca. Przyznało natomiast cztery równorzędne III miejsca: Michałowi Fedorow-
skiemu, Karolinie Szmajduch, Krystianowi Wielgusowi i Dominice Cybuch. Dodatko-
wo wyróżniono także osiem osób: Ignacego Buczmę, Krzysztofa Światowego, Oliwię 
Drozdowicz, Joannę Kubalską, Małgorzatę Tomczak, Pawła Buczmę, Łucję Płonkę. 
– Po raz pierwszy w historii Fotomaratonu tak się złożyło, że nie przyznaliśmy pierwszych 
dwóch miejsc. Fotografie były dobre, ale żaden z autorów nie zrealizował tak wszystkich 
tematów, by urzec jury. Niektóre tematy sprawiły trudność uczestnikom, np. „tradycja” oraz 
„czerwone i czarne”. Prace były banalne i niestety wpływały na ocenę całości – komentuje 
Andrzej Protasiuk, członek jury.

Dominika Cybuch
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Od ponad trzydziestu lat w jeden 
wrześniowy weekend (tym razem 13-15 
września) Świdnica staje się stolicą foto-
grafii. – Organizujemy konkursy i wysta-
wy. Pokazujemy fotografie znanych arty-
stów i osób, które nie miały jeszcze okazji, 

Świdnica znów stolicą fotografii
Siedem wystaw, dwa prestiżowe konkursy, wiele interesujących zdjęć i mnóstwo dobrej 

zabawy – za nami 32. Dni Fotografii.

Wręczenie nagród w „Fotomaratonie” odbyło się w Galerii Fotografii. Najmłodszy z uczestni-
ków, Ignacy Buczma, miał 8 lat. Chłopiec otrzymał wyróżnienie
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bohaterem był Śląsk, w przyszłym roku 
będzie Dolny Śląsk. Zorganizowałem i 
w przyszłych edycjach imprezy będę się 
starał organizować plener fotograficzny 
w wybranym miejscu w Polsce, do które-
go zapraszam fotografików z całej Polski, 
także ze Świdnicy. Potem, w trakcie Dni 

Zachwycił jury i wygrał „Zestaw 2019”. 

Dni Fotografii to dwa konkursy: „Zestaw” 
i Fotomaraton. Zgłoszenia do „Zestawu” 
przyjmowane są wcześniej, w czasie in-
auguracji imprezy wręcza się nagrody 
zwycięzcom. W tym roku zdjęciami za-
chwycił Marcin Giba z Rybnika.
Fotograf odebrał statuetkę Grand Prix 
oraz nagrodę w wysokości 5 tys. zł 
podczas wernisażu wystawy pokon-
kursowej, który odbył się 13 września 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Łącz-
nie na konkurs wpłynęło 186 zestawów 
prac. W dziale fotografii reportażowej 
przyznano dwie równorzędne nagro-
dy w wysokości 1 tys. złotych: Markowi 
Dytfeldowi z Ostrzeszowa za zestaw 
„Ogródki niedziecięce” oraz Damia-
nowi Grodowskiemu z Niedoradza za 
zestaw „Podwórko”. W dziale fotografii 
poszukującej I miejsce i 1,5 tys. zł zdo-
była Anna Jakubowska z Gdańska za 
zestaw „Nadnidzkie mgły”. II miejsce i 1 
tys. zł zdobył Sławomir Grzanek z Łodzi 
za zestawy „Martwa natura” i „Ciało”. 
– Prace Marcina Giby zachwyciły nas, są 
niesamowite. Co warte podkreślenia, do-
tychczas w konkursie dominowała foto-
grafia reportażowa, w tym roku to w dziale 

fotografii poszukującej otrzymaliśmy naj-
ciekawsze, najbardziej interesujące prace 
– przyznaje Andrzej Protasiuk.
Prace 28 artystów wyeksponowano w 
ramach wystawy pokonkursowej. Można 
je oglądać w MBP (III piętro).

Prace nagrodzone oraz prace dodatkowo wytypowanych 28 artystów wyeksponowano w 
ramach wystawy pokonkursowej. Można je oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej (III 
piętro)

Marcin Giba z Rybnika zachwycił  jury ze-
stawami zdjęć: „Człowiek na ziemi [lato]” 
oraz „Człowiek na ziemi [zima]”
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aby zaprezentować się szerszemu gronu. 
Konkursy są ważne, przyciągają ludzi, 
cieszą się powodzeniem, ale to wystawy 
zdjęć są istotą Dni Fotografii. Od ubiegłe-
go roku organizujemy wystawy pokazu-
jące wybrany region Polski. W tym roku 

Fotografii, mogą recentować te zdjęcia. 
W tym roku, z racji tego że prezentowa-
liśmy dorobek Śląska, plener odbył się w 
Katowicach – opowiada pomysłodawca 
imprezy Andrzej Protasiuk. 

W tym roku podczas 32. Dni Foto-
grafii można było obejrzeć siedem wy-
staw. Oprócz Śląska, wszyscy mogli po-
dziwiać zdjęcia utytułowanego Jerzego 
Lewczyńskiego, wielokrotnego jurora 
Fotomaratonu i Jacka Boczara, który do-
piero podbija rynek fotografii.

