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27 maja 1990 roku
odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory 

samorządowe w Polsce po II wojnie 
światowej.  Zapraszamy do obejrzenia 

pamiątkowych zdjęć radnych wszystkich 
dotychczasowych kadencji. 

s.10-11

Marzena Zięba - belfer uzależniony od podróżowania 
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Ciężko pracują Ciężko pracują 
i zachwycają i zachwycają 

swoimi ogrodamiswoimi ogrodami

str. 4

Z jej kreatywnych lekcji historii 
online korzystają uczniowie 
ze Świdnicy i całej Polski. Jak 
mówi sama o sobie, najlepiej 
wychodzi jej opowiadanie. Nie 
potrafi usiedzieć w jednym 
miejscu, kocha zwiedzać 
i poznawać nowe kultury. 
O edukacji i podróżowaniu 
w czasach koronawirusa 
rozmawiamy z Marzeną Ziębą. str. 6

- Przed nami konieczność 
wykonania przyłącza prądu 
do ogródków. Szukamy moż-
liwości pozyskania środków. 
Ponownie będziemy ubiegać 
się także o dofinansowanie 
z Urzędu Miejskiego, bo po-
trzeb jest dużo. Wszystko, 
co robimy, jest tego warte. 
Mamy przepiękny ogród i je-
stem z niego bardzo dumna 
– mówi prezes Stowarzysze-
nia Ogrodowego Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Pod 
Grzybem” Wanda Sulikow-
ska.
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ŚŚwidnica

Inicjatywa świdniczanki
Inicjatorką wprowadzenia programu 

jest świdniczanka Anna Gromek. – Petycja 
trafiła do Urzędu Miejskiego, pani prezydent, 
radnych. Program objąłby lata 2020 -2023. 
Leczenie komercyjne bezpłodności dla wielu 
jest dużym utrudnieniem. Pod petycją podpi-
sało się wiele osób. Jak każdy program, wiąże 
się on z zabezpieczeniem środków. To kwota 
łączna przez cały okres trwania programu - 
190 tys. zł. W tym roku byłoby to 40 tys. zł. Nie 
jest to kwota astronomiczna, która zaburza-
łaby budżet miasta. W kolejnych latach też 
byłyby to kwoty rzędu 50 tys. złotych – mówił, 
przedstawiając petycję, zastępca prezydent 
Świdnicy Szymon Chojnowski. - To dopiero 
początek drogi. Dziś głosujemy nad petycją. 
Jeśli uznamy, że jest zasadna, dopiero wtedy 
powstanie projekt uchwały - tłumaczył prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski. 

Według wstępnych szacunków, z pro-
gramu miałoby skorzystać 38 par. – Analizo-
waliśmy, jak to wygląda w innych miastach. 5 
tys. złotych wynosi tam dopłata. Oszacowa-
liśmy wstępnie, że 38 par kwalifikuje się do 
programu. Gdyby wszystkie chciały, skorzy-
stać to wydatkowalibyśmy na ten cel 40 tys. 
łącznie w tym roku i 50 tys. rocznie w kolej-
nych latach – mówił Szymon Chojnowski. 
– Pomysł wprowadzenia takiego programu 
zrodził się cztery lata temu. Zaczęliśmy się 
z mężem starać o drugie dziecko. Niestety, 
okazało się, że cierpię na endometriozę, któ-
ra uniemożliwia mi zajście w ciążę. Jestem 
po trzech operacjach, dwie sfinansował Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, trzecią – ja sama. 
Odbyła się ona w Dortmundzie i kosztowała 
50 tys. zł. Usunięto mi jajowody. Nie każdego 

Petycja o wdrożenie miejskiego 
programu dofinansowania 
in vitro przyjęta

stać na leczenie in vitro. W innych miastach to 
się odbywa, dlaczego nie mogłoby się odbyć 
u nas – wyjaśniała pomysłodawczyni Anna 
Gromek. 

Zdania radnych podzielone
Dyskusja nad przyjęciem petycji wzbu-

dziła gorącą wymianę zdań. - In vitro nie jest 
dobrym rozwiązaniem. To nie jest sposób le-
czenia, nie wpływa na podniesienie płodno-
ści u żadnego z partnerów. Jedynie wpływa 
na zapłodnienie w sposób mechaniczny. U 
dzieci urodzonych z metody in vitro przytrafia 
się 40 % więcej wad. In vitro jest sposobem 
zaspokajania własnych pragnień, potrzeby 
posiadania. To nie są moje przemyślenia, nie 
jestem specjalistą z tej branży, opieram się na 
badaniach ludzi współpracujących z organi-
zacjami pro life – mówił radny Andrzej Ora. 
- Dyskusja na tym etapie jest niewłaściwa. 
Jeśli przyjmiemy petycję, rozpocznie się pro-
ces przygotowania uchwały. Wtedy będzie 
czas na analizowanie, czy to komuś odpo-
wiada, czy nie. Niech każdy odpowie sobie 
przed własnym sumieniem, a wyrażanie woli 
powinno odbywać się wyłącznie przez gło-
sowanie – prosił radny Tomasz Kępa. - W 
latach 2014-2016 trwał pierwszy krajowy pro-
gram leczenia niepłodności metodą zapłod-
nienia pozaustrojowego. Wygasł w lipcu 2016 
r. Rząd PiS nie podjął inicjatywy przedłużenia 
programu i wsparcia rodzin bezpłodnych. 
Mówię jako kobieta, matka. Mam szczęście, 
że urodziłam w sposób naturalny. Tego szczę-
ścia nie ma 20% par w Polsce. In vitro to jedna 
z możliwości zajścia w ciążę. Jest mi przykro, 
kiedy mężczyźni wypowiadają się o stanie 
zdrowia kobiety. Nie będziecie w ciąży, nie 

będziecie matkami. To my chcemy mówić o 
naszych uczuciach. Na początku wyliczenia 
mogą odbywać się tylko statystycznie. Nie 
sądziłam, ze dzisiaj Państwo wywołacie taką 
dyskusję. Tak, rzeczywiście nie zawsze udaje 
się zajść w ciążę w trakcie in vitro. To ok 30 % 
szans. 20 % ciąż, do których dochodzi natu-
ralnie, również obumiera. Metoda in vitro w 
świecie jest praktykowana od lat. Dzięki temu 
rodzi cię co roku ok. pół miliona niemowląt. 
Dotychczas urodziło się 8 milionów. W Polsce 
ok 1,5 miliona par cierpi z powodu niemożno-
ści posiadania własnego potomstwa. In vitro 
rodzi negatywne skutki, głównie dla kobiety. 
Musi się ona poddać terapii hormonalnej, ale 
kobiety, które się decydują, są gotowe na to, 

bo dla nich dziecko jest wartością największą. 
Popieram inicjatywę, która pozwoli świdnic-
kim kobietom zajście w ciążę – mówiła pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. 

- In vitro do dziś na całym świecie nie jest 
jednoznaczne. Nie wiem, czy jako samorząd 
powinniśmy się zajmować takim działaniem. 
To nie chodzi o kwestie finansowe, chodzi o 
kwestie moralne i etyczne. Mam wątpliwość, 
wielu Polaków ma wątpliwość i trzeba to 
szanować. Czy ingerencja mechaniczna jest 
słuszną drogą, chyba nie – mówił radny 
Krzysztof Lewandowski.

O zaprzestanie dyskusji prosił radny 
Wiesław Żurek. - Po raz kolejny mamy fe-
stiwal demagogii na tej sali. Dlaczego nie 
posłuchaliście radnego Kępy? Miałem nie 
zabierać głosu, bo, jak powiedział kolega, 
jest to kwestia sumienia. Ale smutne, że w 
tym państwie sprawami zdrowia zajmują się 
nie specjaliści, a politycy. Głosujmy każdy, 
jak mu sumienie podpowiada. Odstawmy 
przynależności polityczne. Tematy z punktu 
widzenia medycznego są skomplikowane. 
Opinii z obu stron można znaleźć mnóstwo. 
To na razie głosowanie nad petycją, później 
może odbędą się jakieś spotkania z inicja-
torkami. Jeśli jest grupa społeczna, dla której 
jest to coś niezmiernie ważnego, zachowujmy 
się należycie. Większość świdniczan się na 
tym nie zna, niemniej jako radni podejmijmy 
decyzję zgodnie z sumieniem – prosił. 

- To nie są łatwe tematy, dla nas również. 
Jest to temat drażliwy dla wszystkich. Nie po-
tępiam kobiet, które dążą do takiego zapłod-
nienia, nie wiem, jak sama bym się zachowa-
ła, ale mamy prawo do swoich poglądów, nie 
możemy być za to dyskryminowani – mówiła 
radna Luiza Nowaczyńska. 

Ostatecznie za przyjęciem petycji gło-
sowało 14 radnych, ośmiu było przeciwko. 
Miasto przystąpi teraz do opracowania pro-
gramu polityki zdrowotnej dotyczącego 
dofinansowania leczenia niepłodności me-
todą  zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, 
który następnie będzie musiał zostać zaopi-
niowany przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji. Po otrzymaniu od 
pozytywnej opinii, radnym przedstawiona 
zostanie stosowna uchwała. 

Ak 

Urząd Miejski w Świdnicy zajmie się opracowaniem miejskiego programu dofinansowa-
nia leczenia bezpłodności metodą in vitro. Radni przyjęli dzisiaj złożoną w tej sprawie pety-
cję, pod którą podpisały się 842 osóby.

Radni podjęli decyzję o przyjęciu petycji obywatelskiej Anny Gromek. Teraz opracowany zostanie program, który ponownie trafi pod obrady rad-
nych.

Zamierzam stworzyć fundację i pomagać innym kobietom
- Kiedy otrzymałam zawiadomienie o zbliżającej się sesji Rady Miasta, poczułam, że 
serce bije mi coraz szybciej. Było to niczym spełnienie moich marzeń - dać ludziom, 
mieszkańcom Świdnicy, bezskutecznie starającym się o potomstwo, możliwość 
udziału w programie leczenia niepłodności metodą in vitro. Obrady rady przebiegły 
dość burzliwie, nie mniej jednak projekt uzyskał akceptację, przechodząc do dalszej 
realizacji większością głosów. Kiedy już wiedziałam, że projekt został zaakceptowany, 
kamień spadł mi z serca, poczułam się bardzo wyjątkowo. To ja, zwykła mieszkanka 
Świdnicy, zrewolucjonizuję to miasto, zburzę mur tabu będący wokół in vitro i przy-
czynię się do tego, że chociaż część par będzie mogła skorzystać z dofinansowania i 
dostąpić zaszczytu bycia rodzicem. Uczucie, jakie mi wtedy towarzyszyło, jest nie do 
opisania. Ogromna radość, duma, ciepłe słowa dodawały mi skrzydeł, czułam się, jak-
bym unosiła się nad ziemią. Wtedy wiedziałam już na milion procent, że chcieć, to móc. 
Dało mi to jeszcze więcej siły, żeby nadał działać w obronie zdrowia kobiet. Na chwilę 
obecną będę organizowała eventy uświadamiające kobiety o konieczności regular-
nych badań dróg rodnych, a w szczególności w kierunku ciężkiej, cichej choroby, jaką 
jest endometrioza. Już snuję plany nad przyszłością. Chciałabym otworzyć fundację, 
która w możliwie największym stopniu wspomogłaby kobiety walczące z tą chorobą – 
komentuje dla redakcji „Moja Świdnica” Anna Gromek.
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Aktywność fizyczna jest niezbędna do 
zachowania zdrowia w każdym wieku.  Ruch 
wpływa korzystnie na jakość kości i chrząstki, 
ponieważ stymuluje metabolizm i procesy re-
generacyjne. W ostatnim czasie wielu osobom, 
zwłaszcza starszym, brakuje ruchu, ponieważ 
w trosce o bezpieczeństwo swoje i swoich 
bliskich większość czasu spędzali w domu.  
U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową sta-
wów unieruchomienie może nasilać objawy 
bólowe i przyspieszać postęp artrozy. Bez-
piecznym rozwiązaniem w tej sytuacji może 
być terapia MBST® – bezinwazyjna metoda 
walki z bólem, leczenia przewlekłych schorzeń 
stawów, kości, ścięgien, osteoporozy, przyspie-
szania regeneracji stanów pourazowych i le-
czenia złamań przy pomocy terapeutycznego 
jądrowego rezonansu magnetycznego. Jest to 
innowacyjne leczenie pozwalające na ograni-
czenie kontaktu w trakcie terapii do minimum 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Terapia MBST® jest zorientowana na 
podstawy medycyny regeneracyjnej i na 
przyczynę choroby. Celem, oprócz redukcji 
bólu, jest aktywacja procesów metabolicznych 
w organizmie uruchamiających procesy 
regeneracji chorej tkanki. Stymulacja rezonan-
sem magnetycznym pobudza własny potencjał 
organizmu do regeneracji, co w efekcie przekła-
da się na utrzymanie sprawności ruchowej i po-
prawę jakości życia pacjentów w każdym wieku.

Od 20 lat w Niemczech i już w ponad 40 
innych krajach na całym świecie stosowana 
jest przez lekarzy ortopedów terapia MBST® 
wykorzystująca zmienne pole magnetyczne 
do leczenia schorzeń układu ruchu. Innowacyj-
na terapia MBST® niemieckiej firmy MedTec 
Medizintechnik GmbH to pierwsza na świecie 
terapia, w której wykorzystano jądrowy 
rezonans magnetyczny do naturalnego, 
nieinwazyjnego łagodzenia bólu i regeneracji 
tkanki w bolesnych zmianach zwyrodnienio-
wych oraz pourazowych układu mięśniowo-
-szkieletowego.

Wskazania do terapii MBST®:
▪ choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłu-

pa oraz krążków międzykręgowych
▪ osteoporoza
▪ zaburzenia metabolizmu kości
▪ urazy sportowe i powypadkowe
▪ stabilizacja i regeneracja naciągniętych wię-

zadeł i ścięgien
▪ przyspieszenie gojenia złamań każdego 

rodzaju
▪ regeneracja mikrozłamań
▪ regeneracja i rekonstrukcja chrząstki  

stawowej po urazach i operacjach
▪ rekonwalescencja po operacji  

endoprotezy
▪ ból ścięgna Achillesa (po urazie,  

naciągnięciu, zapaleniu)

- Pracowaliśmy razem i nagle zo-
stałam ich szefem. Bałam się, że stanę 
się władcza i przestanę umieć słuchać 
ludzi, ale udało się. Współpraca układa 
się bardzo dobrze – mówi Jowita Mazur, 
kierownik Strefy Płatnego Parkowa-
nia, która swoje stanowisko pełni od 1 
czerwca 2015 roku. 

Jak długo pełni Pani funkcję 
kierownika Strefy Płatnego Par-
kowania?

- Funkcję kierownika sprawuję od 1 czerw-
ca 2015 r., Wcześniej przez pół roku byłam 
pełniącym obowiązki kierownika. Nato-
miast w samej Strefie Płatnego Parkowa-
nia pracuję od 1999 roku.

Zarządza Pani zespołem, skła-
dającym się głównie z męż-
czyzn. Czy to trudna rola? Ko-
bieta-szef w męskim gronie?

- Nie jest tak trudno zarządzać panami, 
którzy, nota bene, są ze mną od samego 
początku. Przed moim awansem praco-
waliśmy na równi od 1999 r. Oczywiście, 
bałam się ich reakcji, zastanawiałam, 
czy zaakceptują fakt, że z koleżanki na-
gle stałam się szefem, ale okazało się, że 
niepotrzebnie. Współpraca układa nam 
się bardzo dobrze. To oczywiście zasługa 
ekipy. Znają swoje obowiązki, wiedzą, co 
mają robić, nie trzeba ich rozliczać czy na-
kłaniać do pracy.

Czego obawiała się Pani najbar-
dziej, obejmując stanowisko?

- Początki były dla mnie trudne. Przez 
pierwsze pół roku, tak naprawdę cały ten 

okres, kiedy byłam pełniącym obowiązki 
kierownika, trudno było mi poradzić sobie 
ze stresem. Bałam się, że się za mocno 
zmienię, że przestanę umieć słuchać ludzi 
i stanę się władcza. Ale jakoś się udało. 
Staram się nie wykorzystywać stanowiska, 
jestem osobą emocjonalną i potrafię 
przyznać się do błędów. Dużo rozmawiam 
z zespołem, także o pomysłach.  Staram 
się również słuchać swoich pracowników, 

pomagać w rozwiązywaniu problemów, 
doradzać. Nigdy nie decyduję sama. Za-
wsze robimy burzę mózgów, każdy patrzy 
na sprawę z innej perspektywy. Szukamy 
rozwiązań. Pracownicy też mają swoje po-
mysły, podpowiadają różne rozwiązania i 
o tym zawsze rozmawiamy.

Według statystyk cały czas 
brakuje kobiet na stanowiskach 
kierowniczych. W Unii Europej-

skiej jest ich 21 %. W Polsce jest 
trochę lepiej, ale wciąż jest nas 
mniej. Jak Pani uważa, dlacze-
go tak się dzieje? Przecież nie 
ustępujemy mężczyznom pod 
względem kwalifikacji.

