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Ruszył kolejny etap przebudowy Kraszowickiej

str. 4

Rozpoczęła się 
przebudowa 
kolejnego odcinka 
ulicy Kraszowickiej, 
czyli fragmentu od 
ul. Przyjaźni do ul. 
Torowej, włącznie 
z przejazdem 
kolejowym. 

Za nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie brakowało emocji i dobrej zabawy. Udało się także pobić  
o 50 tys. złotych zeszłoroczny rekord. Wspólny sztab Świdnicy oraz gminy Marcinowice uzbierał 232 tysiące 866,83 zł. 

Świdnica grała 
z WOŚP 
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Świdnica

Od trzech lat udowadniają, że kultura może wychodzić na ulice i odmieniać rzeczywi-
stość. Fundacja „Ładne Historie” to grupa przyjaciół, która zaprasza świdniczan do aktywi-
zujących projektów. O początkach działania i planach na przyszłość z Marią Ziębą, prezes 
fundacji, rozmawia Agnieszka Komaniecka.

Jak to się wszystko zaczęło? 
Skąd pomysł na fundację?

- Fundację założyliśmy jako grupa przy-
jaciół, animatorek i animatorów kultury 
w 2016 roku. Chcieliśmy sformalizować w 
ten sposób projekty, które prowadziliśmy 
już w Świdnicy, działając jako grupa nie-
formalna – Lato na podwórku i Posłucha-
ne – oraz dać sobie w ten sposób większe 
możliwości rozwijania oferty i zapewnienia 
jej trwałości. Od początku przyświecała 
nam chęć zaproszenia innych do współ-
tworzenia kultury, którą my rozumie-
my jako narzędzie rozwoju i pozytywnej 
zmiany w naszym otoczeniu – podwórku, 
mieście, regionie. Naszą intencją jest „od-
czarowywanie” kultury, dbanie o jej coraz 
większą dostępność. Właśnie dlatego 
chcemy docierać z nią na podwórka, a 
także do różnych miejscowości na Dolnym 
Śląsku i do grup o utrudnionym dostępie 
do wzbudzającej zainteresowanie i zróż-
nicowanej oferty. Dokładamy wszelkich 
starań, aby nasza oferta była dostępna 
dla osób z niepełnosprawnościami. Bar-
dzo ważna jest dla nas również polityka 
zrównoważonego rozwoju – krok po kro-
ku wprowadzamy do naszych projektów 
działania w duchu „less waste”, chcemy 
zachęcać do odpowiedzialnej postawy 
wobec otaczającego nas świata zarówno 
uczestników naszych działań, jak i innych 
organizatorów życia kulturalnego. 

Ciężko było przetrzeć szlaki?
- Większość z nas posiada wielolet-
nie doświadczenie w obszarze animacji 
i upowszechniania kultury, co bardzo 
pomaga nam w pracy. Oczywiście, cały 
czas się uczymy. Inwestujemy w rozwój 
naszych kadr - animatorów, wolontariu-
szy. A najwięcej uczymy się od naszych 
odbiorców. Każdy projekt to spotkanie 
z drugim człowiekiem, jego potrzebami, 
pragnieniami, poglądami – jest to per-
spektywa niejednokrotnie różniąca się od 
naszej, więc jest to często duża lekcja po-
kory, ale również olbrzymia satysfakcja, 
kiedy udaje się znaleźć wspólny język, 
wypracować jakieś nowe rozwiązania. 

Czym dokładnie zajmuje się 
fundacja dzisiaj? Jakie projekty 
tworzy? 

- Dzisiaj fundacja działa w kilku miastach 
na Dolnym Śląsku, w tym przede wszyst-
kim w Świdnicy i we Wrocławiu, ale także 
Jeleniej Górze, Legnicy i mamy nadzieję, 
że od tego roku również w Wałbrzychu. 
Realizujemy dobrze znane świdniczanom 
cykliczne projekty, czyli Lato na podwórku 
– projekt, w ramach którego w każde wa-
kacje organizujemy 50 dni bezpłatnych, 
otwartych zajęć kreatywnych dla dzieci, 
Łączą nas góry – w ramach którego oso-
by z niepełnosprawnościami i osoby zdro-
we wspólnie zdobywają górskie szlaki, 
Lekcje Sztuki – czyli zapoczątkowany w 

Piszą świdnickie 
ładne historie

Świdnicy cykl spotkań z najciekawszymi 
przedstawicielami świata kultury i sztuki 
współczesnej, który podróżuje po Dolnym 
Śląsku w formie tematycznych edycji. Jak 
widać, jest to oferta bardzo różnorodna, 
zarówno jeśli chodzi o formułę działania, 
jak i grupy odbiorców. Jest tak dlatego, że 
nasze działania zawsze są odpowiedzią 
na potrzeby, które zastajemy, dostrzega-
my, z którymi przychodzą do nas nasi od-
biorcy. Ale też dlatego, że zespół fundacji 
stale się powiększa, a każda nowa osoba 
przynosi swoje pasje, zainteresowania i 
pomysły. Warto tu również wspomnieć o 
kilkunastu animatorkach projektu „Lata 
na podwórku”, które przez całe wakacje 
realizują z nami zajęcia w Świdnicy, o na-
szych wolontariuszkach i wolontariuszach 
oraz o ponad 50 osobach, które każdego 
roku współpracują z nami przy różnych 
projektach – artystach i artystkach, kura-
torach i kuratorkach, ekspertkach i eks-
pertach z różnych dziedzin. 

Jak fundację odbierają świdni-
czanie? Chcą pomagać w pro-
jektach? 

- W Świdnicy od samego początku 
spotykamy się z bardzo pozytywnym 

odzewem i – co dla nas najważniejsze 
– grono naszych odbiorców i sympaty-
ków stale się powiększa. To daje nam 
siłę i motywację do działania. Można 
się do nas przyłączyć na różne sposo-

Projekty w liczbach (dane za 2019 rok)
Bezpieczna szkoła, bezpieczne podwórko
Termin realizacji: luty - czerwiec 2019
Efekt: 900 dzieci ze Świdnicy na bezpłatnych zajęciach z bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i pierwszej pomocy
Projekt: Łączą nas góry
Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019
Efekt: 2 edycje, 202 osoby niepełnosprawne i sprawne razem na górskich szlakach
Projekt: Lekcje Sztuki
Termin realizacji: marzec 2019
Efekt: 4 edycje tematycznych spotkań dla dorosłych odbiorców kultury w 4 mia-
stach
Projekt: Lato na podwórku
Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019
Efekt: 5 podwórek, 50 dni bezpłatnych zajęć, łącznie 1086 dzieci na zajęciach
Projekt: Z kulturą u Najnajów
Termin realizacji: październik 2019
Efekt: 45 dzieci do 3 roku życia po raz pierwszy w teatrze
Projekt: Wojny podwórkowe
Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2019
Efekt: 8 warsztatów kreatywnych i multidyscyplinarna wystawa dla dzieci

by – zostać naszym wolontariuszem, 
przekazać nam materiały lub darowi-
znę pieniężną, dorzucić się do naszych 
puszek. Jesteśmy też otwarci na osoby, 
które przychodzą do nas z pomysłem 
na ciekawe działanie. Coraz częściej 
jesteśmy również pracodawcą – środ-
ki z pozyskiwanych przez nas dotacji 
wydatkujemy w większości właśnie 
w Świdnicy i tworząc zespół do po-
szczególnych projektów w pierwszej 
kolejności bazujemy na lokalnych ka-
drach. Takie skuteczne i szerokie dzia-
łanie nie byłoby możliwe bez zaanga-
żowania wielu partnerów. To, co wyróż-
nia Świdnicę w pozytywny sposób, to 
dobry klimat do wspólnego działania. 
W naszym mieście jest bardzo rozwi-
nięta kultura działania w partnerstwie, 
co na każdym kroku podkreślamy – od 
samego początku wspierają nas takie 
instytucje jak Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Centrum Wspierania Organizacji Poza-
rządowych. Ale również firmy i miejsca 
prywatne. Bardzo chwalimy sobie do-
brą współpracę z samorządem miej-
skim oraz powiatowym. Nasi partnerzy 
to również szkoły i parafie – jak widać 
ta partnerów jest bardzo długa i stale 
się ona powiększa. 

Plany na rok 2020? Jakie pro-
jekty będą realizowane? No-
wości? Niespodzianki?

- W 2020 roku świdniczanie mogą liczyć 
na kontynuację naszych regularnych 
projektów. Z pewnością lato spędzimy 
wspólnie na podwórkach. Szykujemy 
też kolejne edycje projektów Łączą nas 
góry oraz Lekcje sztuki. Wkrótce poja-
wi się na ten temat więcej informacji, 
warto więc zapisać się na newsletter, 
śledzić nasze profile w mediach spo-
łecznościowych i stronę internetową. 
Wspólnie z Miejską Biblioteką Publicz-
ną oraz Świdnickim Ośrodkiem Kultu-
ry szykujemy też nową rzecz – bogatą 
ofertę działań dla tzw. „Najnajów” czyli 
dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia. 
Będą to zarówno – jak do tej pory – za-
jęcia nieodpłatne, jak i odpłatne. Na-
szym najważniejszym celem na ten rok 
jest krzewienie wśród świdniczan idei 
wolontariatu. Chcielibyśmy zaprosić do 
programu wolontariackiego zarówno 
młodzież, jak i seniorów czy świdnickich 
przedsiębiorców. Dla naszych wolonta-
riuszy szykujemy wiele niespodzianek 
i możliwości rozwoju. Im więcej osób 
przyłączy się do naszych działań, tym 
będą one bogatsze, ciekawsze i peł-
niejsze – jest to więc dla nas zdecydo-
wany priorytet na 2020 rok. 
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- W 2020 roku świdniczanie mogą liczyć na kontynuację naszych regularnych projektów. Z 
pewnością lato spędzimy wspólnie na podwórkach - zapowiada Maria Zięba
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Pani Janina szukała miesz-
kania dla córki od dwóch lat. 
Kiedy trafił się wymarzony 
lokal, bez zawahania zaak-
ceptowała cenę podaną w 
ogłoszeniu i umówiła się z 
właścicielem na podpisa-
nie umowy przedwstęp-
nej. Posiadała pieniądze na 
wkład własny, reszta miała 
pochodzić z kredytu hipotecz-
nego.

Przy umowie przedwstępnej wpła-
ciła tytułem zadatku kwotę 15 tysięcy 
złotych. Umówiła się jednak na słowo z 
właścicielem, iż jeśli nie dostanie kredy-
tu, ten odda jej zadatek w całości.

Proces kredytowania trwał około 
czterech tygodni. Niestety, aż z trzech 
banków przyszła odpowiedź negatywna. 
Powód decyzji banków: była za stara na 
wzięcie kredytu hipotecznego, pomimo 
iż posiadała zdolność kredytową. 

Poprosiła więc właściciela o od-
danie zadatku, a ten pieniędzy nie 
oddał! Powiedział, że zadatek nie 

jest zwrotny, a umowa słow-
na nie ma zastosowania! 

Pani Janina straciła majątek 
zbierany latami. - Nic dziw-
nego - stwierdza ekspert w 
obrocie nieruchomościami 
Michał Sztangret, właści-
ciel biura MR Nieruchomo-

ści w Świdnicy.
Przede wszystkim musimy 

rozpoznać różnicę między zalicz-
ką a zadatkiem. Zaliczka jest zwrotna, 

zadatek nie. W tej sytuacji Pani Janina po-
winna zapisać w umowie przedwstępnej 
klauzulę, która umożliwiłaby jej zwrot za-
inwestowanych środków.  - Trudno zgła-
szać roszczenie o pieniądze, jeśli wiąże 
nas jedynie słowo. Dobrze skonstruowana 
umowa to podstawa przy sprzedaży nieru-
chomości. W pierwszej kolejności jednak 
Pani Janina powinna udać się do dobrego 
doradcy kredytowego w celu sprawdzenia 
zdolności kredytowej oraz do pośrednika 
w obrocie nieruchomości w celu wynego-
cjowania korzystnych dla niej warunków 
- radzi ekspert.

Świdnica, Ofiar Oświęcimskich 28
tel. 534 830 247

www.mr-nieruchomosci.eu

Straciłam zadatek 
za mieszkanie!
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Podczas czytelniczego spotkania na 
oddziale dziecięcym obecny był Robert 
Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów. 
Przeczytał małym pacjentom historię o 
Elmerze, wyjątkowym słoniu w kratkę, 
którego przygody pomagają dzieciom 
pracować nad trudnymi emocjami. Do 
wspólnego czytania włączyła się także 
Alicja Synowska, członek zarządu po-
wiatu świdnickiego.

– Książka to dla nas pretekst do 
budowania głębokiej relacji, edukacji, 
rozmowy o emocjach. Podczas pobytu 
w szpitalu oswajanie różnych lęków ma 
szczególne znaczenie, a wspólne przeży-
wanie książkowych historii zdecydowanie 
w tym pomaga – mówi Agnieszka Mach-
nicka, prezeska Fundacji Zaczytani.org.

Zaczytane Biblioteki otwierane są 
przede wszystkim na dziecięcych od-
działach szpitalnych, ale też w domach 
dziecka, hospicjach, a także w ośrodkach 
dla dorosłych. Codzienny kontakt z lite-
raturą pomaga małym i dużym czytelni-
kom łatwiej radzić sobie z trudną i nie-
kiedy smutną codziennością.

Od tej pory mali pacjenci w Świd-
nicy będą mogli codziennie korzystać z 
książek, a zbiory będą stale uzupełniane 
przez Fundację Zaczytani.org.

Oprac. Ak

Pierwsza 
Zaczytana Biblioteka 
w Świdnicy otwarta!
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To pierwsza w Świdnicy Zaczytana Biblioteka

W poniedziałek 20 stycznia w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy została otwarta 
pierwsza w mieście Zaczytana Biblioteka. Jej mecenasem 
są Polskie Koleje Państwowe.
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Rozpoczęła się przebudowa ko-
lejnego odcinka ulicy Kraszowickiej, 
czyli fragmentu od ul. Przyjaźni do ul. 
Torowej, włącznie z przejazdem kolejo-
wym. To się wiąże z utrudnieniami dla 
kierowców.

Wyznaczone zostały trasy objazdo-
we ulicą Kraszowicką i Bystrzycką. W ob-
szar zamkniętego odcinka drogi dostęp 
będą mieli mieszkańcy i klienci podmio-
tów gospodarczych mających tam swoje 
siedziby. Wyłączenie z ruchu kolejnych 
fragmentów drogi zależne będzie od po-
stępu robót budowlanych. W pierwszej 
kolejności rozpoczną się prace związane 
z budową kanalizacji deszczowej, na-
stępnie sieci energetycznych i oświetle-
nia drogowego. Na koniec wykonywane 
będą prace drogowe.  Na przełomie lu-
tego i marca planowane jest całkowite 
zamknięcie przejazdu kolejowego przy 
ul. Torowej, który również zostanie prze-
budowany. 

