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Świdniczanin Władysław 
Brodowski obchodzi 100. 
rocznicę urodzin. Nie zabrakło 
kwiatów i niezwykłych życzeń. 
Jubilata odwiedzili zarówno 
zastępca prezydent Świdnicy 
Jerzy Żądło, jak i przedstawiciele 
organizacji kombatanckich i 
Wojska Polskiego. 
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Gdyby nie doskonały refleks i przytomność umysłu Tadeusza Barszcza, aż strach myśleć, do jakiej tragedii mogłoby dojść. 
O jego wyczynie rozpisywały się wszystkie największe ogólnopolskie media. Nic dziwnego. Kierowca świdnickiego MPK 
uchronił przed potrąceniem na przejściu dla pieszych rodzinę z małym dzieckiem.

Poszukiwani ławnicy
15 osób może dołączyć 
do grona ławników w 
świdnickim sądzie. Trwa nabór 
uzupełniający. – Zachęcam do 
tego rodzaju aktywności. Daje 
ona możliwość uczestniczenia 
w rozwiązywaniu problemów 
ludzkich – przekonuje ławnik 
Jolanta Drozdowska.
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ŚŚwidnica

Uroczystości urodzinowe odbyły się 
10 czerwca. - Władysławie, mamy sobie 
wciąż tak wiele do powiedzenia. Życzę Ci 
zdrowia przede wszystkim – mówił Marian 
Kowalik, prezes Świdnickiego Oddziału 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - Jest 
mi niezmiernie miło widzieć Pana w takim 
zdrowiu. Niech będzie Pan cudem jak bi-
twa warszawska, dzięki któremu wiemy, 
o co walczymy i o co Pan walczył. Proszę 
przyjąć podziękowania, że Pan jest i że 
możemy się od Pana uczyć – dodawał Ta-
deusz Grabowski, prezes Świdnickiego 
Towarzystwa Patriotycznego. - Historia 
Pana życia jest najwyższym przykładem 
patriotyzmu i stanowi lekcję do naśladowa-
nia – mówił major Paweł Madej z 16. Dol-
nośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Władysław Brodowski urodził się 
10 czerwca 1920 r. w Lednie w woj. wo-
łyńskim. Był pierwszym dzieckiem z pię-
ciorga rodzeństwa, dwóch braci odeszło 
w dzieciństwie, zaś młodsza z sióstr, Ja-
dwiga (90 lat), do dziś mieszka w Dzier-
żoniowie. Ojciec Szczepan zajmował się 
gospodarstwem, pracując też jako ga-
jowy. Mama Antonina dbała o dom. Gdy 
pan Władysław wchodził w dorosłość na 
Wołyniu odczuwalny był już wzrost napię-
cia i niepokojów społecznych. W wieku 19 
lat wstąpił do organizacji „Strzelec”, która 
wraz z wybuchem II wojny światowej sta-
ła się głównym obrońcą ludności polskiej 
przed bestialskimi mordami ukraińskiej 
nacjonalistycznej bandy U.P.A. Z chwilą 
uformowania się 27. Wołyńskiej Dywizji Ar-
mii Krajowej zgłasza się w jej szeregi i po 
złożeniu przysięgi, nadaniu pseudonimu 
„Górnik”, dostaje przydział do 45. Pułku 
Piechoty do służby ochrony. Bierze udział 
w walkach z bandami w rejonie: Huta 
Stepańska, Stara Huta i Przeobrzeże. W 
ramach „Akcji Burza” walczy z oddziała-

100. urodziny 
Władysława Brodowskiego 

mi niemieckimi w rejonie Lubelszczyzny: 
Lasy Parczewskie, Lubartów. Jego oddział 
w walce ze wspólnym wrogiem współpra-
cował z partyzantką rosyjską aż do 25 lipca 
1944 r., kiedy to podczas zgrupowania w 
lasach został zdradziecko okrążony, zmu-
szony do rozbrojenia i poddania się. W tej 
sytuacji dowódca oddziału, kpt. Kochański 
(Cichociemny), pseudonim „Gzyms” po-
dejmuje decyzję o zniszczeniu uzbrojenia 
i rozformowania żołnierzy. W wyniku tzw. 
„kotła” żołnierze zostają siłą wcieleni do 
wojska dowodzonego przez sowietów. 
Dowódca ginie, Władysław unika wciele-
nia. We wcześniejszych akcjach był kilku-
krotnie ranny, co w konsekwencji dopro-
wadziło do tego, że nie był zdolny do służ-

by wojskowej. Zwolniony z wojska wrócił w 
rodzinne strony. 

Dwa lata po ustaniu działań wojen-
nych, przebywający na Pomorzu, pan 
Władysław natrafia na ślad swojej rodziny. 
Jego rodzice i siostry, wywiezieni wcze-
śniej do Niemiec, osiedlili się w Nowiźnie, 
obok Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. 
Postanawia do nich dołączyć. Podejmu-
je pracę w DZPB - Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego w Dzierżoniowie w straży. 
Rodzina przenosi się do Mościska, gdzie 
otrzymała gospodarstwo. W 1950 roku pan 
Władysław zawiera związek małżeński ze 
Stefanią, a w roku 1951 rodzi się ich pierw-
szy syn Ryszard (zm. 2001 r.). W 1953 roku 
Władysław wraz z żoną i synem prze-

Świdniczanin Władysław Brodowski obchodzi 100. rocznicę urodzin. Z tej okazji nie 
zabrakło kwiatów i niezwykłych życzeń. Jubilata odwiedzili zarówno zastępca prezydent 
Świdnicy Jerzy Żądło, jak i przedstawiciele organizacji kombatanckich i Wojska Polskiego. 

Wielkim wsparciem dla Pana Władysława jest jego rodzina – syn Jarosław, żona Stefania i cór-
ka Jadwiga (od lewej)

Władysław Brodowski wspólnie z rodziną

prowadza się do Świdnicy, gdzie na świat 
przychodzi Jadwiga i Jarosław. Podejmuje 
zatrudnienie jako kowal w fabryce wago-
nów, pracuje w kuźni na młocie pneuma-
tycznym, a po ukończeniu szkoły zawo-
dowej zostaje brygadzistą i uczy młodych 
pracowników. Lata sześćdziesiąte to czas 
działalności na rzecz swojej dzielnicy, 
Władysław Brodowski zostaje wybrany 
na radnego. Funkcję tę pełni przez dwie 
kadencje. W tym czasie otrzymał również 
odznaczenie ,,XV-lecia Wyzwolenia Dol-
nego Śląska”. W latach siedemdziesiątych 
ulega wypadkowi w pracy i podupada na 
zdrowiu, przechodząc na rentę. Mimo to, w 
celu zapewnienia bytu rodzinie, podejmu-
je się zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin, w fabryce wagonów, WPHW oraz 
szkole nr 8, wykonując głównie prace kon-
serwatorskie. 

W latach 80-tych przechodzi na 
emeryturę. W wolnym czasie zajmuje się 
uprawą działki, otrzymał nawet dyplom 
działkowicza z wyróżnieniem, za wzorowe 
prowadzenie ogrodu. Od 1 grudnia 1989 
roku należy do Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK, Obwód Świdnica, które od roku 1990 
działa w ramach Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Pan Brodowski 
za swoje zasługi uzyskał wiele odzna-
czeń, medali i dyplomów. W 1990 roku 
przyznano mu ,,Medal Wojska Polskiego” 
oraz ,,Krzyż Armii Krajowej”. W 1995 roku 
został odznaczony ,,Krzyżem Partyzanc-
kim”. Otrzymał też ,,Patent Weterana Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, 
,,Krzyż Pamiątkowy Akcji Burza” oraz me-
dal ,,Pro Memoria”. W 2001 roku został mia-
nowany na stopień Podporucznika Wojska 
Polskiego przez Prezydenta RP, natomiast 
w 2016 roku otrzymał tytuł ,,Zasłużony dla 
miasta Świdnica”. Jest również członkiem 
,,Korpusu Weteranów”. 

Obecnie, wraz z 91-letnią małżonką, 
mieszkają w Świdnicy. Ze względu na stan 
zdrowia, opiekę nad ojcem sprawują córka 
Jadwiga i syn Jarosław. Pani Stefania, po-
mimo zaawansowanego wieku, również 
wspiera męża. Mają ośmioro wnucząt oraz 
dziewięcioro prawnucząt. 

Ak

Z okazji urodzin jubilata odwiedził zastępca prezydent Świdnicy Jerzy Żądło.
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Procesja spod katedry wyruszyła 
tuż po zakończeniu mszy świętej. Wierni 
przeszli ulicami: Daleką, Pułaskiego i Ryn-
kiem w kierunku Sanktuarium św. Józefa 
Opiekuna Rodzin przy ul. Kotlarskiej. Nie-
stety, nie wszyscy uczestnicy przestrze-
gali wytycznych o noszeniu maseczek 
i zachowaniu bezpiecznej odległości. – 
Proszę duszpasterzy planujących uliczną 

Wierni przeszli ulicami Świdnicy

procesję na terenie swojej parafii, by poin-
formowali jej uczestników o konieczności 
zachowania dystansu minimum 2 metrów 
między uczestnikami lub o potrzebie obo-
wiązkowego zasłonięcia przez nich ust i 
nosa. Niech uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa będzie dla całej 
wspólnoty diecezjalnej okazją do dzięk-
czynienia Bogu za dar Jego obecności we 

wszystkich wymiarach naszej codzienno-
ści. Idąc za Chrystusem w obecnym Naj-
świętszym Sakramencie, który nawiedza 
nasze ulice i place, polecajmy sprawy 
Kościoła, naszej Ojczyzny i nas samych. – 
apelował w dekrecie z 3 czerwca biskup 
świdnicki Marek Mendyk.

Boże Ciało to wspomnienie Ostat-
niej Wieczerzy i momentu przeistocze-
nia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia 
kościół katolicki obchodzi także w Wielki 
Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się 
również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczy-
stość Bożego Ciała natomiast ma cha-
rakter dziękczynny i radosny. W Polsce 
Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. 

DG

Setki osób wzięły udział w tegorocznych procesjach Bo-
żego Ciała. Największy świdnicki orszak, pod przewodnic-
twem biskupa Marka Mendyka, wyruszył spod katedry. 
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Są bardzo małe i niezwykle nie-
bezpieczne. Na świecie jest ich około 
900 gatunków, z czego w Polsce wy-
stępuje 19. Uaktywniają się już przy 5-7 
stopniach C, a w temperaturze 10-15 
stopni ogarnia je żądza krwi. Kleszcze, 
bo o nich mowa, stanowią spore za-
grożenie dla zdrowia ludzi oraz domo-
wych zwierząt. - Najczęściej można je 
znaleźć tam, gdzie skóra jest najdeli-
katniejsza: na rękach, nogach, głowie, 
w zgięciach stawów, w pachwinach 
oraz fałdach skórnych – czytamy w ko-
munikacie GIS.

Łagodna zima dopisała kleszczom. 
Wymarzło ich mniej niż zwykle, przez 
co można się spodziewać zwiększo-
nej inwazji. Kleszcze żyją powszechnie 
na terenie całego kraju w miejscach 
wilgotnych i obfitujących w roślinność. 
Można spotkać je w lasach (zwłaszcza 
liściastych i mieszanych), na podmo-
kłych terenach porośniętych krzewami 
i trawami, na łąkach oraz nad brzegami 
rzek i jezior. Pojawiają się także w par-
kach i na działkach. Aktywność kleszczy 
rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną 
i trwa aż do późnej jesieni. Jest większa, 
im wyższa jest temperatura i wilgotność 
otoczenia. Żyją w ściółce i w poszuki-
waniu swych żywicieli (zwierząt, ludzi), 
wspinają się na trawy i krzewy. Wiszą na 
źdźbłach trawy i na spodzie liści, z tego 
powodu są niewidoczne. Dlatego „zbie-
ramy” kleszcze, przechodząc przez tra-
wy lub krzewy. Kleszcze żywią się krwią 
zwierząt i ludzi. Mogą przytwierdzać 
się do różnych części ciała człowieka, 
często do ukrytych i owłosionych (pa-
chy, pachwiny). Małe rozmiary kleszczy 
i obecność w ich ślinie substancji znie-
czulających powodują, że mogą być 
one niezauważone przez człowieka w 

Uwaga na kleszcze!
czasie żerowania. Kleszcz po wessaniu 
krwi powiększa swoją objętość nawet 
10-krotnie! W czasie wysysania krwi 
owady te mogą przenieść groźne dla 
zdrowia bakterie i wirusy wywołujące 
boreliozę i kleszczowe zapalenie mó-
zgu. 

- Wybierając się na spacer do lasu, 
parku bądź na inne tereny zielone uwa-
żajmy na te pajęczaki. Po powrocie do-
kładnie oglądajmy swoje ciało, ukłu-
cie kleszcza nie boli! Pamiętajmy też o 
dzieciach. Kleszcze najczęściej można 
znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikat-
niejsza (na rękach, nogach, głowie – na 
granicy włosów i za uszami, w zgięciach 
stawów, w pachwinach oraz fałdach 
skórnych). Kleszcze stanowią zagrożenie 
nie tylko dla ludzi, ale także atakują psy 
i koty. Oglądajmy dokładnie także skó-
rę naszego pupila. W Polsce do chorób 
przenoszonych przez kleszcze należą: 
borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu 
(KZM). Chroniąc się przed KZM można 
się zaszczepić! Najczęstszym objawem 
boreliozy jest rumień, który możemy za-
obserwować nawet po kilku tygodniach 
od ugryzienia. Każdy z niepokojących 
objawów należy skonsultować z leka-
rzem – informuje Główny Inspektorat 
Sanitarny. 