- Trudno powiedzieć. Kwalifikacjami wręcz 
przewyższamy mężczyzn. Jesteśmy chyba 
za mało pewne siebie, boimy się nowych 
wyzwań. Na pewno wpływ mają też funk-
cjonujące od lat stereotypy, że to mężczy-
zna  kieruje, mężczyzna ma zarobić na 
dom. W Świdnicy coraz więcej kobiet pia-
stuje kierownicze stanowiska. Być może 
jest to zasługa tego, że mamy kobietę – 
prezydenta. 

Jak Pani lubi spędzać wolny 
czas?

- Bardzo lubię wycieczki i spacery. Czę-
sto po całym tygodniu wybieram się na 
wycieczkę najlepiej w najbliższej okolicy 
– na przykład na Ślężę czy Wielką Sowę. 
Obcując z przyrodą, odpoczywam i ładuję 
akumulatory na cały kolejny tydzień. Lu-
bię też czytać książki.

Największe marzenie to…
- Moim największym marzeniem od wielu 
lat była wycieczka na Zakynthos w Gre-
cji. Udało mi się je zrealizować w zeszłym 
roku. Teraz skupiam się na bardziej przy-
ziemnych sprawach. Moje dziecko w przy-
szłym roku zdaje maturę i chciałabym, 
aby dobrze wypadł na tym egzaminie, 
poszedł na studia i podejmował  mądre 
życiowe decyzje. 

Agnieszka Komaniecka

1 czerwca minęło pięć lat, od kiedy Jowita Mazur została kierownikiem Strefy Płatnego Parko-
wania.

Jowita Mazur: 
zawsze decydujemy wspólnie
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Terapia MBST® 
- szansa na życie bez bólu

▪ łokieć golfisty i łokieć tenisisty
▪ kolano skoczka
▪ zwapnienia okołobarkowe/
  zespół bolesnego barku
▪ zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
▪ zapalenie rozcięgna podeszwowego/

ostroga piętowa
▪ haluksy
▪ zapalenie kaletki maziowej
▪ i wiele innych

Terapia MBST® jest prowadzona 
wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą leka-
rza. Programy terapeutyczne dobierane są 
indywidualnie dla pacjenta w trakcie wizyty 
kwalifikacyjnej u dra Krzysztofa Kołtowskie-
go, specjalisty ortopedy traumatologa. Na 
wizytę kwalifikacyjną należy zabrać aktualne 
zdjęcia RTG lub badanie MRI czy TK.

Jako ośrodek zajmujący się od 30 lat 
dermatochirurgią laserową, usuwaniem tatu-
aży i medycyną anty-aging Centrum Terapii 
Laserowej rozszerzyło ofertę o zabiegi medy-
cyny regeneracyjnej, łagodzące dolegliwości 
bólowe i przywracające sprawność ruchową. 
W 2017 roku jako pierwszy w Polsce został 
przez nas uruchomiony ośrodek MBST®, od 
2018 roku mamy jedyne na Dolnym Śląsku 
urządzenie najnowszej generacji MBST® AR-
THRO-SPIN-FLEX umożliwiające stymulację 
regeneracji również tkanek miękkich. Lecze-
nie trudno gojących się odleżyn, oparzeń, 
owrzodzeń troficznych, polineuropatii cukrzy-
cowych, ran pooperacyjnych, a także regene-
racja organizmu po zabiegach operacyjnych 
to najnowsze zastosowania terapii lecznicze-
go rezonansu magnetycznego MBST®.

codzienna 

porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl
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Stowarzyszenie ponownie zamierza 
ubiegać się o dofinansowanie Urzędu 
Miejskiego dla ogrodów działkowych. W 
tym roku można uzyskać 10 tysięcy zło-
tych. Co ważne, termin składania wnio-
sków przedłużono do 15 września. 

Termin wydłużony
Decyzję w tej sprawie podjęli radni 

podczas sesji w piątek 22 maja. Pierwotnie 
termin składania wniosków wyznaczono 
do 31 maja, jednak przez wzgląd na sytu-
ację epidemiczną w kraju przedstawiciele 
ROD nie byli w stanie zdążyć z wnioskami 
w tym terminie. 

Przypomnijmy, że można pozyskać do 
10 tys. złotych dofinansowania, przy czym 
udzielona dotacja nie może przekraczać 
50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i 

Ciężko pracują i zachwycają 
swoimi ogrodami

nie może być większa niż 10 tys. zł nakładu 
na zadanie. Środki te mogą wspomóc m.in.: 
remont czy też budowę ogrodzeń, alejek, 
dróg dojazdowych, sieci energetycznych 
lub wodociągowych. Po ich rozpatrzeniu i 
ocenie, prezydent miasta przekaże przy-
znane dotacje na podstawie umowy. Upo-
ważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego 
będą mogli dokonywać kontroli realizacji 
dofinansowanych zadań. W ubiegłym roku 
pozytywnie zaopiniowano wnioski sześciu 
stowarzyszeń. Członkowie ROD „Kolejarz” 
otrzymane środki przeznaczyli na remont 
domu działkowca, ROD „Irys” – na budowę 
studni głębinowej. Nowa brama wjazdo-
wa – to inwestycja, którą zrealizował ROD 
„Pod Dębem”. Przyłącze wodne do miej-
skiej sieci wodociągowej oraz indywidu-
alne liczniki wody pojawiły się na terenie 

- Potrzeb jest dużo, przed nami konieczność wykonania przyłącza prądu do ogródków. Dlatego szukamy możliwości 
pozyskania środków, gdzie się da. Ponownie będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miejskiego. Wszystko, co ro-
bimy, jest tego warte. Mamy przepiękny ogród i jestem z niego bardzo dumna – mówi prezes Stowarzyszenia Ogrodowego 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Grzybem” Wanda Sulikowska. 

ROD „Aster”. Remont świetlicy ogrodowej 
i biur zrealizowało w ramach dotacji ROD 
„Pod Grzybem”. Natomiast ROD „Aronia” 
na terenie swojego ogrodu wykonało re-
mont instalacji wodociągowej. Łącznie do 
ogrodów działkowych trafiło 30 tysięcy 
złotych. – Pieniądze z Urzędu Miejskiego 
to duża pomoc, szczególnie przy małych 
budżetach, jakie mamy – mówi Wanda Su-
likowska, prezes Stowarzyszenia Ogrodo-
wego Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Pod Grzybem”. ROD nie podlega pod Pol-
ski Związek Działkowców.

Cały czas zmieniają ogrody 
na lepsze

ROD „Pod Grzybem” w tym roku także 
zamierza ubiegać się o dotację z Urzędu 
Miejskiego. – Pracy i potrzeb jest bardzo 

dużo. Chcielibyśmy wyremontować, odno-
wić drogę wiodącą od ulicy Prądzyńskiego. 
Musimy też wyremontować bądź wymie-
nić ogrodzenie. Każda pomoc jest cenna 
– mówi Wanda Sulikowska. ROD „Pod 
Grzybem” to doskonały przykład tego, jak 
prężnie potrafi działać zarząd w kierunku 
zmiany wizerunku ogrodu. W ciągu kliku 
lat udało się uporządkować tereny, na któ-
rych zalegały odpady z budowy jednego 
ze świdnickich hipermarketów. Dziś są tu 
pięknie zagospodarowane ogródki. Upo-
rządkowano wszystkie pozostałe działki, a 
także alejki pomiędzy nimi. Wybudowano 
podesty pod kontenery na śmieci. To, co 
napawa wielką dumą, jest z cała pewno-
ścią pięknie wyremontowany staw. Wy-
rzucono stare opony, z kamieni ułożono 
obramowanie, posadzono lilie wodne. Na 
brzegu stanęły ławki. – Zdarza się, że na-
wet mieszkańcy centrum przyjeżdżają nad 
ten staw odpocząć. To bardzo cieszy. Wyko-
naliśmy mnóstwo pracy i jesteśmy dumni z 
efektów, jesteśmy dumni z naszego ogrodu. 
Było warto – dodaje Wanda Sulikowska. 

Przed nimi największa 
inwestycja

Przed Stowarzyszeniem Ogrodowym 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod 
Grzybem” jedna z największych inwesty-
cji – wykonanie przyłącza energetycz-
nego do ogrodów. Potrzeba na nie około 
400 tys. złotych. – Liczymy się z tym, że to 
wszystko potrwa, zapewne realizacja przy-
łącza rozłożona zostanie na 2 lata, ale jest 
to inwestycja potrzebna. Nie wiemy, w jakim 
kierunku pójdzie ochrona środowiska. Może 
się okazać, że niemożliwe będzie używanie 
kosiarek spalinowych. Nie wiemy, ale prąd 
na działkach jest potrzebny. Szukamy w tej 
chwili środków, możliwości dofinansowa-
nia. Mamy też już wszystko zaplanowane 
tak, by przeprowadzić inwestycję systemem 
gospodarczym, jak najtaniej. Czeka nas 
bardzo dużo pracy, chodzenia, załatwiania, 
ale tak to już jest. Żeby coś mieć, trzeba się 
napracować. I co tu dużo mówić, warto. Kie-
dy osoby z zewnątrz chwalą nasz ogród, czy 
przyjeżdżają odpocząć np. nad staw, czuję 
dumę, wielką dumę – mówi Wanda Suli-
kowska. 

ROD „Pod Grzybem” zarządza 600 
ogrodami. 

Agnieszka Komaniecka

W dobie pandemii koronawirusa działki stały się dla wielu prawdziwym azylem na świeżym powietrzu. Te położone w obrębie ROD „Pod Grzy-
bem” są oczkiem w głowie dla wielu działkowców. Są uporządkowane i zadbane.
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Masz problem z agresją? Zgłoś się po pomoc
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór 
na zajęcia korekcyjno – edukacyjne, 
skierowane do osób dokonujących 
przemocy fizycznej, psychicznej i sek-
sualnej w stosunku do bliskiej osoby. 

Zajęcia realizowane będą w opar-
ciu o program Duluth. Właśnie w Duluth 
(w Stanach Zjednoczonych) pod koniec 
lat 70. kobiety zgłaszały psychologom, 
że ich mężowie pracujący w bazach 
wojskowych mają problem z agresją. I 
tak powstał projekt pracy ze sprawcami 
przemocy, napisany przez ofiary i psy-
chologów.

Program kierowany jest do osób sto-
sujących przemoc, w tym w szczególno-
ści:

▪ osób, skazanych za czyny zwią-
zane ze stosowaniem przemocy w ro-
dzinie, wobec których sąd warunkowo 
zawiesił wykonanie kary, zobowiązując 
ich do uczestnictwa w oddziaływaniach 
korekcyjno – edukacyjnych;

▪ osób stosujących przemoc w rodzi-
nie, które uczestniczą w terapii leczenia 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków 
lub innych środków odurzających, sub-
stancji psychotropowych albo środków 
zastępczych, dla których oddziaływania 

korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić 
uzupełnienie podstawowych terapii;

▪ osób osadzonych w zakładzie kar-
nym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;

▪ osób, które w wyniku innych oko-
liczności zgłoszą się do uczestnictwa w 
programie lub zostaną zmotywowane 
przez pracowników socjalnych, kuratorów, 
terapeutów, pracowników ośrodków inter-
wencji kryzysowej lub inne osoby, które 
powzięły wiadomość o stosowaniu przez 
nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno 
– korekcyjny. Część edukacyjna skon-
centrowana jest na przekazaniu szeroko 

pojętej wiedzy na temat zjawiska prze-
mocy. Część korekcyjna ukierunkowa-
na jest na zdobycie umiejętności nie-
stosowania przemocy, trening umie-
jętności społecznych i asertywności 
oraz naukę korzystania ze wsparcia 
społecznego.

Czas trwania programu obejmuje 
60 godzin zajęć grupowych (odby-
wających się raz w tygodniu) oraz do 
3  godzin/uczestnika zajęć indywidu-
alnych.

Osoby zainteresowane udziałem 
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej przy ul. Żeromskie-
go 16/8 w Świdnicy, numer telefonu 
74-856-58-15, adres mailowy koordy-
nator.oik@pcpr.swidnica.pl.

mailto:koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl
mailto:koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Emily Dickinson 

Łącząc się w bólu 

z Panem Maciejem Glebą
Dyrektorem Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy
składamy wyrazy najszczerszego współczucia

z powodu śmierci 

Taty Stanisława.

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Nowa era komunikacji miejskiej 

Tomasz Kurzawa, prezes MPK, prezentuje ładowarkę do pełnego ładowania autobusów.

Na ulicach Świdnicy można zobaczyć dwa elektryczne autobusy.

Przypomnijmy, że umowa na do-
stawy dwóch autobusów elektrycz-
nych została podpisana we wrześniu 
ubiegłego roku. Producent dostarczył 
12-metrowe autobusy marki Volvo 7900 
Electric. Dzik i Gryf, bo tak decyzją 
mieszkańców zostały nazwane pojaz-
dy, mogą łącznie pomieścić ponad 140 
pasażerów, w tym 62 na miejscach sie-
dzących. Autobusy zasilane są bateria-
mi trakcyjnymi o pojemności 200 kWh, 
które umożliwią przejazd na jednym ła-
dowaniu trasy o długości powyżej 100 

km. Ładowanie odbywa się na dwa spo-
soby w zajezdni MPK. Poprzez gniazdo 
plug-in oraz przez pantograf opusz-
czany na specjalne szyny umieszczone 
na dachu pojazdu. - Normalny autobus 
emituje tyle spalin co około 40 samo-
chodów osobowych. Dysponując dwo-
ma autobusami nieemisyjnymi, możemy 
łatwo policzyć, że „oszczędzamy” około 
80 pojazdów osobowych produkujących 
spaliny – mówi Tomasz Kurzawa prezes 
MPK Świdnica. 

Daniel Gębala

Elektryfikacja taboru komunikacyjnego w polskich mia-
stach rozpoczęła się na dobre. W nowe i ekologiczne tren-
dy wpisuje się również Świdnica. Od  niedawna na ulicach 
naszego miasta możemy zauważyć kursujące dwa nowe w 
pełni elektryczne autobusy marki Volvo. Pasażerowie cie-
szą się udogodnieniami, cichą jazdą, a przede wszystkim 
czystszym powietrzem.
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Ze 156 propozycji imion, decyzją 
mieszkańców miasta, nowe elektrycz-
ne autobusy nazwano Dzik i Gryf. Dziś 
Wiesław Sójka, pomysłodawca zwy-
cięskiej pary imion, własnoręcznie 
przymocował naklejki na przedniej 
szybie: Dzik na Volvo o numerze 81 
oraz Gryf na numerze 82.  

Choć sam pochodzi z Nowej Rudy, 
a na co dzień pracuje w Wałbrzychu, 
to postanowił wziąć udział w konkursie 
organizowanym przez Urząd Miejski w 
Świdnicy. Propozycja Wiesława Sójki 
cieszyła się największą popularnością 
wśród internatów, którzy łączną ilością 
131 głosów na facebookowym profilu 
ŚWIDNICA rynek z tradycjami zadecy-
dowali o jej zwycięstwie.  -Dlaczego wy-
myśliłem Dzika i Gryfa? To symbole świd-
nickiego herbu. Stąd ten pomysł. Moją 

drugą propozycją był również Stanisław i 
Wacław na cześć pięknej świdnickiej Ka-
tedry - mówi pan Wiesław.

Na zakończenie symbolicznej uro-
czystości ”ojciec chrzestny’” świdnic-
kich elektryków otrzymał upominki od 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy i MPK 
Świdnica.

Daniel Gębala

Autobusy Dzik i Gryf 
oficjalnie oznaczone

foto: 
D. Gębala
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Z jej kreatywnych lekcji historii on-
line korzystają uczniowie ze Świdnicy 
i całej Polski. Jak mówi sama o sobie, 
najlepiej wychodzi jej opowiadanie. Nie 
potrafi usiedzieć w jednym miejscu, ko-
cha zwiedzać i poznawać nowe kultu-
ry. W swoim podróżniczym CV ma już 
wpisanych około 40 państw z różnych 
stron świata. Swoje wyprawy w ciekawy 
sposób relacjonuje na blogu belferw-
podrozy.pl, zyskując także rosnącą po-
pularność na Instagramie. W przyszłości 
najchętniej zamieszkałaby w Japonii, a 
wolnych chwilach uwielbia zaszyć się 
na działce. O edukacji i podróżowaniu 
w czasach koronawirusa rozmawiamy z 
Marzeną Ziębą.

Dlaczego postanowiła zostać 
Pani nauczycielem?

- Zawsze chciałam zostać nauczycielem. 
Pamiętam, jak moja mama opowiadała, że, 
gdy byłam 5-6 letnim dzieckiem, to sadza-
łam moje pluszaki i je uczyłam. Bycie na-
uczycielem zawsze było moim marzeniem, 
tylko że nauczycielem biologii! 

To dlaczego ostatecznie stanęło 
na historii? 

- Zrządzenie losu! Na pewno wpływ na taką 
decyzję miała pani Zofia Skowrońska-
-Wiśniewska,  mój nauczyciel historii. Tak 
naprawdę bardzo późno zaczęłam intere-
sować się historią, w ostatniej klasie liceum. 
Na maturze zdawałam biologię, ale studia 
wybrałam już historyczne. 