Agnieszka Komaniecka
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- Mimo barier językowych i różnic 
obyczajowych okazuje się, że wszędzie 
młodość rządzi się podobnymi prawa-
mi, co pozwoliło się nam zaprzyjaź-
nić i odnaleźć to, co łączy – przyznają 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ju-
bilat”, którzy w ramach europejskiej 
współpracy gościli w Świdnicy zespoły 
z Serbii i Ukrainy.

Co łączy Polaków, Serbów i Ukraiń-
ców? Oczywiście miłość do tańca, śpie-
wu i folkloru! Z tego powodu świdnicki 
Rynek już po raz ósmy rozbrzmiewał 
muzyką folkową i zabłysnął kolorowymi 
strojami oraz taneczną energią! Wszyst-
ko za sprawą projektu „Stragan kultury w 
małym mieście. Tutejsi!”, którego ósma 
edycja odbyła się u nas 20-26 sierpnia, a 
organizowana był przez Stowarzyszenie 
Miłośników Tańca „Jubilat”. 

Kontakty na świecie 
procentują

Tym razem Świdnicę odwiedziły 
młodzieżowe grupy taneczne „Jeka” z 
Serbii oraz „Detstvo” z Ukrainy, a gospo-
darzem był Zespół Pieśni i Tańca „Jubi-
lat” ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. 
Nasz zespół regularnie jeździ na festiwa-
le taneczne po całym świecie, co daje 
możliwość poznawania nie tylko innych 
kultur i ich folkloru, ale przede wszyst-
kim ludzi. To właśnie kontakty nawiązane 
na licznych festiwalach pozwalają zapra-
szać do Świdnicy wspaniałe zespoły z 
różnych zakątków świata.

Dzięki temu atrakcji w tegorocznej 
edycji „Straganu kultury w małym mie-
ście. Tutejsi!” było bez liku! Poza kon-
certem galowym na świdnickim Rynku, 
który rozruszał publiczność pozytywną 
energią i wspaniałymi choreografiami, 
młodzież z Polski i zza granicy uczest-
niczyła w warsztatach „Radość w tańcu”. 
Zespoły uczyły się  folkloru swoich kra-
jów, a także opracowywali wspólne cho-
reografie (międzynarodowego poloneza 
oraz taniec z flagami), które zaprezento-
wali świdnickiej publiczności na koncer-
cie galowym 23 sierpnia. 

Przyjaźń i relacje na lata
Zespoły z Serbii i Ukrainy zwiedziły 

Świdnicę oraz zaprezentowały się pod-
czas sesji Rady Miejskiej. Poza oficjalny-
mi spotkaniami i koncertami, wieczorami 
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wszystkie grupy miały okazje spotkać się 
i poznać prywatnie. Mimo barier języko-
wych i różnic obyczajowych okazało się, 
że wszędzie młodość rządzi się podob-
nymi prawami, co pozwoliło młodzieży 
zaprzyjaźnić się i odnaleźć to, co łączy.

Po tygodniu zabawy, tańca i wystę-
pów, nadszedł jednak czas pożegnań. 
Na szczęście w dobie internetu i mediów 
społecznościowych zespoły nie mają 
problemu z utrzymywaniem kontaktu. W 
głowach tancerzy już rodzą się pomysły 
o odwiedzinach przyjaciół z Serbii i Ukra-
iny, które zamierzają zrealizować już nie-
bawem…

Sara Gorzelak, Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” 

• pobyt zespołu „Jeka” z Serbii dofinansowa-
no ze środków miasta Świdnica oraz powia-
tu świdnickiego 
• pobyt zespołu „Detstvo” dofinansowano 
ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w Warszawie w ramach Programu Polsko 
–Ukraińska wymiana młodzieży 2019 (koor-
dynator - Lubomir Szmid)

Wymiana się opłaca
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W ramach promocji projektu "Stragan kultury w małym mieście - Tutejsi!" serbski zespół "Jeka" wystąpił podczas posiedzenia świdnickiej Rady 
Miejskiej

codzienna 
porcja 

informacji 
na

mojaswidnica.pl
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„Teoria opanowywania trwogi“ Toma-
sza Organka to powieść pokoleniowa 
opisująca ważny etap przemiany du-
chowej dzisiejszych trzydziestokilku- i 
czterdziestolatków, którzy jako ostatni 
dojrzewali w dawnym ustroju, chodzili 
spotykać się przy trzepaku i pamięta-
ją jeszcze dwa analogowe programy 
w telewizji. Teraz gwałtownie muszą 
poradzić sobie w epoce Facebooka, 
Instagrama i rozmów pod nosem nie 
wiadomo o czym.