Coraz częściej zdarza się, że domo-
wy pupil przynosi do domu kleszcza nie 
tylko po spacerze w lesie, ale po krót-
kim wyjściu do ogródka czy na trawnik 
przed blokiem. Przegląd sierści i skóry 
po spacerze jest istotny ze względu na 
zdrowie podopiecznego, a także po-
zostałych domowników. Kleszcz, który 
jeszcze nie wbił się w skórę, może zmie-
nić żywiciela i przenieść się na człowie-
ka, chociażby podczas głaskania psa 
lub kota. 

Jak zapobiegać ukąszeniu 
przez kleszcza?
▪ W razie możliwości unikać miejsc zale-

sionych np. lasów i pól, nie zbaczać ze 
ścieżki leśnej.

▪ W miejscach, gdzie istnieje ryzyko wy-
stępowania kleszczy, nosić odpowiednią 
odzież, zakrywającą jak najwięcej części 
ciała (długie spodnie, koszule z długimi 
rękawami, nakrycie głowy etc.), można 
włożyć nogawki spodni w skarpety, lub 
założyć spodnie ze ściągaczami w kostce

▪ Stosować środki odstraszające klesz-
cze, (zgodnie z zaleceniami producen-
ta) do kupienia w drogeriach i aptekach.

▪ Zmienić i dokładnie wytrzepać odzież 
którą nosiliśmy w lesie.

▪ Po wizycie w lesie lub innym miejscu 
bytowania kleszczy dokładne obejrzeć 
całe ciało. Zwłaszcza zwrócić uwagę 
na pachy, pachwiny, zgięcia podkola-
nowe i łokciowe. Należy pamiętać rów-
nież o obejrzeniu skóry głowy.

Jak postąpić w przypadku 
ukąszenia?
▪ Po zauważeniu ukąszenia przez kleszcza, 

należy natychmiast delikatnie usunąć 
kleszcza. W tym celu należy użyć pense-
ty. Pensetą ująć kleszcza tuż przy skórze 
i pociągnąć ku górze zdecydowanym ru-
chem, nie ściskać kleszcza zbyt mocno, 
by nie wycisnąć jego wydalin. Kleszcza 
nie należy wykręcać lub próbować wy-
cisnąć. Przed usunięciem kleszcza, nie 
smarować miejsca wkłucia żadną sub-
stancją.

▪ Po usunięciu kleszcza miejsce ukłucia 
należy zdezynfekować odpowiednim 
preparatem.

▪ Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało 
trudności, należy zwrócić się o pomoc 
do lekarza.

▪ Następnie należy udać się do lekarza 
rodzinnego, który podejmie decyzję o 
odpowiednim leczeniu.

DG

Zapisz się do biblioteki, pobierz 
aplikację do przechowywania kart 
i korzystaj z wygodnej karty biblio-
tecznej w Twoim telefonie. 

Jeśli nie chcesz pobierać apli-
kacji, po prostu wystarczy, że zrobisz 
zdjęcie swojej karty

Twój telefon 
może stać się 
Twoją kartą 
biblioteczną!
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WOLONTARIUSZ ROKU

Gala wręczenia nagród odbyła się 
5 grudnia 2019 r. w teatrze miejskim w 
Świdnicy. Wyróżnienie jest dowodem 
na to, że działkowcy dostrzegają i do-
ceniają starania swojego prezesa. - Je-
stem bardzo dumna. To wszystko dzięki 
moim koleżankom i kolegom, którzy do-
strzegli moje zaangażowanie i wniosko-
wali o tę nagrodę. Widzą, że cały czas 
coś robię. Już wieczorem planuję, co 
będę robić od rana – mówi Wanda Su-
likowska, prezes Stowarzyszenia Ogro-
dowego Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Pod Grzybem”.

Prawie ćwierć wieku 
w Świdnicy

Wanda Sulikowska przeprowa-
dziła się do Świdnicy wraz z rodziną w 
1980 r. - Tu dostaliśmy mieszkanie. Była 
to dla mnie bardzo duża zmiana. Miesz-
kaliśmy wcześniej we Wrocławiu, w dużo 
większym hałasie. Zamieszkaliśmy na 
osiedlu Młodych. Było cicho, spokojnie. 
Nie było wielu aut, ale za to dużo firm i 
miejsc pracy. Podobało mi się – opowia-
da Wanda Sulikowska. 

Razem z panią Wandą do Świdnicy 
przyjechał jej mąż i dwójka dzieci – Ar-
tur (8 lat) i Sylwia (5 lat). - Musieliśmy z 
mężem pracować na zmiany, aby pogo-
dzić pracę z wychowaniem dzieci. Praco-
wałam jako sprzedawca i to mi wówczas 

odpowiadało. Lubiłam kontakt z ludźmi. 
Mąż pracował jako budowlaniec. Mieli-
śmy czas dla dzieci, domu i pracy. Dzieci 
bardzo szybko jednak dorosły i wyfrunę-
ły z domu – wspomina Wanda Sulikow-
ska. Artur skończył prawo, a Sylwia – 
Wyższą Szkołę Zarządzania i Biznesu 

w Warszawie. Założyli swoje rodziny. 
Doczekali się dzieci. Mieszkający wciąż 
w Świdnicy Artur jest tatą dorosłych 
już dziś bliźniaczek – Klaudii i Emilii. 
Klaudia również skończyła prawo, a 
Emilia – farmację. Obie mieszkają we 
Wrocławiu. Sylwia została mamą Liwii, 

Wanda Sulikowska: 
działamy na rzecz 
naszych ogrodów

Od 8 lat zarządza Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Pod Grzybem”. Od samego po-
czątku korzysta z każdej ewentualności, by rozwijać i upiększać ogródki. Zawsze można na 
nią liczyć. Za swoją działalność i zaangażowanie Wanda Sulikowska w grudniu 2019 r. ode-
brała nagrodę „wolontariusz roku”. 

która dziś uczy się w pierwszej klasie 
ogólniaka. Razem z mamą mieszka we 
Wrocławiu. W 2010 r. po ciężkiej choro-
bie zmarł mąż pani Wandy. 

Wzięłam działkę, 
żeby mieć co robić

W 2003 r. pani Wanda przeszła na 
emeryturę. Pomagała synowi w opiece 
nad dziewczynkami. Trzy lata później, 
w 2006 r., zdecydowała się na kupno 
działki. - Zaczęłam uprawiać warzywa 
i owoce. Robiłam przetwory na zimę. 
Wzięłam działkę, żeby się czymś zająć 
– opowiada. Bardzo szybko zaangażo-
wała się społecznie w sprawach zwią-
zanych z działkami. – To wszystko po-
toczyło się tak szybko, trochę przypad-
kiem. Ktoś rzucił hasło, że powinniśmy 
oddzielić się od Bolka. Byliśmy wówczas 
jednością. Tylko wszystkie pieniądze szły 
do ogrodów na terenie ROD Bolko. Uda-
ło nam się to jeszcze w 2006 r., ale wciąż 
działaliśmy pod szyldem Polskiego 
Związku Działkowców. Znów podjęliśmy 
działania, zmierzające do odłączenia 
się od PZD. W 2011 r. zarząd okręgowy 
narzucił nam zarządcę komisarycznego. 
Zwołano zebranie. Pamiętam, że było 
wówczas wyjątkowo mnóstwo osób, 
około 300 działkowców. Komisaryczny 
spośród wszystkich obecnych wybrał 
zarząd. Mnie mianował skarbniczką. Nie 
znaliśmy się zupełnie – wspomina Wan-
da Sulikowska.

Niestety, po trzech miesiącach 
prezes zrezygnował z funkcji. Na jego 
miejsce w 2012 r. wybrano panią Wan-
dę. Funkcję pełni nieustannie aż do 
dzisiaj. W 2013r.  weszła w życie ustawa, 
która regulowała przepisy i umożliwiła 
odłączenie się ogrodom od Polskiego 
Związku Działkowców. Pomimo trud-
ności, udało się. ROD „Pod Grzybem” 
jest w pełni samodzielnym ogrodem.

Osiem lat ciężkiej pracy
Po tych ośmiu latach ROD „Pod 

Grzybem” stanowi doskonały przykład 
tego, jak prężnie może działać zarząd 
w kierunku zmiany wizerunku ogrodu. 
W ciągu tych kilku lat udało się upo-
rządkować tereny, na których zalegały 
odpady z budowy jednego ze świdnic-
kich hipermarketów. Dziś są tu pięknie 
zagospodarowane ogródki. Uporządko-
wano wszystkie pozostałe działki, a tak-
że alejki pomiędzy nimi. Wybudowano 
podesty pod kontenery na śmieci. To, co 
napawa wielką dumą, jest z całą pewno-
ścią pięknie wyremontowany staw. Wy-
rzucono stare opony, z kamieni ułożono 
obramowanie, posadzono lilie wodne. 
Na brzegu stanęły ławki. – Zdarza się, że 
nawet mieszkańcy centrum przyjeżdżają 
nad ten staw odpocząć. To bardzo cieszy. 
Wykonaliśmy mnóstwo pracy i jesteśmy 
dumni z efektów, jesteśmy dumni z na-
szego ogrodu. Było warto – dodaje Wan-
da Sulikowska. Przed Stowarzyszeniem 
Ogrodowym Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Pod Grzybem” jedna z 
największych inwestycji – wykonanie 
przyłącza energetycznego do ogrodów. 
Potrzeba na nie około 400 tys. złotych. – 
Liczymy się z tym, że to wszystko potrwa, 
zapewne realizacja przyłącza 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. Szu-
kamy w tej chwili środków, możliwości 
dofinansowania. Mamy też już wszystko 
zaplanowane tak, by przeprowadzić in-
westycję 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. Kiedy osoby z 
zewnątrz chwalą nasz ogród, czy przy-
jeżdżają odpocząć np. nad staw, czuję 
dumę, wielką dumę – mówi Wanda Su-
likowska. 

ROD „Pod Grzybem” zarządza 600 
ogrodami. 

Agnieszka Komaniecka

- Jestem dumna z naszego ogrodu – mówi Wanda Sulikowska.

Wręczenie nagród dla wolontariuszy odbyło się  5 grudnia 2019 r.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Krzysztofa 
Duniewskiego

Prezydenta Miasta Świdnicy w latach 1991 - 1994
Rodzinie i przyjaciołom

składamy najszczersze wyrazy współczucia

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

72-letnia mieszkanka Świdnicy 
straciła 8 tys. złotych, po tym, jak wpu-
ściła do swojego mieszkania nieznajo-
me jej osoby, podające się pracowni-
ków wodociągów. Kobieta i mężczyzna 
pod pretekstem sprawdzenia kanaliza-
cji dokonali kradzieży. Świdniccy poli-
cjanci apelują o ostrożność w kontak-
tach z nieznajomymi.

Do zdarzenia doszło na terenie 
Świdnicy. Do jednego z mieszkań za-
pukali kobieta i mężczyzna, następ-
nie przedstawili się właścicielce jako 
pracownicy wodociągów. Pod pretek-
stem sprawdzenia kanalizacji weszli 
do mieszkania, prosząc 72-latkę o od-
kręcanie kranu w łazience, a następnie 
w kuchni i wykorzystując jej nieuwagę   

dokonali kradzieży   pieniędzy. Straty, 
jakie wyrządzili oszuści, pokrzywdzona 
wyceniła na ok. 8 tysięcy złotych. 

  
Pamiętajmy, że sprawcy stosują 

różne metody, aby wyłudzić od nas pie-
niądze. Aby dostać się do mieszkania 
wymyślają różne sytuacje. Podają się 
za pracowników gazowni, wodociągów 
itp. Pod byle pretekstem chcą wejść do 
mieszkania i wykorzystując nadarzającą 
się okazję dokonują kradzieży. Często 
na swoje ofiary wybierają osoby starsze i 
mieszkające samotnie. Zamykajmy drzwi 
wejściowe do mieszkania nawet w ciągu 
dnia. W przedpokoju nie pozostawiajmy 
torebek, portfeli i innych cennych przed-
miotów. 

Na stanowisku zastąpił, po krótkim 
urzędowaniu, Jacka Drobnego. Tworzył 
wolną po pierwszych wyborach samo-
rządową rzeczywistość Świdnicy. Mie-
rzył się z zagospodarowaniem mienia 
sowieckiego. 12 czerwca zmarł Krzysztof 
Duniewski.