Jakie cechy powinien mieć dobry 
nauczyciel?

- Nauczyciel powinien mieć jakiś autorytet. 
Jednak taki autorytet w obecnych czasach 
jest ciężko zbudować. Nauczyciel musi być 
otwarty, musi słuchać uczniów, ale musi też 
być stanowczy. Trzeba mieć swoje zdanie. 
To, co ja bardzo cenię, to też konsekwencja 
w tym, co się mówi i co się robi. Dzieci lubią 
uporządkowanie, lubią jasne i klarowne za-
sady. 

Czy obecny system edukacji po-
winien się trochę zmienić?

Marzena Zięba 
- belfer uzależniony od podróżowania 

- Trochę? Bardzo! Mamy totalnie przełado-
wany program nauczania. Brak miejsca na 
swobodę działania, uczenie pamięciowe 
czy brak uczenia doświadczalnego. Na-
prawdę mogłoby się zmienić wiele. 

Wobec sytuacji spowodowanej 
przez koronawirusa i faktem, że 
epidemia sparaliżowała nasz 
system szkolnictwa, postanowi-
ła Pani uczyć w internecie. Skąd 
pomysł na realizację lekcji online 
za pomocą platformy YouTube? 

-Czysty przypadek. Jest to poniekąd spo-
wodowane tym, co robię poza szkołą. Rok 
czy dwa lata temu usłyszałam od swoich 
uczniów, że „pani to powinna vloga prowa-
dzić”. Dla mnie był to temat z krainy czarów, 
nie za bardzo wiedziałam, o co w tym cho-
dzi. Zaczęłam to wówczas zgłębiać, ale nie 
miałam na to czasu. Gdy zaczęło się całe 
zamieszanie związane z koronawirusem, to 
pamiętam, że w czwartek po raz pierwszy 
nie poszliśmy do szkoły. Mieliśmy się wte-

dy przez dwa dni komunikować z uczniami 
przez dziennik elektroniczny. Potem strasz-
nie mi to ciążyło. Zaczęłam się zastana-
wiać, jak trafić do uczniów, gdzie jeszcze 
kompletnie nie było mowy o czymś takim 
jak nauczanie na odległość. Stwierdziłam, 
że wykorzystam to, co potrafię najbardziej, 
czyli opowiadać. Okazało się, że technicz-
nie nie było to trudne do realizacji na ta-
kim poziomie, na jakim chciałam to robić i 
pierwszą lekcję nagrałam już w poniedzia-
łek. Powiedziałam sobie, że idę na żywioł. 
Dalej nie wiedzieliśmy, jak nauczanie będzie 
wyglądało, zwodzono nas terminami. W 
międzyczasie ja nadal nagrywałam swoje 
lekcje. I kiedy zapadła już oficjalnie decyzja, 
że będziemy nauczać zdalnie, to zadałam 
swoim uczniom pytanie, czy taka forma im 
odpowiada. Odzew był jak najbardziej po-
zytywny. Zostałam więc przy sprawdzonej 
formie nagrywania. Tygodniowo publikuję 
6-7 filmów. Czasami jest ich trochę mniej. 
Zależy od programu. Jak wypadają spraw-
dziany, to wtedy nie ma filmów. 

Podróżowanie od zawsze było 
Pani pasją?

- Wszędobylstwo, nieumiejętność siedze-
nia w jednym miejscu i niespokojna dusza 
to ja. Takie poważne podróżowanie zaczęło 
się mniej więcej w 2010 roku. Wcześniej to 
były wyjazdy na wakacje z dzieckiem, ale z 
zastrzeżeniem, że nie siedzimy, nie leżymy, 
tylko coś musimy zobaczyć. Moją pierwszą 
dużą podróżą, która mocno mnie przewar-
tościowała, była podróż do Indii.  Po tym, co 
zobaczyłam w tym kraju, doszłam do wnio-
sku, że bardzo mało wiem o tym świecie, a 
strasznie dużo mam. Wtedy właśnie pojawi-
ła się ta niesamowita ciekawość tego, jak 
żyją inni. I już od 10 lat staram się zwiedzać 
świat i poznawać inne kultury.  

Kambodża, Kuba, Tajlandia, Chi-
ny, Japonia, Gruzja, Armenia czy 
Azerbejdżan. To tylko niektóre z 
państw, które udało się już Pani 
odwiedzić. Łącznie na koncie 
jest już blisko 40 dalekich podró-
ży. Można powiedzieć, że okrąży-
ła już Pani prawie cały świat! 

- Chyba jeszcze nie! Na tę chwilę komplet-
nie nie ciągnie mnie do Ameryk. Jakbym się 
zdecydowała, to prędzej wybiorę Amerykę 
Południową niż Północą, ale raczej nie mam 
tego w planach. Co innego Azja!

Do którego z krajów, które uda-
ło się odwiedzić, chciałaby Pani 
wrócić jeszcze raz?

- Indie.
Dlaczego?

- Indie zrobiły porządek w moim umyśle. To 
kraj, gdzie widziałam śmierć na ulicy, nie-

samowitą biedę. Miałam okazję być w lo-
kalnej szkole. W takiej wiejskiej, bez prądu, 
z dziurami w suficie, z zagrzybionymi ścia-
nami. To było państwo, które mi uświado-
miło, że bardzo często nie doceniamy tego, 
co mamy tutaj. Cały czas gnamy, pieniądz 
rządzi światem, a tak naprawdę czasami 
wystarczy jakaś prosta rzecz…

Kraj, w którym chciałaby Pani za-
mieszkać?

- Zdecydowanie w Japonii. Cudowna, upo-
rządkowana, wszystko tam jest proste i lo-
giczne. W Japonii bardzo urzekł mnie sza-
cunek do drugiego człowieka, zachowanie 
dystansu i nie wchodzenie w jego przestrzeń. 

Czy podczas którejś z podróży 
zdarzyła się jakaś sytuacja, że 
obawiała się Pani o swoje bez-
pieczeństwo?

- W Maroku. Miałam tam nieprzyjemną 
„przygodę”. Zwodzono mnie, oprowadzając 
po uliczkach. Na końcu w wąskiej uliczce 
z zakamarkami zażądano pieniędzy. Przy-
znaję, że był to duży dyskomfort. Ogólnie 
w Maroku jako kobieta w rozpuszczonych 
włosach nie czułam się bezpiecznie. Może 
to jakieś stereotypy, ale po prostu mówię o 
swoim odczuciu. 

Z kim wybiera się Pani w tak da-
lekie podróże? 

- Mam dwie koleżanki, z którymi podróżuje. 
Z jedną jeździmy na te bardzo dalekie wy-
prawy. Z kolei z drugą organizujemy sobie 
te bliższe wycieczki. 

Rodzina nie boi się Pani puszczać 
na tak dalekie eskapady? 

- Nie ma na to wpływu! (śmiech). Jestem 
taką osobą, że nie wyobrażam sobie, żeby 
ktoś mnie ograniczał. To jest dla mnie taki 
priorytet, żeby mieć tę wolność i dostaję to. 
Nie mam z tym problemu. 

Koronawirus sprawił, że w więk-
szości zostały zamknięte grani-
ce. Nie można podróżować, je-
steśmy uziemieni. Wobec tego 
w ostatnim czasie zaczęła Pani 
uprawiać turystkę lokalną?

- Ryszard Kapuściński mówił, że podróżo-
wanie to choroba nieuleczalna. Przed wy-
buchem pandemii udało mi się jeszcze być 
na Cyprze. Po tym, jak wróciłam z Cypru, 
wprowadzono zakaz przemieszczania się. 
Dla mnie to była niesamowita trauma, nie 
mogłam podróżować. Dlatego musiałam 
poszukać alternatywy. Początkowo były nią 
lasy, łąki i pola, żeby gdziekolwiek wyjść. 
Później skoncentrowałam się na ruinach 
starych pałaców i zamków, gdzie nikogo nie 
było, nie są biletowane i można było w każ-
dej chwili podjechać. Moje podróżowanie 
polegało na tym, że podjeżdżałam samo-
chodem, zatrzymywałam się, obchodziłam 
cały obiekt dookoła, robiłam zdjęcia i szczę-
śliwa wracałam do domu. Siadałam do 
komputera i szukałam informacji na ten te-
mat. Zanim pojawił się problem koronawiur-
sa, mniej więcej od trzech lat wprowadziłam 
sobie taką zasadę, żeby nie było, że cudze 
chwalicie, swego nie znacie i co najmniej raz 
w roku muszę odbyć jakąś podróż po Pol-
sce. Wobec ostatnich wydarzeń i obostrzeń 
skoncentrowałam się na okolicy Świdnicy. 

Czego Marzena Zięba dowie-
działa się o sobie podczas epide-
mii koronawirusa?

- To, co wiedziałam zawsze, że nie potrafię 
usiedzieć na miejscu, że wtedy się duszę. To 
zdecydowanie nie moje życie. Nie musiałam 
się dowiadywać o sobie czegoś nowego. 
Cenię też czas spędzony z samą sobą. Je-
stem też zapalonym działkowcem. Kiedy 
już jestem zmęczona całą tą sytuacją, kiedy 
wyłączam telewizję, to uciekam na działkę i 
tam wypoczywam.

Daniel Gębala 

- Wszędobylstwo, - Wszędobylstwo, 
nieumiejętność siedzenia nieumiejętność siedzenia 
w jednym miejscu i w jednym miejscu i 
niespokojna dusza to ja – niespokojna dusza to ja – 
mówi Marzena Zięba.mówi Marzena Zięba.
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Świdnicy
W imieniu Prezydenta Miasta Świdnicy zapraszamy Państwa do udziału w konsulta-
cjach dotyczących zgłaszania opinii i uwag na temat zagospodarowania Skweru Lecha 
Kaczyńskiego znajdującego się w historycznym centrum miasta, u zbiegu ulic Muzeal-
nej, Zamkowej i Kotlarskiej poprzez ustawienie na nim jednego z trzech pomników pa-
mięci zaproponowanych przez trzy działające niezależnie grupy inicjatywne: Społeczny 
Komitet Patriotyczny w Świdnicy, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej oraz Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie i posłużą w podję-
ciu decyzji dotyczącej wyboru pomnika, który powinien zostać zlokalizowany na wyżej 
wymienionym skwerze.
Uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać w terminie od 27 maja do 26 czerwca 
2020 r. Formularz należy wypełnić wskazując jedną z trzech propozycji pomnika oraz ją 
uzasadniając, formułując opinię zwięźle i rzeczowo.

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE.

1. Proszę wskazać, który pomnik Pani/Pana zdaniem powinien zostać usytu-
owany na Skwerze Lecha Kaczyńskiego znajdującym się u zbiegu ulic Muzeal-
nej, Zamkowej i Kotlarskiej:

☐ ☐Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego - propozycja złożona przez Spo-
łeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy

 ☐☐Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego - propozycja złożona przez Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Świdnickiej

 ☐☐Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - propozycja złożona przez Spo-
łeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy

 ☐☐Żaden z powyższych (Proszę w punkcie 2. wpisać swoją propozycję zagospo-
darowania Skweru Lecha Kaczyńskiego.)

Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, stawiając znak X w odpowiedniej rubryce.

2. Prosimy o uzasadnienie Pani/Pana wyboru dokonanego w punkcie 1, 
tj.: wyrażenie uwag i opinii:

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Dane osoby wypełniającej ankietę:

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania zgodne z rejestrem wyborców Świdnicy (tzn. miejsce za-
meldowania na pobyt stały lub wpis do rejestru wyborców Świdnicy): 

Świdnica, ul. .......................................................................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.  Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres podany wyżej, przez e-mail:  um@um.swidnica.pl, telefonicznie:  074 8562827.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: 
iod@um.swidnica.pl

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze oraz w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikającego z Uchwały nr 
XXXII/343/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w związku z przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych w sprawie pomnika na Skwerze Lecha Kaczyńskiego.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest 
brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym 
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym 
muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez 
okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kance-
laryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprosto-
wania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………...........................................………….
(czytelny podpis)

Dziękujemy za udział w konsultacjach. 
Wynik podamy do publicznej wiadomości w ciągu 21 dni od ich zakończenia.

Szanowni Państwo,
zarządzeniem Prezydenta Miasta wznawiamy konsultacje społeczne z mieszkańcami 
Świdnicy dotyczące zagospodarowania Skweru Lecha Kaczyńskiego znajdującego się  
w historycznym centrum u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.
Przypomniamy zgłoszone propozycje pomników, jakie miałyby być usytuowane na skwerze:

1. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego 
propozycja Społecznego Komitetu Patriotycznego w Świdnicy;

2. Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego  
propozycja Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej;

3. Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej  
propozycja Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010  

w Świdnicy.

Ankiety papierowe, które należy wrzucać do urn dostępne są w następujących punktach miasta:

Elektroniczny formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl.
Konsultacje prowadzone będą w terminie: 27 maja 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.
Przypominamy: pełnoletni mieszkaniec Świdnicy może wypełnić jedną ankietę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

▪ Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro 
Obsługi Klienta pok. 1a
▪ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych, ul. Długa 33
▪ Miejska Biblioteka Publiczna, siedziba główna 
ul. Franciszkańska 18 oraz filie: nr 1 - ul. Wro-
cławska 44, nr 2- tymczasowa siedziba przy SP 

nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5 - ul. Kra-
szowicka 55
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury – Galeria Fotografii, 
Rynek 44
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
▪ Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2 (Ry-
nek).
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- Różnimy się od siebie i nie będzie-
my się zgadzać. Musimy nauczyć się z 
tym żyć, a prezydent ma łączyć ludzi, 
niezależnie od opcji politycznej – mó-
wił Szymon Hołownia, kandydat na 
prezydenta, który 2 czerwca odwiedził 
Świdnicę.

Szymon Hołownia gościł na Dolnym 
Śląsku. Po południu zachęcał świdniczan 
do uczestnictwa w wyborach prezy-
denckich i głosowania na niego. - Ludzie 
w Polsce mają poczucie agresji, bo w na-
szym kraju panuje chaos. Nie trzeba nam 
wcale rewolucji, tylko kogoś, kto wszystko 
poukłada. Ale to nie może być towarzysz 
partyjny. Jedność to nie jest niejednoli-
tość, to pojednana różnorodność. Różni-
my się i nie będziemy się zgadzać. Musimy 
nauczyć się z tym żyć. Prezydent ma być 
kimś, kto pomyśli, jak zbudować zjedno-
czoną Polskę. Kimś, kto podpisze dobrą 
ustawę przygotowaną przez PiS, nie mar-
twiąc się, co powie Platforma Obywatel-
ska. I odwrotnie, podpisać ustawę złożoną 
przez PO, nie martwiąc się, co powie PiS. 
Naprawdę prezydent może bardzo dużo, 
tylko że nas się oszukuje już od dawna. 
Przychodzi partia, wyburza, buduje od 
początku. Jak można żyć w domu, gdzie 
co 4 miesiące zmienia się wszystko? Mu-

Szymon Hołownia: 
trzeba mieć odwagę 
pójścia pod prąd

simy myśleć w kategorii pokolenia – mó-
wił kandydat na prezydenta. - Jesteśmy 4 
tygodnie przed wyborami. Czy po 5 tygo-
dniach chcemy obudzić się w kraju, gdzie 
będziemy dalej odgrażać się pięścią? 

Kandydat szczególną uwagę zwró-
cił na kwestie bezpieczeństwa Polski na 
arenie międzynarodowej. - Dzisiaj wygry-
wa się wojny bez jednego wystrzału. Brak 
spójności społecznej to koniec Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Wszystko musi być do-
stosowane do XXI w. A Polska wypięła się 
na cały świat, stwierdziła, że sama sobie 
poradzi. Powinna odzyskać umiejętność 
zawierania sojuszy. Nasza siła jest w tym, 
że jesteśmy w Unii Europejskiej. Rosja nie 
będzie zwracała na nas uwagi, dopóki 
będziemy silni w unii – tłumaczył.

Szymon Hołownia przekonywał, że 
prezydent powinien reprezentować kraj 
i wszystkich Polaków, niezależnie od 
poglądów, czy opcji politycznych. Jed-
nocześnie zachęcił do udziału w wybo-
rach. - Marzenia się spełnia. Trzeba pójść i 
je wziąć. Trzeba mieć odwagę pójścia pod 
prąd. Pójdziemy, zagłosujemy i wygramy, 
żeby mieć Polskę taką, jaką być powinna 
– mówił.

Ak

Kandydat na prezydenta, Szymon Hołownia odwiedził Świdnicę, aby zachęcić do udziału w 
wyborach i głosowania właśnie na niego.
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Przetworzona żywność
Badania wykazują, że przedstawiciele lud-

ności żyjących tradycyjnie, czyli gdzie żywność 
jest najmniej przetworzona, nie mają proble-
mów z trądzikiem. Kiedy, w niektórych przy-
padkach, w jadłospisie zaczęła się pojawiać 
zachodnia dieta, pojawiły się problemy z cerą. 
Stąd też przypuszczenia, że zmiana sposobu 
odżywiania może mieć wpływ na wydzielanie 
sebum, pojawianie się stanu zapalnego i ak-
tywność bakterii.  