Wymieniona zostanie konstrukcja 
jezdni i chodników, wybudowane będą 
ciągi pieszo-rowerowe. Wykonana zo-
stanie nowa kanalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie drogowe. Równocześnie 
będzie prowadzonych szereg prac przy 
sieciach infrastruktury technicznej. Fir-
ma Tauron zlikwiduje napowietrzną sieć 
energetyczną, a Świdnickie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji wy-
mieni swoje sieci.

Zadanie inwestycyjne podzielone 
zostało na dwa etapy. Pierwszy odcinek 

Ruszył 
kolejny etap 
przebudowy ulicy 
Kraszowickiej

Zamknięto fragment od ul. Przyjaźni do ul. Torowej. Na przełomie lutego i marca planowane 
jest także całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego przy ul. Torowej

wykonany zostanie w roku 2020, a kolej-
ny (od ul. Działkowej do ul. Bystrzyckiej) 
przewidziany jest do realizacji w 2021 
roku. 

Wykonawcą robót drogowych jest 
wyłoniona w drodze przetargu firma 
HYPMAR. Wartość prac w pierwszym 
etapie to około 4 miliony złotych. Całość 
zadania to kwota prawie 6,5 miliona zło-
tych. 

Przypomnijmy, że zadanie to dofi-
nansowane zostało w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Miastu przyzna-
no dotację w wysokości 50 % kosztów 
inwestycji. 

Oprac. ak
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14 stycznia w wieku 85 lat zmarł 
ksiądz Stanisław Pasyk, wieloletni pro-
boszcz parafii św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Świdnicy.

Ksiądz Stanisław Pasyk urodził się 
23 marca 1935 r. w Zamieściu (parafia 

Zmarł ksiądz 
Stanisław Pasyk

Tymbark). Święcenia kapłańskie przyjął 
15 czerwca 1958 r. we Wrocławiu, gdzie 
pracował również przez pierwsze lata 
jako wikariusz. Kolejne lata duszpaste-
rzował w Jeleniej Górze  i w Dzierżonio-
wie. Jako młody proboszcz tworzył pa-
rafię w Zgorzelcu. Od 1972 roku przez 
35 lat był proboszczem parafii pw. św. 
Józefa w Świdnicy. Współtworzył także 
trzy inne  parafie w Świdnicy: pw. NMP 
Królowej Polski na Osiedlu Młodych, 
pw. Ducha Świętego na Zawiszowie i pw. 
św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej. 

Po przejściu na emeryturę najpierw 
jako rezydent pomagał w kościele pw. 
św. Józefa w Świdnicy, a następnie prze-
niósł się w rodzinne strony do parafii w 
Królowej  Górnej. Uroczystości pogrze-
bowe, zgodnie z testamentem zmarłego 
kapłana, odbyły się w Świdnicy w koście-
le pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski 22 stycznia. Został pochowany na 
cmentarzu przy Al. Brzozowej w Świdni-
cy.

Oprac. DG
(Informacje zebrane 

dzięki uprzejmości Gościa Świdnickiego) 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 stycznia na cmentarzu przy Al. Brzozowej
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W ciągu 45 lat występowali na 
scenach 17 krajów świata. Pod koniec 
grudnia zakończyli tournée w Indiach. 
ZPiT Jubilat podsumował miniony rok i 
nagrodził tancerzy za osiągnięcia arty-
styczne. 

Spotkanie podsumowujące, zaaran-
żowane w indyjskim klimacie, odbyło 
się w piątek 17 stycznia w klubie Bolko. 
Wzięli w nim udział tancerze z zespo-
łów, rodzice i przyjaciele. Obecni na spo-
tkaniu dyrektor Świdnickiego Ośrodka 
Kultury Anna Rudnicka, przewodniczą-
ca Komisji Kultury Rady Miejskiej Danu-
ta Morańska oraz radny Wiesław Żurek  
rozdali łącznie 96 medali .

Nie zabrakło prezentacji artystycz-
nych zespołów oraz filmiku podsumo-
wującego pobyt w Indiach. - Na zapro-
szenie RYAN INTERNATIONAL SCHOOL w 
New Delhi w Indiach, Zespół Pieśni i Tań-
ca Jubilat i Mażoretki Prima uczestniczyły 
w kolejnym Międzynarodowym Festiwalu 
Twórczości Artystycznej. Towarzyszyły im   
zespoły z Meksyku, Rosji, Niemiec, Iranu, 
Tunezji, Maroko, Indonezji, Łotwy, Ugan-
dy oraz liczne zespoły indyjskie. Festiwal 
charakteryzował się unikalną formą, róż-
norodnością folkloru z różnych zakątków 
świata, otwartością na nowe, połączeniem 
rozrywki i wysokiego poziomu artystycz-
nego uczestników, gdzie taniec i kultura 
świata łączy się i integruje ludzi – opowia-
da choreograf Anna Trzeciak. Podczas 
konkursu ZPiT Jubilat wywalczył Diamen-
tową Statuetkę, a Mażoretki Prima -Dia-

mentową Statuetkę oraz I miejsce w kat. 
Tance Zachodnie i nagrodę 5000 rupii. 
- Indie dla nas to jeszcze jedna wspania-
ła wyprawa artystyczna. Cieszymy się, że 
możemy krzewić naszą kulturę w dalekiej 
Azji. Oprócz koncertów, warsztatów i prób 
uczestnicy festiwalu mieli też przeznaczony 
czas na zwiedzanie zabytków. Organizato-
rzy zadbali nie tylko o wysoki poziom ar-
tystyczny, ale także o atrakcje turystyczne. 
Zespoły zwiedziły najważniejsze miejsca i 
zabytki m. in. Taj Mahal – mauzoleum ce-
sarza Szahdżahana oraz zespół budowli 
fortecznych i pałacowych. Nie zabrakło 

ŚPWiK wspomaga 
edukację

Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Ze-
spół Szkół Budowlano-Elektrycz-
nych zawarły porozumienie o współ-
pracy dydaktycznej. To reakcja na 
sygnały zgłaszane przez rynek pracy 
i postęp dokonujący się w technice.

Szkoła, a dokładnie klasy o profi-
lu technik-elektryk oraz nauczyciele 
przedmiotów zawodowych otrzymają 
wsparcie kadry inżynieryjnej miejskiej 
spółki wodociągowej w zakresie no-
woczesnych technologii stosowa-
nych w przedsiębiorstwach wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych. Uczniowie 
budowlanki otrzymają możliwość 
odbywania miesięcznych praktyk za-
wodowych, najlepsi trafią na płatne 
staże zawodowe. Fachowcy z ŚPWiK 
o różnych specjalnościach będą brać 
udział w lekcjach zawodowych, pre-
zentacjach, targach międzyszkolnych 
a także konkursach wiedzy o elek-
tryce. Szkoła zyska możliwość do-
posażenia laboratoriów w niezbędny 
sprzęt wypożyczany na czas egza-
minów zawodowych i zakupu sprzę-
tu po preferencyjnych cenach. - Dla 
firmy porozumienie oznacza wczesne 
dotarcie do potencjalnych pracow-
ników. Przekonanie uczniów do zalet 
pracy w naszym zespole, do pracy w 
firmie komunalnej, ale przede wszyst-
kim poznanie ich zainteresowań, ta-
lentów i zdolności, tak by adekwatnie 
do okoliczności wspomagać proces 
edukacji zawodowej potencjalnych 
pracowników. Liczymy, że dzięki tej 
współpracy młodzi ludzie będą mogli 
dobrze i szybko odnaleźć się na rynku 
pracy z korzyścią dla pracodawców – 
wyjaśnia Jacek Sochacki, prezes za-
rządu ŚPWiK.

Oprac. ak

Jubilat z przytupem 
zakończył 2019 rok

Podczas spotkania zaprezentowały się zespoły taneczne, między innymi Zespół Pieśni i Tańca 
Jubilat

także czasu na zakupy na miejskim ba-
zarku pełnym indyjskich specjałów, mate-
riałów i przypraw. Rytuał   symbolicznego 
nakładania kumkum (kropek na czole) i 
łańcuchy z kwiatów – jedne z elementów 
tradycji indyjskich powitań  – na długo po-
zostaną w pamięci uczestników. To tamtej-
sze zwyczaje odpędzające złe duchy. Oby i 
nam przyniosły szczęście. Za nami kolejny 
wspaniały rok. Przed Nami przygotowania 
do obchodów 45-lecia działalności ZPiT 
Jubilat oraz 5 –lecia Mażoretek Prima – 
dopowiada Lubomir Szmid.
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Ważą od 3,25 do 7 gramów, a rozpię-
tość ich skrzydeł wynosi 12-18 centyme-
trów. To najmniejszy europejski i polski 
nietoperz. Karliki malutkie, bo o nich 
mowa, od lat wybierają świdnicką kate-
drę jako miejsce swojej zimowej hiberna-
cji. Rokrocznie specjaliści z Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Nadleśnictwa Świdnica 
liczą te małe i pożyteczne ssaki. W tym 
roku doliczono się 598 karlików i 2 nocek 
rudych. To prawdopodobnie największa 
tego typu kolonia w naszym kraju. 

Wykwalifikowani specjaliści z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, studenci oraz wo-
lontariusze wraz z pracownikami Nadle-
śnictwa Świdnica od lat sprawdzają liczeb-
ność karlików malutkich, które zapadają w 
sen zimowy na ciężko dostępnych kon-
dygnacjach katedry. W tym roku liczenie 

Świdnickie nietoperze 
mają się dobrze

odbyło się w piątek 15 stycznia. - Na razie 
kolonia utrzymuje się na stałym poziomie. 
Kilka lat temu odnotowaliśmy rekord, po-
nad 900 osobników. Z reguły jednak zimuje 
tutaj około 500-700 karlików. Ich liczebność 
jest zależna od warunków zewnętrznych, 
od tego, jaką mamy zimę. Czy jest mroźna 
czy łagodna, jak na przykład w tym roku, a 
także naszych możliwości ich dostrzeżenia. 
Karliki potrafią się ukryć naprawdę bardzo 
głęboko w szczelinach. Często jest tak, że 
ich nie widzimy, ale słyszymy – opowiada 
doktor Joanna Furmankiewicz z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Karliki malutkie 
hibernują od listopada do marca. Na zi-
mowiska wybierają zazwyczaj budynki, 
szczeliny skalne, piwnice i jaskinie. W Pol-
sce są  pod ścisłą ochroną. 

Daniel Gębala

Karliki malutkie, bo o nich mowa, od lat wybierają świdnicką katedrę jako miejsce swojej zimo-
wej hibernacji. Co roku odbywa się ich liczenie
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- Ta praca sprawia mi ogromną frajdę. Spotykam się 
z wieloma ludźmi, zapraszam na koncerty i daję publicz-
ności to, czego potrzebuje – mówi Zuzanna Bator, świd-
nicka organistka, założycielka Fundacji Dobrej Muzyki. 

Dlaczego muzyka stała się pani sposobem na 
życie i dlaczego wybrała Pani akurat organy?

- Jako dziecko muzykalnych rodziców-melomanów w wie-
ku 5 lat rozpoczęłam naukę gry na fortepianie. Po 9 latach 
zmieniłam instrument na organy. Mój nauczyciel Klemens 
Kamiński był cenionym wrocławskim organistą, a także 
pasjonatem tego instrumentu. Ponad pięćdziesiąt lat z za-
angażowaniem pełnił funkcję organisty Katedry Wrocław-
skiej. Prowadził duże chóry i orkiestry, komponował muzykę 
liturgiczną i koncertował na największych w Polsce orga-
nach. Jego uczniowie mogli zatem poznać pracę organisty 
w nad wyraz fascynującej formie. Gdy po raz pierwszy jako 
uczennica zagrałam wspólnie z innymi organistami koncert 
w kościele na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu poczułam, 
jak bardzo porywający jest ten instrument, który wprawia w 
drgania wielką nawę kościoła. Profesor Klemens Kamiński 
był moim pierwszym mentorem i pod jego wpływem w wieku 
16 lat zdecydowałam się profesjonalnie zająć muzyką. Je-
stem mu za to bardzo wdzięczna.

W Świdnicy mieszka Pani od 2012 roku? W jaki 
sposób trafiła Pani do naszego miasta?

- Właściwie do Świdnicy przeprowadziłam się pod koniec 
2011 roku. Mój mąż Maciej Bator - także organista - uczył 
wówczas w studium organistowskim i otrzymał propozycję 
pracy w kościele św. Józefa. Wymagało to od niego obec-
ności na miejscu, więc zdecydowaliśmy się przeprowadzić z 
Wrocławia do Świdnicy. Zaczęliśmy organizować koncerty : 
w Katedrze Świdnickiej i w kościele pw. św. Józefa. To wła-
śnie tam jeszcze w grudniu 2011 r. zorganizowaliśmy pierwsze 
Koncerty Adwentowe. Nie mieliśmy pojęcia, jak to zostanie 
odebrane. Na pierwszy koncert przyszło ponad 150 osób i 
był to dla nas znak, że są odbiorcy i jest zapotrzebowanie na 
muzykę organową. Jako wrocławianka nie chciałam prze-
prowadzać się do mniejszego miasta, ale teraz cieszę się, że 
tak się stało. Uważam, że Świdnica ma te zalety dużego mia-
sta, które są dla mnie ważne, i zalety małego miasta, które 
ułatwiają życie codzienne. 

Niemal od samego początku wspólnie z mę-
żem prowadzi Pani, bardzo prężnie zresztą, w 
Świdnicy Fundację Dobrej Muzyki. Skąd po-
mysł na taką działalność? Jaki był jej odbiór?

- Odbiór od początku był bardzo dobry. Myślę, że znaleźliśmy 
się w odpowiednim miejscu i czasie. W Świdnicy od wielu lat 
nie było regularnych koncertów organowych, tymczasem 
są tu piękne instrumenty i pasjonaci muzyczni. Publiczność 
świdnicka jest niezwykle życzliwa i entuzjastyczna. Oboje z 
mężem jesteśmy organistami koncertującymi, absolwenta-
mi Musikhochschule w Stuttgarcie, szkoły o dużej renomie. 
Otrzymaliśmy wysokie kwalifikacje koncertowe, ćwicząc nie-
raz po 6-7 godzin dziennie. Po powrocie do Polski Maciej rzu-
cił się w wir pracy dydaktycznej i liturgicznej, a ja zaczęłam 
szukać swojej drogi. Początkowo ubiegałam się o pracę w kil-
ku miejscach, bezskutecznie. Założyłam swoją firmę o profilu 
dydaktyczno-koncertowym. Mój teść - profesor prawa Uni-
wersytetu Wrocławskiego Andrzej Bator - podpowiedział mi 
założenie fundacji w celu formalnego usprawnienia kwestii 
organizacji koncertów. Tak powstała Fundacja Dobrej Muzy-
ki. Na początku nie mieliśmy wiedzy na temat prowadzenia 
organizacji pozarządowej. Brakowało nam przygotowania i 
doświadczenia organizatorskiego, marketingowego, promo-
cyjnego. Wszystko robiliśmy więc metodą prób i błędów. Nie 
sądziłam, że Fundacja stanie się moim sposobem na życie. 
Dziś wiem, że tak miało być. Ta praca sprawia mi ogromną 
frajdę. Organizuję międzynarodowe festiwale organowe, wy-
darzenia popularyzatorskie, dydaktyczne, spotykam się z 
wieloma ludźmi, którzy stają się następnie współorganiza-
torami i partnerami wydarzeń. Zapotrzebowanie na muzykę 
klasyczną jest bardzo duże. Cieszę się, że mogę dać naszej 
wspaniałej publiczności coś wyjątkowego.