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Anna Milewska, wdowa po himalaiście 
Andrzeju Zawadzie. Aktorka, poetka, 
kustoszka pamięci rodzinnej. Z dy-
stansem godnym stoickiego spokoju 
postrzega rzeczywistość. Nie ocenia 
sukcesów, przeciwności losu, nie-
uchronności przemijania…

„Z miłości? To współczuję“ to opo-
wieść o współczesnym Omanie. O 
kobietach i mężczyznach, którzy skry-
wają namiętności pod diszdaszami 
i abajami, a potajemnie korzystają z 
Tindera. Agata Romaniuk z dużą wni-
kliwością i wrażliwością  przygląda się 
ludziom, którymi rządzi wiekowy, bez-
dzietny i samotny sułtan. Jedyny taki 
władca w krajach Zatoki Perskiej.

kultura

W czerwcu polscy i czescy artyści 
prezentowali się w Świdnicy. 6 wrze-
śnia swój dorobek zaprezentowali po 
czeskiej stronie - w Policach nad Metuji 
podczas podsumowania projektu „Sło-
wem i obrazem”, realizowanego wspól-
nie przez obie biblioteki. 

„Słowem i obrazem” to wspólny 
projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy i biblioteki w Policach nad 
Metuji. Główną ideą była promocja arty-
stów polsko-czeskiego pogranicza oraz 
nawiązanie kontaktów pomiędzy insty-
tucjami, artystami i mieszkańcami obu 
krajów. 6 września w Policach odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu.

Przed czeską publicznością zapre-
zentowano dwie książki – „A jednak boli” 
Justyny Koronkiewicz oraz „Zapach ja-
śminu” Olgi Landovej. Obie zostały na-
grodzone   w konkursie dla autorów o 
znaczącym dorobku literackim projektu 
„Słowem i Obrazem”. Założeniem kon-
kursu było wydanie książek w tłuma-
czeniu na język polski i czeski, zgodnie 
z oczekiwaniami twórcy, w atrakcyjnym 
graficznie i edytorsko opracowaniu oraz 
przybliżenie twórczości literackiej ludzi 
pogranicza, którzy mają znaczący doro-
bek w swoim kraju, a ich twórczość nie 
jest znana u sąsiadów. 15 czerwca obie 
pisarki spotkały się z czytelnikami w MBP 
w Świdnicy.

Wspólnie promowali artystów

W Policach nad Metuji odbył się 
także wernisaż wystawy powarsztato-
wej „Słowem i obrazem”. Warsztaty ple-
nerowe dla początkujących twórców z 
dziedziny literatury, fotografii i grafiki z 
Polski i Czech odbyły się w dniach od 
21 d 24 marca w Policach nad Metuji. 
Wśród uczestników warsztatów wyło-
nionych w drodze konkursów po stro-
nie polskiej i czeskiej byli: Piotr Kulej, 
Paweł Buczma, Marek Szulikowski, 
Mateusz Andrzej Masłowski, Grzegorz 

Skoczylas, Mariusz Buczma, Ivana 
Richterová, Sára Evelína Valášková, 
Olga Landová, Nikola Zemanová, Lu-
káš Rutar, Květa Vídeňová. Warsztaty 
plenerowe polegały na przygotowaniu 
do druku fragmentu utworu literackie-
go zilustrowanego fotografią. W trakcie 
warsztatów odbyły się wykłady popro-
wadzone przez Piotra Tomczyka – wy-
kładowcę Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w Łodzi oraz dra hab. 
Michała Kacperczyka, którzy swoją 
wiedzą i doświadczeniem wspiera-
li uczestników warsztatów podczas 
pracy. Nad opracowaniem graficznym 
czuwał Adam Strózik. Efektem jest wy-
stawa powarsztatowa „Słowem i obra-
zem”.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy na wspólny projekt z biblioteką 
w Policach nad Metuji otrzymała 20 ty-
sięcy euro dofinansowania.

Mikroprojekt “Słowem i obrazem” 
współfinansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz budżetu państwa za po-
średnictwem Euroregionu Glacensis w 
ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika Cze-
ska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 
“Przekraczamy granice”

W posumowaniu projektu wzięła udział delegacja z MBP Świdnica

Czesi podziwiali twórczość polsko-czeskich artystów
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Zapraszamy wszelkiej maści osoby piszące, 
które chcą pogłębić swoje umiejętności warsztatowe, 

poszerzać świadomość twórczą, 
cenią sobie rozmowy o literaturze i kulturze.

Warsztaty
pisarskie

spotkanie: 

7 października 

(poniedzia³ek) 

godz. 16:30

temat spotkania:  Esej 
na przyk³adzie 

"W³asnego 
pokoju" 

Virginii Woolf
Prowadzenie:
BarbaraBarbara Elmanowska - ur. 1981 roku, poetka, doktor nauk huma-
nistycznych. Debiutowała w 2006 roku esejem Zawsze fragment, 
którym zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Literackie Ta-
lenty 2006” w Świdnicy. Autorka tomików poetyckich: Tę drogerię 
mam po drodze (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2009), 
którego wydanie było nagrodą w konkursie na książkowy debiut 
poetycki oraz Próby generalne (Mamiko, Nowa Ruda 2014). W 
2016 roku wydała książkę Czarny pegaz, pierwszy powojenny prze-
wodnik szlakiem artystów pochowanych w Świdnicy. Laureatka in-
dywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy

MBP zaprasza
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kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Bolesław Prus

tytuł: Faraon

AUDIOBOOK
czyta: Paweł Niczewski

długość: 1568 min.