Cukier i indeks glikemiczny IG
Jedną z przyczyn powstawania trądziku są 

zablokowane pory, które zatrzymują wewnątrz 
skóry łój oraz zanieczyszczenia. Te natomiast 
są idealną pożywką dla bakterii. Badania po-
twierdzają, że nasilenie i rozwój trądziku udało 
się kontrolować dzięki wprowadzeniu diety z ni-
skim indeksem glikemicznym i ograniczeniem 
cukru. Dzieje się tak dlatego, że dieta z wyso-
kim IG ma działanie prozapalne, czyli nasila 
stan zapalny. W diecie z niskim indeksem gli-
kemicznym występuje mniej tłuszczy nasyco-
nych (olej palmowy jako dodatek do słodyczy),  
a więcej jednonienasyconych ( oleje roślinne). 
Stąd też sebum jest bardziej płynne i nie zapy-
cha porów. W związku z tym ważne jest, aby z 
diety wyeliminowac produkty z białej mąki, sło-
dzone napoje oraz słodycze na rzecz spożycia 
orzechów, olejów roślinnych, jak oliwa z oliwek, 
ryb, warzyw i owoców. Ma to istotne znaczenie 
w zmniejszeniu stanów zapalnych. 

Mleko i przetwory mleczne
Istnieją badania, które wykazują, że mleko 

oraz produkty mleczne mogą mieć wpływ na 
nasilenie zmian trądzikowych. Może to wynikać 
z tego, że te produkty podnoszą poziom insu-
liny oraz insulinopodobnego czynnika wzro-
stu. Badania wskazują, że dotyczy to przede 
wszystkim produktów odtłuszonych. Problem 
ten można również obserwować u osób, które 
spożywają odżywki z białka serwatkowego.

Dieta a trądzik
Na rozwój trądziku może mieć wpływ 

wiele czynników. Zaburzenia gospodarki 
hormonalnej, stres, nieprawidłowa 

pielęgnacja skóry, jak również 
nieodpowiednio zbilansowana dieta. 

Witamina B12 
Suplementacja tej witaminy może za-

ostrzyć zmiany trądzikowe.

Kwasy omega 3
Przeprowadzone w 2014 r. badania wyka-

zują, że spożycie tłuszczów jednonienasyco-
nych w bardzo dużej dawce (2000 mg) zmniej-
sza o około połowę ilość zmian trądzikowych i 
znacznie łagodzi zaostrzenie tych istniejących. 
Poza tym kwasy tłuszczowe omega 3 mają wła-
ściwości przeciwzapalne, zwiększają płynność 
łoju, przez co zmniejszają prawdopodobień-
stwo zatkania się gruczołów. Bogatym źródłem 
tłuszczów omega-3, są oleje roślinne oraz orze-
chy i nasiona. Odnajdziemy je przede wszyst-
kim w oleju rzepakowym, oliwie z oliwek, orze-
chach włoskich, siemieniu lnianym, w tłustych 
rybach morskich takich jak śledź, makrela czy 
łosoś,.

DIETAMINKA
dietetyk 
kliniczny, 

technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
Przychodnia BHmed, ul. Zamenhofa 42 

ŚWIDNICA

Irena Kozłowska 
zasłużoną dla miasta Świdnicy

Przyjechała do Świdnicy po II wojnie świa-
towej. Wspólnie z grupą Pionierów Ziemi 
Świdnickiej budowała w niej polskość, od 
podstaw organizując życie polityczne, 
społeczne i kulturalne. Początkowo była 
jedyną nauczycielką języka angielskiego 
w Świdnicy. 99-letnia dziś Irena Kozłowska 
zostanie uhonorowana tytułem „Zasłużony 
dla Miasta Świdnicy”. 

Decyzję w tej sprawie podjęli radni pod-
czas sesji Rady Miejskiej 22 maja. Za przyznaniem 
tytułu głosowało 20 radnych. O jego nadanie wnio-
skowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II 
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy wsparciu 
Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. 

Jedyna anglistka w mieście
Irena Kozłowska urodziła się w 1921 roku Warszawie. 

W 1939 roku ukończyła II Miejskie Gimnazjum i Liceum 
żeńskie im. Jana Kochanowskiego. W czasie okupacji 
była członkiem AK, działała w tajnym nauczaniu, a od 
roku 1943 prowadziła punkt kontaktowy cichociemnych. 
Po przyjeździe do Świdnicy podjęła pracę w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, którego dyrektorem 
był wówczas Mieczysław Kozar-Słobódzki. - Dla mnie 
osobiście szkoła przy Równej to miejsce niezapomniane. 
Zdjęcie dyrektora Mieczysława Słobódzkiego wzbudziło 
dawne wspomnienia. Osobista z nim znajomość, jego upór 
i zaangażowanie w dzieło, którego się podjął, sprawiły, że 
postanowiłam pozostać po przyjeździe właśnie w Świdni-
cy. To tu przecież rozpoczynałam swoją karierę pedago-
giczną. Jak bardzo rozumiałam wtedy potrzebę wiedzy u 
ludzi, którzy, zmuszeni przez wybuch wojny do przerwa-
nia nauki, teraz, w nowych realiach, zapragnęli nadrobić 
utracony czas. Zapewne trochę inaczej wtedy rozumiało 
się potrzebę kształcenia się i zdobycia na przykład matu-
ry. Jak to się wtedy mówiło: „bez papierka i matury trudno 

żyć” – wspominała po latach Irena Kozłowska.
W szkole przy Równej pracowała w la-

tach 1946-1973 i 1974-1976. Współtworzyła 
pierwszą bibliotekę w LO dla Dorosłych. 
Pomimo rozporządzenia, aby wszystkie 
biblioteki poniemieckie zdać na przemiał, 
dzięki jej staraniom, udało się ocalić wie-
le wartościowych dzieł. Tytuł magisterski 

uzyskała w 1952 roku na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Początkowo była jedyną anglistką w 

mieście i uczyła w wielu szkołach, między innymi 
w I LO w latach 1953-1973, w II LO w latach 1952-1954 

i 1971-1979, w Liceum Spółdzielczym (obecnie Zespół 
Szkół Ekonomicznych) w latach 1946-1951. Po przejściu 
na emeryturę nie zerwała kontaktów ze szkołą, pracowała 
jeszcze w II LO na pół etatu. 

Budowała polskość od podstaw
Wkład w edukację to nie jedyne zasługi Ireny Ko-

złowskiej. Należy ona do grona Pionierów Ziemi Świd-
nickiej – osób, które po II wojnie światowej przybyły do 
Świdnicy i budowały w niej polskość. Organizowały 
życie polityczne, społeczne i kulturalne od podstaw. 
W tej grupie znaleźli się także m.in. Mieczysław Kozar-
-Słobódzki, a także znany wszystkim świdniczanom Sta-
nisław Kotełko - nauczyciel historii i języka polskiego. 
W latach późniejszych Irena Kozłowska poza pracą za-
wodową działała społecznie w wielu stowarzyszeniach. 
Była współzałożycielką Koła Polonistów w Świdnicy w 
1957 roku, które istnieje do dziś. Jest to nie tylko koło sa-
mokształceniowe, ale zespół ludzi, którzy spotykają się, 
aby dyskutować o literaturze, historii, filozofii, organizują 
spotkania z ciekawymi ludźmi (m. in. Olga Tokarczuk). Za 
swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała wiele wy-
różnień m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra i Kura-
tora Oświaty.

ak

Irena Kozłowska przez wiele lat, także będąc już na emeryturze, 
uczyła w II LO. Na zdjęciu z Zenonem Michalczykiem, ówcze-
snym dyrektorem szkoły.
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Czym 
zajmuje się 
podologpodolog

▪ fachowe rozpoznanie i usuwanie odci-
sków i kurzajek

▪ odciążanie bolesnych miejsc
▪ ortonyksja, czyli sporządzanie indy-

widualnych klamer korygujących na 
wrastający, lub zakręcony   pazno-
kieć

▪ protetyka paznokci, czyli odbudowa 
paznokcia zastępczego

▪ poradnictwo ogólne i indywidualne.

Od maja zapraszamy do 
Salonu Podologicznego „Happy Feet”

Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica

tel. 603 381 381

Najprościej mówiąc, stopami. Jest to w 
Polsce nowy zawód. U nas to rzeczywi-
ście nowość, a tymczasem na zacho-
dzie jest mnóstwo gabinetów podolo-
gicznych.

Podologia łączy kosmetologię z 
odrobiną chirurgii i ortopedii. Podczas 
wykonywania pedicuru używamy np. 
środków medycznych, co lepiej wpływa 
na stan paznokci i często też je leczy. 

Przykładowe zabiegi podologiczne:
▪ fachowe skracanie paznokci
▪ zabiegi na paznokciach wrastających, 

zawiniętych, grzybiczych i zgrubiałych
▪ zabiegi na zrogowaciałym naskórku, 

usuwanie hiperkeratozy i modzeli

??
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Wybory prezydenckie odbędą się 
w niedzielę, 28 czerwca. Datę ogło-
siła marszałek sejmu Elżbieta Witek. 
Oznacza to, że ewentualna druga tura 
wyborów odbędzie się po dwóch tygo-
dniach, 12 lipca. Głosowanie odbędzie 
się metodą mieszaną – w lokalach wy-
borczych i korespondencyjnie.

Głosowanie odbędzie się metodą 
mieszaną: korespondencyjnie i w loka-
lach wyborczych. Do piątku 26 czerwca 
wyborcy głosujący korespondencyjnie 
w kraju będą mieli czas na wrzucenie 
kopert zwrotnych do nadawczych skrzy-
nek pocztowych. Natomiast w niedzie-
lę 28 czerwca w godz. od 7.00 do 21.00 
odbędzie się głosowanie w lokalach wy-
borczych. Wtedy też możliwe będzie do-
starczenie kopert zwrotnych (od głosu-
jących korespondencyjnie) przez Pocztę 

Znamy datę wyborów 
prezydenckich 

Polską oraz urzędy gmin do właściwych 
obwodowych komisji wyborczych. Moż-
liwe będzie także dostarczenie kopert 
zwrotnych przez wyborców osobiście 
lub za pośrednictwem innych osób do 
właściwych komisji.

Daniel Gębala
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30 lat samorządu 
27 maja już po raz trzydziesty obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego – święto, uchwalone przez sejm. Tego dnia 

w 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce po II wojnie światowej.  
Niestety, pandemia uniemożliwiła huczne obchody. Zapraszamy jednak do obejrzenia pamiątkowych zdjęć radnych wszystkich 
dotychczasowych kadencji. 

▪ Bełz Kazimierz
▪ Bernacki Maciej
▪ Bessert Janusz
▪ Boczyło Stefan 
▪ Chłąd Edward
▪ Duniewski Krzysztof
▪ Ferenc Bolesław
▪ Gaszyński Albert
▪ Gotowiecki Witold 
▪ Gładysz Kazimierz
▪ Górecki Jan
▪ Jankiewicz Jan

▪ Kaczmarczyk Tadeusz 
▪ Wiktor Karol
▪ Kociumaka Bogumiła
▪ Kosarzewski Zbigniew
▪ Kuczyński Zbigniew
▪ Kubiaczyk Zbigniew
▪ Leszczyński Mieczysław 
▪ Lepak-Przybyłowicz Andrzej
▪ Marciniszyn Edward
▪ Masłowski Mieczysław
▪ Murdzek Wojciech
▪ Mydłowski Ryszard

▪ Niedźwiecki Henryk
▪ Podgórski Jan
▪ Polaczenko Stanisław
▪ Rękas Genowefa
▪ Romaniuk Regina
▪ Rosiak Iwona
▪ Stanoch Edward
▪ Szalkiewicz Janusz
▪ Szelest Wiesław
▪ Tomkiewicz Witold
▪ Tobiasz Ludwik
▪ Trzop Krzysztof 

Radni Rady Miejskiej kadencji 1990-1994 Radni Rady Miejskiej kadencji 1994-1998

▪ Bełz Kazimierz 
▪ Bernacki Włodzimierz 
▪ Boczyło Stefan Mikołaj 
▪ Budzyński Waldemar 
▪ Duniewski Krzysztof 
▪ Górski Jan 
▪ Gromek Teresa 
▪ Grzesik Eugeniusz 
▪ Karol Wiktor 
▪ Kaspura Edward 
▪ Kozak Tadeusz 
▪ Koźbiał Adam 

▪ Krzyszkowski Bolesław 
▪ Markiewicz Adam 
▪ Maruszewski Marek 
▪ Masłowski Jan Mieczysław 
▪ Michalczyk Zenon 
▪ Mielnik Piotr 
▪ Murdzek Wojciech Piotr 
▪ Musiej Jan 
▪ Ossowski Michał 
▪ Perski Daniel 
▪ Protasiuk Andrzej 
▪ Rataj Henryk 

▪ Rosiak Iwona 
▪ Saul-Kawka Danuta 
▪ Sierzputowski Artur Piotr 
▪ Sierzputowski Piotr 
▪ Solecki Janusz 
▪ Spytkowski Mieczysław 
▪ Szalkiewicz Janusz 
▪ Tobiasz Ludwik 
▪ Wawryniewicz Ryszard 
▪ Wołczko Jerzy 
▪ Wołosz Władysław 
▪ Zawadzki Taduesz 

▪ Barcicki Mariusz
▪ Ciążeńska Grażyna
▪ Czwartacka Ewa
▪ Dolata Mariusz
▪ Dulewicz Danuta
▪ Gdesz Dariusz
▪ Gromek Teresa 
▪ Grzesik Eugeniusz 
▪ Górski Jan 
▪ Kołodziej Zdzisław
▪ Koźbiał Adam 
▪ Krzyszkowski Bolesław

▪ Lewandowski Krzysztof
▪ Musiej Jan 
▪ Ossowski Michał 
▪ Pałac Ireneusz
▪ Pawłowska Urszula 
▪ Perski Daniel 
▪ Protasiuk Andrzej 
▪ Rataj Henryk 
▪ Saul-Kawka Danuta
▪ Sierzputowski Artur 
▪ Sierzputowski Piotr
▪ Skiba Grzegorz

▪ Skowrońska-Wiśniewska Zofia 
▪ Sochacki Jacek
▪ Solecki Janusz 
▪ Spytkowski Mieczysław 
▪ Stefańska-Broda Julitta 
▪ Szalkiewicz Janusz 
▪ Szelest Wiesław
▪ Szukała Michał
▪ Wolanin Barbara
▪ Wołczko Jerzy 
▪ Wołosz Władysław 
Zawadzki Tadeusz

Radni Rady Miejskiej kadencja 1998-2002 Radni Rady Miejskiej kadencja 2002-2006

▪ Barcicki Mariusz
▪ Bełz Kazimierz
▪ Bielawska Anna
▪ Ciążeńska Grażyna
▪ Dulewicz Danuta
▪ Gluza Elżbieta
▪ Jabłoński Jerzy
▪ Koźbiał Adam
▪ Krata Lesław
▪ Kudyba Marian
▪ Kulig Michał
▪ Lewandowski Krzysztof

▪ Marciniszyn Bolesław
▪ Mazurek Sławomir
▪ Ogrodnik Kazimierz
▪ Ossowski Michał 
▪ Podgórski Lesław
▪ Skowrońska – Wiśniewska Zofia
▪ Solecki Janusz
▪ Stefańska-Broda Julitta
▪ Szalkiewicz Janusz
▪ Szukała Michał
▪ Wołosz Władysław

foto: udostępnione przez UM Świdnica

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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I KADENCJA (1990-1994)

▪ Prezydent Miasta - Jacek Drobny 
  (po zmianie- Krzysztof Duniewski)
▪ Wiceprezydent - Jacek Łapacz 
  (po zmianie - Włodzimierz Biernacki)
▪ Wiceprezydent - Piotr Mielnik

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Lepak-Przybyłowicz
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Maciej Bernacki
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Albert Gaszyński

II KADENCJA (1994-1998)

▪ Prezydent Miasta - Bolesław Marciniszyn 
  (po zmianie - Adam Markiewicz)
▪ Wiceprezydent - Krzysztof Różycki 
  (po I zmianie - Jan Henryk Makarewicz; 
   po II zmianie - Andrzej Protasiuk)
▪ Wiceprezydent - Jacek Sochacki (po zmianie- Janusz Solecki)

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Michał Ossowski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -Wojciech Murdzek
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Henryk Rataj

III KADENCJA (1998-2002)

▪ Prezydent Miasta - Adam Markiewicz 
  (po zmianie - Kazimierz Bełz)
▪ Wiceprezydent - Leszek Nowogrodzki
▪ Wiceprezydent - Andrzej Protasiuk

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Sierzputowski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Henryk Rataj
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Władysław Wołosz

IV KADENCJA (2002-2006)

▪ Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek
▪ Wiceprezydent - Ireneusz Pałac
▪ Wiceprezydent - Ryszard Wawryniewicz

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Michał Ossowski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Lewandowski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz Barcicki

V KADENCJA (2006-2010)

▪ Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Ireneusz Pałac
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Waldemar Skórski 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Michał Szukała 
  (oraz Michał Ossowski przez 9 ostatnich miesięcy )
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Lewandowski
▪ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Teresa Świło 
  (po zmianie - Andrzej Gondek)

VI KADENCJA (2010-2014)

▪ Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Ireneusz Pałac
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Waldemar Skórski 

▪ Przewodnicząca Rady Miejskiej - Joanna Gadzińska
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Lesław Podgórski
▪ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Zofia Skowrońska-Wi-
śniewska

VII KADENCJA (2014-2018)

▪ Prezydent Miasta - Beata Moskal-Słaniewska 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Marek Suwalski, 
  od 2018 r.- Jerzy Żądło 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Szymon Chojnowski 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Dzięcielski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz Barcicki
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Fasuga
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Paluszek

VIII KADENCJA (2018-2023)

▪ Prezydent Miasta - Beata Moskal-Słaniewska 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Jerzy Żądło 
▪ Zastępca Prezydenta Miasta - Szymon Chojnowski 

▪ Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Dzięcielski
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Lech Bokszczanin
▪ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Fasuga
▪ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Joanna Gadzińska

▪ Bakalarczyk Lidia
▪ Barcicki Mariusz
▪ Bielawska Anna
▪ Ciążeńska Grażyna
▪ Dziedzic Andrzej
▪ Gadzińska Joanna
▪ Gondek Andrzej
▪ Grudziński Krzysztof
▪ Grześkowiak Zdzisław
▪ Kalinowski Janusz
▪ Kulig Michał

▪ Lewandowski Krzysztof
▪ Markiewicz Adam
▪ Murdzek Bogumiła
▪ Ossowski Michał
▪ Podgórski Lesław
▪ Protasiuk Andrzej
▪ Skowrońska-Wiśniewska Zofia
▪ Solecki Janusz
▪ Szalkiewicz Janusz
▪ Świło Teresa
▪ Trzop Krzysztof

▪ Edward Marciniszyn  -  radny 
tej kadencji do 29.08.2008r. 
- (przewodniczący Komisji Roz-
woju)

▪ Michał Szukała – radny tej 
kadencji do 06.11.2009 r. - (prze-
wodniczący Rady Miejskiej)

▪ Krzysztof Michalik - radny tej 
kadencji do 30.09.2010r.