Zainteresowanie świdniczan muzyką klasycz-
ną, jak Pani wspomniała, jest duże i cały czas 
rośnie. A jak z zainteresowaniem sponsorów 
tego typu wydarzeń, bo jako Fundacja pozy-
skujecie środki z zewnątrz?

- Unikamy słowa sponsor, bo pejoratywnie się kojarzy. Mó-
wimy raczej o Mecenasach. Od 2018. roku uczymy się pod 
okiem Szczepana Kasińskiego z Agencji Fundraisingowej 
Armiger, jak dbać o relacje z Odbiorcami, Mecenasami, 

Darczyńcami. Jest dużo ludzi, którzy chcą wspierać sztukę. 
Budujemy grupę Przyjaciół Dobrej Muzyki - czyli naszych 
Mecenasów. To grono Przyjaciół Fundacji, którzy są z nami 
całym sercem i regularnie nas wspierają. Oni jako pierwsi 
dowiadują się o przedsięwzięciach Fundacji, otrzymują na-
grania z koncertów, są przez nas zapraszani na spotkania 
i ekskluzywne koncerty wyłącznie dla nich. Piszemy tak-
że wnioski o środki zewnętrzne. Coraz lepszą współpracę 
mamy z Ministerstwem Kultury, samorządami i fundacjami 
korporacyjnymi. Naszą działalność finansujemy z wielu źró-
deł. Pracy jest bardzo dużo, ale satysfakcja ogromna. 

Ile osób pracuje w fundacji?
- Zarząd fundacji stanowią cztery osoby. Codzienną pracę 
fundacji wykonują dwie z nich - ja - prezes Zarządu Fun-
dacji i dyrektor artystyczna oraz Ida Radecka, wiceprezes 
Zarządu Fundacji, koordynatorka projektów. Jej funkcję 
nazywamy „Mistrzyni Harmonii”, ponieważ potrafi zgrab-
nie połączyć wiele dziedzin, takich jak pisanie wniosków 
grantowych, prowadzenie strony www i profilu Fundacji w 
mediach społecznościowych, PR, kontakt z mediami i Dar-
czyńcami. Ida jest studentką IV roku Zarządzania Kulturą 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobywa wiedzę, 
którą od razu może wykorzystać w praktyce. Ja odbywam 
spotkania z Partnerami, ustalam programy koncertów, Fe-
stiwali, kontaktuję się z artystami i dbam o realizację misji 
Fundacji, którą jest uczenie lepszego rozumienia muzyki 
organowej. Poza tym współpracują z nami dwie nieoce-
nione pracowniczki biurowe i wyjątkowa, wspaniała księ-
gowa. Przy projektach - koncertach - swoją radą i wiedzą 
ekspercką pomagają nam pozostali członkowie zarządu 
- Maciej Bator i Piotr Zapałowicz (mój brat, wiolonczelista, 
ekonomista i przedsiębiorca) oraz wolontariusze, których 
praca jest dla nas bardzo ważna.

Jest Pani organistką koncertującą? Co to do-
kładnie oznacza?

- Organista koncertujący to profesjonalny muzyk, którego 
pracą jest granie koncertów organowych. W wielu miejscach 
na świecie organizowane są takie koncerty. Gdyby spojrzeć 
na kulturalną mapę Polski, festiwale organowe są wszędzie, 
jest więc gdzie grać. W 2019 r. mieliśmy również przyjemność 
zagrać dwa koncerty we Francji, trzy we Włoszech. Rok wcze-
śniej na Majorce. Grywamy w Niemczech, Czechach i innych 
krajach europejskich. Gramy też bardzo dużo prywatnych 
koncertów zamawianych przez grupy turystyczne w Kościele 
Pokoju w Świdnicy. W tej niezwykłej świątyni mój mąż Maciej 
pełni funkcję kantora (organisty tytularnego). Bardzo cenimy 
sobie możliwość współpracy z włodarzami Kościoła Pokoju 
- księdzem biskupem Waldemarem Pytlem i jego małżonką 
Bożeną Pytel. Ich dbałość o Kościół Pokoju jest wyjątkowa. 

Są zaangażowani w każdy aspekt działalności związanej 
ze świątynią. Szczególnie cieszy nas, że muzyka w Koście-
le Pokoju jest ważna, a co za tym idzie okazji do koncerto-
wania w Świdnicy mamy bardzo wiele. Koncerty organowe 
w Kościele Pokoju zamawiane są przy okazji wizyt ważnych 
gości, takich jak ambasadorzy, politycy, np. premier Ewa Ko-
pacz, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy przywódca na-
rodu tybetańskiego Dalajlama XIV. Ostatnio grałam koncert 
dla słynnego bollywoodzkiego aktora i producenta Amitabh 
Bachchan.

Miniony rok był obfity w wydarzenia: koncerty, 
stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, stypendium miejskie. Jakie to 
były dokładnie działania i jakie emocje temu 
towarzyszyły?

- To prawda, rok 2019 był bardzo bogaty artystycznie. 
Otrzymałam stypendium twórcze Ministra Kultury na okres 
dziewięciu miesięcy, podczas których opracowałam pięć 
transkrypcji -  organowych wersji utworów napisanych na 
inny instrument. Grałam także koncerty w Kościele Pokoju 
dla grup szkolnych. Tym koncertom towarzyszyło uczucie 
radości i zaskoczenia. Kiedy młodzież znajdowała się na 
emporze organowej obok studziesięcioletnich organów 
Schlaga, widziałam błysk w ich oczach i fascynację instru-
mentem. Uczestnicy mogli zobaczyć i usłyszeć organy z 
perspektywy organisty, także od środka. Koncerty cieszy-
ły się dużym powodzeniem. Umówiłam tylko pierwszy z 
nich, potem wieści się rozeszły i nauczyciele sami do mnie 
dzwonili. Zorganizowałam zatem więcej koncertów, niż 
pierwotnie planowałam (miało być 9, wyszło 11). W ramach 
stypendium miejskiego nagrałam 12 podcastów (audycji 
dźwiękowych dostępnych w internecie) i 6 filmów pt. „Mię-
dzy Organami”. W cyklu opowiadam o organach i muzyce 
organowej. Omawiam też poszczególne instrumenty firmy 
Schlag&Söhne.

Muszę spytać o plany, choć pewnie najbliższe 
miesiące, siłą rzeczy, przynajmniej dla Pani za-
wodowo będą nieco spokojniejsze. Jakie plany 
ma fundacja na najbliższy rok? Jakie projekty 
będą realizowane?

- Za kilka tygodni mam urodzić trzeciego syna, więc fak-
tycznie przez jakiś czas będę bardziej skoncentrowana na 
nowo narodzonym Henryku. Jednak znam siebie już na tyle 
dobrze, by wiedzieć, że za długo tak nie wytrzymam. W tym 
roku planujemy V edycję Międzynarodowego Festiwalu Or-
ganowego im. Christiana Schlaga, koncerty i wydarzenia 
towarzyszące. Celem festiwalu jest promocja świdnickiej 
firmy organmistrzowskiej Schlag&Söhne, która w XIX i XX 
w. wybudowała ponad tysiąc instrumentów. Większość 
zachowała się do dziś. Na Dolnym Śląsku tych organów 
jest najwięcej,  w ramach Festiwalu Schlaga organizujemy 
koncerty w kościołach wyposażonych w instrumenty świd-
nickiej wytwórni. Ponadto planujemy Koncerty Ziemi Świd-
nickiej. Zorganizujemy też koncerty zimowe. Zeszłoroczna 
edycja pokazała, że odbiór jest niesamowity. Na Koncercie 
Świątecznym było ponad 800 osób. Chcemy kontynuować 
cykl „Symfoniczne Organy Kościoła Pokoju” -  koncerty z 
muzyką filmową i symfoniczną graną na organach.

Wyznała Pani kiedyś, że marzy Pani o stworze-
niu Międzynarodowego Centrum Organowego 
im. Christiana Schlaga w Świdnicy. Jaki charak-
ter miałoby mieć to centrum i czy jest jakiś po-
mysł na realizację tego marzenia?

- Pierwszy konkretny pomysł to Wirtualne Centrum im. Chri-
stiana Schlaga - witryna internetowa zawierająca filmy, na-
grania, dokładne opisy i zdjęcia organów Schlaga. Portal 
zawierać ma wirtualną klawiaturę z możliwością włączenia 
sampli głosów organowych instrumentów wytwórni Schla-
g&Söhne. Drugim krokiem byłoby stworzenie Muzeum im. 
Christiana Schlaga. W naszych okolicach jest sporo ekspo-
natów, które mogłyby trafić do tego muzeum. Organiści na 
całym świecie znają firmę Schlag&Söhne, nie jest ona nato-
miast znana lokalnie. Największe organy Schlaga w Świd-
nicy znajdują się w Kościele Pokoju i w Katedrze Świdnickiej. 
Powstały w odstępie jednego roku (Katedra 1908, Kościół 
Pokoju 1909). Jedne były budowane dla Luteran, drugie dla 
Katolików i są między nimi wyraźne różnice. Firma Schla-
g&Söhne budowała instrumenty zarówno w kościołach 
katolickich jak i ewangelickich, a także dla prywatnych 
kupców. To dziedzictwo lokalne stanowi ogromny potencjał 
promocyjny dla Świdnicy. Myślę, że w ciągu kilku lat zreali-
zujemy ten projekt. 

Agnieszka Komaniecka

Zuzanna Bator: 
Marzę o centrum im. Christiana 
Schlaga w Świdnicy
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Zuzanna Bator z muzyką związana jest od dzieciństwa
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PODSUMOWANIE PROJEKTU 

„ZAKODUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO 

„WzMOCnij Swoje Otoczenie”

14 grudnia 2019 roku w Oddziale Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyły się 
ostatnie zajęcia z kodowania w ramach projektu edukacyjnego „Zakoduj swoją 
przyszłość”, współfinansowanych ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych w ramach konkursu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

W ramach projektu biblioteka przeprowadziła zajęcia z elementami kodowania 
we wszystkich świebodzickich szkołach podstawowych oraz dwóch przedszko-
lach. W listopadzie i grudniu w siedzibie biblioteki realizowane były warsztaty w ca-
łości poświęcone nauce kodowania, przeznaczone dla dzieci w wieku od pięciu do 
piętnastu lat. Biblioteka zrealizowała również cztery szkolenia z kodowania offline 
dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z gminy Świebo-
dzice. Łączna liczba beneficjentów projektu „Zakoduj swoją przyszłość“ wyniosła 
trzysta trzydzieści osób.

Grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych pozwolił na zakup wielu pomo-
cy dydaktycznych służących nauce kodowania, które umożliwiły poszerzenie ofer-
ty edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Pomimo że projekt 
dobiegł już końca, biblioteka dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
będzie kontynuowała działania edukacyjne służące nauce kodowania.
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W styczniu 2020 roku mija 25 lat od 
śmierci Wielkiego Kresowianina - pro-
boszcza bazyliki świdnickiej pw. św. Sta-
nisława i św. Wacława - ks. Dionizego Ba-
rana. 

Urodzony w Sieniawie nad Sanem k/ 
Jarosławia, absolwent Seminarium  Du-
chownego w Lucku, wyświęcony przez 
bp. Adolfa Szelążka w czerwcu 1939 r. Ka-
pelan sierocińca w Łucku, wikary w Kowlu, 
proboszcz w Sienkiewiczówce, nieopodal 
Łucka, a pod koniec II wojny światowej - 
proboszcz łódzkiej katedry. Był strażnikiem 
pamięci  ziemi  Łuckiej i okolic. W czasie 
mordów banderowskich wspierany przez  
żołnierza Wermachtu, Niemca z Sudetów, 
zorganizował przy swojej parafii w Sien-
kiewiczówce schronienie dla około 1 tys. 
uciekinierów z okolicznych wiosek, którzy 
mogli zginąć z rąk UPA. 23 czerwca 1943 
roku wyruszył z Sienkiewiczówki do Łucka 
konwój ludności polskiej, zorganizowany 
na wzór wojskowego taboru, pod osłoną 
polskiego oddziału samoobrony oraz żoł-
nierzy Hampla. Konwój był wielokrotnie 
atakowany przez małe grupy uzbrojonych 
oprawców. Nad całością tego polskiego 
exodusu czuwał ks. Dionizy Baran. Omal 
nie zginął, gdy jedna z kul przeleciała tuż 
nad jego głową, robiąc dziurę w kapeluszu 
(ksiądz  zachował przestrzelony kapelusz 
do końca życia jako talizman ). Po trzy-
dziestokilometrowej marszrucie konwój 
dotarł do Łucka bez strat. Ewakuacja pa-
rafian z Sienkiewiczówki nastąpiła prawie 
w ostatniej chwili. W połowie lipca 1943 r. 
banderowcy spalili kościół katolicki w Sien-
kiewiczówce (wybudowany w 1933 r.), ap-

Ks. Dionizy Baran: 
wyboista droga z Łucka do Świdnicy

tekę Jana Kubalskiego, sta-
cję kolejową, młyn i domy 
opuszczone przez Polaków. 
Zamordowali popa i spalili 
jego ciało, twierdząc, że na-
leżało go ukarać za przyjaźń 
z polskim księdzem - „chy-
trym Lachem, który wy-
prowadził swych parafian 
– ratując ich przed tym, na 
co sobie zasłużyli”. Ks. Dio-
nizy Baran mocno przeżył 
męczeńską śmierć swego 
przyjaciela. Był później orę-
downikiem porozumienia 
polsko–ukraińsko–niemiec-
kiego i jako symboliczne 
postacie podawał Niemca 
Hampla i popa Sawczuka z Sienkiewiczów-
ki, którzy jako ludzie różnych nacji potrafili 
się szanować i przyjaźnić. Ks. Dionizy Baran 
doczekał końca wojny, pełniąc funkcję pro-
boszcza łuckiej katedry.