Krzysztof Duniewski został wybrany 
prezydentem 11 października 1991 r. Wy-
bory były konsekwencją odwołania wcze-
śniejszego prezydenta – Jacka Drobnego. 
Nowo wybrany prezydent miał wówczas 
40 lat. Był wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej, a zawodowo pełnił funkcję na-
czelnika Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Komunikacji Urzędu Miejskiego. 
Krzysztof Duniewski miał być gwarancją 
spokoju i stabilnej pracy rady. Do końca 
pełnienia swojej kadencji był rzeczywiście 
popierany przez większość radnych. - Pre-
zydent Duniewski za najważniejsze uważał, 
by spowodować w mieście pobudzenie go-

Okradli seniorkę 
metodą na... hydraulika

Policja ostrzega i apeluje!
▪ nie należy wpuszczać do mieszkania 
osób, których nie znamy, szczególnie 
gdy ktoś jest sam w domu,
▪ przedstawiciele przedsiębiorstw usłu-
gowych czy firm przed dokonywaniem 
kontroli gazowniczych, wodnokanaliza-
cyjnych itp., zapowiadają swoje przyby-
cie do mieszkań uprzednio wcześniej 
stosownymi komunikatami wywieszany-
mi na klatkach,
▪ każdy taki pracownik musi posiadać 
przy sobie legitymację lub identyfikator, 
dlatego trzeba żądać okazania takiego 
dokumentu, również wiarygodność pra-
cowników można sprawdzić dzwoniąc 
do danej firmy i pytając, czy wysyłała 
swoich pracowników do twojego miesz-
kania,

▪ nigdy w obecności osób obcych przy-
byłych do mieszkania nie należy poka-
zywać, gdzie trzymamy pieniądze lub 
wartościowe przedmioty,
▪ nie wierzmy w to, że przybyły do miesz-
kania rzekomy pracownik firmy przynosi 
pieniądze, pamiętajmy, że nikt nikomu za 
darmo nic nie daje,
▪ jeśli mamy podejrzenia co do osób, któ-
re krążą po klatkach bloków i za wszelką 
cenę chcą wchodzić do środka, powia-
damiajmy natychmiast o tym Policję.
Świdniccy policjanci apelują, by rozma-
wiać z członkami rodzin, szczególnie, gdy 
są to osoby starsze i mieszkają same. Opo-
wiedz im o tej sytuacji i ostrzeż, by nikogo 
obcego do mieszkania nie wpuszczały!

KPP Świdnica

Zmarł Krzysztof 
Duniewski, 
drugi prezydent 
Świdnicy

spodarcze, zahamować bezrobocie i zwięk-
szyć dochody miasta. Za jego kadencji upo-
rządkowano w dużej części przestrzenną wi-
zję rozwoju miasta, przygotowując i uchwa-
lając miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, niezbędne dla powstania 
inwestycji. Kontynuowano, rozpoczętą kilka 
lat wcześniej, budowę oczyszczalni ścieków. 
Realizowano program restauracji Starówki 
miejskiej – wyremontowano elewacje kil-
ku kamienic, rozpoczęto także restaurację 
nawierzchni Rynku, usuwając asfalt i przy-
wracając kostkę granitową. Przyjęto nowe 
zasady prywatyzacji mieszkań komunal-
nych, tworząc bardziej liberalne i dogodne 
dla mieszkańców warunki zakupu. Niemal 
do końca zagospodarowano mienie po-
sowieckie pod kątem znalezienia nowych 
właścicieli dla pokoszarowych budynków 
– wspomina obecna prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal – Słaniewska.
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Jak Pan, jako terapeuta, osoba, 
która pomaga na co dzień za-
równo ofiarom, jak i sprawcom 
przemocy, oszacowałby skalę 
tego zjawiska przemocy w na-
szym regionie? Czy jest to bar-
dzo duży problem?

- Na początek sprawa nazewnictwa. 
Sprawcą przemocy jest osoba skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu, pozostali 
uczestnicy to osoby stosujące przemoc. 
W przypadku ofiar przemocy,  mówimy: 
osoby doznające przemocy. Słowo ofiara 
źle się kojarzy i czasami dodatkowo osła-
bia. Skala zjawiska przemocy w naszym 
społeczeństwie - środowisku jest tak do 
końca niewiadoma i tak naprawdę trud-
na do oszacowania, zwłaszcza mając na 
uwadze zachowania, które wchodzą w 
zakres zachowań przemocowych. Znamy 
tylko te przypadki, które zostały ujawnio-
ne, ale są jeszcze takie, do których nadal 
dochodzi  w  zaciszu domowym, a oso-
by jej doznające wstydzą się lub boją się 
ją ujawnić. Przemoc ujawniona dotyczy 
głównie kobiet, dzieci oraz osób starszych 
i to zazwyczaj te osoby zgłaszają się po 
pomoc i wsparcie.

Dużo mówi się o pomocy oso-
bom doznającym przemocy. 
Tymczasem niewiele o osobach 
stosujących przemoc, a oni też 
potrzebują pomocy. Dlaczego 
tak ważne jest, by pomagać 
także im? 

- W mojej ocenie praca z osobami stosu-
jącymi przemoc jest równie ważna albo 
i ważniejsza od pracy z osobami dozna-
jącymi przemocy – w myśl zasady „nie 
będzie sprawcy - nie będzie poszkodo-
wanych”. Przemoc to początek tzw. „góry 
lodowej” i całej destabilizacji życia rodzin-
nego. Ważne więc jest, aby pracować z 
osobą, która krzywdzi swoich bliskich. Nic 
nie tłumaczy przemocy domowej i nie ma 
żadnego usprawiedliwienia dla jej stoso-
wania, dlatego wszelkie działania pro-
wadzące do zaprzestania lub chociażby 
ograniczenia zachowań przemocowych 
są tak ważne. Rolą trenera-terapeuty jest 
znalezienie deficytów osobowych lub sy-
tuacji  prowadzących do niestosowania  
przemocy i podjęcie działań zaprzestania 
takim sytuacjom.

Skąd to się bierze? Dlaczego 
ludzie używają przemocy wo-
bec najbliższych? Czy to nie są 
„wzorce” z dzieciństwa?

- Stosowanie przemocy domowej ma róż-
ne podłoże – mogą to być wzorce z dzie-
ciństwa, gdzie stosujący sami doświad-
czali przemocy od najbliższych i wzorce 
wychowania w rodzinie, co spowodowało, 
że sami stali się oprawcami dla najbliż-
szych, nadużywanie alkoholu, zazdrość, 
chęć kontroli wszystkich i obawa przed jej 
utratą, niedostatki czy problemy psychicz-
ne, przekonanie o słuszności  postępo-
wania, a co najważniejsze, po prostu nie 
potrafią się inaczej porozumiewać oraz 
mają przeświadczenie, że przemoc to jest 

tylko bicie. Jest duża liczba osób w na-
szym środowisku, a zwłaszcza uczestnicy 
programów korekcyjno-edukacyjnych, 
którzy nie potrafią radzić sobie z emocja-
mi, ze złością, nie potrafią wyrażać uczuć 
ani mówić o nich, nie potrafią również roz-
mawiać o potrzebach. 

Na czym polega pomoc spraw-
com? Jak wyglądają takie 
warsztaty?

- Mając to wszystko na względzie, o czym 
mówiłem wcześniej, trenerzy – terapeuci, 

prowadząc program korekcyjno-edu-
kacyjny, muszą się dostosować przede 
wszystkim do poziomu intelektualnego 
uczestników, ich motywacji, zachowując 
przy tym założenia programu, dlatego z 
naszego doświadczenia wynika, że na za-
jęciach musimy być „elastyczni”, czasami 
wystarczy jak się dane zagadnienie prze-
ćwiczy raz, a czasami trzeba powtórzyć. 

Co sprawia największą trud-
ność w czasie pracy ze spraw-
cą?

- Niewątpliwą trudnością jest wcześniej 
wspomniany poziom rozwoju intelektu-
alnego, możliwość przyswajania wiedzy i 
dokonywania zmian w swoim życiu. Trud-
nością jest też motywacja uczestników i 
tu potrzebne jest zwiększone korzystanie 
z narzędzi, jakie posiadają niektóre insty-
tucje prawne. Mam tu na myśli sędziów, 
którzy mogą zapisać w warunkowym 
zwolnieniu konieczność uczestnictwa w 
programie, kuratorów, którzy dają waru-
nek udziału w programie oraz pracow-
ników socjalnych i asystentów rodziny. 
Największą motywację mają osoby, 
które same się zgłaszają, a także osoby, 
którym „sypie” się życie rodzinne i chcą 
skorzystać z możliwości uczestnictwa w 
programie. 

Czy jest zainteresowanie taką 
formą pomocy? Ile osób się 
zgłasza? Ile dociera do końca?

- W powiecie świdnickim któryś rok z 
rzędu zgłasza się nieduża, kilkuosobo-
wa grupa, a ukończenie programu jest 
stuprocentowe. Choć bywało też tak, że 
zaczynało więcej osób, a mniej dociera-
ło do końca programu. Z naszej wiedzy 
wynika, że jest sporo osób – uczestni-
ków programu, którym udało się doko-
nać dużo pozytywnych zmian w życiu 
rodzinnym, drastycznie zminimalizować 
lub całkowicie zaniechać zachowań 
przemocowych, ale są też tacy, którzy 
w dalszym ciągu nie radzą sobie z prze-
mocą. Praca z osobami uwikłanymi w 
przemoc to specyficzny rodzaj pracy i 
tu należy się cieszyć, jeżeli na każde 10 
osób zmienimy przynajmniej 2 lub 3, a 
jeżeli więcej, to już jest sukces. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że ofiary przemocy często w 
dorosłym życiu same stają się 
oprawcami, jak wygląda opie-
ka nad najmłodszymi ofiarami 
przemocy domowej? Czy są 
programy, dzięki którym mają 
zapewnioną pomoc także w 
późniejszym okresie swojego 
życia?

- Jeżeli chodzi o nieletnie dzieci doznające 
przemocy ze strony rodziców, to mogą one 
korzystać z pomocy psychologów, peda-
gogów oraz terapeutów. W drastycznych 
sytuacjach sąd stosuje zabezpieczenie, 
umieszczając je w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej do 
czasu dokonania zmian przez rodziców 
(naprawy sytuacji). My z dziećmi nie pra-
cujemy, natomiast, w ramach programu 
korekcyjno-edukacyjnego, prowadzimy 
zajęcia dla rodziców uwikłanych w prze-
moc wobec dzieci.

Agnieszka Komaniecka

Nie ma usprawiedliwienia 
dla przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór na 
zajęcia korekcyjno – edukacyjne, skierowane do osób dokonujących 
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w stosunku do bliskiej 
osoby. 
Zajęcia realizowane będą w oparciu o program Duluth. Właśnie w Du-
luth (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 psychologów.
Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, w tym w szcze-
gólności:
▪ osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w ro-
dzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobo-
wiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – eduka-
cyjnych;
▪ osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii le-
czenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, 

dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić 
uzupełnienie podstawowych terapii;
▪ osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
▪ osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa 
w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjal-
nych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kry-
zysowej 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 
przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętno-
ści niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i aser-
tywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.
Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych (odbywają-
cych się raz w tygodniu) oraz do 3  godzin/uczestnika zajęć indywidualnych.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, numer te-
lefonu 74-856-58-15, adres mailowy koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl.

Masz problem z agresją? Zgłoś się po pomoc

Skala zjawiska przemocy jest trudna do oszacowania. Tylko część przypadków udaje się 
ujawnić, w wielu przypadkach latami w domowych ścianach rozgrywa się dramat. Pomocy 
potrzebują nie tylko osoby krzywdzone, ale też osoba stosująca przemoc wobec bliskich. 
O tym, dlaczego jest to tak ważne i jak wygląda praca z osobą mającą problemy z agresją, 
rozmawiamy z terapeutą Eugeniuszem Buziewiczem.

- Praca z osobami uwikłanymi w przemoc to specyficzny rodzaj pracy i należy się cieszyć, jeżeli 
na każde 10 osób zmienimy przynajmniej 2 lub 3 – mówi Eugeniusz Buziewicz
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Magistrat czeka na opinie świdni-
czan o zagospodarowaniu zielenią Parku 
Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumen-
tacja dotycząca rewitalizacji tego terenu 
dostępne są na stronie www.um.swid-
nica.pl do 24 czerwca. Ankiety w formie 
papierowej są wyłożone przy urnie, na 
parterze budynku w Urzędzie Miejskim. 

Park Młodzieżowy ma charakter le-
śny, wpisany jest do rejestru zabytków. 
Głównym założeniem projektowym jest 
więc jedynie uzupełnienie i podkreślenie 
zieleni istniejącej z zachowaniem jej le-

Trwają konsultacje dotyczące 
rewitalizacji Parku Młodzieżowego

śnego charakteru. Działania projektowe 
polegały na odtworzeniu historycznych 
alei drzew, podkreśleniu linii nasypów 
byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnie-
nia byłych cmentarzy (garnizonowego 
i katolickiego), wzbogaceniu warstwy 
krzewów wysokich i niskich, a także 
uzupełnieniu runa. Wprowadzono rów-
nież nasadzenia drzew pełniące funkcje 
zastępcze dla drzew przewidzianych 
do usunięcia ze względów sanitarnych 
i bezpieczeństwa. Struktura gatunkowa 
szaty roślinnej parku powinna być zgod-

na z okresem końca XIX w., dlatego w 
doborze gatunkowym wykorzystano ga-
tunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej 
i jako uzupełnienie - gatunki introduko-
wane, ale o podobnej formie i charakte-
rze do całego założenia. 

Park Młodzieżowy jest największym 
świdnickim parkiem, jego powierzchnia 
zajmuje ponad 11 hektarów (to w przy-
bliżeniu 16 boisk do piłki nożnej). Inwe-
stycja została podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy obejmuje remont ciągów ko-
munikacyjnych, budowę infrastruktury 
technicznej i małej architektury, prace 
pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew 
oraz zagospodarowanie terenu ziele-
nią. Drugi zakłada odbudowanie słynnej 
wieżyczki i fontanny, Miasto planuje wy-
konanie tej części zadania po uzyskaniu 
środków przeznaczonych na ratowanie 
zabytków. 

Obecnie w parku są wykonywane 
prace pielęgnacyjne drzew za kwotę 
ponad miliona złotych. Realizuje je kon-
sorcjum firm „Ogrody” Grzegorz Szmidla 
i Firma Handlowo Usługowa „Borowski” 
Wojciech Borowski. Równolegle realizo-

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza do udziału w konsul-
tacjach dotyczących zagospodarowania Parku Młodzieżo-
wego w Świdnicy. 

wany jest także remont ciągów komuni-
kacyjnych, budowa infrastruktury tech-
nicznej i małej architektury. To zadanie 
wykonuje świdnicka firma Zakład Robót 
Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk. 
Jego koszt to ponad 3 miliony 400 tysię-
cy złotych.