Radni Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 Radni Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

▪ Barcicki Mariusz
▪ Ciążeńska Grażyna
▪ Dziedzic Andrzej
▪ Gadzińska Joanna
▪ Garstecki Robert
▪ Grabowski Tadeusz
▪ Grudziński Krzysztof
▪ Kielka Wojciech
▪ Kulig Michał
▪ Lewandowski Krzysztof
▪ Markiewicz Adam
▪ Moskal-Słaniewska Beata

▪ Murdzek Bogumiła
▪ Ossowski Michał
▪ Podgórski Lesław
▪ Skowrońska-Wiśniewska Zofia
▪ Solecki Janusz
▪ Stefańska-Broda Julitta
▪ Szalkiewicz Janusz
▪ Świło Teresa (do marca 2014 r.), 
▪ Świokło Krzysztof (od 16.04.2014 r.)
▪ Wołosz Władysław
▪ Ząbczyk Rafał
▪ Żurek Wiesław

▪ Barcicki Mariusz
▪ Ciążeńska Grażyna
▪ Daleszyński Józef

▪ Dzięcielski Jan
▪ Fasuga Rafał
▪ Gaszyński Albert
▪ Grudziński Krzysztof
▪ Górski Jan

▪ Jaśkowiak Jan
▪ Kuc Mariusz
▪ Lewandowski Krzysztof
▪ Marczewski Marek
▪ Paluszek Marcin
▪ Podgórski Lesław 
▪ Protasiuk Andrzej
▪ Rumiancew-Wróblewska 
  Magdalena

▪ Sienko Dariusz
▪ Skowrońska-Wiśniewska Zofia
▪ Sławińska-Gąska Grażyna
▪ Solecki Janusz
▪ Szalkiewicz Janusz
▪ Wawrzyniak Ewa
▪ Żurek Wiesław

Radni Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

▪ Bokszczanin Lech
▪ Dzięcielski Jan
▪ Fasuga Rafał
▪ Gadzińska Joanna
▪ Gaszyński Albert
▪ Grudziński Krzysztof
▪ Jaśkowiak Jan
▪ Kempa Tomasz
▪ Kuc Mariusz
▪ Lewandowski Krzysztof

▪ Makowski Ryszard
▪ Morańska Danuta
▪ Nowaczyńska Luiza 
▪ Ora Andrzej
▪ Paluszek Marcin
▪ Podgórski Lesław
▪ Rumiancew-Wróblewska 
▪ Magdalena
▪ Skowrońska-Wiśniewska Zofia
▪ Struzik Aldona

▪ Wach Marcin
▪ Wołosz Władysław
▪ Żurek Wiesław

▪ Jacek Drobny - wygaśnięcie 
mandatu z dniem 30.11.2019 r.
▪ Józef Cygan – wstąpienie w 
skład Rady Postanowieniem 
KW z dnia 18.12.2019 r. - (ślubo-
wanie w dniu 31.01.2020 r.)

Radni Rady Miejskiej kadencja 2018-2023

WŁADZE MIASTA
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Wolontariusz Roku 2019

O nagrodę wnioskował Uniwersy-
tet III Wieku. - Maria Kociuba z chwilą 
przejścia na emeryturę w roku  2005 po-
święciła się bezinteresownemu działaniu 
na rzecz społeczności lokalnej Świdnicy. 
Podjętych   przez nią nowych działań w 
2007 r. dotychczas nikt w mieście nie wy-
konywał. Do tej pory prowadzi nieodpłat-
nie naukę języka czeskiego. Jest liderem 
grupy turystycznej jako wolontariusz. 
Organizuje wycieczki dla Świdnickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
wszystkich, którzy chcą z nich skorzy-
stać. Tworzy zielone szkoły. Pomysł wzię-
ła z klasycznych zielonych szkół. Każda 
grupa czeska bierze udział w jednej lub 
większej ilości zielonych szkół, gdzie 
zwiedzanie i praktyczne obcowanie z ję-
zykiem to podstawa. Nie bez znaczenia 
jest kontakt i wymiana doświadczeń z za-
przyjaźnionymi miastami. Niezależnie od 
UTW sporo czasu działała do ubiegłego 
roku na rzecz Koła Nauczycieli Emery-
tów, chętnie pomagała w miarę skrom-
nych możliwości przy pracach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, rozpoczęte były 
prace przygotowawcze do współpracy z 
Urzędem Miasta w Policach nad Metuji, 
służyła pomocą przy zwiedzaniu Świdni-
cy dla grupy mieszkańców miasta Tepli-
ce nad Metuji. Zawsze jest pogodna, peł-
na ciepła i niegasnącego, zagadkowego 
uśmiechu. Postawą i zachowaniem uczy 
empatii i wrażliwości – tłumaczy prezes 
UTW Wiesław Łabęcki.

O przyznaniu nagrody Maria Ko-
ciuba nie wiedziała do samego koń-
ca. - Niedługo przed ich przyznaniem 
poproszono mnie o przypomnienie, co 
zrobiłam jako wolontariusz i podesłanie 
fotek. Informacja była taka, że to będzie 
nominacja jedna z wielu. Naprawdę nie 
brałam pod uwagę żadnych nagród. 
Nikt mnie nie uprzedził. Przyszłam tego 
dnia do teatru, bo grupa muzyczna mnie 
o to poprosiła, chcieli, żebym posłuchała 
ich występu. Czułam się zaskoczona,

U nas w UTW naprawdę jest sporo 
ludzi zasługujących na wyróżnienia – 
opowiada Maria Kociuba. - Po wręcze-
niu nagród nasi studenci mieli do mnie 
żal, że nie powiedziałam nic po czesku. 
Też mam do siebie żal, ale to jest dowód 
na to, jak bardzo byłam zmieszana.

Czeskiego uczyłam się sama
Pani Maria z wykształcenia jest mgr. 

inż. elektrykiem po Politechnice Wro-
cławskiej. Po studiach trafiła do Zespo-
łu Szkół Budowlano-Elektrycznych w 
Świdnicy, gdzie uczyła elektrotechniki, 
miernictwa elektrycznego, prowadzi-
ła laboratorium pomiarowe. - Któregoś 
roku pojechałam z młodzieżą na miesiąc 
do Czech na praktykę zawodową i z pła-
czem musiałam rozumieć, o co chodzi. 
Potem przyszły dwa wyjazdy wakacyjne 
na obozy w górach z młodszą młodzie-
żą, poznałam ludzi i zaczęłam kaleczyć 
język czeski. Pół roku przed otwarciem 
UTW zostałam zmotywowana do ucze-
nia się   samodzielnie z podręcznika ra-
zem ze znajomymi. Było bardzo trudno, 
nie zdawałam sobie sprawy z problemów 
gramatycznych, pisowni... Po prostu mó-
wiłam i myślałam, że mówię po czesku. 
Teraz po latach już tak nie myślę, uczę 
się – wspomina. Kiedy ówczesna prezes 
UTW Krystyna Lasek zapytała studen-
tów, czy ktoś mógłby prowadzić jakie-
kolwiek spotkania jako wolontariusz 
Maria Kociuba zgłosiła się na ochotnika 
do prowadzenia kursu z języka czeskie-
go. - Bardzo się bałam, jestem samo-
ukiem, wzięłam podręcznik (z językiem 
wykładowym angielskim, który też znam 
słabo) czeskiego wydawnictwa Karo-
linum, co jest odpowiednikiem naszej 
Jagiellonki. Miałam na początku dwie 
studentki, którym byłam bardzo wdzięcz-
na. Dość szybko „dorobiłam się” niedużej 
grupy, która ukończyła czteroletni kurs, 
bo tak akurat wyszło z podręcznika. Te-
raz mamy już ukończone trzy kursy.

Wycieczki, zielone szkoły, 
pomoc w tłumaczeniach

Kurs języka czeskiego to nie jedy-
na pomoc udzielana przez panią Marię 
w Uniwersytecie III Wieku. Od samego 
początku organizuje wycieczki, wy-
jazdy, zielone szkoły. - Chodziłam na 
gimnastykę w grupie kobiet i któregoś 
dnia zapytano mnie, czy nie zajęłabym 
się organizacją turystyki w powstają-
cym UTW. Ktoś się dowiedział, że or-
ganizowałam turystykę dla pracowni-
ków i młodzieży w ZSB-E i w organizacji 
związkowej dla nauczycieli emerytów. 
Zgodziłam się. Próbowałam znaleźć 
odpowiednią formułę dla tej grupy spo-
łecznej, sprawdziła się po paru próbach 
najbardziej jedna, polegająca na tym, 
że wywieszam ogłoszenie, kto ma ocho-
tę przychodzi, wsiadamy w pociąg lub 
busa, jedziemy, każdy płaci za siebie, 
pilnujemy programu. Oczywiście, wcze-
śniej wszystko wymaga szczegółowego 
przygotowania, telefonów, uzyskania 
zgody w kościołach, muzeach, ustalenia 
kolejności. Idziemy na kawę, zwiedza-
my, potem zjadamy przysłowiowe już 
pierożki, wracamy o obiecanej godzinie. 
Największą frajdę sprawiają mi tzw. zie-
lone szkoły dla grup czeskich oraz małe 
jednodniowe wycieczki do Czech. Kilka 
takich się odbyło z naprawdę bogatym 
programem, noclegami, zwiedzaniem, 
słuchaniem przewodników w języku 
czeskim. Dwa większe wyjazdy zostały 
zorganizowane wraz z Noworudzkim 
UTW, który okazał się bardzo wyczulony 
na język czeski – mówi Maria Kociuba. 

Równolegle z działalnością w 
UTW, pani Maria wspierała emery-
towanych nauczycieli, organizując 
wyjazdy do teatru, opery, ale także 
wyjazdy zagraniczne do Chorwa-
cji, Bułgarii, Hiszpanii, Albanii, Grecji, 
Włoch. W tych zagranicznych wyjaz-
dach sporą grupę często stanowili 
także studenci UTW. W Świdnickim 
Ośrodku Kultury na prośbę zastępcy 
dyrektora Bożeny Kuźmy, pani Maria 
pomaga w tłumaczeniu korespon-

dencji mailowej z ośrodkiem kultury 
w Trutnowie, m.in. związane z kon-
kursem fotograficznym, Dniami Gór, 
występami zespołów muzycznych z 
pogranicza, wernisażami. - Wzięłam 
udział jako wolontariusz w obsłudze 
kilkudniowego spotkania miast part-
nerskich z całej Europy w Świdnicy.

Przy tej okazji poznałam cudowną 
starostkę miasta Police nad Metuji p. 
Idę Jenkovą, która miała mnóstwo po-
mysłów na współpracę. Rozpoczęliśmy 
przygotowania do współpracy, przygo-
towaliśmy wstępną prezentację UTW 
dla Klubu Seniora w Policach nad Metuji. 
Niestety, w tym czasie nastąpiły zmiany 
w Klubie Seniora oraz   na stanowisku 
starosty i musieliśmy zawiesić te przygo-
towania – opowiada Maria Kociuba.

Pani Maria organizowała także bale, 
również sylwestrowe, wyprzedaże i wy-
mianę niepotrzebnych rzeczy. Do tej 
pory w UTW organizowane jest w nie-
dużych grupach tzw. dress party, czyli 
wymiana i wyprzedaż wszystkiego. 

Pomysłów jest dużo
Lista osiągnięć na pewno się po-

większy, bo Maria Kociuba wciąż ma w 
głowie wiele pomysłów. – Myślę o tym, 
co i jak można zrobić. Dopiero te działa-
nia, zwłaszcza udane, dają mi siłę i nie-
samowitą energię. Tak, raczej w tej ko-
lejności. Po każdej udanej wycieczce lub 
spotkaniu na lekcji czeskiego wracam 
zmęczona i niesamowicie szczęśliwa, że 
się udało. Czasem nie wiem jak to moż-
liwe – mówi. 

Pani Maria nie spoczywa na laurach 
także w poszerzaniu swojej wiedzy. 
Kontynuuje naukę języka angielskiego, 
a także, wspólnie z przyjaciółmi, roz-
poczęła naukę języka włoskiego. Jak 
sama mówi, mimo że na razie nie za do-
brze jej to idzie, nie zamierza się pod-
dać. Uwielbia czytanie, aktualnie czyta 
„Na krańce świata” Normana Daviesa, 
który jest jej ulubionym autorem. Naj-
większą miłością są dla niej podróżo-
wanie, wycieczki, zwiedzanie. - Tyle jest 
jeszcze do zobaczenia... Nie tylko daleko. 
Udowadniam w UTW od kilkunastu lat, 
że każda nawet mała miejscowość, czy 
zapomniane miejsce ma swoją historię i 
coś pięknego, godnego zobaczenia. Ma-
rzę o podróżach i zdrowiu, które by mi to 
umożliwiło – opowiada.

Agnieszka Komaniecka

Maria Kociuba: 
każde miejsce ma swoją historię 
i coś wartego zobaczenia 

W UTW Maria Kociuba prowadzi kurs języka czeskiego (na zdjęciu - stoi).