Dramatyczne były dalsze losy ucie-
kinierów z Sienkiewiczówki. Niemcy za-
rządzili, aby „przyprowadzone bydło na-
tychmiast odstawić do rzeźni, a młodzież 
powyżej 15 lat wywieźć na roboty przymu-
sowe do Rzeszy. Ta wywózka  uratowała 
im właściwie życie. Według ustaleń Ewy 
i Władysława Siemaszków, latem 1943 
roku, w okresie największego banderow-
skiego terroru, Niemcy wywieźli z Łucka 
na roboty przymusowe około 10 tys. osób. 
Miasto otaczały luny palących się wsi pol-
skich, wyjście Polaków poza jego rogatki 
było równoznaczne ze śmiercią. W wigilię 
Bożego Narodzenia 1943 r. banderowcy 

niespodziewanie  zaatako-
wali przedmieścia Łucka, 
spalono tam polskie domy, 
Polaków mordowano sie-
kierami i nożami. W Łucku 
wyławiano płynące Styrem 
zwłoki zmasakrowanych 
ludzi z okolicznych wio-
sek i chowano na polskim 
cmentarzu. Ceremonie po-
grzebowe  prowadzili księ-
ża Władysław Bukowski i 
Dionizy Baran. Gdy w lutym 
1944 r. Łuck zajęła Armia 
Czerwona, enkawudziści 
wyłapywali upowców i wie-
szali ich na szubienicach 
ustawionych w centrum 

miasta, na piersiach zbrodniarzy zawieszali 
tabliczki z liczbą zamordowanych Polaków. 
Leon Popek, autor opracowań dotyczą-
cych dziejów polskiego kościoła na Wo-
łyniu w czasie wojny, pisze o porażających 
wyobraźnię aktach okrutnych mordów, 
których na polskich duchownych dopusz-
czali się banderowcy. I tak: ks. Ludwik Wro-
dawczyk  został przez nich  ukrzyżowany 
– razem z nim zginęło 1038 jego parafian 
w Ostrówkach, a ks. Karola Barana z Kort-
nicy  przepiłowano w drewnianym korycie 
drwalską piłą. Diecezję łucką opuściło 79 
księży, wśród nich Dionizy Baran. Osiadł na 
Śląsku, początkowo w Brzegu nad Odrą, 
gdyż w tej okolicy zamieszkali jego daw-
ni parafianie z sienkiewiczówki, którzy do 
końca życia uważali księdza za swego wy-
bawcę, a próżniej w Lubaniu i Nowej Soli. 11 
czerwca 1957 r. na wniosek ks. bp Bolesła-

wa Kominka, ordynariusza wrocławskiego, 
Ojciec Święty Pius XII przyznał ks. D. Bara-
nowi honorową godność tajnego szambe-
lana papieskiego, tj. prałata. A to w dowód 
uznania za wybitne zasługi dla kościoła. Z 
woli Stolicy Apostolskiej 30 września 1957 
roku otrzymał nominację od metropolity 
wrocławskiego ks. dra Bolesława Kominka 
na stanowisko proboszcza parafii świętych 
Stanisława i Wacława w Świdnicy i dzieka-
na dekanatu świdnickiego. W ten sposób 
ks. Dionizy Baran stał się spadkobiercą 
dziejów najstarszej parafii w grodzie Pia-
stów świdnickich.

Jak wspominałem wcześniej ks. Dioni-
zy Baran był strażnikiem Ziemi Wołyńskiej, 
a następnie był współtwórcą Kapituły Łuc-
kiej, w skład której wchodzili dawni księża 
związani z diecezją łucką. Organizował 
zjazdy koleżeńskie, m.in. w Świdnicy. Przy-
pominano na nich duszpasterzy, którzy 
przeszli „wołyńską Drogę Krzyżową”. Jako 
proboszcz świdnickiej bazyliki, natychmiast 
włączył się w remontowanie obiektu. 

Jesienią 1982 r. napisał prośbę do abpa 
Gulbinowicza o zgodę na jego przejście w 
stan spoczynku. 27 czerwca 1983 r. jego 
miejsce jako proboszcza zajmuje ks. L. So-
snowski. Ks. Baran pozostał przy kościele 
jako rezydent wśród życzliwych i kochają-
cych go osób. Odszedł do Pana 26 stycznia 
1995 r. w wieku 82 lat. Został pochowany na 
cmentarzu przy al. Brzozowej. 

Do opracowania tekstu posłużyła 
książka prof. Stanisława S. Nicieja "Kresowa 
Atlantyda" 

Karol Liwirski
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W każdym gospodarstwie domo-
wym powstają tzw. odpady problemowe, 
które ze względu na swoje rozmiary lub 
właściwości nie mogą być umieszczone 
w pojemnikach i kontenerach przezna-
czonych na niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:
▪ odpady wielkogabarytowe,
▪ odpady ulegające biodegradacji,
▪ zużyty sprzęt elektryczny 
  i elektroniczny,
▪ odpady budowlane i remontowe,
▪ przeterminowane i niepotrzebne leki.
Takie odpady należy dostarczyć do 
PSZOK-u.

Na terenie Świdnicy mamy Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Metalowców 4 (sie-
dziba Zakładu Oczyszczania Miasta).

PSZOK jest czynny:
▪ od  poniedziałku  do  piątku  w godzi-
nach od 8:00 do godziny 17:00,
▪ w soboty od godziny 10:00 do 14:00, 
poza dniami ustawowo wolnymi od pra-
cy

Do punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przyjmowane są 
niżej wymienione odpady od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych:
▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny,
▪ zużyte baterie i akumulatory,
▪ odpady budowlane i rozbiórkowe,
▪ meble i inne odpady wielkogabaryto-

we,
▪ zużyte opony,
▪ chemikalia, w tym opakowania po che-

mikaliach,
▪ odpady zielone,

▪ odpady ulegające biodegradacji inne 
niż zielone,

▪ inne odpady niebezpieczne powstają-
ce w gospodarstwach domowych,

▪ papier i tektura,
▪ metal,
▪ tworzywa sztuczne,
▪ szkło i opakowania ze szkła,
▪ opakowania wielomateriałowe,
▪ opakowania ulegające biodegradacji.

Odpady do PSZOK przyjmowane 
są w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, bez żadnych 
dodatkowych opłat. Przekazując odpa-
dy do PSZOK, należy okazać dokument 
potwierdzający zamieszkanie na terenie 
miasta Świdnica.

Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie 
przyjmie odpadów komunalnych, które 
nie są posegregowane. PSZOK nie przyj-
mie także odpadów, których nie można 
zidentyfikować lub zawierających azbest. 
Dostarczane odpady nie mogą być za-
nieczyszczone innymi odpadami. Odpady 
zielone (gałęzie) muszą być rozdrobnione, 
a odpady wymagające opakowania muszą 
być umieszczone w szczelnych pojemni-
kach i oznaczone etykietą identyfikacyjną.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje je-
dynie odpady komunalne. Jeśli jesteś 
przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od 
Ciebie odpadów pochodzących z pro-
wadzonej przez Ciebie działalności go-
spodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie 
wyjmują przywiezionych odpadów z po-
jazdu, ale wskazują miejsce, gdzie nale-
ży je donieść, i w którym pojemniku lub 
koszu umieścić. Zarówno transport, za-
ładunek, jak i rozładunek leży po Twojej 
stronie. Podczas rozładunku zachowaj 
czystość i porządek.

PSZOK: co i w jaki sposób 
do niego dostarczamy

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy odnośnie se-
gregacji odpadów. Te rzeczy, których nie można umieścić 
w pojemnikach, należy dostarczyć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. 

foto: D. Gębala
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Szacuje, że dotychczas udało mu 
się zebrać ponad 60 ton różnego rodzaju 
śmieci. Ludzie bezmyślnie i nielegalnie 
wyrzucają dosłownie wszystko: opony, 
meble, artykuły gospodarstwa domo-
wego. – Musimy się opamiętać i zacząć 

dbać o otaczający nas świat, bo inaczej 
doprowadzimy do globalnej katastrofy. 
Ekologia jest bardzo ważna! – apeluje 
Waldemar Woźniak. Mieszkaniec Pszen-
na, emerytowany pracownik Poczty Pol-
skiej, swój wolny czas i energię poświęca 

na sprzątanie terenów w gminach Świd-
nica oraz Marcinowice.

Pana Waldemara spotykamy w jego 
„naturalnym” środowisku. Wyposażony 
w rękawice i worki piąty dzień porząd-
kuje teren nielegalnego składowiska 

Waldemar Woźniak 
- ekologiczny bohater 

odpadów nieopodal wsi Kątki (gmina 
Marcinowice). W tym dniu pomaga mu 
kolega  Grzegorz. Setki zużytych opon 
samochodowych, wersalka, części sprzę-
tów RTV i AGD – to tylko namiastka tego, 
co udało się dotychczas zebrać. W tym 
miejscu niestrudzonego ekologa czeka 
jeszcze sporo pracy. On jednak nie zała-
muje rąk. – Jestem myśliwym. Poluję od 
41 lat. Widząc ten wszechobecny bałagan, 
nie mogę przejść obojętnie. Tak nie może 
być. Ochrona środowiska jest podstawą 
naszego życia. Jeśli nadal będziemy tak 
postępować, to za jakiś czas nas już nie 
będzie. Pokazują w telewizji, jak z morza 
wypływają wszystkie śmieci, ryby są chore. 
Takie rzeczy są niedopuszczalne. Musimy 
wszyscy mieć świadomość naszych czy-
nów – mówi Waldemar Woźniak. –Tereny, 
które udało mi się posprzątać, następnie 
monitoruję. Jak widzę jakieś worki albo 
śmieci, to od razu je przenoszę i zgłaszam 
gminie. Później przyjeżdża samochód i wy-
wożą nieczystości na wysypisko. Jakiś czas 
temu w Jakubowie (gmina Świdnica przyp. 
redakcja) na 500-metrowej trasie zebrałem 
24 tony śmieci. Pracowałem 10 dni po 8-10 
godzin. Niedługo muszę tam wrócić. Bobry 
zrobiły tamę na rzece i zebrało się już sporo 
śmieci i plastiku. Trzeba to sprzątnąć. Jest 
jeszcze dużo do zrobienia w Lutomi Górnej, 
Lutomi Dolnej czy Bojanicach. Teraz pilnie 
muszę zebrać śmieci w Wirkach i Tąpadłej. 
Przejeżdżając tamtędy, widzę w rowach 
pełno śmieci – zapowiada pan Waldemar.

Dzielna postawa  Waldemara Woź-
niaka  nie przechodzi bez echa. O jego 
dokonaniach informowały już media ogól-
nokrajowe oraz zagraniczne. Przez władze 
gminy Świdnicy został uhonorowany sta-
tuetką I Ekologa Gminy Świdnica. Rów-
nież dyrekcja służb drogowych powiatu 
świdnickiego doceniła starania samotne-
go ekologa. Miejmy nadzieję, że nie pójdą 
one na marne i sprawią, że społeczeństwo 
zrozumie, jak ważna jest ekologia, i dbanie 
o nasz ekosystem.
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Świdnicka policja ma swojego ko-
misarza lwa, który pomaga funkcjo-
nariuszom w ich interwencjach, gdzie 
obecne są dzieci, natomiast Straż Miej-
ska doczekała się własnego pluszowe-
go wsparcia w postaci strażnika szopa 
w pełnym umundurowaniu. Jedyne, 
czego brakuje, to imienia dla nowej 
maskotki jednostki. O pomoc w nazwa-
niu sympatycznego zwierzaka zwraca 
się komendant jednostki, Marek Fiło-
nowicz ogłaszając otwarty konkurs dla 
mieszkańców. 

„Procyon lotor”, czyli pochodzący z 
Ameryki Północnej szop pracz, to nie-
zwykle inteligentny gatunek średnich 
rozmiarów ssaka z rodziny szopowatych, 
zazwyczaj aktywny w nocy stał się nową 

Pomóż nazwać nową maskotkę  
Straży Miejskiej w Świdnicy

maskotką świdnickiej Straży Miejskiej. 
Pluszaki zostały zakupione przez mia-
sto w ramach działań przewidzianych w 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie Miasto 
Świdnica na 2019 r. W sumie do miejskiej 
formacji porządkowej trafiło 100 takich 
maskotek, które zostały przekazane 
przez prezydent miasta Świdnica, Beatę 
Moskal-Słaniewską. Będą one wykorzy-
stywane w trakcie realizacji działań profi-
laktyczno-edukacyjnych, prowadzonych 
przez Straż Miejską w Świdnicy w pu-
blicznych szkołach podstawowych oraz 
w czasie interwencji z udziałem dzieci. 

- Nasz nowy pomocnik będzie nie-
ocenionym wsparciem dla funkcjonariu-

Masz pomysł na imię dla maskotki? Skontaktuj się ze Strażą Miejską

szy straży miejskiej w ich codziennej pra-
cy. Aby mógł w pełni spełniać swoją rolę 
musi mieć jakieś imię. Dlatego zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców o pomoc 
w nazwaniu szopa pracza. Czekamy na 
Państwa zgłoszenia. Wybierzemy najcie-
kawsze 3 nazwy, które później poddamy 
internetowemu głosowaniu na profilu 
miasta na Facebooku „Świdnica Rynek z 
tradycjami”. Zwycięski pomysł oczywiście 
nagrodzimy – mówi Marek Fiłonowicz, 
komendant Straży Miejskiej w Świdnicy.

Swoje pomysły oraz propozycje 
można składać do 31 stycznia, bezpo-
średnio u dyżurnego w siedzibie Straży 
Miejskiej w Świdnicy przy ul. Dworco-
wej 2-8, bądź za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej pod adresem stra-
zmiejska@sm.swidnica.pl. 

Oprac. ak

codzienna 
porcja 

informacji 
na

mojaswidnica.pl
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Przez całą sobotę 11 stycznia w Galerii Świdnickiej licytowano 
zgromadzone wcześniej fanty - koszulki, vouchery, obrazy, 
torty w kształcie logo WOŚP, pióra. Tradycyjnie licytacje przy-
ciągnęły licznie świdniczan. Łącznie uzbierano 28 tys. złotych. 
O poczęstunek dla ekipy licytującej zadbała redakcja Mojej 
Świdnicy oraz Piekarnia Ciarkowscy. 
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Za rekordową 
sumę – 2 tys. 19 

złotych – zlicyto-
wano obraz Kamili 

Karst. Zakupił go 
właściciel firmy 
ZUP BADURA – 

Tadeusz Badura.

Wśród fantów na licytacji poja-
wiło się m.in. pióro sygnowane 
przez prezydent Beatę Moskal-
-Słaniewską. Wylicytował je 
radny Lech Bokszczanin. 

Świdnica grała z WOŚP całym serduchem

W czasie trwania licytacji do 
wspólnej zabawy całe rodziny 
zaprosiła Galeria Świdnicka. 
W programie pojawiły się m.in 
warsztaty z robotyki, kącik, gdzie 
można było budować z klocków 
LEGO czy punkt, w którym moż-
na było użyć pióra 3D..

Za nami 28. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Nie brakowało 
emocji i dobrej zabawy. 
Udało się także pobić o 
50 tys. złotych zeszłorocz-
ny rekord. Wspólny sztab 
Świdnicy oraz gminy Mar-
cinowice uzbierał 232 ty-
siące 866,83 zł. 