FILM
reżyseria: Jerzy Kawalerowicz

gatunek: historyczny

Powieść historyczna Bolesła-
wa Prusa, której akcja utworu 
rozgrywa się w Starożytnym 
Egipcie i opowiada o losach 
młodego faraona, Ramzesa XIII, 
próbującego poznać mecha-
nizmy zarządzania państwem 
oraz podejmującego walkę o 
niezależność władzy faraona 
od kasty kapłańskiej.

Władze miejskie, przedstawiciele 
instytucji kultury, uczniowie świdnic-
kich szkół wspólnie odczytali „Kata-
rynkę” Bolesława Prusa. Wszystko w 
ramach akcji Narodowego Czytania. 

Akcja odbyła się 6 września w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. 
Gości w imieniu biblioteki powitała Ka-
tarzyna Poznańska. Przed czytaniem 
na scenie zaprezentowała się nato-
miast Martyna Korkiewicz, która na co 
dzień trenuje śpiewanie pod kierownic-
twem Mirosława Jabłońskiego. 

„Katarynkę” wspólnie odczyta-
li Szymon Chojnowski, wiceprezy-
dent Świdnicy, Tadesz Niedzielski¸ 
dyrektor  Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy oraz ucznio-
wie szkół podstawowych i średnich. 
– Świat się zmienia. Kiedyś czytaliśmy 

bardzo dużo, dziś możemy także się-
gnąć po audiobooki czy czytniki ksią-
żek. Mam nadzieję, że uda nam się dzi-
siaj skupić waszą uwagę na „Kataryn-
ce” – mówił wiceprezydent Świdnicy 
Szymon Chojnowski.

W akcję włączyły się szkoły:
SP nr1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 8, SP 

nr 105, SP nr 315, I LO, II LO, III LO. 

Narodowe czytanie „Katarynki”

Pracownicy biblioteki zadbali o oprawę wydarzenia. Nie zabrakło rekwizytu w postaci ka-
tarynki

Specjalnie z okazji Narodowego Czyta-
nia pracownicy biblioteki przygotowali 
nie tylko katarynkę, ale też dedykowaną 
jej wystawę. Ekspozycja znajduje się na 
II piętrze biblioteki. Dowiemy się z niej, 
czym dokładnie jest katarynka, kto ją 
skonstruował, w jaki sposób wydobywa-
ją się  z niej dźwięki. Poznamy też historię 
katarynki w Polsce oraz przyjrzymy się 
bliżej sylwetkom kataryniarzy. 
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Spacer po siedzibie cystersów, de-
gustacja kuchni kresowej, wystawa 
– wszystko po to, by lepiej poznać kul-
turę kresową. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 14 września odbyły się Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa.  

Hasłem przewodnim tegorocznej 
odsłony imrezy był Polski splot. Organi-
zatorzy w swoim zamyśle położyli na-
cisk na Świdnicę jako miejsce, w którym 
przeplata się spuścizna różnych kultur. 
W bogactwie różnorodności kulturowej 
uwagę skierowano na kulturę kresową. 
To właśnie Świdnica stała się po II wojnie 
światowej domem dla masowo przesie-
dlanych z kresów Polaków.

Bliżej kresowiaków

Dopełnieniem imprezy był spacer po bibliotece. Przewodnikiem był cysters

Krzysztof Bigus zaserwował dania kuchni kresowej

Podczas spotkań można wziąć 
udział w prowadzonych przez Olimpię 
Kuzio warsztatach tanecznych, zaś z 
Krzysztofem Bigusem, znanym z udzia-
łu w programie „Master Chef”, skosz-
tować potrawy, które swój rodowód 
mają w kuchni kresowej. Przyrządzono 
rosół z kołdunami z mięsa wołowego, 
świątecznej paschy czy śledzika w 
kołderce z majonezu koperkowego. 
Całości dopełnił spacer tematyczny po 
siedzibie biblioteki, byłej siedzibie opata 
zakonu cysterskiego. 

W ramach obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa przygotowano wystawę pre-
zentującą sławnych Polaków, wywodzą-
cych się z Kresów Wschodnich. Z ekspo-
zycji nie tylko poznamy sylwetki, ale też 
dowiemy się, co dokładnie oznacza ter-
min „kresy”. Wystawę można oglądać na I 
piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej.fo
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ABECADŁO

ADAPTACYJNE
zajęcia

dla

NAJMŁODSZYCH

MBP.SWIDNICA.PL

KIEDY?
25.09.2019

GDZIE?
W BIBLIOTECE

O KTÓREJ?
O 16.00

DLA KOGO?
1-2 LATKA

AB

To czas dla najmłodszych czytelników i ich rodziców

Obowiązują zapisy 
w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży,

 tel. 74/640-09-42.

MBP zaprasza

Wokół Książki - warsztaty 
literacko-plastyczne 

w nowej odsłonie!

codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
kultura

21 września, godz. 18.00
Ze Straussem przez Wiedeń 

„Ze Straussem przez Wiedeń” to spo-
tkanie z mistrzami opery i operetki – Puc-
cinim, Leharem, Kalmanem oraz królem 
walca – Straussem. Widzowie usłyszą 
najbardziej znane i lubiane arie i duety, 
jak: „Wielka sława to żart”, „Usta milczą, 
dusza śpiewa”, „Twoim jest serce me”, „W 
rytm walczyka” w wykonaniu utalentowa-
nych młodych artystów – laureatów pre-
stiżowych konkursów, koncertujących na 
co dzień w Polsce, jak i za granicą. 