Od samego początku Maria Kociuba organizuje wycieczki turystyczne, które cieszą się dużym 
powodzeniem (na zdjęciu dolny rząd - druga od lewej).
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Zawsze pomocna, uśmiechnięta, zarażająca optymizmem, a przy tym wyjątkowo skromna. 
Nieustannie udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każde miejsce na mapie, nawet to 
najbardziej zapomniane, ma swoją historię i coś, co z całą pewnością warto zobaczyć. Maria 
Kociuba, zwana przez przyjaciół Majką, 5 grudnia odebrała nagrodę dla wolontariusza roku. 
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Obozy i kolonie. W kraju – tak, 
za granicą – czekają na decyzje

Pojawiły się już główne wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Mi-
nisterstwa Zdrowia dotyczące organizacji 
kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. 
Sanepid zastrzega, że w zorganizowa-
nym wypoczynku mogą wziąć udział 
tylko dzieci zdrowe, dlatego warun-
kiem wyjazdu dziecka będzie złożenie 
oświadczenia rodziców. Na każdym tur-
nusie musi być zapewniony dostęp do 
usług pielęgniarskich. Powinny obowią-
zywać mniejsze grupy kolonijne, mniej 
uczestników w pokojach (max 4 os.). Ko-
nieczne są częste dezynfekcje pomiesz-
czeń wspólnych, dbałość o regularne 
mycie rąk i szeroko pojętą higienę, jak 
najwięcej zajęć na świeżym powietrzu. 
Między turnusami obiekty muszą być 
dezynfekowane, a zatrudnieni - tylko 
zdrowi pracownicy, najlepiej poniżej 60 
r. ż. Można korzystać z kąpielisk i base-
nów.  Większość obozów i kolonii orga-
nizowanych na terenie kraju, najprawdo-
podobniej odbędzie się w wyznaczonych 
terminach. - Mamy zgodę Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu na wyjazdy i z dużą 
energią, zaangażowaniem pracujemy nad 
nowymi, atrakcyjnymi  wariantami progra-
mów tak, aby dzieci jak najmniej odczuły 
wyjątkowość sytuacji i aby te wakacje 
mimo wszystko były bardzo udane! To 
nasze główne zadanie. Terminy polskich 
kolonii nie uległy zmianom, odbędą się w 
lipcu. Mamy 2 świetne ośrodki w cichych, 
spokojnych miejscowościach z dala od 
głównych deptaków, plaż, skupisk ludzi.  
Rowy w okolicach Ustki  i Sztutowo na 
Mierzei Wiślanej, są to nasze sztandarowe 
miejscowości i ośrodki przeznaczone tylko 
dla kolonistów i  zapewniające pełen kom-
fort naszym uczestnikom. Po raz pierwszy 
znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Z pewno-
ścią rodzice mają pewne obawy, ale jest 
też zdrowy rozsądek, który podpowiada, 
ze nie da się dłużej utrzymać dzieci w do-
mach. Muszą wychodzić, spotykać się z 
kolegami, uprawiać aktywność fizyczną 
i każdy z nas obserwuje, że tak właśnie 
się dzieje na osiedlach, parkach, ulicach 
itp. W ostatnich 2 tygodniach ponad 90% 
rodziców  potwierdziło wyjazd dzieci na 
kolonie, a także mamy wielu nowo zde-
klarowanych uczestników. To jest dla nas 
dodatkowa motywacja i wskazówka, że 
mimo trudnego czasu, wielu obostrzeń jest 
duże zapotrzebowanie na wyjazdy kolonij-
ne. Dzieci po tak długiej separacji społecz-
nej potrzebują kontaktu z rówieśnikami, 
potrzebują kontaktu z przyrodą i zmiany 
klimatu – mówi Wiesława Glinka, właści-
cielka firmy Glinka Sport Promotion.

Wakacje w czasie epidemiiWakacje w czasie epidemii

Niestety, wciąż pod znakiem zapy-
tania stoją wyjazdy zagraniczne. Terminy 
będą zależeć od zniesienia kwarantanny 
w Polsce i tego, kiedy wystartują pierw-
sze samoloty. - W sierpniu planowany jest 
obóz młodzieżowy w Albanii. Szczęśliwie, 
bo w latach ubiegłych były to Włochy i 
Hiszpania. Obawiając się ewentualnego 
przedłużenia roku szkolnego, ze względu 
na zamknięcie szkół,  już w marcu przesu-
nęliśmy termin obozu młodzieżowego z 26 
czerwca na 14 sierpnia i mamy nadzieję, 
że wyjazd dojdzie do skutku. Wychodząc 
naprzeciw pytaniom i prośbom rodziców, 
zorganizujemy także półkolonie dla dzieci 
na czas ich pracy i wycieczki krajoznaw-
cze dla dzieci i całych rodzin. Terminy no-
wych propozycji zostaną podane nieba-
wem. Cieszymy się, że w końcu mamy wy-
tyczne i możemy zacząć działać, choćby 
w materii wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Niestety, cała branża turystyczna ubole-
wa nad tym, że brakuje jednoznacznych 
informacji i decyzji, stoi cała turystyka, fir-
my transportowe, biura podróży – dodaje 
Wiesława Glinka.  

      
Obozy harcerskie w Niesulicach 
w tym roku się nie odbędą

Niestety, w związku z sytuacją pan-
demiczną w kraju i wytycznymi, jakie 
muszą spełnić organizatorzy, zapa-
dła decyzja o odwołaniu kolonii i obo-
zów harcerskich w Niesulicach. - Jak 

już zapewne wiecie z przekazów me-
dialnych, tegoroczny wypoczynek letni  
dla dzieci i młodzieży został obwarowany 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia oraz Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej licznymi procedurami 
oraz reżimami sanitarnymi, których zde-
cydowana większość organizatorów nie 
jest w stanie spełnić. Dobro i bezpieczeń-
stwo dzieci oraz wychowawców i perso-
nelu jest dla nas priorytetem i dlatego też, 
z wielkim bólem w sercu, podjęliśmy de-
cyzję o nieorganizowaniu obozów i kolonii 
w Harcerskiej Bazie Obozowej w Niesuli-
cach w sezonie 2020. Tę trudną decyzję 
podjęliśmy w oparciu o aktualny poziom 
rozwoju epidemii w Polsce, po głębokiej 
analizie stanu obecnego i zakładając 
możliwy przyszły rozwój sytuacji, a raczej 
jej nieprzewidywalność. Ta sytuacja jest 
bezprecedensowa i bardzo trudna dla 
nas wszystkich. Obozy i kolonie organizu-
jemy w Niesulicach od 52 lat i to pozwala-
ło nam utrzymywać płynność i stabilność 
naszych działań oraz umożliwiało stałe 
podwyższanie standardu obozowania. 
Staraliśmy się nigdy nie zawieść zaufania 
rodziców, a coroczne powroty uczestni-
ków oraz pełna rekrutacja na sezon 2020 
(zamknięta na pół roku przed sezonem), 
są tego dobitnym dowodem. Przygoto-
wania do lata 2020 rozpoczęliśmy już w 
2019 roku: zakupiliśmy nowe namioty, 
rozpoczęliśmy remont obieralni warzyw i 

kuchni oraz przygotowaliśmy projekt na 
wykonanie nowej studni – ujęcia wody 
pitnej i do celów sanitarnych – informuje 
Violetta Sobczak. Aby dotrwać do przy-
szłego roku, harcerze szukają alternaty-
wy. Trwają prace nad przygotowaniem 
Leśnych Biwaków Rodzinnych. Gdy będą 
znane szczegóły, poinformujemy Pań-
stwa na łamach naszej gazety.

Czekają na zniesienie 
kwarantanny

Kwestia bezpieczeństwa wypoczy-
wających turystów to priorytet organiza-
torów wypoczynku zarówno za granicą 
jak i w Polsce.  Oferta wakacyjna w kraju 
i za granicą jest ciągle dostosowywana 
do wymagań przepisów wewnętrznych i 
unijnych. Inaczej sprawa wygląda z wy-
jazdami za granicę. Termin rozpoczęcia 
wakacji zagranicznych jest uzależniony 
od zniesienia kwarantanny w Polsce. - 
Jeżeli to się stanie 15 czerwca, to 1 lipca 
wystartują pierwsze samoloty. Grecja, 
Cypr, Bułgaria,  czy Tunezja jako pierw-
sze uruchomią ruch turystyczny z Polską. 
Sytuacja jest bardzo dynamiczna i wszy-
scy czekamy z niecierpliwością na start 
pierwszych lotów zagranicznych – mówi 
Roman Kuc, właściciel biura podróży x-
-wakacje.pl

Przygotowując się do otwarcia sezo-
nu letniego organizatorzy turystyki cały 
czas rozmawiają z kontrahentami, którzy 
zamierzają przyjąć urlopowiczów. - Przy-
gotowania w hotelach są dużo bardziej 
zaawansowane, niż można by sądzić, śle-
dząc jedynie doniesienia medialne. Hote-
le przygotowują się na przyjęcie turystów 
pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego, 
jak i zachowania dotychczasowej jakości 
usług. Część klientów z pewnością zde-
cyduje się na wakacje w Polsce i na to 
jesteśmy w pełni przygotowani. Jednak 
większość naszych klientów, lubująca  się 
w zagranicznych resortach,   nie planuje 
drastycznie zmieniać preferencji.   Spora 
część planuje wylecieć na wakacje w lip-
cu, sierpniu, jak tylko będzie taka możli-
wość, inni przekładają plany na jesień, 
bądź przekładają rezerwacje na lato 2021.  
Co do kierunków, powodzeniem cieszy 
się Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Turcja 
i Tunezja, ale też i kierunki egzotyczne, 
np. Meksyk czy Dominikana. Większość z 
nas planuje urlop. Po okresie lockdownu 
chcemy po prostu odpocząć. Myślę, że ten 
sezon i druga połowa roku będzie dla wie-
lu klientów idealnym momentem na odre-
agowanie izolacji i wyjazdu na wakacje – 
dodaje Roman Kuc. – mamy nadzieję, że 
turystyka wróci na właściwy tor.

Agnieszka Komaniecka
- Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją – mówi Wiesława Glinka, która od 10 lat 
prowadzi rodzinną firmę Glinka Sport Promotion.

Choć rząd dał zielone światło na organizację wypoczynku letniego, to wciąż pozostaje 
wiele niewiadomych. Przede wszystkim nie wiadomo, kiedy zostanie zniesiona 
kwarantanna w Polsce i wystartują pierwsze samoloty. Niestety, wiadomo już także, 
że nie wszyscy będą w stanie dostosować się do wytycznych. W tym roku na pewno 
nie odbędą się kolonie i obozy organizowane od ponad pół wieku przez harcerzy. 

Niestety, w tym roku 
nie odbędą się kolonie 

i obozy harcerskie w 
Niesulicach.
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– „Powiernik” to film, który robimy ra-
zem z Mateuszem Kudłą bez wsparcia 
ze strony telewizji, za własne i zebrane na 
ten cel pieniądze – nie mamy z tego tytułu 
żadnych gratyfikacji. Pokaz planujemy na 
późną jesień tego roku. Premiera odbędzie 

Zawsze uśmiechnięta, życzliwa i 
pomocna. Niezwykle oddana pracy. 
Ewa Malina z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej po 20 latach pracy przeszła 
na emeryturę. Koleżanki i koledzy już 
tęsknią. 

Uroczyste pożegnanie p. Ewy odby-
ło się w piątek 29 maja w MBP. - Żegnać 
się z takimi pracownikami: sumiennymi, 
oddanymi pracy, pełnymi empatii, 
niezwykle życzliwymi nie jest łatwo. Na 
pewno będziemy tęsknić – mówi dyrektor 
MBP Ewa Cuban.  

Ewa Malina już zapewniła, że bar-
dzo chętnie i na pewno często będzie 
odwiedzała bibliotekę. I prawdę mówiąc, 
współpracownicy już nie mogą się tych 
odwiedzin doczekać.

Pani Ewie życzymy dużo zdrowia, 
odpoczynku, czasu i energii na realizację 

Ewa Malina z MBP  
przechodzi na emeryturę:  
już tęsknimy

Uroczyste pożegnanie Ewy Maliny odbyło się w piątek 29 maja.

marzeń i spraw, które czekały właśnie na 
okres emerytalny. I do szybkiego zoba-
czenia!
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Świdnica planem filmowym

się w Walimiu, a pokazy przedpremierowe 
w Warszawie w Muzeum Powstania War-
szawskiego, we Wrocławiu, w Krakowie i 
w miastach, które nas wparły, tj. w Nowej 
Rudzie i w Świdnicy. Film ma za zadanie 
promować Dolny Śląsk i jego historię. 

Chcemy wysłać go na 40. różnych festiwa-
li filmowych – mówi Łukasz Kazek.

„Powiernik” to podróż przez 5 kra-
jów: Słowację, Austrię, Polskę, Niemcy i 
Węgry. Pokazanie ludzi w różny sposób 
związanych z Dolnym Śląskiem. Głów-
nym tematem są rodzinne pamiątki, któ-
re po latach wracają do właściwych rąk. 
Powiernik opowiada historię ludzi, którzy 
przed wojną mieszkali w Górach Sowich 

Samorząd Świdnicy wsparł realizację najnowszego filmu 
duetu Łukasz Kazek – Mateusz Kudła. 30 maja w Świdnicy 
kręcono sceny do filmu.

i pozostawili po sobie sentymentalne 
przedmioty. Łukasz Kazek poszukuje 
tych skarbów i zwraca je prawowitym 
właścicielom, poznając przy tym historię 
życia ich właścicieli. 

Zdjęcia do dokumentu realizowane 
były dotychczas poza Polską, na Wę-
grzech, Słowacji, w Austrii i Niemczech.
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy otwiera czytelnię dla czytel-
ników. Na razie w bardzo ograniczo-
nym stopniu i przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. 

Funkcjonowanie czytelni zostanie 
przywrócone 8 czerwca. Należy stoso-
wać się jednak do zasad:

- preferowane są wypożyczenia do 
domu,

- na miejscu będzie można sko-
rzystać ze stanowisk komputerowych 
– także w ograniczonym czasie do 30 
min. 

- zaleca się rezerwację stanowiska 
przed wizytą w Czytelni. 

- czytelnik może mieć przy sobie 
mały bagaż podręczny/torebkę z do-
kumentami, a odzienie wierzchnie na-

leży wieszać na oparciu krzesła (szatnia 
nadal jest nieczynna).

- w czytelni nie będzie prezencyj-
nego dostępu do gazet, będzie istniała 
możliwość wypożyczenia prasy na ze-
wnątrz w ilościach i na czas - zgodnie 
z regulaminem obowiązującym na czas 
epidemii. 

- prasa zwracana do czytelni bę-
dzie poddawana kwarantannie. 

Po każdym użytkowaniu stanowi-
sko w czytelni będzie dezynfekowane. 
Uruchomiony zostanie także działający 
w bibliotece punkt ksero. 

Zasady funkcjonowania czytelni 
i całej biblioteki mogą ulec zmianie w 
zależności od sytuacji epidemiologicz-
nej w mieście i gminie Świdnica. 

Oprac.

Czytelnia ponownie otwarta, 
ale na określonych zasadach

Od 8 czerwca pracę wznawia czytelnia. Gazet nie będzie można czytać na miejscu. Można je 
tylko wypożyczyć na określonych zasadach.
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Rozmowy przez media społecz-
nościowe stały się dla młodszych po-
koleń ważniejsze od relacji w świecie 
rzeczywistym. By przypomnieć o rado-
ści płynącej ze wspólnego działania – 
Fundacja Ładne Historie –  zachęca do 
wyjścia na podwórko, gdzie animato-
rzy będą czekać z wyjątkowo bogatym 
programem. Zaplanowano m.in. tańce, 
gry podwórkowe, projektowanie, ma-
lowanie, konstruowanie  czy naukę gry 
na instrumentach. Lato na podwórku 
pobudza wyobraźnię, pozwala zawią-
zać nowe znajomości, uczy tolerancji i 
niesie same pozytywne doświadcze-
nia.   –    Zależy nam na tym, żeby poka-
zywać, że nawet ta najbliższa przestrzeń 
wokół nas, podwórkowa, może stać 
się wymarzoną przestrzenią z dzieciń-
stwa. Niezależnie od tego, jak ona jest 
urządzona, lepiej czy gorzej, z placem 
zabaw czy bez, z zielenią czy na beto-
nie, tym, co przede wszystkim ją tworzy, 
są nasze wzajemne, sąsiedzkie relacje. 
Mamy siebie nawzajem, a to przecież 
wystarczy, żeby wspólnie wybrać się do 
świata wyobraźni i czerpać z niego peł-
nymi garściami  – mówi Maria Zięba, 
prezes Fundacji Ładne Historie.  

Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji jest „Przyszłość”. Tego lata uczest-
nicy przyjrzą się takim pojęciom jak 
„odpowiedzialność za swoje otoczenie”, 
„zielona edukacja” czy „przestrzeń przy-
jazna dla użytkownika”. Podczas „Lata 
na podwórku” nie zabraknie rozmów o 
świecie, w którym nie ma podziałów i ba-
rier. Uczestnicy akcji połączą naukę języ-
ka migowego z zabawą, tworząc własną 
tyflografię, czyli tablice umożliwiające 
czytanie osobom niewidomym. Udział w 
zajęciach jest bezpłatny.  

Wolontariusze poszukiwani
Cichymi bohaterami każdej edy-

cji są wolontariusze i wolontariusz-

ki, którzy także mają okazję odkryć 
swoje mocne strony. Dodatkowo, dla 
wszystkich chętnych – organizatorzy 
przygotowali specjalne warsztaty on-
line i spotkania integracyjne. To szan-
sa na zdobycie cennych umiejętności 
organizacyjno-animacyjnych  oraz re-
komendacji i zaświadczeń wolonta-
riackich, które mogą się przydać przy 
kolejnych, podjętych wyzwaniach. 

–   Szukamy osób bez ograniczeń 
wiekowych (powyżej 15. roku życia), któ-
re mają możliwość zaangażowania się 
w różnorodne zadania na terenie Świd-
nicy w ciągu najbliższych kilku miesię-
cy, są otwarte na wyzwania, czerpią 
satysfakcję z wywoływania uśmiechu, 
mają w sobie gotowość do dzielenia się 
swoim czasem i umiejętnościami oraz 
chęć przeżycia super przygody, dzia-
łając na rzecz innych. To pożyteczny 
sposób na spędzenie wakacji, okazja, 
aby zainspirować się do podejmowa-
nia własnych inicjatyw w przyszłości, a 
przede wszystkim do tego, aby realnie 
wpłynąć na sytuację małych mieszkań-
ców Świdnicy. Co więcej  –  to bezcenne 
chwile radości, dodające siły we współ-
pracy zespołowej  – zachęca  Kalina 
Żaczek, koordynatorka grupy wolon-
tariatu.  