Hasło tegorocznego 
finału WOŚP brzmiało: „Po-
maganie jest dziecinnie 
proste. Gramy dla dzieci 
małych i bez focha – na 
zakup sprzętu dla specja-
listycznych szpitali dziecię-
cych”. W tym roku WOŚP 
chce zakupić nowoczesny 
sprzęt medyczny dla spe-
cjalistycznych szpitali dzie-
cięcych. Będą to placówki 
z oddziałami, które mogą 
dokonać specjalistycznej 
diagnozy oraz udzielić po-
mocy medycznej najciężej 
chorym dzieciom.

Przed rokiem w Świdni-
cy oraz gminie Marcinowi-
ce zebrano 182 tys. 271,40 
zł. 
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Motoorkiestra, która na stałe 
wpisała się do kalendarza orkie-
strowych wydarzeń, tradycyjnie 
przyciągnęła tłumy
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WOŚP to w Świdnicy także wielkie święto fanów mo-
toryzacji. Świdnicka Moto Orkiestra tradycyjnie odbyła 
się na Zawiszowie. Widowiskowe przejazdy, symulato-
ry, licytacje gadżetów związanych z rajdami samocho-
dowymi czy ciepły poczęstunek to tylko część z atrak-

cji przygotowanych przez organizatorów. Podczas 
eventu udało się zebrać aż 27 tys. 122,82 zł! 
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W orkiestrowe 
granie włączyli 

się także ucznio-
wie I Liceum 

Ogólnokształ-
cącego, którzy 
zorganizowali 

specjalny kon-
cert

Konto orkiestry 
zasilił także dochód 

ze sprzedaży ciast 
w I Liceum Ogólno-

kształcącym

45 tys. 206,96 zł – dokładnie tyle udało się uzbierać podczas 28. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Strzelcach (gmina Marcinowice). Na ten 

wynik zapracowali wszyscy mieszkańcy gminy. Od godz. 15.00 sala gimna-
styczna w Szkole Podstawowej w Strzelcach pękała w szwach. Licytowano 

zgromadzone wcześniej przedmioty i vouchery. Przed szkoła w namiocie moż-
na było otrzymać swojskie ciasta i potrawy, za datek na WOŚP. Przygotowano 

także szereg atrakcji dla najmłodszych. Łącznie zebrano ponad 45 tys. zł. Z 
licytacji – prawie 27 tys. zł. 

Prezydent przekazała także 
voucher na rodzinny prze-

jazd ścieżkami rowerowymi 
po Świdnicy zakończony 

wspólnym obiadem. Wylicy-
towali go właściciele piekar-
ni PASOL-PACO – Katarzyna i 

Mariusz Lenkiewicz. 

Świdnica grała z WOŚP całym serduchem
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Jury w składzie Kazimiera Mar-
cińczak-Momot — przewodnicząca 
jury, Teresa Wagilewicz – świdnicka 
poetka, filolog, aktorka amatorskie-
go teatru „Alchemia teatralna”, Tade-
usz Szarwaryn – muzyk, kompozytor, 
aranżer, autor tekstów piosenek, aktor 
amatorskiego teatru „Alchemia te-
atralna” oraz ksiądz Przemysław Po-
jasek -redaktor świdnickiego ,,Gościa 
Niedzielnego’’ przyznało następujące 
nagrody:

W grupie przedszkolnej:
A/ nagrodzono nagrodami finansowy-
mi po 700 zł dla  każdej z grup 
1. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy, 
/montaż słowno-muzyczny „Anielskie 
Boże Narodzenie”/ — za bogatą sceno-
grafię, urozmaicony układ choreogra-
ficzny i „anielską” biel przedstawienia.
2. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w 
Świdnicy,/jasełka „Wyszykujmy piękny 
dom”/ — za przesłanie, aby oczekując 
na Nowonarodzone Dziecię uprzątnąć 
nie tylko nasze domy, ale i nasze serca. 

3. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia 
Sióstr Prezentek w Świdnicy, /jasełka 
pantomimiczne „Dolnośląskie pielgrzy-
mowanie —jasełkowe granie”/ — za wa-
lory edukacyjne przekazane w formie 
pantomimy
4. Przedszkole Niepubliczne „Weso-
ła Piątka” w Świdnicy, /przedstawienie 
jasełkowe „Dzieciątko maleńkie”/ — za 
radosne i barwne widowisko przy szop-
ce Bożej Dzieciny.
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 
16 w Świdnicy,/jasełka „Nasza szopka”/ 
za pełne wdzięku widowisko, radośnie 
przedstawiające prawdę o Narodzeniu 
Jezusa.
6. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdni-
cy, /jasełka „Uwierz w święta”/ — za ak-
torsko wypracowane role oraz barwną 
choreografię.
B/ wyróżniono nagrodą finansową w 
wys. 300 zł i kartą podarunkową  wys. 
100 zł  
1. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, 
/jasełka „Broda Heroda”/ — za grę ak-
torską i dopasowanie scenariusza do 

możliwości prezentowania go przez 
dzieci.

W kategorii szkół:
A/ nagrodzono nagrodami finansowy-
mi po 700 zł dla każdej z grup
1. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, 
/jasełka „Tajemnice lasu”/ — za rado-
sne leśne kolędowanie. 
B/ wyróżniono nagrodami finansowy-
mi po 300 zł i kartami podarunkowymi  
wys. 100 zł  dla każdej z  grup:  
1. Szkoła Podstawowa w Witoszowie 
Dolnym, /świąteczna baśń „Dziewczyn-
ka z zapałkami”/ — za połączenie treści 
teologicznych z fabułą baśni Andersena. 
2. Szkoła Podstawowa w Pszennie, /ja-
sełka „Przemienienie”/ — za włączenie 
formy teatru kukiełkowego do żywego 
planu aktorskiego.

W kategorii fundacji, instytucji i grup 
zorganizowanych: 
A/ wyróżniono nagrodami finansowy-
mi po 300 zł i kartami podarunkowymi  
wys. 100 zł dla każdej z grup:

1. Fundacja UT UNUM SINT w Świdnicy, 
/jasełka „W Betlejem wielka radość się 
dzieje”/ — za bogactwo kostiumów i po-
mysłowe wykorzystanie gry światełek w 
tańcu. 
2. UKS Acro Club Świdnica, /montaż 
muzyczno-wokalno-akrobatyczny/ — 
za innowacyjną formę prezentacji z na-
wiązaniem do przekazu biblijnego.
3. PSONI Koło w Świdnicy i Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Świdnicy, /
montaż słowno-muzyczny „Europejskie 
święta”/ — za prezentację obchodów 
świąt Bożego Narodzenia w krajach eu-
ropejskich.
4. Schola Parafii Miłosierdzia Bożego w 
Świdnicy, /jasełka „Narodziny Bohate-
ra”/ — za walory instrumentalno-wokal-
ne prezentacji.

W kategorii dorosłych uczestników 
Przeglądu
A/ wyróżniono nagrodami finansowy-
mi po 300 zł i kartami podarunkowymi  
wys. 100 zł dla każdej z grup:
1. Zespół Ale Babki i kapela GOKSiR 
Świdnica, /montaż słowno-muzyczny 
„Kolędowe myśli”/ — za prezentację 
świdnickiej widowni mniej znanych ko-
lęd i pastorałek.
2. Dzienny Dom Senior Wigor w Świd-
nicy, /montaż słowno-muzyczny „Me-
lodia świąt”/ — za poetycki nastrój wie-
czoru wigilijnego w aspekcie upływają-
cego czasu.
3. Świetlica Wiejska w Burkatowie GOK-
SiR Świdnica, /spektakl kolędniczy „W 
drodze do Jezusa”/ — za kontynuowa-
nie polskiej tradycji kolędniczej chodze-
nia po domach ze świątecznymi życze-
niami i głoszeniem Narodzin Jezusa.

Nagrody indywidualne w postaci kart 
podarunkowych otrzymują:
1. Wiktoria Zaorska za rolę Maryi i pięk-
ny śpiew w spektaklu Przedszkola Miej-
skiego nr 4 w Świdnicy
2. Maciej Dzimira za rolę Orła w spekta-
klu Zespołu Szkół Specjalnych w Świd-
nicy
3. Martyna Piotrowska za rolę Maryi w 
spektaklu Miejskiego Przedszkola Inte-
gracyjnego „Słoneczko” nr 16 w Świdni-
cy
4. Joanna Chojnowska za reżyserię 
spektaklu „Awantura w Przechwałko-
wie” 
5. Maciej Kruk za rolę Ebenezera Scro-
oge’a w spektaklu Niepublicznego 
Przedszkola Językowego„Abracadabra” 
w Świdnicy
6. Stanisław Bałdo za rolę Chłopca z 
obozu koncentracyjnego Gross Rossen 
w spektaklu Przedszkola Publicznego 
Zgromadzenia Sióstr Prezentek 

Na finał XXVIII Świdnickiego Prze-
glądu Zespołów Kolędniczych zapre-
zentowali się podopieczni Przedszkola 
Miejskiego nr 15 z przedstawieniem ja-
sełkowym „Uwierz w święta”. 
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Poznaliśmy najlepszych kolędników
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Kolędowali 
z Wojskową Orkiestrą 
Reprezentacyjną

Za nami siódma edycja Świd-
nickiego Kolędowania. W niedzielny 
wieczór 12 stycznia w kościele pw. 
NMP Królowej Polski na os. Młodych 
licznie zgromadzeni świdniczanie 
mieli okazję wysłuchać i zaśpiewać 
kolędy wspólnie z Orkiestrą Repre-

zentacyjną Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu. 

Organizatorem wydarzenia byli: 
radny Jan Jaśkowiak, miasto Świdnica, 
Stowarzyszenie Dla Dobra Publicznego 
oraz Wydział Duszpasterski Świdnickiej 
Kurii Biskupiej.

Cztery dni prezentacji, 27 różnorodnych form przekazu bożonarodzeniowych treści i aż 
1050 kolędników! Dobiegła końca XXVIII edycja Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolęd-
niczych. W piątek 17 stycznia poznaliśmy wyróżnione zespoły. Łączna pula nagród wyniosła 
9200 zł.
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
26 stycznia, godz. 18.00

Sonori Ensamble 
— koncert karnawałowy „Muzyka 

z czterech stron świata”
Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z różnych 
stron świata! W programie koncertu spotkają 
się cztery różne żywioły muzyczne. Organi-
zatorzy zapraszają na mroźną, surową pół-
noc Europy, odmalowaną w skandynawskiej 
muzyce scenicznej Edvarda Griega i trady-
cyjnych fińskich pieśniach wielogłosowych. 
Wprost z północy przeniosą publiczność na 
gorące, żywiołowe, pulsujące tanecznymi ryt-
mami południe Europy. Złote lata włoskiego 
bel canta przypomną komediowe, żartobliwe 
sceny z oper Gioacchino Rossiniego, zaś nie-
poskromiony hiszpański charakter zagości w 
scenach i fortepianowej fantazji na motywach 
opery „Carmen” Georgesa Bizeta.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60/50 zł

31 stycznia, godz. 19.00
The Cuban Latin Jazz

The Cuban Latin Jazz w projekcie „Music of Bu-
ena Vista” to ogromna dawka muzyki rodem z 
Kuby, muzyki, która ekscytuje, zachwyca i jest 
pełna pasji. To niezwykłe połączenie muzy-
ki jazzowej, latynoskiej i kubańskich rytmów. 
Jeśli z wypiekami na twarzy oglądaliście film 
„Buena Vista Social Club” i cenicie sobie mu-
zyczne wydarzenia, które sprawiają radość, są 
pełne żaru i namiętności to The Cuban Latin 
Jazz zaprezentuje wam to, co kochacie!
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60/50 zł

2 lutego, godz. 8.00
Giełda staroci, 

numizmatów i osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy 
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego 

Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców oka-
zji i miłośników rzeczy, których w sklepach 
już kupić nie można. Stałe spotkania mają w 
Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztó-
wek, birofiliści i filateliści. Kupić można meble, 
dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz ak-
cesoria i części służące do przywracania sta-
rym przedmiotom ich dawnego blasku.
świdnicki Rynek

7 lutego, godz.19.00
TRUSKAWKA #2: The Shapeless 

One + Toxide + Mindless (rock)
Drugi koncert w ramach Świdnickiego Prze-
glądu Muzycznego 2020! W repertuarze spo-
ro nawiązań do klasyków od Black Sabbath, 
przez scenę Seattle po naszą rodzimą Repu-
blikę chociażby. Wystąpią Mindless (grunge), 
Toxide (hard rock) i The Shapeless One (hard 
rock). Ich nagrania i wideo wykonane w ra-
mach projektu „Setka w teatrze” można zoba-
czyć pod adresem: sok.com.pl/setka.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety 10 zł 
(przedsprzedaż) / 15 zł (w dniu wydarzenia)

8 lutego, godz. 18.00
„Księżniczka czardasza”

„Księżniczka czardasza” to jedna z najbardziej 
znanych i uwielbianych operetek napisana 
przez najwybitniejszych librecistów wiedeń-
skich. Operetka przepełniona jest największy-
mi hitami łączącymi czar wiedeńskich salo-
nów i węgierskich rytmów. Na scenie wystą-
pią wspaniali soliści międzynarodowych scen 
operowych z towarzyszeniem znakomitej Or-
kiestry Teatru Muzycznego Arte Creatura.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 70/60 zł

13 lutego, godz. 20.00
„Rubinowe gody” (spektakl 

Wrocławskiego Teatru Komedia)
Czy po czterdziestu latach wspólnego życia 
wiemy wszystko o naszym partnerze? Nie 

chodzi tu nawet o jakieś skrywane tajemnice, 
ale o jego nigdy niewypowiedziane pragnie-
nia, aspiracje czy preferencje. Grażyna i Ma-
rian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają razem 
do luksusowego hotelu, by czterdziestą rocz-
nicę ślubu uczcić inaczej, niż wszystkie po-
przednie. Polityka miesza się w tym spektaklu 
z codziennym z życiem, a rodzinna sielanka z 
polityczną debatą.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 70 zł

16 lutego, godz. 16.00
„Przygody Pingwina Pik-Poka” 

(spektakl familijny)
Opowieść o małym pingwinku, który marzył, 
aby podróżować po świecie. W podróż zabie-
ra go mała dziewczynka. Od tego momentu 
zaczynają się niesamowite przygody. Lalka 
Pik-Poka to mapet konstruowany na oczach 
dzieci. Aktorzy przybierają różne postacie, 
a scenografia przebudowuje się jak klocki 
LEGO. Rozśpiewany spektakl bawi i zachwyca 
kunsztem aktorów.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 10 zł

22 lutego, godz. 17.00
„Kobieta idealna” (spektakl)

Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i 
zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje rozterki 
każdego z nas. Sekret, spisek, zmowa, oszu-
stwo, gierki, romans - jak się w tym wszystkim 
nie pogubić, skoro każdy ma coś do ukrycia? 
Wszyscy grają przemyślane przez siebie role. 
Uleczyć ich może tylko prawdziwa miłość, ale 
jak się połapać, kto jest kim, żeby odpowied-
nio ulokować uczucia? Doskonała komedia o 
mieszaniu ról damsko-męskich, o konieczności 
łączenia sił i o znajdywaniu radości w małych 
rzeczach. Niezrównany popis aktorski. Bezkon-
kurencyjna wartka fabuła osadzona w naszej 
rzeczywistości. Czy kobieta idealna istnieje? 
Świetna komedia, ale chyba zbyt optymistycz-
na.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80/70 zł

23 lutego, godz. 17.00
„To tylko sex” 

(monodram Olgi Bołądź)
Wielki przebój West Endu w opracowaniu 
artysty kabaretowego Szymona Jachimka —
związanego z kabaretem Limo. Aktorka Olga 
Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru przed-
stawi cenne rady i wskazówki. Reżyserem tej 
interaktywnej sztuki dla dorosłych jest Gio-
vanni Castellanos — znany z wyreżyserowania 
hitu „BOEING, BOEING”.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80/70 
zł

28 lutego, godz. 18.00
„Kochanie wróciłem”

„Kochanie wróciłem” to znakomita kome-
dia będąca swoistym lustrem, w którym w 
przerwach pomiędzy wybuchami śmiechu 
przeglądamy się my wszyscy — widzowie w 
teatrze i główni aktorzy w naszym własnym 
życiu. Jest jeszcze jedna, może najważniej-
sza bohaterka tej zabawnej sztuki – miłość. 
Ta, dla której i dzięki której żyjemy. Z głę-
boką wiarą, że choć „stara” – to nie „zardze-
wieje”.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 95/85 
zł

29 lutego, godz. 19.00
TRUSKAWKA #3: 

Johnny Trzy Palce + Ślad 
+ Bluefaces (alternatywa)

Trzeci koncert w ramach Świdnickiego Prze-
glądu Muzycznego 2020! Prezentowane w 
tym dniu gatunki rzadko goszczą na pierw-
szych stronach gazet, ale lokalnych fanów z 
pewnością nie zabraknie. Pojawią się Bluefa-
ces (cold wave), Ślad (blues) oraz Johnny Trzy 
Palce (country).
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety 10 zł 
(przedsprzedaż) / 15 zł (w dniu wydarze-
nia)
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zaprasza
wszystkich

na spotkanie

sobota
25.01.2020 

10.00-14.00
godz.:

galeria, II piętro

zagrajmy
razem 
dołącz 
do 
klubu

MBP zaprasza

kultura

„Patyki, badyle“ to relacja badaczki sa-
motnie podążającej ścieżkami natury. To 
pogranicze fizyki Newtona i poetyki, to 
matematyka i filozofia, a przede wszyst-
kim szczera czułość dla żyjących zielonych 
istot.

Wypożyczalnia dla 
dorosłych poleca!

Z ptakami łączy nas ponad 50 genów od-
powiedzialnych za mowę, muzykowanie i 
śpiewanie. Nasze włosy i paznokcie zbudo-
wane są z tego samego białka, co ich pióra. 
Łączy nas też zamiłowanie do patrzenia w 
niebo, gadania na każdy temat oraz skłon-
ność do wiązania się w pary.

W drugiej po fenomenalnie przyjętym 
„Atlasie: Doppelganger” powieści Domini-
ka Słowik po mistrzowsku zaciera granice 
między możliwym i niemożliwym, by za-
brać czytelnika w gąszcz niewyjaśnialnych 
zjawisk codzienności.

Do wspólnego kolędowania zapro-
sili 10 stycznia podopieczni Mirosława 
Jabłońskiego z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Świdnicy.

Niezwykły koncert „Pokolędujmy 
razem” odbył się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Wzięli w nim udział uczest-

Kolędowanie z MDK 

Występ młodych wykonawców z Młodzieżowego Domu Kultury przyciągnął do biblioteki tłumy

nicy pracowni muzycznej Młodzie-
żowego Domu Kultury prowadzonej 
przez Mirosława Jabłońskiego. Przed 
publicznością zaprezentowały się gru-
py gitar klasycznych oraz Studio Pio-
senki.
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy otrzymała nagrodę za cykl 
warsztatów o finansach. 

„O finansach w bibliotece” to cykl 
pięciu spotkań edukacyjnych poświęco-

Świdnicka biblioteka 
z nagrodą specjalną 

nych finansom, jakie jesienią odbywały 
się w bibliotece. Były okazją do zdobycia 
praktycznej wiedzy z zakresu finansów 
osobistych, znalezienia odpowiedzi na 
m.in. takie pytania: jak korzystać z banku 

Nagrodę odebrali Katarzyna Poznańska i Sebastian Miech

MBP zaprasza

przez internet? Co to jest blik? Kiedy ku-
powanie online nie jest bezpieczne? Czy 
potrzebne jest mi ubezpieczenie? Kiedy 
napisać testament? W warsztatach brały 
udział osoby powyżej 50. roku życia.

14 stycznia w Warszawie odbyło się 
rozdanie nagród dla wyróżnionych w 
projekcie placówek. Świdnicka bibliote-
ka została uhonorowana nagrodą spe-
cjalną. Wyróżnienie odebrali Katarzyna 
Poznańska i Sebastian Miech. 

Jak czytamy na stronie organizatora 
projektu, jury oceniało innowacyjne po-
dejście do projektu, efektywne i twórcze 
podejście metodyczne do edukacji fi-
nansowej, atrakcyjność prezentowanych 
historii uczestników kursu, zaangażowa-
nie lokalnych partnerów biblioteki, wo-
lontariuszy, przyjaciół biblioteki.

Ak

Odpowiedź łamigłówki: 13
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28 stycznia
2020 r.

godz. 17.00
 

Miejska
Biblioteka
Publiczna

w Świdnicy

Barbara
Elmanowska

w w w . m b p . s w i d n i c a . p l

spotkanie
poprowadzi

autorskie z

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Mnóstwo atrakcji 
czeka najmłodszych 
w bibliotece i filiach. 

W planach między innymi:
► filmowe poranki z biblioteką
► widowisko teatralne
► warsztaty
► śledztwo w bibliotece
► planszowanie z klubem Kostka

Ferie w bibliotece 
– nie ma szans na nudę

Szczegółowy program już wkrótce na www.mbp.swidnica.pl 
oraz www.mojaswidnica.pl
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kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: J.R.R.Tolkien

tytuł:  
Hobbit, czyli tam i z powrotem

AUDIOBOOK
czyta: Marian Czarkowski

długość: 10 h 36 min.

FILM
reżyseria: Peter Jackson

gatunek: Fantasy

“Hobbit” to książka, po którą z 
chęcią sięgają kolejne pokole-
nia. Barwna i fantastyczna historia 
od razu wciąga Czytelnika w swój 
świat i sprawia, że wraz z bohate-
rami przeżywamy kolejne niesa-
mowite przygody. Kontynuacją tej 
części stała się pozycja “Władca 
Pierścieni”. Sam “Hobbit” docze-
kał się trzyczęściowej ekranizacji 
w reżyserii Petera Jacksona. Filmy 
nosiły tytuły: “Hobbit. Niezwykła 
podróż.”, “Pustkowie Smauga” oraz 
“Bitwa Pięciu Armii”.

Przez rok spotykali się, szkoląc 
swój warsztat literacki. W grudniu uka-
zała się antologia ich tekstów.

14 stycznia w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Świdnicy odbyło się 
spotkanie autorskie z twórcami an-
tologii „Drugie Piętro”, jaka w grudniu 
ukazała się nakładem świdnickiej bi-
blioteki. W spotkaniu, prowadzonym 
przez Barbarę Elmanowską, wzięli 
udział Joanna Baranowska, Paweł 
Buczma,  Martyna Czerniec, Tomasz 
Droszkowski, Maja Hypki-Grabowska, 
MarBe, Justyna Nawrocka, Krystyna 
Popławska, Izabela Prypin, Grzegorz 
Skoczylas.

Prezentowali swoje utwory 

Przypomnijmy, antologia to efekt 
warsztatów pisarskich, jakie przez cały 
miniony rok odbywały co miesiąc odby-
wały się w świdnickiej bibliotece. Gru-
pa młodych twórców, skupiona wokół 
prowadzącej Barbary Elmanowskiej, 
pracowała nad warsztatem pisarskim 
i tworzyła własne teksty. „W roku 2014 
miałam taki pomysł – stworzyć prze-
strzeń do pracy nad tekstem i rozmów o 
literaturze. Zwróciłam się do ówczesnej 
dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy, pani Adrianny Miary, która 
wsparła pomysł, udostępniając pomiesz-
czenie, jak również promując grupę. Po 
kilku latach energia spotkań przygasła. 

Zobacz, jak wyglądały prace 
grupy w ostatnich miesiącach

W spotkaniu, prowadzonym przez Barbarę Elmanowską, wzięli udział Joanna Baranowska, Pa-
weł Buczma, Martyna Czerniec, Tomasz Droszkowski, Maja Hypki-Grabowska, MarBe, Justyna 
Nawrocka, Krystyna Popławska, Izabela Prypin, Grzegorz Skoczylas.

Potrzebna była przerwa. Powrót nastąpił 
mniej więcej po roku. Nowa dyrektorka, 
pani Ewa Cuban zaakceptowała inicjaty-
wę i wsparła naszą działalność propozy-
cją wydania antologii twórczości uczest-
ników. To pierwszy taki zbiór i jestem z 
niego bardzo dumna. Spotykaliśmy się 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 
Nie trzymałam się kurczowo tematów ko-
lejnych zajęć, najczęściej wykorzystując 
czas na liczne rozmowy lub analizę pre-
zentowanych tekstów. Najważniejsza była 
potencjalna inspiracja, iskra, która mogła 
pobudzić do napisania tekstu” – pisze we 
wstępie Barbara Elmanowska. 

Tytuł zbioru „Drugie piętro” to na-
wiązanie do miejsca spotkań, a także do 
„Własnego pokoju” Virginii Woolf. Książ-
kę można otrzymać w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej. 
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Tomik wierszy Justyny Koron-
kiewicz, wydany w ramach projektu 
„Słowem i Obrazem” przez świdnicką 
bibliotekę, został wybrany 
Książką Roku 2019 w Ba-
bińcu Literackim. 

Przypomnijmy, książ-
ka została wyróżniona w 
konkursie dla autorów o 
znaczącym dorobku lite-
rackim w ramach mikro 
projektu „Słowem i obra-
zem”  i wydana w dwóch 
językach - polskim i cze-
skim, przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w 
Świdnicy w czerwcu 
ubiegłego roku. – Uwol-
niłam się z poprzedniego 
życia gdy czułam, że jakiś 
bluszcz mnie opłata i za-

„A jednak boli” książką roku 
w Babińcu Literackim

częłam na nowo. Grafik po przeczytaniu 
wierszy uznał, że pasuje do nich motyw 
rozsypania. Andrzej Michałowski ma 

genialne wyczucie i przy-
jął konwencję japońskiej 
techniki składania por-
celany. Gdy jest rozbita, 
można z nią zrobić coś 
nowego pięknego, z war-
tością dodaną. Choć serce 
matki pozostaje rozdarte, 
nie jest sklejone. Czeka i 
do końca ma nadzieję – 
opowiadała Justyna Ko-
ronkiewicz o procesie wy-
dawania swojego tomiku 
poezji podczas spotkania 
autorskiego w Świdnicy w 
czerwcu 2019 roku. 

Ak

Justyna Koronkiewicz zaprezentowała tomik po raz pierwszy podczas spotkania autorskiego w 
Świdnicy w czerwcu ubiegłego roku
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Wypożyczalnia Multimediów przy-
pomina, że można wypożyczać płyty 
winylowe z muzyką rozrywkową polską 
i zagraniczną, z muzyką poważną, jak 
również słuchowiska dla dzieci.

Wszystkich posiadaczy gramofonów 
zachęcamy do skorzystania z kolekcji bi-
blioteki.

Czas wypożyczenia to 7 dni z możli-
wością przedłużenia o kolejne 7 dni.

Płyty winylowe 
w ofercie biblioteki

Polecamy 
grę planszową-Hobbit. 

Wyprawa po skarb
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Dzień Babci i Dziadka

Dla Kochanej Babci Wandy Rogowskiej i 
Dziadka Jana Rogowskiego. Za trud w wy-
chowaniu, za serce, ciepło i miłość - dzię-
kuje. A w dniu waszego święta życzę Wam 
wszystkiego najlepszego! 

wnuczka Magda ❤

Nasza kochana Babciu Marysiu żyj nam 
100 lat w zdrowiu i radości. Pamiętaj za-
wsze o naszej miłości

Olga i Emilka

Kocham mocno Babcię, Dziadka 
To nie żarty moi mili 
Dzisiaj Im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli. 
Dla Babci Ani i Dziadka Janka Krzysztof
najlepsze życzenia

od Julii i Filipa Krzysztof

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj Im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli. 
Dla Babci Irenki i Dziadka Adasia Bujko
najlepsze życzenia

od Julii i Filipa Krzysztof

Babci Krysi i Dziadkowi Piotrkowi dużo 
zdrowia, radości, uśmiechu oraz spełnie-
nia marzeń 

życzy kochający Was mocno 
Robercik

Kochana Babciu, 
Kochany Dziadku

Wspaniałej Babci - Martynie Górskiej. 
Wielu pięknych chwil, zdrowia, szczęścia i 
mnóstwo radości z okazji Dnia Babci 

życzy wnuk Sebastian

W dniu Twojego święta, Ukochana Babciu 
Joanno,
Życzę Ci z całego serca zdrowia, szczęścia 
i pomyślności.
Niech los, co ma najlepszego, ściele Ci 
pod nogi
I niech Cię otacza radość, a omija smutek.

Tego wszystkiego życzy Ci Wnuczka Klaudia <3 

Wszystkiego najlepszego w dniu Wasze-
go święta dla babci Joli, Zeni, Haliny oraz 
dziadka Stasia i Zdzisia 

składają Jula i Ania Hołyńskie oraz Polcia 

Kochanej Babci Marysi i Dziadkowi Janko-
wi wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia 
i spełnienia marzeń. 

Życzą wnuczki Olga, Alicja, Klaudia 
oraz prawnuczki Zosia i Lena. 

Kochamy Was bardzo

Naszym Kochanym Babciom i Dziadkom 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, pocie-
chy z wnucząt. Niech każdy dzień będzie 
dla was promieniem radości i niesie wiele 
powodów do uśmiechu.

Klasa 5b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy 
wraz z Wychowawcą

Dla babci Krystyny Kubus i Babci Małgo-
rzaty Hupało
Babciu, babciu coś Ci dam
Jedno serce, które mam,
A w tym sercu róży kwiat
Babciu, babciu żyj 100 lat. 