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: 60 zł

21 września, godz. 20.00
Recenzje Muzyczne. Meek, Oh 

Why? (hip-hop/ nu-jazz)
Zapraszamy na kolejny koncert w ra-

mach projektu Świdnickie Recenzje Mu-
zyczne, dzięki któremu recenzje widzów 
mają wpływ na repertuar ŚOK! Tym razem 
wystąpi Meek, Oh Why? - pięcioosobowy 
zespół o unikatowym brzmieniu, balansu-
jący pomiędzy wpływami muzyki elektro-
nicznej, hip-hopu i nowoczesnego jazzu. 
Przy użyciu rapowanego słowa i nieogra-
niczonej niczym otwartości muzycznej, 
zespół w hipnotyczny sposób przeprowa-
dza odbiorców przez podróż pełną skraj-
ności: od lirycznych, tajemniczych poszu-
kiwań, po kipiący ze sceny żywioł.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bi-
lety: 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł (w 
dniu koncertu)

25-28 września
„Czas na teatr”

Na projekt „Czas na teatr” składa się, 
jak co roku, kilkadziesiąt wydarzeń o róż-
nym charakterze: spektakle, performan-
ce, salony poezji, spotkania z aktorami, 

warsztaty, lekcje, spacery tematyczne 
po ważnych kulturowo miejscach Świd-
nicy. Priorytetem „Czasu na teatr” jest 
działalność edukacyjna, wychowywanie 
kolejnych pokoleń widzów ciekawych 
scenicznej sztuki. Dlatego spotkania z 
aktorami i ludźmi teatru organizowane są 
także w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych. 

Szczegółowy program projektu 
„Czas na teatr” dostępny jest na stronie 
www.sok.com.pl

Wstęp na imprezy jest wolny. 

25 września, godz. 18.00
Spotkanie z aktorem 

Zbigniewem Walerysiem
Spotkanie ze Zbigniewem Walery-

siem poprowadzi Aleksandra Kulak.
Aktor jest absolwentem Studium 

Aktorskiego przy Teatrze Polskim we 
Wrocławiu (1979). Współpracował z Te-
atrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem 
Dramatycznym w Legnicy, Teatrem Pol-
skim w Poznaniu  oraz Teatrem im. Ja-
racza w Olsztynie. Znany jest szerokiej 
publiczności z seriali telewizyjnych: „Ko-
misja morderstw”, „Czas honoru”, „M jak 
miłość”, „Kobiety ze Lwowa” czy „Korona 
Królów”.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

27 września, godz. 19.00
Metalowy piątek 
w Klubie Bolko

To kolejna propozycja dla fanów i 
fanek ekstremalnego grania! Wystąpią 
zespoły polecane przez muzyków Col-

lision / Disorder / Plethora. Oprócz ich 
własnych nagrań, usłyszycie też m.in. 
grupy: Behemoth / Jinjer / KAT & Roman 
Kostrzewski / Lilla Veneda / Nightwish / 
Rammstein / Vader / Ketha. 

Kogo jeszcze chcielibyście usłyszeć 
w tym zestawie? Piszcie na maila tru-
skawka@sok.com.pl z tematem „Metalo-
wy piątek”. Pierwszeństwo na playliście 
dostaną zespoły z Polski (im nowszy al-
bum, tym lepiej), ale wszystkie propozy-
cje będą rozpatrzone.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 
wstęp wolny

28 września, godz. 12.00
Alchemia teatralna: 

„Teatr w Japonii” 
— lekcja prof. Kocura

W Japonii rozwinęły się unikalne i 
wyjątkowo wyrafinowane tradycje te-
atralne, porównywalne z dokonania-
mi antycznych Greków oraz Williama 
Szekspira. Wciąż praktykowane i po-
pularne są tam nie tylko dawne formy 
teatru, ale także obrzędy, z których na-
rodził się teatr. Współcześni japońscy 
artyści sławni są natomiast z podejmo-
wania wyjątkowo radykalnych ekspe-
rymentów. Teatr w Japonii to fenomen 
w skali światowej. Opowie o nim prof. 
Mirosław Kocur w czasie specjalnej 
lekcji dla świdniczan. 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, wstęp 
wolny

28 września, godz. 16.00
Teatr na czasie: „Och, Emil” 

— spektakl familijny

Spektakl familijny „Och, Emil”, w wy-
konaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu, powstał na podstawie znanej po-
wieści Astrid Lindgren „Emil ze Smalan-
dii”. Opowiada o przygodach radosnego, 
rezolutnego i odważnego chłopca, który 
marzy o tym, by stać się dorosłym. Nie-
sforny Emil nieustannie zaskakuje swo-
ją rodzinę nowymi pomysłami. Chce 
być żołnierzem, „szybkobiegaczem”, 
„wszystkozjadaczem”, strażakiem, leka-
rzem… Jak każde wszędobylskie dziecko, 
jest ciekawy świata, pragnie wchłonąć 
go jak najwięcej, ale pomimo dobrych 
chęci, często popada w tarapaty. Jest 
przy tym mądrym dzieckiem i w efekcie 
swoich zmagań zdaje sobie sprawę, że 
nic nie osiągnie bez szkoły.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: 10 zł