Aby zgłosić się na wolonariu-
sza/szkę, wystarczy do 15 czerw-
ca  wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na stronie http://ladnehistorie.pl/la-
to-na-podworku/zostan-wolontariu-
szem.

Jest też plan B 
Jeśli sytuacja pandemiczna w kra-

ju, nie pozwoli na start regularnych 
zajęć latem, Fundacja „Ładne Historie” 
przygotowuje plan B. - Nasze wyda-
rzenia mają kameralny charakter, dla-
tego zakładamy, że odbędą się latem 
zgodnie z planem, startując z końcem 

„Lato na podwórku” 
– Fundacja Ładne Historie 
szuka wolontariuszy 

Wspólne kreatywne zabawy na świeżym powietrzu, malowanie, konstruowanie, a nawet nauka gry na instrumentach – 
animacje podwórkowe „Lato na podwórku” zyskały uznanie i sympatię najmłodszych świdniczan. Trwają przygotowania do 
tegorocznej edycji, dlatego „Fundacja Ładne Historie” szuka wolontariuszy.

czerwca lub w lipcu. Na wypadek, gdy-
by start regularnych zajęć musiał się 
przesunąć jeszcze bardziej, wspólnie z 
twórczyniami projektu do dizajnu szy-
kujemy bezpłatną publikację eduka-
cyjną, którą będziemy dostarczać Po-
dwórkowiczom z przeznaczeniem do 
samodzielnej pracy i zabawy w domu. 
Gdyby sprawdził się czarny scenariusz 
i zajęcia latem nie mogły się odbyć, 
będą one przeniesione na jesień i or-
ganizowane we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Świdnicy. Nieza-
leżnie od tego, w jakiej formule zreali-
zujemy Lato na podwórku, współpraca 
z wolontariuszami/kami będzie dla nas 
ogromnym wsparciem. Wierzymy jed-
nak, że jak co roku będziemy mogli się 
spotkać w tradycyjnej formule, czyli na 
podwórkach! – tłumaczy Maria Zięba.  

Ak

Spotkania w ramach „Lata na podwórku” cieszą się sympatią najmłodszych świdniczan.
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http://ladnehistorie.pl/lato-na-podworku/zostan-wolontariuszem
http://ladnehistorie.pl/lato-na-podworku/zostan-wolontariuszem
http://ladnehistorie.pl/lato-na-podworku/zostan-wolontariuszem
https://www.facebook.com/dodizajnu/
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Zmarły w 1996 roku Władysław Or-
łowski przez ponad 40 lat był lokalnym 
dziennikarzem i fotoreporterem. Był 
również długoletnim korespondentem 
wówczas znanej i poczytnej Gazety Ro-
botniczej. Jego zdjęcia pokazują w dużej 
mierze życie Świdnicy, a także okolicz-
nych miejscowości takich jak Strzegom, 
Jawor, Jaworzyny Śląskiej czy Żarowa.

O negatywach Władysława Orłow-
skiego rozmawiamy z Moniką Turzań-

Drugie życie niezwykłych zdjęć 
Władysława Orłowskiego

ską i Zbigniewem Malickim z Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, którzy 
zajmują się tym projektem.

Kiedy negatywy trafiły do Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa i ile 
ich właściwie jest?

MT: Muzeum Dawnego Kupiectwa po-
zyskało negatywy w 2018 roku od spad-
kobierców Władysława Orłowskiego, 
dziennikarza i fotoreportera świdnickiego 

Przez dekady Władysław Orłowski jako korespondent Gazety Robotniczej dokumento-
wał życie Świdnicy i okolicy. Jego zdjęcia oddają ducha i klimat lat 60 i 70-tych ubiegłego 
wieku. Teraz Muzeum Dawnego Kupiectwa, które zakupiło ponad 15 tysięcy negatywów 
autorstwa cenionego fotoreportera, chce dać im drugie życie. Trwają staranne prace nad 
rekonstrukcją archiwalnych obrazów.
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Nad rekonstrukcją zdjęć w Muzeum Dawnego Kupiectwa pracują Zbigniew Malicki i Monika 
Turzańska

oddziału wydawanej we Wrocławiu Ga-
zety Robotniczej, pisma wówczas bardzo 
poczytnego i opiniotwórczego. Było ono 
wydawane przez Komitet Wojewódzki 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Muzeum jest w posiadaniu ponad 15 ty-
sięcy negatywów autorstwa Władysława 
Orłowskiego formatu 6×6 oraz 3,5×4,5.

Z jakiego okresu one pochodzą 
i co możemy na nich zobaczyć?

ZM: Negatywy pochodzą głównie z lat 60 
i 70 XX wieku. Fotografie przedstawiają 
życie codzienne mieszkańców, ich miej-
sca pracy i relaksu, oddają ducha i klimat 
tamtych lat. Na kliszach zobaczymy dzie-
ci bacznie obserwujące zaćmienie słońca 
pod okiem nauczyciela oraz ich beztroską 
zabawę przed szkołą, a także mieszkań-
ców Świdnicy stojących w kolejce do sa-
turatora. Kolekcja stanowi fotograficzny 
komentarz do obchodzonych wydarzeń 

czy świąt narodowych. Bardzo często na 
negatywach Władysława Orłowskiego 
występuje zabytkowa tkanka regionu, 
której często już nie ma, przede wszystkim 
Świdnicy, ale również: Świebodzic, Jawo-
rzyny Śląskiej, Żarowa, Strzegomia.

W jaki sposób należy obchodzić 
się z tak archiwalnymi pamiąt-
kami?

MT: Obecnie przeanalizowaliśmy nie-
wielki fragment kolekcji. Część klisz jest 
w bardzo dobrym stanie, część jednak 
podniszczona. Rozpoznanie tego, co wi-
dać na zdjęciach, nie będzie takie proste. 
Każdy negatyw jest przez nas z najwyższą 
starannością opracowywany i archiwizo-
wany. Przed publikowaniem i eksponowa-
niem w wielu przypadkach będzie on mu-
siał być poddany rekonstrukcji cyfrowej.

Czy muzeum planuje wystawę 
albo inne przedsięwzięcie pro-
mujące twórczość pana Włady-
sława Orłowskiego?

ZM: Prace nad opracowaniem zbiorów 
potrwają kilka miesięcy. Co później? Na 
pewno będziemy je eksponowali dla 
mieszkańców Świdnicy w różnorodnej for-
mie. Już mamy pewne pomysły na cykl 
wystaw.

Daniel Gębala
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Świdniccy kinomaniacy muszą jesz-
cze przez chwilę uzbroić się w cierpli-
wość. Mimo, że minister kultury zapowie-
dział od 6 czerwca ponowne otwarcie 
kin, to sieć Cinema3D nie planuje otwar-
cia kinowych sal w tym terminie.

W środę 27 maja wicepremier i mini-
ster kultury Piotr Gliński wraz z premierem 
Mateuszem Morawieckim i ministrem 
zdrowia Łukaszem Szumowskim ogłosili 
wprowadzenie kolejnego etapu łagodze-
nia ograniczeń związanych z koronawiru-
sem. Minister kultury zapowiedział ponow-
ne otwarcie kin, teatrów, filharmonii i oper 
od 6 czerwca. Już 27 maja największe sieci 
kin w Polsce zaczęły ogłaszać swoje sta-
nowisko w sprawie otwarcia kinowych sal 
dla widzów. Swój komunikat wydała rów-
nież sieć kin Cinema3D: „Szanowni Widzo-
wie! Wiemy, że tęsknicie za niepowtarzalną 
atmosferą kin! Z radością informujemy, że 

zgodnie z decyzją Rządu RP kina w Polsce 
mogą zostać otwarte już 6 czerwca br.! 
Mając na względzie bezpieczeństwo i kom-
fort naszych pracowników oraz Wasz, kina 
sieci Cinema3D będą otwierane stopniowo 
w późniejszym terminie. Obecnie przygoto-
wujemy się na Wasze ponowne przyjęcie. 
Nasze prace obejmują m.in.: przygotowa-
nie zaplecza sanitarnego, który umożliwi 
Wam przyjemny i bezproblemowy udział w 
premierach filmowych. O planowanej dacie 
otwarcia poszczególnych kin sieci Cine-
ma3D, poinformujemy w kolejnych komuni-
katach. Liczymy na Waszą wyrozumiałość, 
a na seansach spotkamy się już niedługo!” 
Sieć kin, która funkcjonuje również w Ga-
lerii Świdnickiej, nie otworzy się zatem 
w dniu zniesienia ograniczeń. Wszyst-
kim świdnickim kinomaniakom pozostaje 
uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości.

Daniel Gębala

Kiedy do kina?

Nie wiadomo, kiedy sieć Cinema 3D zaprosi widzów na pierwsze seanse.
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Samodzielnie opanowała siedem 
języków, zdobyła fachową wiedzę z 
zakresu medycyny i farmacji, ale zako-
chała się w astronomii i matematyce. 
Opowiadała się po stronie Kopernika, 
a dzieło „Urania Propitia” przyniosło 
jej światową sławę. 29 maja przypadła 
410. rocznica urodzin Marii Kunic. Z tej 
okazji Muzeum Dawnego Kupiectwa 
zaprosiło do wspólnego świętowania. 

W Rynku przy ławeczce z Marią, w go-
dzinach od 10.00 do 15.00, o każdej pełnej 
godzinie, historyczną pogadankę prowa-
dził dr Radosław Skowron. W holu mu-
zeum można było podziwiać dwutomowy 

egzemplarz Uranii, a przed muzeum – 
specjalnie przygotowaną instalację.

Maria Kunic przyszła na świat w ro-
dzinie miejskiego lekarza Henryka Ku-
nica, który przybył do Świdnicy około 
1607 r i zamieszkał w domu „Pod Złotym 
Chłopkiem”. Maria drogą samokształce-
nia opanowała siedem języków, swobod-
nie wypowiadała się w muzyce, malar-
stwie i poezji. Zdobyła fachową wiedzę w 
zakresie medycyny i farmacji, ale to, co 
ją najbardziej zainteresowało, to astrono-
mia i matematyka. Wraz z mężem Elia-
sem von Löwen zajęła się najważniej-
szym problemem ówczesnej astronomii, 

Świdnicki Ośrodek Kultury jako 
ostatnia instytucja kulturalna w 
Świdnicy otwiera się dla mieszkańców. 
Dedykowane instrukcje otrzymały 
już na początku miesiąca biblioteki, 
muzea i galerie, natomiast dla domów 
i ośrodków kultury wytyczne pojawiły 
się dopiero teraz.

- Czekaliśmy wszyscy z wielką nie-
cierpliwością na powrót do działań offline. 
Choć prowadziliśmy sporo przedsięwzięć 
w formie internetowej – konkursy, czytanie 
bajek, wystawy, felietony itp., to stęskni-
liśmy się za bezpośrednim kontaktem z 
odbiorcą – widzem, słuchaczem. Takim 
oknem stała się Galeria Fotografii, gdzie 
przygotowaliśmy dostępną dla zwiedza-
jących od 12 maja powarsztatową wy-
stawę akwareli. Przez kilka dni zwiedziło 
ją kilkuset mieszkańców. Towarzyszy jej 
wystawa plenerowa miejsc UNESCO au-
torstwa Oli Baranowskiej. Z utęsknieniem 
czekaliśmy na możliwość powrotu zajęć 
ruchu amatorskiego. I wracamy z zajęcia-
mi – na razie dla młodzieży i dorosłych. 
Od 8 czerwca przywracamy zajęcia dla 
starszych grup zespołów Jubilat, Krąg i 
Mażoretek oraz Dzikiego Chóru oraz prób 
zespołów muzycznych. W drugiej połowie 
czerwca chcemy przeprowadzić przesu-
waną od marca kolejną edycję warszta-
tów akwarelowych. 19 czerwca nastąpi 
zmiana ekspozycji w Galerii Fotografii na 
wystawę Lili Dmochowskiej „Damy i ry-

cerze”. Ustalamy nowe terminy i miejsca 
koncertów plenerowych – wymóg dystan-
su społecznego oraz uczestnictwo do 150 
osób stanowi spore wyzwanie organiza-
cyjne. ŚOK pracuje też nad organizacją i 
programem Festiwalu Bachowskiego, na 
pewno będą transmisje online koncertów, 
ale chcemy, by jak największa liczba osób 
mogła wysłuchać koncertów, uczestni-
cząc w nich na miejscu – informuje Anna 
Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury.

Dotychczasowy brak uregulowań co 
do wydarzeń masowych spowodował, 
że nie odbędzie się w tym roku Festi-
wal Teatru Otwartego. Cały czas trwają 
rozmowy o bezpiecznej formule Giełdy 
Staroci. 

Wnętrza obiektów ŚOK (Teatr Miej-
ski, Klub Bolko, Galeria Fotografii) są te-
raz przygotowywane do bezpiecznego 
przebywania w nich uczestników, pu-
bliczności i pracowników. Warto pamię-
tać, że wchodząc na teren ośrodka kul-
tury, należy założyć maseczkę.

8 czerwca zostanie przywrócona 
stacjonarną sprzedaż biletów w obu lo-
kalizacjach, czyli w sekretariacie (8.00-
16.00) i Galerii Fotografii (tu w skróco-
nych godzinach 14.00-16.00).

- Czekamy z utęsknieniem na odbior-
ców kultury i sztuki – dodaje Anna Rud-
nicka.

ak

Muzeum Dawnego Kupiectwa i 
Wieża Ratuszowa łączą siły. Aby za-
chęcić większą grupę turystów do od-
wiedzin obu obiektów, wprowadzają 
wspólny bilet. 

- Prezentujemy wspólny bilet wstępu 
do Wieży Ratuszowej i Muzeum Dawnego 
Kupiectwa. To pokłosie naszych wspól-
nych spotkań i ustaleń, aby zwiększyć 
ruch turystycznych w obu obiektach. Do-
datkowo wprowadzamy bezpłatny piątek 
w Wieży Ratuszowej, aby dopasować do 
siebie oferty obu obiektów – mówi dyrek-
tor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego 
Jacek Piekunko.

Na razie nie będzie można prze-
chodzić z jednego obiektu do drugiego, 
przez wzgląd na sytuację epidemiczną. 
Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne. 
Ujednoliceniu ulegną również zasady 
zwiedzania obydwu obiektów i dzięki 
temu, podobnie jak Muzeum, Wieżę Ra-
tuszową w piątki będzie można zwiedzać 
bezpłatnie.

- To bardzo atrakcyjna oferta. Do tej 
pory zdarzało się, że ktoś odwiedzał mu-
zeum, nie zaglądał do wieży i odwrotnie. 
Teraz będziemy go zachęcać do odwie-
dzin obu obiektów. Można skorzystać 
jednorazowo, można w odstępach cza-
sowych. Na odwrocie biletu znajduje się 
miejsce na dwie pieczątki. Ma formę karty 
pamiątkowej. To ważne, bo są osoby, które 
wciąż kolekcjonują pieczątki i bilety. Ofer-
ta jest także ułatwieniem dla osób niepeł-
nosprawnych. Muzeum, jako zabytkowy 
obiekt, nie posiada windy. Teraz będziemy 
korzystać z windy w wieży, dzięki czemu 
osoby niepełnosprawne spokojnie będą 
mogły podziwiać wszystkie nasze wysta-
wy i zbiory – wyjaśnia Dobiesław Karst¸ 
dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa. 

Bilet jest ważny 6 miesięcy od daty 
zakupu. Dzięki połączeniu voucher jest 
konkurencyjny cenowo. Normalny kosz-
tuje 8 złotych, ulgowy – 5 złotych. Korzy-
stać z niego można od 2 czerwca.

Ak

Muzeum Dawnego Kupiectwa 
świętowało urodziny Marii Kunic

Przed Muzeum Dawnego Kupiectwa stanęła specjalna instalacja

Świdnicki Ośrodek Kultury 
ponownie otwiera się 
na mieszkańców

Do Muzeum Dawnego Kupiectwa i Wieży 
Ratuszowej ze wspólnym biletem

Wspólny bilet 
prezentują 
(od lewej) 
Dobiesław 
Karst, dyrektor 
Muzeum 
Dawnego 
Kupiectwa oraz 
Jacek Piekunko, 
dyrektor 
Wydziału 
Promocji 
Urzędu 
Miejskiego w 
Świdnicy.
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jakim była debata nad budową wszech-
świata. Pisząc, że Słońce jako ster nieba 
jest wskaźnikiem czasu i ruchu, opowie-
działa się po stronie Kopernika. Dzięki 
badaniom astronomicznym opartym 
na matematycznych obliczeniach bez 
użycia logarytmów, poprawiła i uprości-
ła słynne Tablice Rudolfińskie Keplera. 
Prowadziła kilkuletnią korespondencję z 
Janem Heweliuszem, a następnie z fran-
cuskim astronomem Ismaëlem Boulliau, 
doradcą Ludwika XIV w sprawach nauki. 
Niestety, prawie całe życie Marii przy-
padło na okres wojny trzydziestoletniej 
(1618-48), która zmusiła jej rodzinę do 

opuszczenia Świdnicy na zawsze i emi-
gracji do Byczyny, a następnie do Ołobo-
ku w Polsce. Tam też zostało napisane, 
wydane w Oleśnicy w dniu urodzin Marii 
29 maja 1650 r., dzieło „Urania propitia, 
czyli astronomia przybliżona czytelni-
kowi”, która przyniosła astronomce eu-
ropejską sławę. Fenomen śląskiej Pallas 
współcześnie budzi, także w naukowych 
kręgach, coraz większe zainteresowanie. 
Jej postać weszła na stałe do zbiorowej 
tożsamości współczesnych świdniczan, 
a ławeczka z nią jest uznaną atrakcją tu-
rystyczną naszego miasta. 