Wnuk: Tymoteusz Hupało

Dla Babci- Danuty Beschel i Aliny Konas 
Dziadka- Bronisława Konas 
Babciu babciu ja cię kocham ! 
Tobie dzisiaj śle te słowa.
Nie ma drugiej takiej babci 
Która czyta mi sto baśni.
Dziadku dziadku mój kochany ! 
Dziś twój dzień nadzwyczajny.
Dużo zdrówka pomyślności, 
Mój ty dziadku wymarzony.

Wnuk: Kacper Konas

Dzisiaj wasze święto. Więc chcę przesłać 
wam życzenia. Dużo zdrowia, mało złości, 
mnóstwo  do mnie cierpliwości. Dużo ra-
dości, na wycieczkach wytrwałości. Moc 
uścisków i buziaki dla babci Uli i dziadka 
Tadka. 

Kochająca wnuczka Oliwia

Kochana Babciu, Kochany Dziadku, dziś 
Wam przyniosę po jednym kwiatku do 
tego dodam serdeczne życzenia – niech 
Wam się spełnią wszystkie marzenia!!! Ko-
chanej Babci Agacie Szumiec i Kochane-
mu Dziadkowi Wiesiowi Szumiec 

wnusia Nadia Hazy

„Kocham mocno Babcię, Dziadka. To nie 
żart moi mili. Dzisiaj im życzenia składam, 
by sto latek jeszcze żyli”. 

Od wnuczki Gabrysi Marek 
dla Babci Janiny i Stefci 

oraz Dziadka Władka i Staszka

W Dniu Waszego Święta Kochana Babciu 
Krystyno i Ireno oraz Drogi Dziadku Janku i 
Ryśku życzymy Wam uśmiechu na twarzy 
każdego ranka oraz słońca na prywatnym 
niebie co dnia, by miło wspominać te lata 
co przeszły, by wszystkie troski w niepa-
mięć odeszły, by zdrowie i szczęście na 
zawsze zostało oraz przez cały czas dopi-
sywało.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka 

składają Wam Marcel oraz Oliwier 

Wszystkiego najlepszego w Dniu Babci i 
Dziadka. Życzę dużo zdrowia dla was 
i dużo całusów oraz uścisków – Dla Babci 
Ewy i Dziadka Antosia 

– Wasz kochany wnusio Wiktorek
 
Najlepsza Babcia i Najlepszy Dziadek na 
świecie.
Babciu, Dziadku! W dniu Waszego Święta 
życzę Wam dużo zdrowia, uśmiechu na 
twarzy i opieki nade mną i sto lat życia 

życzy Pawełek

Babciu Kasiu i Olu, Dziadku Janku i Edku 
życzę Wam dużo zdrowia i uśmiechu, sa-
mych słonecznych dni w życiu, spełnienia 
wszystkich marzeń. Jesteście najlepsi  
Kocham Was bardzo 

– Zuzia Kasińska 

Moc życzeń 

z okazji Dnia Babci 

i Dnia Dziadka 

przesyłają 

Wasi milusińscy. 

vectors 
by vecteezy

Wszystkiego Najlepszego Babciu Zosiu z 
okazji Dnia Babci. Kocham Cię - 

wnuczek Łukasz Hermanowski z kl. 7c

Wiersz dla Babci i Dziadka :-)
Długo siedziałem, myślałem,
gdy wiersz dla Babci i Dziadka pisałem.
Różne słowa przychodziły mi do głowy,
ale wiem jedno ten wiersz musi być wyjąt-
kowy.

Bo moja Babcia jest Kochana,
Babcia jest jak druga Mama!
Troszczy się i mnie rozpieszcza,
a jak zacznie karmić nie może przestać.
Wspiera mnie w smutku i radości,
uczy życia i miłości.

Dziadek mój jest Kochany,
jest jak plaster na moje rany.
Mnóstwo zna historii ciekawych
i uczy prawdziwej zabawy.
Zabawny w tym jest na dokładkę,
fajnie że jesteś moim dziadkiem.

Na Was zawsze można liczyć,
w Dniu Babci i Dziadka chciałbym życzyć,
byście długo żyli, zdrowi byli,
bo kocham Was z całej siły.

Igor Grudziński, kl II B, 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy

Dla babci Celinki i Tereni oraz dla dziadka 
Franka i Alka
Kochana Babciu, Kochany Dziadku,
życzymy Wam zawsze smacznych obiadków.
Dużo zdrowia, szczęścia, radości,
żeby Was nie bolały kości.
Niech buzia będzie zawsze uśmiechnięta,
zarówno na co dzień, jak i od święta.
Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami,
przyjmijcie życzenia od Łucji i Ani! 

Łucja i Ania Szeredi

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili 
Dzisiaj im życzenia składam 
By sto latek jeszcze żyli.
Najlepsze życzenia dla Babci Basi, Babci 
Grażynki, Dziadka Jurka i Dziadka Rysia 

składa Ola Soroka

Najserdeczniejsze życzenia dla Babci Kazi, 
Babci Ali i Dziadka Wiesia 

przesyłają Maja i Ignaś

Kochanej babci Wiesi i Andrzejowi Zieliń-
skim dużo zdrówka, jak najwięcej dni spę-
dzonych razem 

życzy najukochańsza wnusia Lenka Kusiak

Kochanej babci Marzence i dziadkowi Ry-
siowi Adamczyk dużo zdrówka i radości 

życzy Emilka, Mateusz, Igor Adamczyk

Kochanej babci Grażynce i dziadkowi Bu-
dzyńskim szczęścia i dużo zdrowia 

życzy wnuczka Karolina 
i Grzegorz Boruczkowscy

Kochana babciu Tesiu i Paulinko, drogi 
dziadku Euzebiuszu i Romku! Z okazji Wa-
szego święta życzę Wam pogody ducha, 
zdrowia, szczęścia i słodyczy 

- Amelia Sikora!

Duuuuużo zdrowia dla Babć i Dziadków 
oraz dużo przytulachów 

życzą Ala i Basia J.

Droga babciu Aniu i dziadku Mirku!
Wszystkiego najlepszego z okazji Wasze-
go święta.
Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia i mi-
łych weekendów.

Szymon 
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Dzień Babci i Dziadka

Droga Babciu, Drogi Dziadku. Życzę Wam 
zdrowia, fajnych prezentów, szczęścia, po-
myślności. Kocham Was za to, że spędza-
cie ze mną tyle czasu! 

Agata Kudarewska

Droga Babciu Grażynko. Jesteś najfajniej-
szą babcią na całym świecie! Kocham Cię! 
Życzę Ci, żebyś miała zwierzaka! 

Agata Kudarewska

Kochany Dziadku – zacznę zwyczajnie, 
że z Tobą w domu jest fajnie: 
i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości, 
wspierasz i uczysz życia w miłości. 
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 
skromny bukiecik kwiatów darować – 

Kacper Kaczmarek

Babcia moja kochana, 
Babcia jak druga mama. 
Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,
niż gdy mnie Babcia przytula czule. 
Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać 
– jak zacznie karmić, nie może przestać. 
Babci nie można nikim zastąpić, 
więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić.
 I ja Cię chwalę Kochana Babciu, 
wołając z przekorą „dziura w kapciu”. 

Kacper Kaczmarek

Kochanym Babciom Ewie Koprowskiej i 
Halinie Fidorowicz w dniu ich święta życzę 
by były zawsze uśmiechnięte. Nie zabra-
kło im zdrowia, szczęścia i słodyczy. Pa-
miętały, że zawsze tego Im wnuczek Ku-
buś życzy.

Kochanej Babci Ani i Dziadkowi Mirkowi 
życzę dużo szczęścia i radości 

życzy Hania Smalec

Kochana Babciu Elu!
Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele 
uśmiechu mi dałaś, na spacery ze mną 
chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała. Do 
snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko 
mnie więc podziękować Ci, Babciu za 
to wszystko chcę. Żyj długo w spokoju i 
uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniej-
szy i to, że kocham Cię.

Wiktor

W dniu Waszego Święta Kochana Bab-
ciu Wiesiu, Drogi Dziadku Stasiu życzymy 
Wam uśmiechu z rana by miło wspomi-
nać te lata co przeszły, by wszystkie troski 
w niepamięć odeszły, by stadko wnuków 
Was zawsze kochało, by zdrowie i szczę-
ście na zawsze zostało 

- Ahmed i Jakub Styła

Kochana Babciu Elu i Zosiu oraz Dziadziu-
siu Zygmusiu!
W dniu waszego święta, chciałabym wam 
podziękować:
Za każdą wolną chwilę, którą mi poświę-
ciliście, 
Za to, że nieba mi uchyliliście 
Wszystko, co macie mi podarowaliście 
Więc dziś ja wam daję swoje serce w po-
dzięce, żeby was chroniło i zawsze otuchą 
dla was było.  Żyjcie 100 lat. 

Julia Kilinger

W dniu tak uroczystym,
W dniu Twojego święta,
Składam Ci życzenia, 
O Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
Tak piękne i czyste jak letni poranek.

Albert Ratyński

Kochanej Babci Basi i Dziadkowi Zbyszko-
wi życzymy wszystkiego najlepszego.
Kochamy Was 

- Hania i Amelka

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!
Czas jak koło szybko krąży,
rok za rokiem szybko mija.
Z życzeniami wnuczek dąży,
niech Wam tylko szczęście i zdrowie sprzyja. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
życzę Wam wszystkiego dobrego
 zdrowia, nieustającej radości
oraz miłości i samych pogodnych dni

Dawid Natanek

Pięknych chwil każdego dnia, dużo zdro-
wia, nieustającego szczęścia i dobroci wo-
kół Was, najukochańszym babciom Emilii i 
Izabeli oraz dziadziowi Stasiowi, 

życzy kochający wnuk Łukasz

Kochanej babci Ani i Gieni oraz dziadkom 
Bogdanowi i Zbysiowi dziękujemy za Wa-
szą Miłość. Kochamy Was

-Szymonek, Pawełek i Piotruś

Wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia i 
uśmiechu dla Babci Bożeny i Ewy, Dziadka 
Bogdana, Prababci Zosi i Marysi 

przesyła wnuczka Zuzanka

Najlepsze życzenia dla kochanych babć i 
dziadków od wszystkich uczniów klasy 0B 
z SP nr8 w Świdnicy.

Kocham Ciebie z całego serduszka. Go-
tujesz mi zawsze obiadek, jesteś bardzo 
często ze mną i Ciebie właśnie za to i za 
inne rzeczy kocham. Bardzo rzadko się 
na mnie złościsz a jak się uśmiechasz 
to ja też się uśmiecham i zawsze Ciebie 
rozpoznam nawet z dwóch kilometrów. 
Bardzo Ciebie kocham. Dla Babci Marii 
Serafin 

od Huberta Rybaka. 

Droga Babciu Zdzisiu, drogi Dziadku An-
drzeju. Dzisiaj Wasze święto obchodzimy, 
wspólnie się bawimy. To Wy dla mnie 
wsparciem jesteście, zawsze pożartuje-
my, albo babcia coś upiecze. Najlepsze 
pierogi pod słońcem robicie, na spanie 
mnie bierzecie, kota też czasem przy-
pilnujecie. Z Wami zwierzyć się mogę 
szczerze, zabierzecie mnie gdzieś lub do 
naszego domu przyjedziecie. Kocham 
Was najmocniej na świecie, we wszech-
świecie!

Magdalena Skórzak

Babci Krysi i Dziadkowi Piotrkowi z okazji 
ich święta wiele radości, pociechy z wnu-
ków i spełnienia marzeń 

życzy Piotruś

Babci Anieli i Dziadkowi Zenkowi z okazji 
ich święta wiele radości, pociechy z wnu-
ków i spełnienia marzeń życzą: Hania, 

Zuzia, Wiktoria i Piotruś

Kochanemu dziadkowi Jankowi Chodnik   
moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia 
i szczęścia 

przesyłają zawsze kochające wnuczęta. 

Kochanej babci Ewie Guzy życzenia 
wszystkiego najlepszego, szczęścia, po-
dróży i wypoczynku na zasłużonej eme-
ryturze 

przesyła kochająca wnuczka Oliwka.

Dziadkowi Andrzejowi Guzy najlepsze ży-
czenia wygranych wszystkich meczy oraz 
masę zdrówka 

życzy Oliwka.

W dniu Waszego święta życzymy Wam, 
abyście zawsze byli uśmiechnięci, by tro-
ski Was omijały, dużo zdrówka, miłości, 
radości, miłych dni, wszystkiego najlep-
szego

życzą dzieci z klasy 0 a, SP2

Kochanym Babciom i Dziadkom w dniu 
Waszego Święta składamy najlepsze ży-
czenia. Dobrego zdrowia, uśmiechu, miło-
ści, wszelkiej pomyślności oraz pociechy z 
Waszych wnuków.

Życzą uczniowie klasy 1a, SP2

Kochani DZIADKOWIE! 
W dniu Waszego święta życzymy Wam 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości i 
dużo miłości.

Kochane wnuczęta z klasy Ic, SP2

W Dniu Babci i Dziadka.
Życzę nowoczesnej Babci laptopa 
szybkiego,
Dziadziusiowi samochodu elektrycznego
i xboxa nowego.

Klasa 2 a, SP2

Wszystkim naszym kochanym Babciom i 
Dziadkom z okazji ich święta życzymy dużo 
uśmiechu, słońca i pociechy z wnuków. 

 Uczniowie klasy 2b, SP2

Z okazji Święta Babci i Dziadka, życzymy 
dużo zdrówka i uśmiechu 

od wszystkich wnucząt z klasy 2 c SP2

Wnuczki i wnukowie z klasy III A SP2 życzą 
swoim kochanym Babciom i Dziadkom 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmie-
chu każdego dnia, dobrego humoru, rado-
ści, miłości, wielu cudownie spędzonych 
dni.

Kochana Babciu, Dziadku, życzymy 
Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia 
wszystkich marzeń oraz wielu pięknych 
chwil.
Z okazji święta Babci i Dziadziusia moc 
serdeczności, przytuleń i buziaków.

Życzy klasa 3b SP2 wraz z nauczycielkami.

Dzień Babci i Dziadka to wielka gratka
My, wnuki, serdeczne życzenia Wam skła-
damy
i do wspólnego świętowania zapraszamy.
A przy okazji, do uszka szeptamy,
że bardzo mocno Was Kochamy.
Babciu, Dziadku! Żyjcie sto lat,
bo z Wami piękniejszy jest świat!

Alicja Puchała kl. 2a, SP2

Kochana Babciu i Dziadku
życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Dużo szczęścia i 
radości, dużo uśmiechu i życzliwości od 
wszystkich. Bardzo Was Kocham.

Antek Lasocki 2a, SP2

Życzę Tobie, Babciu miła,
byś zawsze w życiu 
szczęśliwa była.
Życzę Ci, Babciu, życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego

Michał 2a, SP2

Dla Babci i Dziadka
Za miłość ogromną...
Za czas poświęcony...
Za dobre słowo...
Za trud włożony...
Za to, że bronią...
Bajki czytają...
I potajemnie łakocie dają...:)
Tulą gdy smutno...
Uczą piosenek...
Wnusią nakupią cudownych sukienek...
A z wnukami Dziadek klei modele 
i idzie na spacer w słoneczną niedzielę...
Więc gdy nadchodzi to święto Wasze,
Przyjmijcie w podzięce życzenia nasze. 