Na stronie internetowej urzędu do-
stępna jest dokumentacja dotycząca 
rewitalizacji Parku Młodzieżowego, czyli 
m.in.: mapy projektowe wraz z legendą 
i spisem projektowanych roślin, wizuali-
zacje wnętrz parkowych, opis techniczny 
do projektu zagospodarowania zielenią, 
audyt dokumentacji dendrologicznej, 
analiza przewidywanego wpływu pro-
jektowanego oświetlenia na zieleń par-
kową. Wyniki  konsultacji  zostaną poda-
ne do publicznej wiadomości w terminie  
21 dni  od daty ich zakończenia, tj. do 15 
lipca br. Zamieszczone zostaną   na   ta-
blicy   informacyjnej   Urzędu,   stronie   
internetowej   miasta oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Prezydent   Mia-
sta Świdnicy przedstawi również  wyniki  
konsultacji  Radzie  Miejskiej.

Oprac.

Do 24 czerwca można zgłaszać swoje opinie i sugestie dotyczące zagospodarowania zielenią 
Parku Młodzieżowego w Świdnicy.
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Do nietypowej, spontanicznej ak-
cji zaprosili świdniczan pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zawie-
sili książki z zaproszeniem do ich za-
brania, a po przeczytaniu, zostawienia 
ich w innym nietypowym miejscu.

Bookcrossing to akcja polegająca 
na spontanicznej wymianie książek z 
innymi czytelnikami. Najważniejsze jest 
miejsce wymiany. Przeczytaną książkę 
odkładamy w wybranym miejscu pu-

blicznym tak, by mogła ją zabrać do 
domu kolejna osoba. To ruchoma wir-
tualna biblioteka, bez własnej siedziby, 
regałów, kart bibliotecznych.

W środę 17 czerwca pierwsze 
książki „uwolnili” pracownicy świdnic-
kiej biblioteki. Rozwiesili je, zachęcając 
do zabrania. Odzew świdniczan był na-
tychmiastowy. Książki szybko znalazły 
pierwszych czytelników. 

Ak

Świdnicka biblioteka 
„uwolniła książki”

Na zdjęciu książki rozwieszają Anna Pietrzak i Weronika Połczyńska z Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży.
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Obecnie poszukiwani są ławnicy do 
Wydziałów Karnego i Cywilnego, m.in. 
do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych. – Nabór ruszył tak naprawdę 
na przełomie lutego i marca. Niestety, 
pandemia koronawirusa uniemożliwiła 
nam jego realizację. Dlatego wyznaczo-
no nowy termin – 15 lipca i do tego cza-
su czekamy na zgłoszenia. Podniesiono 
wiek, więc więcej osób może się zgłosić. 
Zachęcam osoby, które chcą pogłębić 
wiedzę prawniczą, ale też te, które już 
nie pracują, ale chciałyby wciąż aktyw-
nie udzielać się zawodowo – zachęca 
Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy.

Ważny jest kontakt z ludźmi
Bycie ławnikiem oznacza nowe 

doświadczenia i umiejętności, ale też 
stały kontakt z ludźmi. – Jestem ławni-
kiem krótko, dopiero kilka miesięcy. To 
moja pierwsza kadencja. Dotychczas 
uczestniczyłam w jednym posiedzeniu, 
kolejne mam zaplanowane na 1 lipca. W 
moim przypadku godzę pracę zawodo-
wą z byciem ławnikiem i nie stanowi to 
dla mnie trudności. Na pierwszą rozpra-
wę wzięłam urlop, kolejne zamierzam 
odpracować. Moim zdaniem, tak będzie 
uczciwie wobec pracodawcy. Zgłosze-

nie się na ławnika było bardzo przemy-
ślaną decyzją. Ponieważ pewnie wkrót-
ce przestanę pracować (jeszcze pracu-
ję, chociaż jestem też emerytką), do-

szłam do wniosku, 
że jako ławnik 
w Sądzie Pracy 
będę mogła wy-
korzystać swoje 
dotychczaso-
we, wieloletnie 
doświadczenie 
i wiedzę. Poza 
tym ważna jest 
dla mnie moż-
liwość kontaktu 
z ludźmi – mówi 
Jolanta Drozdow-
ska, pełnomocnik 
Zarządu ds. Kon-
troli i Audytu We-
wnętrznego firmy 
SONEL, która je-
sienią została wy-
brana ławnikiem 
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych aktualnej kadencji.

Ilość rozpraw jednakowa, 
wynagrodzenie za posiedzenie

Każdy ławnik uczestniczy w jed-
nakowej liczbie rozpraw. – Wszystko 
reguluje system losowego przydziela-
nia spraw. Terminy są zmienne, w za-
leżności od wydziału, do którego ław-
nik trafia. W wydziale karnym ławnik 
zostaje przydzielony do jednej sprawy, 
w ciągłym toku, aż do zakończenia. W 
wydziale cywilnym, gdzie najczęściej 
orzeka się w sprawach rozwodowych, 
postępowanie kończy się z reguły po 
dwóch rozprawach i ławnikowi zostaje 
przydzielona kolejna. Niemniej ogólną 
ilość rozpraw przypadających na ław-
nika reguluje system tak, by były one 
porównywalne. Dlatego czasem mię-

dzy jedną a drugą rozprawą są dłuższe 
przerwy - tłumaczy Dorota Pietrzyk, 
kierownik Oddziału Administracyjnego 
Sądu Okręgowego w Świdnicy. Z re-
guły jest to co najmniej 12 rozpraw w 
roku. Za każdą ławnikowi przysługuje 
wynagrodzenie w formie ryczałtu, a 
jeśli ławnik nie mieszka w Świdnicy, to 
także zwrot kosztów przejazdu. – Naj-
większe zainteresowanie obserwujemy 
wśród osób niepracujących zawodowo, 
które tę aktywność chciałyby przedłu-
żyć. Mniej jest osób pracujących, ale to 
wynika przede wszystkim z obecnych 
warunków i tego, że trudno jest czasem 
godzić pracę z byciem ławnikiem – do-
daje Dorota Pietrzyk.

Kto może być ławnikiem?
Kandydatów na ławników mogą 

zgłaszać radom gmin prezesi właści-
wych sądów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje społeczne i zawodowe, za-
rejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycz-
nych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na 
terenie Świdnicy.  Ławnikiem może być 
wybrana osoba posiadająca obywa-
telstwo polskie i korzystająca z pełni 
praw cywilnych i obywatelskich, któ-
ra ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 
70 lat. Musi ona posiadać co najmniej 

średnie wykształcenie i dobry stan 
zdrowia. Ławnikami nie mogą 

być osoby zatrudnione w 
sądach powszechnych 

i innych sądach oraz 
w prokuraturze, 

funkcjonariusze 
Policji oraz inne 
osoby zajmu-
jące stanowi-
ska związane 
ze ściganiem 
p r z e s t ę p s t w 
i wykroczeń, 
adwokaci i apli-

kanci adwokac-
cy, radcy prawni i 

aplikanci radcow-
scy, duchowni, żoł-
nierze w czynnej 
służbie wojskowej, 
f u n kc j o n a r i u s ze 
Służby Więziennej 
oraz radni gminy, 
powiatu i woje-
wództwa. Nie moż-

na być ławnikiem jednocześnie w wię-
cej niż jednym sądzie

Niezbędne druki można pobrać w 
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii 
Krajowej 49 pok. nr 10 oraz na stronie 
BiP Urzędu Miejskiego. Szczegółowych 
informacji odnośnie trybu zgłasza-
nia kandydatów na ławników udziela 
Wiesław Pietrzyk – dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich pod nr tel. 74/856 
28 21.

Zgłoszenia będą przyjmowane w 
Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. 
Armii Krajowej 49 pok. 1a (parter), w nie-
przekraczalnym terminie do 30 czerw-
ca. - Zachęcam do tego rodzaju aktyw-
ności. Daje ona możliwość uczestnicze-
nia w rozwiązywaniu problemów ludz-
kich – przekonuje Jolanta Drozdowska. 

Agnieszka Komaniecka

Poszukiwani ławnicy. 
To dobry sposób na przedłużenie 
aktywności zawodowej

Trwa nabór uzupełniający na ławników w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

15 osób może dołączyć do grona ławników w świdnickim sądzie. Trwa nabór uzupełnia-
jący. – To ważna funkcja społeczna, która z jednej strony pozwala wykorzystać doświadcze-
nie, z drugiej – umożliwia przedłużenie aktywności zawodowej. Pamiętajmy też, że ławnik 
uczestniczy w orzekaniu – mówi Dorota Pietrzyk, kierownik Oddziału Administracyjnego 
Sądu Okręgowego w Świdnicy.

- Zachęcam do tego rodzaju aktywności. 
Daje ona możliwość uczestniczenia w roz-
wiązywaniu problemów ludzkich – przeko-
nuje Jolanta Drozdowska, która jest ławni-
kiem w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych
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Baza otwarta będzie dla urlopowiczów 
od 3 lipca do 28 sierpnia 2020. - Serdecznie 
zapraszamy do spędzenia wakacji w Har-
cerskiej Bazie Obozowej Hufca ZHP Świd-
nica w Niesulicach. Naszym gościom ofe-
rujemy wypoczynek w bardzo atrakcyjnym 
miejscu, po przystępnych cenach. Od 52 lat 
organizujemy obozy dla dzieci i młodzieży, 
ale ten rok jest wyjątkowy i ze względu na 
sytuację epidemiczną po raz pierwszy w 
naszej ofercie znajdziecie Państwo zamiast 
obozów - „Leśne Biwaki Rodzinne”. Gwaran-
tujemy gościom korzystanie z urządzeń o 
standardzie zgodnym z jej polowym charak-
terem. Zapewniamy warunki pełnego i nie-
skrępowanego wypoczynku, profesjonalną 
obsługę, informowanie o atrakcjach tury-
stycznych, pomoc pod względem technicz-
nym. Od lat staramy się utrzymywać wysoki 
poziom organizacyjny, stwarzamy rodzinną 
atmosferę, a to, co zapewniamy w ramach 
odpłatności, mieści się w ogólnie przyjętych 
zasadach biwakowania, przy wielkiej dbało-
ści o wysoki standard sanitarny – informuje 
Violetta Sobczak z ZHP Świdnica.

Osoby chętne do „biwakowania” 
mają do wyboru możliwość noclegu w 
namiocie wojskowym, przygotowanym 

Harcerze zapraszają na 
leśne biwaki w Niesulicach

przez organizatora, pokoju lub we wła-
snym namiocie bądź kempingu. Ceny 
zaczynają się od 45 złotych za osobę, 
przy czym w cenie zapewniony jest dwu-
daniowy obiad. Za pobyt dzieci do lat 3 
oraz psów nie będzie pobierana opłata.

Baza położona jest nad jeziorem 
Niesłysz, tuż przy jego linii brzegowej. 
To największe jezioro na Pojezierzu Ła-
gowskim. Leży w otoczeniu dużych partii 
lasów sosnowych i liściastych. Linia brze-
gowa jeziora (dł. 19 km) jest urozmaicona 
wieloma zatokami i półwyspami. Wzdłuż 
niej przebiega ścieżka leśna doskonała 
zarówno do spacerów jak i wypraw rowe-
rowych. Z powierzchni wody wynurzają się 
dwie duże wyspy, na które można dostać 
się kajakiem. Baza oddalona jest 2 km od 
wsi Niesulice, 4 km od Ołoboku, 12 km od 
Świebodzina, 45 km od Zielonej Góry.

Uczestnikiem Leśnego Biwaku Ro-
dzinnego może być każdy, kto:

▪ wyśle zgłoszenie poprzez formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
organizatora,

▪ otrzyma na adres e-mail potwier-
dzenie wraz z wyliczoną kwotą do zapłaty 
i numerem konta,

▪ najpóźniej na 7 dni przed rozpoczę-
ciem pobytu dokona płatności na konto 
organizatora. O rezerwacji miejsca decy-
duje kolejność wpłat.

Osoby zainteresowane pełną ofertą 
proszone są o kontakt mailowy pod ad-
resem: swidnica@zhp.pl

Ak

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu organizatorom letniego wypoczynku. 
Po raz pierwszy od 50 lat nie odbędą się kolonie i obozy w Niesulicach, organizowane przez 
Związek Harcerstwa Polskiego. W zamian za to harcerze oferują „Leśne Biwaki Rodzinne”.

Po raz pierwszy od 50 lat nie odbędą się kolonie i obozy w Niesulicach, organizowane przez 
Związek Harcerstwa Polskiego. W zamian za to harcerze oferują „Leśne Biwaki Rodzinne”.
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Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 1 czerwca 
przy Alei Niepodległości. Kierowca autobusu linii nr 4 
zatrzymał się przy przejściu dla pieszych, aby przepu-
ścić czekającą trzyosobową rodzinę. W tym samym 
czasie kierowca samochodu dostawczego, który je-
chał za nim, rozpoczął manewr wyprzedzenia w nie-
dozwolonym miejscu. Widząc to w lusterku, Tadeusz 
Barszcz zajechał drogę piratowi, zapobiegając tym 
samym potrąceniu trójki przechodniów. –To był spo-
kojny dzień, nic wielkiego się nie działo, a tu nagle taki 
wariat wyskakuje... My kierowcy trochę inaczej patrzymy 
na drogi. Musimy mieć oczy dookoła głowy. Jeśli widzę, 
że ktoś siedzi mi na „ogonie”, to wiem, że muszę zacho-
wać szczególną ostrożność. Niestety, ale większość 
kierowców chce wyprzedzić jadący przed nim autobus. 
Podobnie było też w tej sytuacji – opowiada Tadeusz 
Barszcz. - Nasze wyposażone w monitoring autobusy 
są swoistymi dodatkowymi patrolami na ulicach Świd-
nicy. Kierowca autobusu może zawsze zgłosić ryzykow-
ne czy niebezpieczne sytuacje na drodze, a wtedy zapis 
z kamer będzie podstawą do podjęcia działań przez po-
licję - dodaje prezes MPK Tomasz Kurzawa. 