28 września, godz. 19.30
Salon Poezji 

— „Tango Notturno” 
– koncert piosenek XX-lecia 

międzywojennego
Dzięki klasycznie i nastrojowo za-

aranżowanym utworom, słuchacze po-
czują niezwykły klimat przedwojennych, 
gwarnych, zadymionych, niezwykłych 

lokali… W repertuarze Salonu Poezji znaj-
dą się niezapomniane szlagiery z okresu 
XX-lecia międzywojennego, m.in.: „Mi-
łość Ci wszystko wybaczy”, „Ja się boję 
sama spać”, „Jesienne róże”, „Ta mała 
piła dziś” czy „Tango Notturno”. Pojawią 
się także utwory mniej znane, prawie za-
pomniane, choć równie piękne: „Ciemna 
dziś noc” z repertuaru Wiery Gran, czy 
też zabawna „Gramofonomanka” wy-
konywana niegdyś przez Mieczysława 
Fogga. 

Wystąpią: Urszula Makosz – śpiew, 
Paweł Pierzchała – fortepian, Michał Pół-
torak – skrzypce.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

4 października, godz. 10.00
Międzynarodowy 
Dzień Uśmiechu 

– „Uśmiech dla Świdnicy”
ŚOK oraz Niepubliczne Przedszko-

le Językowe „AbraCadabra” zapraszają 
wszystkich do udziału w akcji „Między-
narodowy Dzień Uśmiechu – Uśmiech 
dla Świdnicy”. Międzynarodowy Dzień 
Uśmiechu to radosne święto obcho-
dzone w pierwszy piątek październi-
ka od 1999 r. jego pomysłodawcą jest 
Harvey Ball, autor znanego na całym 
świecie symbolu żółtej uśmiechniętej 
buzi, tzw. smiley face, stworzonej w 
1963 r. Symbol ten reprezentować ma 
dokładnie to, co na co dzień chcemy 
widzieć jak najczęściej u innych ludzi 
– bezinteresowny uśmiech i radość ży-
cia.

świdnicki Rynek, wstęp wolny

6 października, godz. 8.00
Giełda staroci, numizmatów 

i osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat 

w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
gromadzi tłumy świdniczan oraz przy-
jeżdżających z całego Dolnego Śląska 
kolekcjonerów, łowców okazji i miło-
śników rzeczy, których w sklepach już 
kupić nie można. Stałe spotkania mają 
w Świdnicy kolekcjonerzy numizma-
tów, pocztówek, birofiliści i filateliści. 
Kupić można meble, dzieła sztuki i bi-
żuterię, stare zegary oraz akcesoria i 
części służące do przywracania starym 
przedmiotom ich dawnego blasku.

świdnicki Rynek, wstęp wolny

12 października, godz. 19.00
Recenzje Muzyczne: 

71Tonman (doom metal)
Tonman to wrocławski zespół, któ-

ry istnieje od 2013 r., a w 2017 r. wydał 
swój trzeci oficjalny album „Earthwreck”.  
Kapela wystąpi w Świdnicy dzięki re-
cenzji „Earthwreck” napisanej i przesła-
nej do ŚOK przez Krzysztofa Kowalew-
skiego. 

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bi-
lety: informacja wkrótce na sok.com.pl

14 października
„Zgaga” 

- monodram Doroty Stalińskiej
W siódmym miesiącu ciąży Rachel 

Samstat odkrywa, że jej mąż Mark kocha 
inną kobietę. Fakt, że rywalka "jest wyso-
ka jak wieża, ma szyję jak żyrafa i nos jak 
trąbę słonia", jakoś jej nie pociesza. Cza-
sami jednak pociesza ją gotowanie, gdyż 
Rachel zajmuje się pisaniem książek ku-
charskich. Pomiędzy próbami ratowania 
swego małżeństwa, bohaterka podaje 
niektóre ze swych ulubionych przepisów 
kulinarnych.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: 50/40 zł (przedsprzedaż), 60/50 zł 
(w dniu wydarzenia)
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Ziemnego. Zginął 15 września 2014 r. 
Wraz ze swoim nieodłącznym przyja-
cielem - psem Omarem - utonął w By-
strzycy, kiedy rzucił się na pomoc po-
rwanemu przez prąd rzeki zwierzęciu. 
Miał 74 lata.

Zawody, które odbyły się w niedzie-
lę, 8 września, rozegrano systemem bra-
zylijskim, co pozwoliło każdej drużynie 
rozegrać co najmniej cztery spotkania. 
W oficjalnym otwarciu memoriału wzięli 
udział m.in.: syn pana Wiesława Łukasz 
Kułakowski z rodziną, wiceprezydent 
Świdnicy Jerzy Żądło, wicestarosta 
świdnicki Zygmunt Worsa oraz p.o. dy-
rektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Jan Czałkiewicz. Nie zabrakło 
ciepłych słów oraz anegdot z przeszło-
ści. 