AkW holu muzeum można było podziwiać największe dzieło świdnickiej astronomki – „Urania Propitia”
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To zdecydowanie najbardziej kolo-
rowa i sympatyczna impreza sportowa 
w Świdnicy. Niestety, tak jak wiele in-
nych wydarzeń, w tym roku nie dojdzie 
do skutku. Zaplanowana na 28 czerwca 
IV edycja Budzika w PiDżamie została 
odwołana.

- Odmrożono wiele imprez i działalno-
ści, jednak ja jako prezes Stowarzyszenia 
Budzik i organizator wydarzenia nie zdecy-
duje się na organizację festynu i biegu cha-
rytatywnego w tak obostrzonych warun-

Pierwotnie miał być kwiecień, po-
tem lipiec, a będzie październik? We-
dług najnowszych ustaleń Polskiego 
Związku Motorowego 48. Rajd Świd-
nicki KRAUSE odbędzie się w pierwszy 
weekend października.

Przypomnijmy, że rajd pierwotnie 
miał się odbyć w dniach 17-19 kwietnia. 
Jednak wobec epidemii koronawirusa 
podjęto decyzję o przesunięciu imprezy 
na 17-19 lipca. Ostatecznie Polski Zwią-
zek Motorowy postanowił przesunąć Rajd 

Budzik wróci  
ze zdwojoną siłą!

kach. Budzik to przede wszystkim impreza 
rodzinna z celem charytatywnym. Ma być 
miło, radośnie, rodzinnie i sportowo. Nie 
wyobrażam sobie wybierać, kto z Państwa 
miałby wejść na imprezę lub wyjść z powo-
du ograniczenia. Budzik powróci w przy-
szłym roku ze zdwojoną siłą, kiedy my jako 
organizatorzy będziemy spokojni, a Pań-
stwo jako uczestnicy – bezpieczni – tłuma-
czy prezes świdnickiego Stowarzyszenia 
„Budzik” Anna Jaworska. 
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Trzecia edycja Furii Świdnickiej 
na początku września!

Dla uczestników tradycyjnie 
już będzie to sprawdzian siły, 
wytrzymałości i hartu ducha, a 
przede wszystkim dobra zabawa 
w gronie znajomych! Zaplano-
wana pierwotnie na 20 czerwca 
III edycja Dabro-Bau Furii Świd-
nickiej ostatecznie odbędzie się 
5 września! -Wierzymy, że spo-
tkamy się na trasie. Zatem do 
zobaczenia! – informują organi-
zatorzy imprezy.

- Reagując na wprowadzony 
stan epidemii oraz istniejące ogra-
niczenia i obostrzenia sanitarne, 
informujemy, że 5 września 2020 
r. planowana jest już 3 edycja im-
prezy sportowej Dabro-Bau Furia 
Świdnicka! Jednakże pamiętać 
należy, iż końcowo event będzie 
zależał od istniejących obostrzeń 
sanitarnych oraz zmian związa-

nych z działalnością sportową. 
Zapisy niebawem – informują or-
ganizatorzy imprezy. W poprzed-
nich edycjach teren wokół zalewu 
Witoszówka zmienił się w trasę 
naszpikowaną różnego rodzaju 
przeszkodami zarówno natural-
nymi, jak i sztucznymi. Biegacze 
do pokonania mieli m.in. cieki 
wodne, górki, drzewa, ściany, liny, 
trawersy poziome, pajęczyny li-
nowe, zasieki, trylinki, beczki z 
piaskiem. Były to zdecydowanie 
ekstremalne wyzwania dla mi-
łośników aktywnego spędzania 
czasu, którzy nie boją się wyzwań 
i bliskich spotkań z wszechobec-
nym błotem. Przypomnijmy, że 
przed rokiem udział w imprezie 
wzięło grubo ponad 400 osób.

Daniel Gębala
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Do trzech razy sztuka? 
48. Rajd Świdnicki w październiku

Świdnicki na pierwszy weekend paździer-
nika. Na oficjalnej stronie rajdu zmieniono 
już datę na 2-4 października 2020. We-
dług najświeższego kalendarza sezon 
RSMP 2020 powinien zainaugurować 
Rajd Rzeszowski zaplanowany w dniach 
6-8 sierpnia. Drugą eliminacją byłby Rajd 
Śląska (10-12 września). Trzecią, paździer-
nikowy Rajd Świdnicki KRAUSE. Krótki 
sezon w połowie października powinien 
zwieńczyć Rajd Koszyc.

Daniel Gębala
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Ogromnym sukcesem zakończyła 
się akcja charytatywna „Tarcza dla Me-
dyka” zorganizowana wspólnie przez 
Fundację Wspierania Sportu Łączy nas 
Football i Roberta Korólczyka z Kabaretu 
Młodych Panów. Dzięki wspólnym stara-
niom udało się zebrać ponad 16 tysięcy 
złotych! Środki zasiliły już konto szpitala 
Latawiec w Świdnicy oraz Oddziału Za-
kaźnego Specjalistycznego Szpitala im. 
dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

– Zakończyliśmy zbiórkę publiczną „Tar-
cza dla medyka”, którą zorganizowaliśmy 
wspólnie z Robertem Korólczykiem z Ka-
baretu Młodych Panów. To moment na krót-
kie podsumowanie, podziękowania i parę 
refleksji. Efekt naszej charytatywnej inicja-
tywy, której elementem jest również zbiórka 
publiczna, to kwota 16 tys. 190 zł. Z czego 13 
tys. 240 zł wspomogło świdnicki Szpital „LA-
TAWIEC”, natomiast 2 tys. 950 zł zasiliło kon-
to wałbrzyskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. dra A. Sokołowskiego. Całość kwoty zo-
stała przeznaczona na zakup środków higie-
ny osobistej i środków dezynfekujących dla 
personelu wyżej wymienionych szpitali. Przy-
jaciele, Kochani, serdecznie dziękujemy za 
udział w tym naszym przedsięwzięciu. Szcze-
gólnie dziękujemy zwycięzcom naszych 
licytacji, ale również słowa szacunku dla 
wszystkich, którzy w nich uczestniczyli. Bra-
wo! Specjalne podziękowania z naszej strony 
dla Janusza Gola i Jego żony Doroty! Trady-
cyjnie już słowa uznania dla tych wszystkich, 

którzy w tym trudnym czasie wykazują się 
szlachetnym zachowaniem i ogromną em-
patią, którzy od samego początku tego złe-
go czasu z własnej inicjatywy nie oglądając 
się na nic, podjęli konkretne działania celem 
niesienia pomocy tym wszystkim, których 
to zło dotknęło najbardziej. Chapeau bas! 
Ale też tradycyjnie słowa wielkiej pogardy w 
kierunku tych, którzy w tym trudnym czasie 
nie potrafili i nie potrafią się nadal zacho-
wać godnie i przyzwoicie. Szczególne słowa 
pogardy kierujemy do wszystkich anonimo-
wych, tchórzliwych trolli internetowych, auto-
rów obrzydliwego hejtu, którego ofiarami jest 
personel medyczny oraz ci, co miało miejsce 
niedawno, a mianowicie górnicy i wszyscy 
mieszkańcy Górnego Śląska. To się po pro-
stu w głowie nie mieści. Przykro, że takie za-
chowania mają miejsce. Przykro, że są tacy, 
którzy takie zjawiska inicjują, a Państwo ich 
za to nie kara. Kończąc ten wątek pozwól-
cie Kochani, że zacytujemy „…Lecz ludzi do-
brej woli jest więcej…”, fragment kultowego 
utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten 
świat”. Znajdźcie chwilę czasu i posłuchajcie. 
Zachęcamy, warto! – podsumowuje pre-
zes Fundacji Wspierania Sportu ”Łączy nas  
Football” Wiesław Żurek - Zbliżają się wa-
kacje, a my nie zapominamy o naszej świd-
nickiej młodzieży. W związku z obecnie pa-
nującymi zasadami i w miarę naszych moż-
liwości finansowych będziemy chcieli zorga-
nizować kilka turniejów podwórkowych na 
Orlikach.          Daniel Gębala

Oni zawsze dają radę! Sukces 
akcji „Tarcza dla Medyka”
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Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 
bez najmniejszych problemów otrzy-
mała licencję na grę w III lidze. Teraz 
wszystko zależy od piłkarzy. Jeśli bia-
ło-zieloni pokonają w barażu Apis Ję-
drzychowice, to już od sierpnia na sta-
dion im. Janusza Kusocińskiego przy ul. 
Śląskiej zaczną zjeżdżać renomowani 
rywale.

Przypominamy, że kluczowa bata-
lia zostanie rozegrana w dwóch aktach. 
27 czerwca w Świdnicy (godz. 17:00) i 
30 czerwca w Jędrzychowicach (godz. 
17:00). Jeśli podopieczni trenera Mar-
kowskiego przebrną przez baraż, to 
już niebawem w Świdnicy możemy być 
świadkami arcyciekawych pojedynków. 
W III lidze grupie 3. występują tak zasłu-
żone marki piłkarskie jak Ruch Chorzów, 
Polonia Bytom czy ROW 1964 Rybnik.

W nowym sezonie w grupie 3. III 
ligi nie zobaczymy dwóch drużyn. Ruch 
Zdzieszowice i LZS-Starowice Dolne wy-
cofały się z rozgrywek. Oba kluby wcze-
śniej otrzymały licencje na grę na czwar-
tym poziomie. Podjęte decyzje to efekt 
ostatnich wydarzeń w związku z  pande-
mią koronawirusa. Kluby nie będą mogły 
być finansowane przez organy samorzą-
dowe w takiej kwocie jak dotychczas. To 
sprawiło, że szukają oszczędności. W 
efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z 
gry w III lidze.  
Zespoły, które otrzymały licencję na 
grę w III lidze w sezonie 2020/2021, 
stan obecny:
1. GKS Pniówek 74 Pawłowice
2. BTS Rekord Bielsko – Biała
3. TS Gwarek Tarnowskie Góry
4. Górnik II Zabrze 
5. KS ROW 1964 Rybnik

6. Ruch Chorzów S.A.
7. MKS Miedź II Legnica
8. MKS Piast Żmigród
9. Zagłębie II Lubin 
10. MKS Kluczbork
11. BTP Stal Brzeg
12. Lechia Zielona Góra
13. Polonia Bytom
14. KS Ślęza Wrocław
15. LKS Foto-Higiena Korona Błyskawica Gać
16. MUKS Warta Gorzów Wielkopolski
17. KS Polonia Nysa
18. Szombierki Bytom/LKS Goczałkowice 
Zdrój - baraże
19. Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica /Apis 
Jędrzychowice * - baraże
*Komisja odmówiła przyznania licencji Api-
sowi Jędrzychowice. Zarząd klubu złożył 
stosowne odwołanie, które jest obecnie roz-
patrywane. 

Biało-zieloni z licencją 
na grę w III lidze

Ramowy terminarz rundy jesiennej III ligi:
1. kolejka – sobota, 8 sierpnia
2. kolejka – środa, 12 sierpnia
3. kolejka – sobota, 15 sierpnia
4. kolejka – sobota, 22 sierpnia
5. kolejka – środa, 26 sierpnia
6. kolejka – sobota, 29 sierpnia
7. kolejka – sobota, 5 września
8. kolejka – sobota, 12 września
9. kolejka – sobota, 19 września
10. kolejka – sobota, 26 września
11. kolejka – sobota, 3 października
12. kolejka – sobota, 10 października
13. kolejka – sobota, 17 października
14. kolejka – sobota, 24 października
15. kolejka – sobota, 31 października
16. kolejka – sobota, 7 listopada
17. kolejka – sobota, 14 listopada
18. kolejka – sobota, 21 listopada
19. kolejka – sobota, 28 listopada

Daniel Gębala
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Pięć lat 
bez Kuby…

29 maja minęła piąta rocznica 
śmierci Jakuba Marcinkowskiego – 
utalentowanego zawodnika Świd-
nickiego Klubu Piłki Ręcznej, świet-
nego kolegi i pełnego pasji młodego 
człowieka.

Jakub Marcinkowski (2000-2015) 
był uznawany za jeden z najwięk-
szych talentów świdnickiej piłki ręcz-
nej w ostatnich latach. Lider druży-
ny na boisku i poza nim. Imponował 
warunkami fizycznymi. Dysponował 
mocnym rzutem lewą ręką. Zmarł 
niespodziewanie 29 maja 2015 roku 
podczas rozgrywanego w Kielcach 
finału Mistrzostw Polski młodzików. 
Mimo śmierci, już na zawsze pozo-
stał członkiem drużyny prowadzonej 
przez Krzysztofa Terebuna, która w 
kolejnych latach zdobyła złoto Mi-
strzostw Polski juniorów młodszych i 
awansowała do półfinału Mistrzostw 
Polski juniorów. Na Jego cześć co 
roku w Świdnicy organizowany jest 
turniej z udziałem zespołów z Polski 
i Europy. Tegoroczna edycja – wobec 
sytuacji epidemicznej - stoi pod zna-
kiem zapytania. 

ŚKPR Świdnica

Wchodzą w życie kolejne etapy 
odmrażania sportu. Między innymi za-
palono zielone światło na organiza-
cję imprez sportowych. Oczywiście z 
pewnymi ograniczeniami i zaleceniami, 
ale nie zmienia to faktu, że już wkrótce 
obiekty ŚOSiR-u jeszcze bardziej zatęt-
nią życiem. Przedstawiamy wydarzenia 
organizowane przez Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, które odbędą się w 
najbliższych tygodniach!

21.06.2020 (niedziela) – I Bieg 
Pamięci Janusza Kusocińskiego

Do udziału w wydarzeniu zaproszo-
ne zostały kluby, stowarzyszenia i sek-
cje zrzeszające biegaczy i biegaczki ze 
Świdnicy. Dokładnie w dniu, w którym 
przypada 80 rocznica śmierci „Kusego” 
zmierzą się w nietypowym biegu na dy-

stansie 10 tysięcy metrów. Bieg będzie 
nietypowy, bo odbędzie się systemem 
australijskim – na mecie każdego kolej-
nego okrążenia stadionu z trasy zejdzie 
ostatni zawodnik. W ten sposób tylko 
zwycięzcy biegów kobiet i mężczyzn 
pokonają dystans 10 tysięcy metrów, 
na którym Janusz Kusociński wywalczył 
złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Los 
Angeles (1932). W trakcie wydarzenia 
przypomniana zostanie sylwetka Kuso-
cińskiego, który patronuje świdnickiemu 
stadionowi.

25.06 (czwartek) – Czwartek 
Lekkoatletyczny

W związku z ograniczeniami epide-
micznymi nie odbyła się edycja kwiet-
niowa i majowa. Wspólnie ze Świdnicką 
Grupą Biegową i Radą Powiatową LZS 

Świdnica chcemy jednak doprowadzić 
do jeszcze jednego biegowego spotka-
nia dzieci i młodzieży w czerwcu. Impre-
za ma charakter otwarty, w zależności od 
wieku na uczestników czekają biegi na 
dystansach od 60 do 1200 metrów.

28.06 (niedziela) – I Otwarty 
Turniej Siatkówki Plażowej

W pierwszym z trzech zaplanowa-
nych na okres wakacyjny turniejów od-
będzie się rywalizacja w kategorii kobiet i 
mężczyzn. Impreza ma charakter otwar-
ty.

5.07 (niedziela) – 8. Memoriał 
Bogdana Szymańskiego

W związku z tegoroczną sytuacją 
turniej, tradycyjnie otwierający sezon 

na kortach, tym razem odbędzie się 
nieco później niż zwykle. Do rywalizacji 
staną singliści (ośmiu najwyżej sklasy-
fikowanych zawodników Świdnickie-
go Rankingu Tenisowego) i debliści. 
Zawody, oprócz aspektu sportowego, 
mają na celu wspomnienie sylwetki 
Bogdana Szymańskiego – przez wiele 
lat jednego z najlepszych świdnickich 
tenisistów.

W planach na miesiące wakacyjne 
są także inne imprezy, między innymi 
wspomniane już kolejne turnieje siat-
kówki plażowej, Rodzinne Zawody Ka-
jakowe na zalewie Witoszówka czy cykl 
turniejów dla dzieci i młodzieży w plażo-
wej piłce nożnej. O szczegółach wszyst-
kich zbliżających się wydarzeń będzie-
my informowali.

OSiR Świdnica

Wraca sport! Jakie imprezy w najbliższych tygodniach?
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          STUDIUJ!
        
   

blisko domu

PWSZ
WAŁBRZYCH

www.pwsz.com.pl
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