Tadeusz Barszcz jest kierowcą świdnickiego MPK 
od października ubiegłego roku. Łącznie posiada już 
14-letnie doświadczenie w charakterze kierowcy. Co 
ciekawe, do Świdnicy trafił ze Świnoujścia przez… Lon-
dyn. Jak sam przyznaje, do naszego miasta przyjechał 
za swoją miłością. Dzięki temu Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne wzbogaciło się o wzorowego 
kierowcę!

Daniel Gębala

Początki teatru w powojennej 
Świdnicy, pierwszych aktorów, gra-
ny repertuar poznamy, przeglądając 
wystawę przygotowaną przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Plansze można 
podziwiać na skwerze z dzikami przy 
ul. Franciszkańskiej. 

Działalność kulturalna w dobie 
pandemii nie jest łatwa, ale nie nie-
możliwa. Udowadniają to pracownicy 
świdnickiej biblioteki, którzy zapraszają 
świdniczan na cykl wystaw plenero-
wych. Do końca czerwca można oglą-
dać wystawę „Był taki teatr w Świdnicy. 
Historia teatru świdnickiego w latach 
1945-1952.  Na 26 planszach możemy 
zobaczyć początki teatru, a także syl-
wetki pierwszych aktorów m.in. Satur-
nina Żurawskiego, Jaremy Stępowskie-
go, Zofii Grabińskiej, Wiktora Biegań-
skiego czy Franciszka Jarzyny. 

Pierwszy sezon teatralny we włą-
czonym do Polski mieście zainaugu-
rowano 1 listopada 1945. Dyrektorem 
teatru został wówczas Rudolf Ratsch-
ka. Do końca 1946 r. amatorski zespół 
teatralny wystawił 97 przedstawień. 
2 września 1946 teatr uzyskał status 
miejskiej instytucji kultury, a 1 listopada 
1947 został uznany za teatr zawodowy. 
Jednakże już w 1948 Ministerstwo Kul-
tury podjęło decyzję o likwidacji sceny, 
którą wkrótce po tym szybko uchyliło 
na skutek protestów władz miasta. Sam 
teatr ostatecznie został upaństwowio-
ny i uzyskał nazwę Państwowe Teatry 
Dolnośląskie – Teatr Miasta Świdnicy. 
W roku 1948 teatr wystawił 12 premier, 
przy ogólnej ilości 224 spektakli. Dwa 

Trwa przebudowa kolejnego od-
cinka ulicy Kraszowickiej - fragmentu 
od ul. Przyjaźni do ul. Torowej, włącznie 
z przejazdem kolejowym.  

W ramach inwestycji wymieniona zo-
stanie konstrukcja jezdni i chodników, wy-
budowane będą ciągi pieszo rowerowe, 
powstanie nowe oświetlenie drogowe. 
Zadanie inwestycyjne podzielone zostało 
na dwa etapy. Pierwszy odcinek wyko-
nany zostanie w roku 2020, a kolejny (od 
ul. Działkowej do ul. Bystrzyckiej) przewi-
dziany jest do realizacji w 2021 roku. 

Bohaterską postawą 
zapobiegł wypadkowi

Trwa remont  
Kraszowickiej

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

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

Oprac.

Historia teatru na planszach wystawy

lata później liczby te wyniosły odpo-
wiednio 11 i 450-470. Niestety, na prze-
łomie 1951 i 1952 r. podjęta została od-
górnie decyzja o  likwidacji samodziel-
ności teatru, który 1 lutego 1952 r. stał 
się filią teatru jeleniogórskiego z  ofi-
cjalną nazwą „Państwowe Teatry Dol-
nośląskie w Jeleniej Górze – oddział w  
Świdnicy”. Wraz z rozpoczętym równo-
legle remontem gmachu teatralnego 
przyczyniło się to do rozpadu zespołu 
aktorskiego i zaprzestania działalno-
ści teatralnej. Ostatnie przedstawienie 
zespół świdnickiego teatru wystawił 15 
lipca 1952 r. w Jeleniej Górze. 

Wystawy plenerowe będą prezen-
towane do końca sierpnia, w cyklu mie-
sięcznym.      ak

Gdyby nie doskonały refleks i przytomność umysłu Tadeusza Barszcza, aż strach myśleć, do jakiej tragedii mogłoby 
dojść. O jego wyczynie rozpisywały się wszystkie największe ogólnopolskie media. Nic w tym dziwnego. Kierowca świdnic-
kiego MPK uchronił przed potrąceniem na przejściu dla pieszych rodzinę z małym dzieckiem. – My, kierowcy autobusów 
trochę inaczej patrzymy na drogi. Musimy mieć oczy dookoła głowy – mówi świdnicki bohater Tadeusz Barszcz.

Na zdjęciu od lewej prezes MPK Na zdjęciu od lewej prezes MPK 
Tomasz Kurzawa i bohaterski Tomasz Kurzawa i bohaterski 
kierowca Tadeusz Barszczkierowca Tadeusz Barszcz
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wywiad

Pomysł założenia winnicy narodził 
się w głowie Jarosława Mazurka – jego 
rodzina od pięciu pokoleń zajmuje się 
hodowlą koni, a on sam prowadzi w Ba-
gieńcu koło Jaworzyny Śląskiej duże 
gospodarstwo rolne. W realizację zaan-
gażowała się cała rodzina – żona Violet-
ta oraz córki Sonia i Marysia. Dziś wina z 
Winnicy Silesian zdobywają coraz więk-
sze uznanie. O początkach działalności i 
planach na przyszłość z Violettą, Sonią i 
Marysią rozmawia Agnieszka Komaniec-
ka.

Skąd pomysł na założenie winni-
cy? Jak to się wszystko zaczęło i 
przede wszystkim, co było w tym 
pomyśle aż tak atrakcyjne i po-
rywające, że zdecydowałaś się 
dla niego porzucić życie w Lon-
dynie?

Sonia Mazurek: To był pomysł naszego taty, 
który całe życie pracował jako rolnik i tak jak 
mamę nie dało się wciągnąć w tradycyjne 
rolnictwo, tak i teraz zdawał sobie sprawę, 
że jeśli chce swoje córki zachęcić do pozo-
stania w naszym pięknym Bagieńcu, to trze-
ba coś zmienić. Ja wymyśliłam pole lawen-
dowe, a tato zaproponował winnicę. Pomysł 
świetny, tym bardziej że wszyscy kochamy 
wino. Moja praca przy produkcji  filmowej 
była wielką  przygodą, ale zawsze w tyle 
głowy myślałam o powrocie na wieś. Mary-
sia natomiast studia na Uniwersytecie Przy-
rodniczym wybrała z rozmysłem z myślą o 
pracy w Bagieńcu. Spędziła też rok, studiu-
jąc w Australii produkcję wina. Także goto-
wość do pracy przy winnicy miałyśmy obie. 

Czy to był plan trudny do zreali-
zowania? Co stanowiło najwięk-
sze wyzwanie?

Marysia Mazurek: Tak naprawdę pierwszy 
projekt założenia winnicy wraz z austriac-
kim partnerem rodzice mieli 15 lat temu. 
Dziś jednak wiemy, że nie był to dobry czas, 
wszyscy się cieszą, że do tego zamierzenia 
nie doszło. Winnice w Polsce zaczęły  po-
wstawać ponad 20 lat temu, prekursorami 
w branży byli na Podkarpaciu Roman My-
śliwiec czy państwo Płochoccy, którzy w 
tym roku obchodzą 20-lecie winnicy. 
SM: W 2015 r. powstała Podkarpacka Aka-
demia Wina w Jaśle i tato przez rok jeździł 
na drugi koniec Polski, by zgłębić temat 
pielęgnacji winnicy i technologię produk-
cji wina. Zakładając winnicę, okazało się, 
że możemy liczyć na pomocną dłoń wielu 
polskich winiarzy i wykładowców z Pod-
karpackiej Akademii Wina. Pomagali nam 
wybrać odpowiednie miejsce, odmiany oraz 
doradzali we wszystkim, bo tej sztuki nie 
można poznać w ciągu roku. Pierwsze zbio-
ry winogron odbyły się po trzech latach od 
zasadzenia, bo dopiero wtedy roślina staje 
się na tyle dojrzała, by pokazać swój poten-
cjał. Praca przy produkcji wina to codzienna 
żmudna praca laboratoryjna, sprawdzanie 
odpowiednich parametrów, pilnowanie fer-
mentacji. Wino się zmienia każdego dnia 
i są to wzloty i upadki (śmiech), które prze-
rażają, ale też wprawiają w euforię,  kiedy 
jest dobre. I tak jak zwykle liczy się efekt 
końcowy. Nam się raczej udało.
 

Ile i jakie szczepy można znaleźć 
w Waszej winnicy?

Violetta Mazurek: Nasza winnica to 11 hek-
tarów, na których rośnie 12 różnych odmian 
winorośli  - 70 procent to szczepy białe tj. so-
laris, johanniter, bądź Seyval Blanc- z cze-
go większość nasadzeń  to Riesling, reszta 

to odmiany czerwone np. Cabernet Cortis. 
Oczywiście, mamy już pomysły na dosadza-
nie innych odmian, być może nawet zmianę 
niektórych, ale to dopiero za jakiś czas. 

W przyszłym roku minie 5 lat 
od założenia winnicy. Jaki to był 
czas? Co się udało zrobić? Co się 
zmieniło?

MM: Każdy rok to krok do  przodu w na-
szej wiedzy, doświadczeniu, ale doskonale 
zdajemy sobie  sprawę, że przede wszyst-
kim wielka pokora i nauka. Praca z roślina-
mi jest nieprzewidywalna, ale za to piękna, 
a nawet romantyczna i dlatego też chce-
my nasze wino ubrać w pikniki, które będą 
odbywać się u nas na winnicy i na polu la-
wendowym, już dziś przyjmujemy wycieczki 
osób, które bardzo interesuje polskie winiar-
stwo. 
VM: Na pewno pandemia pokrzyżowała 
nam wiele planów, ale to pewnie nie ostat-
ni raz tak się dzieje, że zdarza się coś nie-
przewidywalnego, na co nie mamy wpływu. 
W Bagieńcu  w Fundacji Spichlerz  Kultury 
od lat odbywa się wiele fajnych wydarzeń 
kulturalnych, a teraz kiedy połączymy to z 
enoturystyką, będzie jeszcze piękniej. Czas 
płynie bardzo szybko, my ciągle musimy 
inwestować, co dodatkowo utrudnia pracę, 
ale przyjdzie taki czas, kiedy będziemy z 
uśmiechem wspominać  te bardzo trudne 
czasy. 

W prowadzenie firmy zaangażo-
wała się cała rodzina. Jak dzieli-
cie obowiązki? Kto za co odpo-
wiada?

SM: To prawda, przy produkcji wina zaan-
gażowana jest cała rodzina,  włącznie  z 
naszą 84-letnią babcią. Każdy z nas ma 
swoje obowiązki. Tato zajmuje się pracą 
na winnicy,  ja i mój narzeczony  Esben na 
swoich barkach dźwigamy pracę w wi-
niarni. Mama pomaga, skupia się teraz na 

sprzedaży i rozwijaniu enoturystyki.  Wspie-
ra nas, pomaga, w czym może i śmieje się, 
że ona zmywa kieliszki. Nie, nie - te wszyst-
kie kulturalne wydarzenia i wspaniali arty-
ści, którzy nas odwiedzają to jej zasługa. 
Oczywiście już od tego sezonu my również 
włączamy się i będziemy wspólnie tworzyć. 
Chcemy, aby Bagieniec i winnica kojarzyła 
się  z sielskim miejscem, zachęcającym do 
odwiedzin i do degustowania naszego wina. 

Zdarzają się Wam konflikty, róż-
nice zdań? Jak sobie z tym radzi-
cie?

VM: Wino to taki trunek, że raczej łą-
czy, a nie dzieli. Praca przy winie to mimo 
wszystko poznawanie jego tajemnic, a 
bez próbowania nie da się smakować. 
Także trudno tu mówić  o konfliktach, 
chociaż stresów nam nie brakuje. 

Staramy  się  wszyscy doświadczać, 
poznając inne regiony winiarskie, uczyć się 
smaków, rozpoznawać, co nam się podoba 
w winie, a co nie. 
MM: Na pewno zalet tej branży jest wiele. 
Teraz rozpoczyna się przyjemny okres kon-
kursów i spotkań branżowych. W ten week-
end wyjeżdżamy na najbardziej prestiżowy 
konkurs Polskie Korki do Poznania, gdzie 
w ubiegłym roku, nieśmiało wystawiając 
dwa wina, zdobyliśmy dwa srebrne meda-
le. Za chwilę czeka nas festiwal Gorlitz, ale 
też musimy znaleźć czas dla naszych gości, 
których mamy coraz więcej. Chcemy orga-
nizować kino plenerowe poświęcone tema-
tyce wina, imprezy firmowe, pikniki i wino-
branie. Przyjemności, ale też wielkie wyzwa-
nie, by temu podołać. Pracowicie będzie na 
pewno i oby nie nerwowo.  
 