Amelka 2a, SP2

Z okazji Dnia Babci i Dziadka klasa 1b z 
SP2 w Świdnicy składa najserdeczniej-
sze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości i 
dla nas, Waszych wnucząt. Niech zawsze 
Wam świeci słońce, dni mijają cieplutko i 
pachną najpiękniejszymi kwiatami 

Serdeczne życzenia dla kochanych Babć i 
najcudowniejszych Dziadków.
Zdrowia, uśmiechu, radości, życzliwości, 
spełnienia marzeń.

Składają ISKIERKI z SP2 
oraz panie Magda, Małgosia i Ania
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Ruszyły przygotowania do dru-
giej edycji święta futbolu przezna-
czonego dla młodych zawodników. W 
dniach od 6 do 8 marca na sztucznym 
boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbędzie się kolejny Me-
moriał Piłkarski Grzegorza Solarza 
poświęcony pamięci wieloletniego 
trenera biało-zielonych. Na starcie 
trzydniowych zawodów zaprezentuje 
się znów 12 znakomitych drużyn.    

Do startu tego niezwykle silnie ob-
sadzonego turnieju pozostały niespełna 
dwa miesiące, a organizatorzy komple-
tują kadrę. Wiemy, że w Świdnicy znów 
zaprezentują się bardzo mocne ekipy 
z różnych zakątków Polski, a organi-
zatorzy – przedstawiciele Miejskiego 
Kubu Sportowego Polonia-Stal Świdni-
ca wkrótce zaczną odkrywać karty. Jak 

–Nasze siatkarki w meczu półfina-
łowym pokonały I Liceum Ogólnokształ-
cące z Kłodzka 2:1. Natomiast w ścisłym 
finale IV Liceum Ogólnokształcące z 
Wałbrzycha – oparte na zawodniczkach 
Chełmca Wałbrzych, również 2:1. Tym 
samym nasze uczennice dziewiąty raz z 
rzędu zameldowały się w ścisłym dolno-
śląskim finale! Szczególnie bezpośredni 
mecz o awans do finału dostarczył kibi-
com niesamowitych wrażeń. Po przegra-
nym pierwszym secie, początek drugiego 
seta również nie szedł po myśli naszych 
uczennic. Dopiero w połowie tej partii na-
stąpiło przełamanie i od tej pory to siat-
karki ze Świdnicy zaczęły dominować. 
Po doprowadzeniu do remisu 1:1, w secie 
trzecim świdniczanki  dosłownie „przeje-
chały po rywalkach jak walec” gromiąc 
je 15 do 8! Wcześniej uczennice V Liceum 
Ogólnokształcącego/ZSE ze Świdni-
cy    przebrnęły    przez rozgrywki powia-
towe, zdobywając Mistrzostwo Powiatu 
Świdnickiego oraz przez półfinał Strefy 
Wałbrzyskiej. Najlepszą zawodniczką 
naszej drużyny w finale została uznana 
Kinga Kaszubska, grająca na pozycji li-
bero. Całej drużynie gratulujemy awansu 
do ścisłego finału dolnośląskiego, któ-
ry odbędzie się 25 lutego  – relacjonuje 
szczęśliwy trener Wojciech Ząbek.

Drużyna wystąpiła w składzie: Mag-
dalena Kania, Alicja Januś, Katarzyna 
Kołtunowicz, Malwina Bober, Dominika 
Rutowicz, Barbara Ryba, Klaudia Kamiń-
ska, Daria Liwuś, Anna Mieczkowska, 
Kinga Fąfara, Nina Jasiecka, Kinga Ka-
szubska, Klaudia Malinowska, Julia Sob-
kowicz, Oliwia Smok, Aleksandra Sypko, 
Kamila Gałecka, Zuzanna Miezgiel oraz 
Julia Arendarczyk.

Daniel Gębala

Po raz kolejny zagrają 
w wielkim finale!

Reprezentacja V LO/Zespołu Szkół 
Ekonomicznych ma patent na wygry-
wanie! 15 stycznia  zespół prowadzony 

przez trenera Wojciecha Ząbka zwycię-
żył w finale strefy wałbrzyskiej w siat-
kówce i awansowała do finału dolno-

śląskiego. Warto odnotować, że sztuka 
ta udała się już po raz dziewiąty z rzę-
du!
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Jeśli do ostatniej w tabeli drużyny 
przyjeżdża rozpędzony lider to moż-
na się spodziewać szybkiej egzekucji. 

Jednak nie w tym przypadku. Siatkarki 
świdnickiej Polonii mimo, że w sobotę 
18 stycznia musiały uznać wyższość 

Olimpii Jawor to pokazały, że stać je na 
dobrą i wyrównaną grę z faworytem II 
ligi.

Mecz lepiej rozpoczęły gospodynie. 
Polonia dzięki skutecznej grze w ataku 
objęła prowadzenie. Do połowy seta gra 
była bardzo wyrównana. W końcówce 
tempo podkręciły jednak przyjezdne i 
to one wygrały do 17. Druga partia mia-
ła podobny przebieg. Walka toczyła się 
punkt za punkt do połowy seta. Niestety, 
w najważniejszych momentach wróciły 
demony z którymi od początku sezonu 
borykają się świdniczanki. Dekoncentra-
cja i proste indywidualne błędy w ataku 
sprawiły, że po raz kolejny rywal zdołał 
zbudować bezpieczną przewagę wy-
grywając ostatecznie do 20. Początek 
trzeciego seta to popisowa gra Olimpii. 
Lider II ligi szybko zbudował sporą prze-
wagę i gdy wydawało się, że podłama-
ne biało-zielone nie mają już szans na 
skuteczną pogoń to w ich grze nastąpiła 
diametralna zmiana. Podopieczne du-
etu  Magdaleny Sadowskiej  i  Macieja 
Romaniszyna  szybko zniwelowały stra-
ty i końcówka tej partii przyniosła sporo 
emocji… Gospodynie za sprawą kapi-

Zbliża się drugi memoriał Grzegorza Solarza
zdradzają, emocji nie zabraknie, a na mu-
rawie zobaczymy reprezentantów moc-
nych klubów i szkółek piłkarskich. Ponow-
nie zmagania toczyć się będą w kategorii 
wiekowej U-13, zatem w tym roku do wal-
ki przystąpią gracze z rocznika 2007. Trzy-
dniowe święto rozpocznie się w piątek, 6 
marca. Mecze rozgrywane będą od około 
14.00 do 20.00. W sobotę gra toczyć się 
będzie przez cały dzień (8.00 – 20.00), a 
wielkich zwycięzców poznamy w niedzie-
lę, 8 marca. Ceremonia kończąca cały 
turniej przeprowadzona będzie w okoli-
cach głównej płyty Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Wszystkie spotkania 
rozgrywane będą z kolei na murawie ze 
sztuczną nawierzchnią. Zapisy, dodatko-
we informacje pod numerami telefonów: 
606-304-012 i 604-862-195.

MKS Polonia-Stal Świdnica fo
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Postawiły się liderowi 
tan Ewy Woźniak zdołały obronić nawet 
jedną piłkę meczową. W decydujących 
akcjach więcej zimnej krwi zachowały 
jednak siatkarki Olimpii Jawor wygry-
wając seta na przewagi do 24, a całe 
spotkanie 3:0. Warto odnotować, że w 
pierwszej szóstce przeciwko Olimpii za-
debiutowała nowa przyjmująca.  Natalia 
Cichowlas swoją dyspozycją udowodni-
ła, że w decydującej fazie sezonu może 
okazać się niezbędnym elementem w 
walce o utrzymanie w II lidze.

MKS Polonia Świdnica – KS Olimpia 
Jawor 0:3 (17:25, 20:25, 24:26)

MKS Polonia Świdnica: Woźniak (k), Cichow-
las, Kołodziejczak, Malczewska, Kania, Rut, 
Gałązka (l)

Pozostałe wyniki 13. kolejki:
▪ Sokół Radzionków – SMS PZPS II Szczyrk 3:0
▪ Sobieski Oława – MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 1:3
▪ Silesia Volley Mysłowice – MKS II Kalisz 0:3
▪ UKS Jedynka Siewierz – pauza

Daniel Gębala
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TJ Hazena Nachod to uznana marka 
w czeskim handballu. Pierwsza drużyna 
jest średniakiem w I lidze (drugi poziom 
rozgrywek), a zespół rezerw z powodze-
niem występuje na parkietach II ligi.  – 
Dwa pierwsze sparingi potraktowałem 
typowo szkoleniowo, dziś zamierzamy 
zagrać już zupełnie poważnie, a mecz z 
Nachodem traktuję jako sprawdzian ge-
neralny przed ligą – zapowiadał przed ro-
zegranym w piątek, 17 stycznia spotka-
niem trener Szarych Wilków,  Krzysztof 
Terebun.

Po przegranych z Koweg Goerlitz 
(IV liga niemiecka) i GOKiS-em Kąty 
Wrocławskie (II liga), w starciu z wyma-
gającym rywalem z Czech ŚKPR za-
prezentował się bardzo dobrze. Mimo 
świetnej postawy golkipera ekipy z 
Nachodu świdniczanie sięgnęli po zwy-
cięstwo. Cały mecz był bardzo zacięty. 
Przez godzinę żadna z drużyn nie uzy-
skała przewagi większej niż dwie bram-
ki. Ostatecznie lepsi okazali się gospo-
darze. Na placu pojawiło się szesnastu 
zawodników.

Na inaugurację rundy wiosennej 
ŚKPR podejmie Orlika Brzeg. (25 stycz-
nia, godz. 18.00, hala sportowo-widowi-
skowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.

ŚKPR Świdnica – Hazena Náchod 
36-34 (18-16)

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Olichwer 
– K. Stadnik 6, Etel 6, Chmiel 4, Wołod-

Pokonali 
I-ligowca z Czech 

Szykują formę na 
rundę wiosenną 

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Sta-
li Świdnica w pierwszym sparingu 
przed inauguracją rundy wiosennej 
zremisowali na własnym terenie z 
przedstawicielem III ligi Foto-Higieną 
Gać 1:1.

Sparing rozegrano w sobotę 18 
stycznia. Mimo, że spotkanie prowa-
dzone było w dość szybkim tempie to 
na bramki trzeba było poczekać aż do 
trzeciej tercji. Wynik spotkania otworzył 
napastnik świdniczan Robert Myrta, 
który wykorzystał podanie Ksawerego 
Istlskiego. Gdy wydawało się, że mecz 
zakończy się remisem bramkę w jed-
nej z ostatnich akcji zdobyli przyjezd-
ni prowadzeni przez dobrze znanego 
w Świdnicy Jacka Fojnę. Ostatecznie 
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica zre-
misowała z przedstawicielem wyższej 
klasy rozgrywkowej 1:1. 

Sparing miał szczególne znacze-
nie dla Grzegorza Borowego. Do-
świadczony pomocnik po blisko trzech 
latach ponownie wybiegł na boisko 
w biało-zielonych barwach. 30-latek 
ostatnie sezony reprezentował barwy 
Lechii Dzierżoniów, ale w przerwie zi-
mowej zdecydował się powrócić do 
Świdnicy. Jego duże doświadczenie z 
pewnością przyda się drużynie prowa-
dzonej przez trenera Rafała Markow-
skiego w osiągnięciu celu, jakim jest 
skutecazna walka o awans do III ligi. Na 
półmetku rozgrywek biało-zieloni są 
liderami grupy wschodniej IV ligi. Bo-
rowy wraca do Świdnicy na zasadzie 
transferu definitywnego. 

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 
– Foto-Higiena Gać 1:1

[spotkanie rozegrano w tercjach 3×30 min]
Polonia-Stal:  B. Kot, Wajda, Paszkowski, 
Salamon, Białas, Kozachenko, Sowa, Szu-
ba, Borowy, Orzechowski, Szczygieł, Rocha, 
Makówka, Ł. Kot, Czarny, Stachurski, Istelski, 
Sikora, Krakowski 

Plan pozostałych sparingów:
28.01: Kuźnia Jawor – dom (godz. 17.00)
1.02: Karkonosze Jelenia Góra – wyjazd
8.02: Polonia Nysa – dom (godz. 12.00)
15.02: Pogoń Pieszyce – dom (godz. 12.00)
22.02: Brazola Sports – dom (godz. 12.00)
26.02: Grom Witków – dom (godz. 18.00)
29.02: MFK Trutnov – wyjazd
7.03: Dabro-Bau Makowice (godzina i miej-
sce do ustalenia)
14.03: ARS Brazil – dom (ze względu na in-
augurację sezonu lub mecz Pucharu Polski, 
termin meczu może ulec zmianie)

Daniel Gębala
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Blisko 600 biegaczy zameldowało 
się na starcie Świdnickiego Biegu Nowo-
rocznego ZUPBADURA 2020.  Impreza, 
która odbyła się w niedzielę 12 stycznia, 
tradycyjnie już zainaugurowała sporto-
wy sezon w nowym roku.

Podobnie jak przed rokiem organi-
zatorzy: Świdnicka Grupa Biegowa, firma 
ZUPBADURA, Świdnicki Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji i Urząd Miejski w Świdnicy 
przygotowali dla dorosłych i dzieci trasy w 
okolicach hali Zawiszów. Trasę o dystansie 
5 km najszybciej pokonał  Rafał Bardziń-
ski  (00:16,56). Jako drugi finiszował  Bar-
tłomiej Wojsław  (00:17:53). Miejsce na 
podium uzupełnił Paweł Białek (00:18:12). 
Najlepszą z pań okazała się Paulina Sza-
rzyńska  (00:19:17), która finalnie ukończy-
ła bieg na 12 miejscu. Na dystansie 10 km 
zwyciężył  Jan Kaczor  (00:36:07), który 
finiszował tuż przed  Łukaszem Waw-
rzyniakiem  (00:36:25). Trzecie miejsce 
przypadło natomiast  Łukaszowi Kozłow-
skiemu  (00:36:37). Wśród pań najlepiej z 
wymagającą trasą poradziła sobie Małgo-
rzata Moczulska (00:41:46).

Daniel Gębala

Biegiem w nowy rok
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kiewicz 4, Borowski 4, Pęczar 4, Jankow-
ski 2, Dębowczyk 2, Starosta 1, Redko 1, 
Kozak 1, Jaroszewicz, Bal

ŚKPR Świdnica

Znakomicie spisali się piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica w ostatniej grze kontrolnej przed 
rundą rewanżową w II lidze. Podopieczni Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka poko-
nali we własnej hali szósty zespół czeskiej I ligi – TJ Hazena Nachod 36:34 (18:16).

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a



20 |  24.01-6.02.2020 r.Świdnica

reklama

re
kl

am
a

re
kl

am
a

re
kl

am
a