W rywalizacji sportowej na korcie 
najlepiej wypadła para Elżbieta Wasz-
kiewicz i Sebastian Kalemba, która w 
decydującej potyczce poradziła sobie 
z mikstem Katarzyna Kałat i Ireneusz 
Wiercigroch.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Elżbieta Waszkiewicz, Sebastian Kalemba
2. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch
3. Edyta Pawłowska, Andrzej Pawłowski
4. Małgorzata Misiek, Krzysztof Waszkiewicz
5. Justyna Mróz, Piotr Orzechowski
6. Elżbieta Orzechowska, Jacek Orzechowski
7. Justyna Dąbrowska, Przemysław Sulima
8. Anna Lis, Rafał Lis
9. Violetta Biedermann, Rafał Biedermann
10. Violetta Sztuka, Dariusz Sztuka
11. Zofia Grzelczak, Janusz Majewski

Zagrali dla pana Wiesława 

W turnieju mikstów wzięło udział 11 par. Łącznie podczas memoriału pamięci Wiesława Kułakowskiego rozegrano 25 spotkań

Już po raz piąty rodzina, przyjaciele 
oraz podopieczni Wiesława Kułakow-
skiego spotkali się na korcie i upamięt-
nili rocznicę jego śmierci. 

Przypomnijmy. Kułakowski był 
wielkim fanem świdnickiego sportu. 
Ukończył wrocławską AWF, był na-
uczycielem i trenerem oraz działaczem 

sportowym. Był także jednym z twór-
ców świdnickiego Tenis Fan Klubu i 
animatorem organizowanej wspólnie z 
ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Tenisa 
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Centrum Meblowe MEBEL-STYL
ul. Spacerowa 2-4, 58-100 Świdnica
Tel. 748 578 191
Email: kontakt@mebelsty.pl
www.mebelstyl.pl
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- Wysoki poziom rozgrywek i wielka 
rywalizacja drużyn pozwoliły cieszyć się 
kibicom siatkówki zaciętymi pojedynkami. 
Mecze z mocnymi rywalkami to doskona-
łe przygotowanie dla naszych zespołów 
przed nadchodzącymi rozgrywkami Ligi 
Dolnego Śląska w kategorii kadetek – 
mówi prezes Polonii Świdnica Grażyna 
Działowska i dodaje: - W turnieju wzięła 
udział również nasza druga drużyna, któ-
ra w całości składa się z młodziczek, czyli 
siatkarek w niższej kategorii wiekowej. 
Mimo to podopieczne Michała Tomiało-
wicza pokazały się z bardzo dobrej strony 
i rywalizowały ze starszymi rywalkami jak 
równe z równym - zaznacza. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. AZS AWF Wrocław – najlepsza zawod-

niczka: Oliwia Suboczewska
2. MKS Polonia I Świdnica – najlepsza za-

wodniczka: Kinga Kaszubska

3. Chemik Police – najlepsza zawodnicz-
ka: Julia Markiewicz

4. Uni Eco Opole – najlepsza zawodnicz-
ka: Natalia Śleziona

5. MKS Energa 17 Kalisz – najlepsza za-
wodniczka: Aleksandra Kunicka

6. MKS Polonia II Świdnica – najlepsza 
zawodniczka: Kinga Fąfara

7. MMKS Kłodzko – najlepsza zawod-
niczka: Maja Ilczyszyn

8. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
– najlepsza zawodniczka: Otylia Gawlik

Organizatorzy turnieju dziękują pre-
zydent Świdnicy Beacie Moskal-Sła-
niewskiej i marszałkowi Dolnego Śląska 
Cezaremu Przybylskiemu za wsparcie 
finansowe i ufundowanie pucharów, 
medali i dyplomów oraz nagród dla naj-
lepszych drużyn i wyróżniających się za-
wodniczek.

Daniel Gębala

Młode siatkarki 
się spisały

Za nami pierwszy akt IX Turnieju im. Tadeusza Ząbka. Jako pierwsze w szranki stanęły kadetki MKS Polonia Świdnica. 
Ostatecznie najlepiej spisały się wrocławianki, ale odnotować trzeba bardzo dobrą postawę naszych siatkarek. 

W najbliższy weekend (21-22 września) na boisku zameldują się juniorki oraz młodziczki.  
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Od przegranej w Brzegu z Orlikiem 
26:28 (15:14) rozpoczęli nowy sezon w 
II lidze piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica. 
Szare Wilki, które dysponują najmłod-
szym składem w lidze (średnia wieku 
nieco ponad 20 lat), wróciły na ten po-
ziom rozgrywek po dwóch latach.

 – Waleczność i ambicję młodego ze-
społu oceniam pozytywnie, ale w pierw-
szym meczu na wyjeździe popełniliśmy za 
dużo błędów. Zabrakło nam też doświad-
czenia, zwłaszcza w końcówce spotka-
nia. Rozgrywania końcówek musimy się 
uczyć – podsumowuje prezes ŚKPR, Ar-
kadij Makowiejew.