Wasze wina zaczynają być do-
strzegane przez znawców i do-
ceniane. Jakie wina znajdziemy 
w waszej ofercie i jakie nagrody 
udało się zdobyć?

MM: To prawda, że nasze wina podobają 
się ludziom je pijącym. Dla nas największą 
satysfakcją są opinie, że polskie wino jest 
dobre i nie ustępuje w smaku tym spoza 
naszych granic. Recenzje, które dostajemy, 
a jest ich coraz  więcej, są dla nas bardzo 
ważne i nie oszukujmy się, że dzięki  takim 
rekomendacjom zdobywamy naszych 
klientów. Ciągle rośnie liczba miejsc, gdzie 
można napić się  naszego wina i jest ono 
dostępne praktycznie w większości du-
żych miast w Polsce. Oczywiście, skupiamy 
się  teraz na budowaniu doskonałej sie-
ci dystrybutorów, którzy dotrą z naszym wi-
nem do każdego miejsca, które zapragnie 
wina z Winnicy Silesian. Nie jest to prosta 
sprawa, ale udaje nam się, o czym dowia-
dujemy się z mediów społecznościowych 
oraz innych przekaźników. 
SM: Mamy już pierwsze nagrody, ale tak 
naprawdę ten rok będzie pierwszym, w któ-
rym będziemy wysyłać wina na różne kon-
kursy i poddawać je ocenie. Tak naprawdę 
wiemy, że jesteśmy na początku drogi i mu-
simy mieć wiele pokory, ale też determina-
cji, by wszystko udawało się po naszej myśli. 
Tak oczywiście nie jest i potknięć jest wiele, 
ale po co o tym mówić - kiedyś będziemy 
to wspominać z rozrzewnieniem.  Cieszymy 
się z tego, co już jest, co będzie i wiemy, że 
praca w winnicy przy winie to koncept wie-
lopokoleniowy. Przygoda na długie lata i dla 
naszych dzieci, wnuków i prawnuków, ale to 
my rozpoczynamy tradycję winiarską Win-
nicy Silesian.

Wiem, że macie plany na kolejne 
lata? Jakie inwestycje szykuje-
cie? Co się zmieni? Bo przecież 
winnica to tylko część całej kon-
cepcji? 

VM: Przed nami lata ciężkiej pracy nad zbu-
dowaniem całej infrastruktury. W tym roku 
już kończymy  przetwórnię, laboratorium i 
salę degustacyjną. Marysia ma plany zwią-
zane z turystyką i atrakcjami, które towarzy-
szą takim miejscom. Dla nas najważniejsze 
jest, aby to miejsce  tętniło życiem i płynę-
ło wspaniałym winem. 

Sonia, Marysia, Violetta Mazurek: 

chcemy, by to miejsce 
tętniło życiem

Pomysł stworzenia winnicy 
zrodził się w głowie Jaro-
sława Mazurka (w środku). 
Szybko w jego realizacji 
tatę wsparły Marysia (z 
lewej) i Sonia (z prawej)

W pracę w winnicy W pracę w winnicy 
zaangażowała się zaangażowała się 
cała rodzina. Na cała rodzina. Na 
zdjęciu od lewej zdjęciu od lewej 
Marysia, Violetta i Marysia, Violetta i 
Sonia Mazurek. Sonia Mazurek. 

fo
to

: W
. O

ls
ze

w
sk

i

fo
to

: u
ży

cz
o

n
e



12 |  19.06-9.07.2020 r.ŚŚwidnica

promocja

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

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

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

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

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

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

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

mikaliach,
▪ odpady zielone,

▪ odpady ulegające biodegradacji inne 
niż zielone,

▪ inne odpady niebezpieczne powstają-
ce w gospodarstwach domowych,

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

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

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

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

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

PSZOK: co i w jaki sposób 
do niego dostarczamy

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

foto: D. Gębala

W związku z zagrożeniem epide-
miologicznym i mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców, pro-
simy o zachowanie wszelkich środ-
ków ostrożności oraz stosowanie się 
do zaleceń przekazywanych przez 
pracowników punktu. Obowiązkowe 
maseczki i rękawiczki ochronne."
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aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
C.K. Norwida w Świdnicy dołączyła 
do bibliotek należących do systemu 
Academica – cyfrowej wypożyczalni 
międzybibliotecznej książek i czaso-
pism naukowych. 

Academica to administrowany 
przez Bibliotekę Narodową polski sys-
tem cyfrowych wypożyczeń międzybi-
bliotecznych, pełniący również funkcję 
biblioteki cyfrowej. Głównym celem 
jest zastąpienie tradycyjnej formy wy-
pożyczeń międzybibliotecznych przy 
pomocy usług pocztowych, wypoży-
czeniami cyfrowymi. Academica udo-
stępnia zasoby cyfrowe, w tym współ-

czesne książki i czasopisma naukowe ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. Dotychczas 
udostępnionych zostało ponad 3 tys. 
dokumentów. System ACADEMICA jest 
całkowicie darmowy i nie przewiduje 
wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno 
przez biblioteki partnerskie, jak i przez 
czytelników.  Dzięki systemowi rezerwa-
cji, który zaimplementowano w cyfrowej 
wypożyczalni Academica, możliwe jest 
zaplanowanie przez czytelnika terminu 
swojej pracy na terminalu w bibliotece.

Regulamin korzystania z Academici 
znajduje się na stronie biblioteki pod ad-
resem www.mbp.swidnica.pl. 

Oprac. 

Załóż indywidualne konto 
w systemie Academica 

Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze 
wszystkich dziedzin wiedzy.
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W tym roku w związku z epidemią 
koronawirusa termin przeprowadzenia 
matur przesunięto o miesiąc. Zapadła 
także decyzja o nieprzeprowadzaniu eg-
zaminów ustnych. W powiecie świdnic-
kim do matur przystąpi 881 absolwen-
tów. 

Egzaminy odbywają się przy zacho-
waniu szczególnych zasad bezpieczeń-
stwa. Sale, w których odbywają się egza-
miny, są dezynfekowane po każdym eg-
zaminie. Uczniowie wpuszczani są przed 
budynkiem szkoły, a nie, jak zawsze, we-
wnątrz. W czasie matur wstęp na teren 
szkoły mają tylko uczniowie i nauczycie-
le. Pomiędzy zdającymi w czasie egza-
minu musi być zachowany 1,5-metrowy 
odstęp. Każdy uczeń musi mieć własne 
przybory piśmiennicze. - Egzaminy ma-
turalne trwają. Sale są przygotowane, a 
zespoły nadzorujące skompletowane. Po-
nad 30 osób jest w tej chwili odizolowa-
nych i zdaje biologię, po południu czeka 
nas matura z wiedzy o społeczeństwie (od 
red. 16 czerwca). Egzaminy przebiega-
ją bez najmniejszych zakłóceń i według 

Matury rozpoczęte
Prawie 900 absolwentów szkół średnich w powiecie 

świdnickim przystępuje w tym roku do matury. Egzaminy 
pisemne potrwają do 29 czerwca, ustne natomiast zostały 
odwołane.

rozporządzeń sanepidu. Stres uczniów nie 
jest związany z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym Covid-19, a raczej z chęcią uzy-
skania jak najlepszego wyniku. Egzami-
ny odbywają się w spokojnej atmosferze 
- informuje Krzysztof Frączek, dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego w Świd-
nicy. W niektórych szkołach zadbano 
także o nietypowe pamiątki. -W tym roku 
mamy wyjątkowe warunki do zdawania 
matury. Uczniowie zapoznali się z obo-
wiązującymi  procedurami. Na szczęście Z cała pewnością tegoroczne matury na długo zostaną nam w pamięci.
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Egzaminy odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości. 
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Z dwumiesięcznym 
opóźnieniem do eg-
zaminów przystąpili 
także ósmoklasiści. 
16 czerwca zmagali 
się z językiem pol-
skim, 17 czerwca 
– z matematyką, 18 
czerwca – wybra-
nym językiem no-
wożytnym. Tu także 
zdających obowią-
zywały bezpieczne 
odległości i masecz-
ki. Podobnie jak w 
szkołach średnich, 
uczniów wpuszcza-
no przed szkołą. W 
powiecie świdnic-
kim do egzaminów 
przystąpiło 1 tys. 
387 uczniów. Wyniki 
będą znane 31 lipca. fo
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egzaminy przebiegają prawidłowo i bez 
żadnych zakłóceń, bez alarmów bombo-
wych i z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Rodzice uczniów matu-
ralnych sprawili im miłą niespodziankę i 
ufundowali pamiątkowe maseczki z na-
pisem Matura 2020, które, mam nadzieję, 
przyniosą im szczęście - mówi wicedy-
rektor Zespołu Szkół Budowlano-Elek-
trycznych Zbigniew Kałwak.

Zmagania zakończa się 29 maja.
ak/jc

http://www.mbp.swidnica.pl/academica
http://www.mbp.swidnica.pl/academica
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Spotkania w ramach cyklu „Przy-
jaciele biblioteki czytają” odbywają się 
we wtorki, czwartki i soboty o godz. 
19.00 na stronie internetowej i fan pa-
ge’u biblioteki na facebooku, przy czym 
czwartki dedykowane są najmłodszym 
czytelnikom. - Projekt został stworzony w 

momencie, kiedy przyszło nam odnaleźć 
się w zupełnie innej, trudniejszej rzeczy-
wistości, a związanej z epidemią w kraju 
i na świecie. Nie wiedząc, jak długo jesz-
cze będziemy musieli żyć i dopasowywać 
się do nowej sytuacji, która z dnia na 
dzień jest bardzo dynamiczna, biblioteka 

Przyjaciele biblioteki 
czytają dla Was 

Trzy razy w tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkania z książką w wersji online. Przyjaciele biblioteki 
czytają dla Was wybrane utwory, promując czytelnictwo i kulturę. Za nami dziesięć niezwykłych spotkań z książką, przed 
nami kolejne. 

chciała zapewnić swoim czytelnikom jak 
najwięcej poczucia normalności. Dlate-
go od początku pracownicy porządko-
wali, szperali w archiwach, przypominali 
projekty, tworzyli nowe, organizowali 
konkursy, zapraszając naszych przyja-
ciół do kontaktu online. Projekt zakłada, 

by przyjaciele biblioteki polecili książkę, 
krótko ją recenzując, a następnie czyta-
jąc jej wybrany fragment. Wszystko w po-
staci krótkiego filmu – mówi Ewa Cuban, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy.

ak

Dotychczas mogliśmy wysłuchać:
pamiętnika „Do Nieba nie można od razu” w wykona-

niu  Łukasza Kazka
„Drwala” autorstwa Michała Witkowskiego w wykonaniu 

Barbary Elmanowskiej
„Przyjaciół. Ten o najlepszym serialu na świecie” Kelsey 

Miller w wykonaniu Anny Rudnickiej

„Baśni świata” 
w wykonaniu Heleny Pietrzak 

„Kirke” Madeline Miller 
w wykonaniu Moniki Turzańskiej 

 fragment opowiadania „Okno” Olgi Tokarczuk w wykonaniu 
zastępcy prezydent Świdnicy Szymona Chojnowskiego 

„Gawędy o wilkach i innych zwierzętach” 
Marcina Kostrzyńskiego 

w wykonaniu Agnieszki Frączek

fragmentu książki „Dafne znikająca” Jose 
Carlosa Somozy w wykonaniu prezydent 

Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej

 „Zaklinacza słoni” Lawrence’a 
Anthony’ego Grahama Spence 
w wykonaniu Bożeny Kuźmy

 „Ja nie leczę, ja uzdrawiam – tajemnice bio-
energoterapeutów” Katarzyny Janiszewskiej  

w  wykonaniu Przemysława Grzyba ze 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Wszystkie kody można zeskanować i odsłuchać raz jeszcze czytane fragmenty. 
W najbliższy wtorek, 23 czerwca wybraną przez siebie książkę przeczyta Maria Zięba z Fundacji Ładne Historie.
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Julian Baumgartner z klasy drugiej 
biologiczno-chemicznej w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Bana-
cha uzyskał tytuł finalisty XXXV Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej.

„Oceń i wskaż, która dziedzina 
ochrony środowiska w miejscu Twego 
zamieszkania, wymaga pilnych działań 
oraz podaj praktyczny plan naprawczy, 
zmierzający do korzystnych zmian.” Takie 
zadanie postawiono przed uczestnikami 
etapu okręgowego. Wzięło w nim udział 
troje uczniów II LO:  Klaudia Malina z 
klasy Ic , Anastazja Lato z Ibg i Julian 
Baumgartner.

Anastazja Lato zajęła się zanikaniem 
gatunków roślin łąkowych spowodowa-
nych nieprawidłowym użytkowaniem 
łąk na przykładzie gminy Marcinowice. 
Natomiast Julian Baumgartner, z klasy 
II b, zajął się tematem „Wpływ antropo-
presji na stan doliny rzecznej wybranego 
odcinka Bystrzycy oraz plan rekultywacji 
i renaturyzacji badanego obszaru”. Jego 
praca znalazła się wśród siedmiu naj-
lepszych prac na Dolnym Śląsku. W tym 
roku olimpiada zakończyła się na etapie 
okręgowym, najlepszym przyznano tytuł 
finalisty.

Opiekunem merytorycznym Ana-
stazji i Juliana jest nauczyciel biologii 
Beata Misiewicz.

oprac. 