Początek spotkania bardzo dobrze 
ułożył się dla świdnickiej drużyny. ŚKPR 
dość szybko, bo już po kwadransie, od-
skoczył rywalom na pięć bramek (8:3) i 
mimo nienajlepszej skuteczności kon-
trolował grę. W 25. Minucie, po dwóch 

kolejnych trafieniach  Patryka Dębow-
czyka,  na tablicy wyników pojawił się 
rezultat 15:9. Niestety, ostatnie minuty 
pierwszej części były dla Szarych Wil-
ków nieudane. Seria kar sprawiła, że 
ŚKPR momentami musiał sobie radzić 
trójką zawodników w polu. Orlik potrafił 
to wykorzystać i zmniejszył straty do jed-
nej bramki (14:15). 

Po zmianie stron trwała zacięta wal-
ka gol za gol, ale minimalną przewagę 
utrzymywał Orlik. W końcówce ŚKPR 
konsekwentnie zbliżał się do drużyny z 
Brzegu o jedno trafienie, ale gospodarze 
nie wypuścili z rąk zwycięstwa.

Orlik Brzeg – ŚKPR Świdnica 30:28 
(14:15)

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Chmiel 9, Pęczar 
5, Borowski 4, Starosta 4, Dębowczyk 3, Jaro-
szewicz 1, Redko 1, Wołodkiewicz 1, Etel, Jan-
kowski, Pierzak, Stadnik

Orlik odleciał na dwie bramki
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Dopisała frekwencja oraz rewela-
cyjna dyspozycja uczestników szóstej 
edycji Świdnickiego Biegu na Wieżę 
Ratuszową. 99 śmiałków zmierzy-
ło się z wyzwaniem pokonania trasy, 
której meta znajdowała się na szczy-
cie wieży ratuszowej.

Setka wbiegła na wieżę

Tradycyjnie próba polegała na poko-
naniu pętli wokół świdnickiego Rynku, a 
następnie na wbiegnięciu po 222 scho-
dach na taras widokowy wieży ratuszo-
wej. Łącznie w rywalizacji, która odbyła 
się w sobotę, 14 września, wzięło udział 
35 kobiet i 64 mężczyzn. 

Wśród kobiet bezapelacyjnie naj-
lepsza okazała się Aneta Pęczar, która z 

rezultatem 2:28,110 ustanowiła nowy re-
kord w kategorii pań. Wśród panów naj-
szybszy okazał się  Mateusz Zalewski z 
czasem 2:01,110. 

Top 5. kobiet:
1. Aneta Pęczar – 2:28,110
2. Katarzyna Budziszewska – 2:34,053
3. Justyna Wołowicz – 2:50,422

4. Małgorzata Kułakowska – 3:06,296
5. Aleksandra Sikora – 3:11,296
Top 5. mężczyzn:
1. Mateusz Zalewski – 2:01,110
2. Mateusz Ślepokura – 2:01,935
3. Łukasz Brańka – 2:03,786
4. Konrad Dzierżoniowski – 2:05,128
5. Adrian Bednarski – 2:07,265

Daniel Gębala

„Wpadaj – gramy!” - pod takim ha-
słem odbywają się bezpłatne zajęcia 
piłkarskie dla dzieci i młodzieży w wie-
ku od 7 do 16 lat. Grać można cyklicznie 
w każdy wtorek i piątek w godz. 19:00-
22:00 na boisku przy ul. Ułańskiej. 

Piłka nocna to inicjatywa, która zo-
stała opracowana wspólnie ze Szkocką 
Federacją Piłkarską, pod Patronatem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jej ce-
lem jest promowanie zdrowego stylu 
życia oraz pozytywnych i prospołecz-
nych postaw wśród młodzieży. Na bo-
isku wszyscy są bowiem równi, nie ma 
lepszych i gorszych, o wyniku rywalizacji 
decydują umiejętności i zaangażowanie 
zawodników, a nie ich status materialny, 
czy społeczny. Sport uczy zasad, rywa-
lizacji fair play, szacunku wobec innych 
uczestników, samodyscypliny i systema-
tyczności.  

– Pomysł na piłkę nocną przywędro-
wał do nas ze Szkocji – mówi Lech Gu-
zowski, pomysłodawca projektu. –  Od 
kilku lat z powodzeniem gramy we Wro-
cławiu, cieszymy się, że obejmujemy tą 
inicjatywą kolejne regiony. 

Piłkarskie granie w godzinach wie-
czornych nie jest przypadkowe. To czas, 
kiedy dzieciom i młodzieży brakuje zor-
ganizowanych zajęć i spędzają czas 
przed komputerem lub telewizorem 
albo szukają sposobów na zabicie nudy 
na własną rękę. Nocne zajęcia „Wpadaj 
– gramy!” są  alternatywą dla siedzenia 
w domu.

Organizatorzy nocnych zajęć piłkar-
skich zapewniają sprzęt sportowy oraz 
opiekę profesjonalnego trenera. 

Nocne kopanie młodych piłkarzy 
na Ułańskiej

Z roku na rok Bieg na Wieżę Ratuszową cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział 99 osób
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Nocne zajęcia sportowe organizowane są we wtorki i piątki przy ul. Ułańskiej
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