Uczeń II LO finalistą 
olimpiady wiedzy 
ekologicznej

Julian Baumgartner w swojej pracy zajął się 
rzeką Bystrzycą
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Do 30 czerwca można składać 
wnioski o przyznanie nagród w dzie-
dzinie kultury. Uprawionymi do ich 
składania są: organizacje pozarzą-
dowe działające w zakresie kultury w 
mieście, jednostki kultury i oświaty z 
terenu miasta, Komisja Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Współpracy Międzyna-
rodowej Rady Miejskiej w Świdnicy 
oraz komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego właściwe do spraw kultu-
ry oraz ochrony i konserwacji zabyt-
ków. 

Nagrody indywidualne lub zbioro-
we, w formie pieniężnej lub rzeczowej 
przyznawane są przez prezydenta mia-
sta wyróżniającym się w twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, których terenem działania jest 
Świdnica. Mogą je otrzymać artyści, 
twórcy, organizatorzy przedsięwzięć 

kulturalnych, popularyzatorzy kultury 
oraz pracownicy gminnych jednostek 
kultury i oświaty.

Wnioski wraz ze stosownymi 
oświadczeniami dot. przetwarzania 
danych osobowych należy składać w 
Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 
1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. 
Armii Krajowej 49 lub przesłać na ad-
res: Urząd Miejski w Świdnicy, Referat 
Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 
Świdnica w terminie do 30 czerwca (li-
czy się data wpływu wniosku do Urzę-
du Miasta). Uchwała w sprawie nagród 
jest do wglądu w Referacie Kultury, ul. 
Długa 33 pokój nr 003 (tel. 74/856 28 
36, 74/856 29 66) oraz umieszczona na 
stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy – bip.swidnica.nv.pl/
swidnica (prawo lokalne).

Oprac. 

Można już składać wnioski 
o przyznanie nagród 
w dziedzinie kultury
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ŁOWCY KSIĄŻEK
06.07.2020 – 10.07.2020 | 03.08.2020 – 07.08.2020

każdy lipcowy piątek | godz. 10.00

FILMOWE PORANKI

akcja dla najmłodszych czytelników | rozpoczynamy 1 lipca

CAŁA ŚWIDNICA CZYTA

07.08.2020   |   21.08.2020   |   28.08.2020

TEATR "MASKA" PRZEDSTAWIA...

więcej informacji: mbp.swidnica.pl

z  apetytem...

kolejna  edycja
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„Kiedy się podróżuje po Dolnym 
Śląsku, to ważniejszy od daty bitwy 
pod Grunwaldem, czy potopu szwedz-
kiego  wydaje się  początek reformacji 
(1517), okres wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648) i skutki pokoju westfalskie-
go (1648). Inaczej trudno jest czytać 
historię regionu zapisaną w kamieniu, 
architekturze i sztuce. Zastanawiając 
się nad krajobrazem kulturowym tego 
regionu, z pewnością niewielu pomy-
śli najpierw o armii rycerzy zaklętych 
w kamieniu, długim orszaku ich żon 
i przedwcześnie zmarłych dzieciach, 
czyli pozostawionych nam w spad-
ku figuratywnych płytach nagrobnych 
doby reformacji. Można się na nie na-
tknąć nawet na najbardziej głuchej pro-
wincji, a w zasadzie przede wszystkim 
tam. Każdy natomiast od razu uplasuje 
w ścisłej czołówce wszędobylskie figu-
ry św. Jana Nepomucena, Immaculaty, 
barokowe kościoły, kalwarie   i przy-
drożne kapliczki. Nic w tym dziwnego, 
gdyż widoczne są na wyciągnięcie ręki. 
Podróżując po dolnośląskiej prowincji, 
nawet nie trzeba wysiadać z auta, żeby 
zobaczyć podstawowe „narzędzia” wal-
ki Habsburgów z protestantyzmem. Ry-
cerzy w kunsztownych zbrojach, przed-
stawionych tak realistycznie, że wyglą-
dających niczym ilustracje do jakiejś le-
gendy, spotkamy najczęściej w obrębie 
kościółków gotyckich, adaptowanych 
po 1517 roku na luterańskie świątynie. 
Nie stworzono do nich jednak ani spe-
cjalnych map, ani drogowskazów. Nie 
chwalą się owym bogactwem w folde-
rach turystycznych miejscowe gminy. 
Podróżnicy, pragnący ujrzeć te wyjąt-
kowe przedstawienia, muszą uważ-
nie ich wypatrywać. Należy dokładnie 

obejrzeć mury cmentarza, obejść świą-
tynię dookoła, zajrzeć do jej wnętrza, 
czasami nawet do zakrystii. Miejscowe 
społeczności są bardzo podejrzliwe i 
najczęściej nieżyczliwe obcym z apa-
ratem fotograficznym, w których upa-
trują potencjalnych   złodziei. Filialne 
kościółki otwierane są zazwyczaj tylko 
w niedziele na jedną mszę, a następnie 
zamykane na  cztery spusty. Żeby móc 
zrobić zdjęcia, należy porozumieć się 
z księdzem, który do takiego prowin-
cjonalnego Domu Bożego dojeżdża z 
parafii większej. A jak nie zezwoli (i tak 
bywa), to trzeba zaryzykować i spróbo-
wać zrobić dokumentację „z biodra”, z 
ukrycia. Dla mniej zdeterminowanych, 
ale żądnych wrażeń estetycznych, 
pozostają zewnętrzne ekspozycje – 
najbardziej urokliwe i nieprzesłonię-
te późniejszymi pseudodekoracjami, 
tak bardzo upodobanymi sobie przez 
obecnych gospodarzy tych miejsc. Nie 
można pominąć żadnego zakamarka, 
bo w nim czasami kryje się największa 
tajemnica. Autorka jednak taką mapę 
na potrzeby wystawy stworzyła. Wy-
nika z niej, że protestancka renesan-
sowa rzeźba figuratywna występuje 
(w wyjątkowej obfitości) zarówno pod 
Wrocławiem, jak i Legnicą, w okolicach 
Świdnicy, Głogowa, Jeleniej Góry, Bole-
sławca, Jawora. Wybrane z pietyzmem 
przykłady, przedstawione na wystawie 
i w katalogu, rozbudzą — być może — 
apetyt niestrudzonych poszukiwaczy 
dolnośląskich skarbów (cenniejszych 
niż złoto!) do własnych eksploracji i 
gromadzenia fotograficznych kolekcji” 
– pisze autorka we wstępie do wystawy.

Lila Dmochowska to historyk sztu-
ki, niezależny krytyk artystyczny, pi-
sarka, fotograf, podróżniczka. Autorka 
bestselleru „Leopold Zborowski. Główny 
bohater historii o Modiglianim i artystach 
paryskiej cyganerii” (Universitas 2014) 
oraz „Kwiat paproci. Opowieść o Bar-
barze Piaseckiej-Johnson” (Universitas 
2019), a także licznych artykułów i ese-
jów z dziedziny historii sztuki. W swoich 
tekstach łączy dociekliwość naukową 
z pasją detektywistyczną. Jej fotogra-
fie powstają cyklami i zdradzają cechy 
metodycznego, wizualnego archiwum. 
Przedstawione publiczności mają głów-
nie misję edukacyjną podaną w sposób 
atrakcyjny wizualnie, odzwierciedlają 
często pasje związane z historią sztuki 
i architektury Dolnego Śląska. W okre-
sie luty—marzec 2019 zaprezentowała 
świdnickiej publiczności w Galerii Fo-
tografii swoją wystawę Klamka zapa-
dła. Obecnie przyszedł czas na rene-
sansowe portrety nagrobne wykute w 
kamieniu   śląskim damom i rycerzom 
(wyznającym religię protestancką), któ-
rych ilość i jakość stanowi fenomen bez 
precedensu — na skalę europejską.

Oprac.

Historia regionu 
zapisana w kamieniu 
– Świdnicki Ośrodek Kultury  
zaprasza na niezwykłą wystawę

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom świdniczan, miasto przywra-
ca prowadzenie w ramach projektu 
„Transgraniczna integracja między-
pokoleniowa” bezpłatnych zajęć dla 
seniorów (wiek 60+) i juniorów (wiek 
7-14 lat), które będą odbywały się w 
terenie z zachowaniem wymaganych 
zaleceń higienicznych i dystansu 
społecznego. Zaplanowano je na li-
piec i sierpień. 

Zaplanowano następujące formy 
spędzenia wolnego czasu:

nordic walking - zajęcia na po-
wietrzu, forma rekreacji polegająca  na 
marszu ze specjalnymi kijami

turystyka – wycieczki po Świdnicy 
oraz do miast partnerskich projektu o 
różnorodnej tematyce, połączone z za-
jęciami w terenie.

Wracają zajęcia rekreacyjne 
dla seniorów 

Zapisy prowadzi Regionalna Infor-
macja Turystyczna i Kulturalna w Świd-
nicy (ul. Wewnętrzna 2, Rynek). Do 20 
czerwca zapisywać się mogą tylko se-
niorzy wraz z dziećmi, nad którymi będą 
sprawować opiekę. W przypadku wol-
nych miejsc w kolejnych dniach będą 
prowadzone zapisy samych seniorów 
chcących wziąć udział w warsztatach. 
Zapisywać się można osobiście lub te-
lefonicznie (nr tel. 74/  852 02 90). Nie-
zbędne dane do zapisów: imię i nazwi-
sko, adres zameldowania, rok urodzenia, 
nr telefonu. Liczba miejsc jest ograniczo-
na - w czterech grupach uczestniczyć 
może łącznie 80 osób - decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Uczestnicy muszą posiadać środki 
ochrony osobistej – maseczki. Zaleca się 
aby w zajęciach nie brały udziału osoby, 
które w ciągu ostatnich 14 dni miały kon-

Zajęcia dla seniorów i ich wnucząt zaplanowano na lipiec i sierpień

takt z osobą, u której potwierdzono lub 
podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-2, 
objętej kwarantanną, a także osób wy-

kazujących objawy infekcji dróg odde-
chowych.

Oprac. 
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Lila Dmochowska czas na renesansowe portrety nagrobne wykute w kamieniu śląskim damom 
i rycerzom (wyznającym religię protestancką), których ilość i jakość stanowi fenomen na skalę 
europejską.

W Galerii Fotografii można oglądać wystawę prac Lili Dmochowskiej „Zaklęci w kamie-
niu. Damy i rycerze doby reformacji na Dolnym Śląsku”. To uwiecznione na zdjęciach portre-
ty nagrobne wykute w kamieniu śląskim damom i rycerzom. 
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Zaczęło się nieśmiało od treningów 
na hali świdnickiego lodowiska. Odzew 
i liczba trenujących przeszła oczekiwa-
nia organizatorów. Dlatego postanowili 
sformalizować swoje szeregi i zacząć 
trenować w pełni profesjonalnie. W 
Świdnicy powstaje klub curlingowy 
DKC „Dzik” Świdnica. Szkoleniowcem 
będzie Bartosz Łobaza – dziewięcio-
krotny mistrz Polski w curlingu i srebr-
ny medalista Europy.

Curling to bardzo precyzyjny sport. 
Rywalizacja odbywa się na prostokąt-
nej tafli lodu. W skład drużyny wchodzą 
cztery osoby. Do gry potrzebne są duże, 
okrągłe, 20- kilogramowe kamienie, na-
zywane czajnikami. Zawodnicy z zama-

Biorą się za curling 
na poważnie

chem wypuszczają je z rąk na lód. Ka-
mienie, ślizgając się, muszą dotrzeć jak 
najbliżej celu, zwanego domem. Licz-
ba punktów zależy od tego, ile kamieni 
znajduje się jak najbliżej środka punktu 
docelowego. Ze względu na precyzyjny 
charakter sportu curling nazywany jest 
szachami na lodzie. W rywalizacji biorą 
udział dwie drużyny.

Pierwsze treningi curlingowe w 
Świdnicy odbyły się w październiku 
2019 roku. Prowadził je Bartosz Łobaza 
dziewięciokrotny Mistrz Polski i srebrny 
medalista Mistrzostw Europy. 32-latek z 
Wałbrzycha pracuje w Świdnicy, a gra w 
sopockim klubie. Jest też członkiem re-
prezentacji Polski w curlingu.

Początkowe spotkania cieszyły się 
ogromną popularnością. Ze względu 
na tak dużą frekwencje treningi zaczęły 
odbywać się cyklicznie. Szkoleniowiec 
wpadł na pomysł, aby założyć klub.

 - Na pomysł założenia klubu wpa-
dłem po pierwszych treningach na świd-
nickim lodowisku, które stawały się coraz 
bardziej popularne. Tafla lodu nie była 
specjalnie przystosowana do gry w  cur-
ling, więc wraz z ochotnikami naryso-
waliśmy pole do gry. 4 marca odbyło się 
spotkanie założycielskie. Pierwszy pokaz 
umiejętności świdnickich śmiałków od-
był się w marcu, w czeskiej miejscowości 
Velka Cena Trutnova. Zawodnicy wrócili z 
jedną wygraną oraz nowymi doświadcze-

niami. Curling stworzony jest dla każdego, 
bez względu na wiek czy predyspozycje 
ruchowe. Treningi uzależnione są od pracy 
lodowiska. Zachęcam do zapisów, ponie-
waż członkowie klubu mają m. in. tańsze 
treningi. Zasady gry nie są skomplikowa-
ne. W sezonie letnim planujemy ruszyć z 
ćwiczeniami, jednak wszystko zależy od 
obecnej sytuacji związanej z koronawiru-
sem - mówił Bartosz Łobaza.

Wszystkie formalności dotyczące 
założenia klubu zostały zakończone na 
początku czerwca. Zarząd Dolnośląskie-
go Klubu Curlingowego „Dzik” Świdnica 
ma już gotowe deklaracje członkowskie 
i zaprasza w swoje szeregi. Dołączyć 
może każdy bez względu na wiek czy 
płeć, mile widziane są też osoby poru-
szające się na wózkach inwalidzkich. 
Zapisy u szkoleniowca pod numerem 
telefonu 691 072 512 lub mailowo loba-
zabartosz@gmail.com.

„Dzik” Świdnica to jedyny klub cur-
lingowy na Dolnym Śląsku. Pierwsze 
próby treningowe w curlingu podejmo-
wał Karkonoski Klub Curlingowy Piecho-
wice. Niestety, jego działalność została 
zawieszona kilka lat temu.

Justyna Cader

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na cykl trzech turniejów 
siatkówki plażowej w sezonie 2020. 
Pierwszy z nich odbędzie się 28 czerw-
ca.

Pierwszy otwarty turniej siatkówki 
plażowej rozegrany zostanie w kategorii 
open kobiet i mężczyzn. Zapisy dwuoso-

Portal gol24.pl przygotował ze-
stawienie najbardziej nowoczesnych 
i funkcjonalnych stadionów piłkar-
skich z niższych klas rozgrywkowych. 
Wśród nich znalazł się stadion miejski 
im. Janusza Kusocińskiego w Świdni-
cy.

– Ładne i nowoczesne stadiony nie 
są domeną wyłącznie klubów Ekstra-

Rusza sezon plażówki 

bowych zespołów odbędą się w dniu 
turnieju między godz. 9:30-10:00.
Ramowy terminarz turniejów: 
▪ 28 czerwca – kategoria: kobiety-open i 
mężczyźni-open
▪ 19 lipca – kategoria: miksty
▪ 9 sierpnia – kategoria: mężczyźni-open

Daniel Gębala

klasy i jej bezpośredniego zaplecza. W 
niższych ligach także spotkamy komfor-
towe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z 
nich! – czytamy w artykule na popular-
nym portalu gol24.pl. Oprócz stadionu 
z naszego miasta w zestawieniu zna-
lazły się również obiekty z Kołobrzegu, 
Lublina, Kalisza czy Łomży.

Daniel Gębala

Stadion w Świdnicy doceniony 
przez portal gol24.pl
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Wjechał na rowerze na wysokość 
prawie 9 tys. metrów. Drugie 9 tys. za-
mierza uzbierać na portalu zrzutka.pl. 
W ten sposób świdniczanin Michał Pu-
stuła wspiera Szpital Rehabilitacyjno-
-Hematologiczny dla Dzieci „Orlik” w 
Kudowie Zdroju.

Świdniczanin zorganizował dla pla-
cówki Everesting Challange. To wjecha-
nie na szczyt Mount Everest na rowerze, 
czyli pokonanie przewyższeń równych 
wysokości najwyższej góry świata - 
8 848 metrów. Jednym z warunków wy-
zwania jest konieczność robienia go na 
jednym podjeździe, wspinamy się pod 

górę i zjeżdżamy z niej, aż osiągniemy 
cel. Michał Pustuła, który jest obecnie 
kolarzem czeskiej grupy kolarskiej UCI 
Continental AC Sparta Praha, postanowił 
wjechać do szpitala, który położony jest 
w najwyższym miejscu Kudowy-Zdroju, 
na wysokości 700 m n.p.m. – Podjazd do 
„Orlika” spełnia wszystkie kryteria Evere-
stingu. A że miałem wjeżdżać pod sam 
szpital, to pomyślałem, że przy okazji 
można zorganizować zrzutkę na rzecz tej 
instytucji, która od dawna pomaga cho-
rym dzieciom – wyjaśnia Michał Pustuła. 
Dlatego oprócz wyzwania sportowego, 
dodatkowym celem kolarza jest uzbiera-

nie kwoty 8 tys. 848 zł na zakup sprzętu 
do rehabilitacji dzieci dla szpitala „Orlik” 
w Kudowie Zdroju. W tym celu zorgani-
zował on zbiórkę na portalu zrzutka.pl 
(https://zrzutka.pl/z/everestingorlik)..

Everesting Michała rozpoczął się 6 
czerwca o godzinie 6:00 rano. Do po-
konania miał 36 wjazdów i zjazdów na 
trasie od Ruchomej Szopki w Czermnej 
do Szpitala „Orlik”. Jest to ekstremalnie 
trudna trasa, a sympatycy kolarstwa 
wiedzą, że jest ona jedną z najcięższych 
w Polsce, 6.4 km o nachyleniu 5.4% (max 
15%). 

Dzieci przebywające w szpitalu, 
rodzice dzieci, kadra szpitala, rodzice 
Michała, władze miasta Kudowa Zdrój 
oraz mieszkańcy nieprzerwanie śledzili 
poczynania kolarza i mocno go dopingo-
wali. Wyzwanie zakończyło się o 21:45, 
po prawie 16 godzinach nieprzerwanej 

W czwartek, 4 czerwca pierwszy 
zespół ŚKPR-u Świdnica spotkał się na 
ostatnich zajęciach w sezonie 2019/20. 
Sezonie dziwnym i nietypowym, bo 
jego spora część została storpedowana 
przez pandemię COVID 19. Dolnośląski 
Związek Piłki Ręcznej ogłosił skład ligi 
i proponowane terminy rozgrywek II ligi 
na sezon 2020/21.

W lidze ma zagrać czternaście dru-
żyn, w tym dwóch beniaminków – Po-
lonia Środa Wlkp. i Spartakus Buk. Nie 
będzie żadnego spadkowicza. W po-
równaniu do składu z mijającego sezonu 
brakuje Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie, 
który awansował do I ligi. Losowanie 
terminarza odbędzie się po 22 czerwca. 
Według planów DZPR-u, sezon rozpocz-
nie się 19 i 20 września 2020 roku i po-
trwa do 15/16 maja 2021.

Skład II ligi na sezon 2020/2021:
▪ ŚKPR Świdnica
▪ UKS Dziewiątka Legnica
▪ Tęcza Kościan
▪ Trójka  Nowa Sól
▪ Żagiew Dzierżoniów
▪ Zew Świebodzin
▪ KPR Wolsztyniak
▪ Sparta Oborniki
▪ KS Polonia Środa Wlkp. (beniaminek)
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie
▪ SPR Oleśnica
▪ UKS Spartakus Buk (beniaminek)
▪ ŚKPR Świdnica
▪ LKPR Moto Jelcz Oława
▪ SKS Orlik Brzeg

ŚKPR Świdnica

Sezon oficjalnie zakończony. 
Liga wróci pod koniec września
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Michał Pustuła ze Świdnicy 
wspiera szpital w Kudowie-Zdroju

Michał dotarł na metę po prawie 16 godzinach nieustannej jazdy.

jazdy. Na mecie przywitały Michała dzie-
ci. - Była to dla mnie największa nagroda 
po zakończeniu wyzwania – mówi Michał 
Pustuła. 

Pasję do kolarstwa zaszczepił w Mi-
chale jego tata. – Zaczęło się dość nie-
pozornie, bo od zmiany starego roweru na 
„coś lepszego” – opowiada. Za namową 
taty wybór padł na rower szosowy i oka-
zało się, że była to miłość od pierwszego 
wejrzenia. Po powrocie do domu od razu 
zabrał swój nowy nabytek na 100-kilo-
metrową przygodę wokoło czeskiego 
jeziora Rozkosz. Obecnie Michał jest 
absolwentem Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Świdnicy. Po jej ukończeniu 
zamieszkał w Świdnicy i tu przygotowuje 
się do kolejnych sezonów, a przy okazji 
studiuje wychowanie fizyczne na WSK-
FiT w Lubiczu. 

AkMichał Pustuła jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy.
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https://zrzutka.pl/z/everestingorlik?fbclid=IwAR0IUbQDUKZujPdrpi8bNp7xEhb4rwGjMtbqF9HIftqsseC4iRHeki2nVjo
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Drużyna futbolu amerykańskiego 
Renegades Świdnica zaprasza wszyst-
kich chętnych do spróbowania swoich 
sił w tej jakże ciekawej i widowiskowej 
dyscyplinie sportowej. Nabór odbędzie 
się już na początku lipca.

– Świdniccy Renegaci ogłaszają na-
bór na sezon 2020! Wykorzystaj tę szansę i 
dołącz do naszego klanu! Zapraszamy na 
rekrutację do drużyny! W poprzednim se-
zonie jako debiutanci na futbolowej mapie 
Polski dotarliśmy do półfinału rozgrywek 
ligi LFA9. Jednak nasz apetyt wciąż rośnie 
i mierzymy jeszcze wyżej! Potrzebujemy 

Polski Związek Piłki Siatkowej w 
trudnym czasie pandemii wyszedł na-
przeciw drużynom I i II ligi i zdecydo-
wał o rozwiązaniach korzystnych dla 
klubów oraz łagodzących ekonomicz-
ne skutki COVID-19. Beneficjentem 
takich decyzji będzie między innymi 
MKS Polonia Świdnica.

Mając na uwadze obecną sytuacją 
w kraju, jak również kwestie ekono-
miczne klubów, zarząd PZPS zdecy-
dował się wyjść im naprzeciw. W no-
wych regulacjach na sezon 2020/2021 
znalazły się zapisy dotyczące kosztów 
ponoszonych przez kluby oraz części 
zobowiązań finansowych, które teraz 
zostaną pokryte przez związek. PZPS 
postanowił obniżyć opłaty zgłoszenio-
we do rozgrywek na sezon 2020/2021 

oraz opłaty administracyjne za potwier-
dzenie ważności licencji. Tym samym 
opłaty wnoszone przez kluby szczebla 
centralnego zmaleją od 25 do nawet 
50%. Ponadto zarząd związku postano-
wił pokryć koszty delegacji sędziow-
skich sędziego pierwszego i sędziego 
drugiego we wszystkich meczach I 
rundy fazy zasadniczej w rozgrywkach 
seniorskich na szczeblu centralnym 
zarządzanych przez PZPS (tj. I Ligi Ko-
biet, II Ligi Kobiet oraz II Ligi Mężczyzn). 
Co więcej, utrzymana została decyzja 
o opłaceniu przez PZPS sędziów głów-
nych/kwalifikatorów w całym sezonie 
rozgrywkowym 2020/2021 w II lidze 
kobiet i II lidze mężczyzn.

Daniel Gębala

W czasie pełnym ograniczeń i braku 
oficjalnych zawodów postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce i zorganizowali 
własne, wewnętrzne zmagania. Za nami 
pierwsze w historii mistrzostwa Świdnic-
kiej Grupy Biegowej na dystansie 5 km!

Impreza odbyła się w sobotę 6 czerw-
ca na stadionie miejskim im. Janusza 
Kusocińskiego. Pomysłodawcą i jedno-
cześnie organizatorem imprezy byli Mał-
gorzata Kułakowska i Piotr Dębek. Oni też 
wymyślili trasę, regulamin i całą resztę. Po-
szli jeszcze o krok dalej, bo postarali się o 
pakiety startowe, których fundatorami byli 
Czysta Świdnica oraz powiat świdnicki. 
Przed biegiem rozgrzewkę poprowadziła 
Sonia Rozumkiewicz - trener personalny, 
a każdy z zawodników startował co 1 mi-
nutę. Rywalizację wśród pań zwyciężyła 
Małgorzata Kułakowska (22:11), druga była 
Sonia Rozumkiewicz (22:44), a trzecia Ewe-
lina Dominik (24:50). Z panów najszybszy 
okazał się Dariusz Szczepanik (18:05), drugi 
czas wykręcił Krystian Walewski (18:57), a 
trzeci Paweł Rozumkiewicz (20:12). Oczy-
wiście cała reszta spisała się na medal i 
widać było ducha walki. Po zakończonej 
rywalizacji nie mogło zabraknąć pysznego 

jedzenia z grilla oraz zimnych napoi w Chil-
lout Świdnica.

Pełne wyniki:
1. Dariusz Szczepanik 18:05
2. Krystian Walewski 18:57
3. Paweł Rozumkiewicz 20:12
4. Jacek Gołębiewski 21:09
5. Grzegorz Lesiak 21:19
6. Małgorzata Kułakowska 22:11
7. Piotr Dąbrowski 22:26
8. Patryk Cieśla 22:30
9. Sonia Rozumkiewicz 22:44
10. Marian Stypuła 22:54
11. Zygmunt Lubaski 23:06
12. Wacław Kruk 23:09
13. Daniel T. Latko 24:27
14. Marek Pawlicki 24:44
15. Ewelina Dominik 24:50
16. Adriana Pawłowska 24:51
17. Joanna Zapart 25:11
18. Andrzej Bryczkowski 25:25
19. Dorian Pyk 25:28
20. Marcin Pyk 25:44
21. Lila Zgraja 25:56
22. Elżbieta Koroblowska 26:22
23. Beata Kierczak 27:20
24. Kasia Romek 29:41
25. Magdalena Niemczuk 29:56
26. Joanna Gadzińska 31:48
27. Wiktoria Jabłońska 38:24

Polonia Świdnica skorzysta 
z pomocy PZPS-u
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Wewnętrzne mistrzostwa Świdnickiej 
Grupy BiegowejSpróbuj swoich sił  

i zostań Renegatem!

właśnie CIEBIE! Wstąp w nasze szeregi i 
walcz o najwyższe ligowe cele. Nauczymy 
Cię od podstaw zasad naszej dyscypliny, 
a swoje umiejętności będziesz rozwijał 
pod okiem trenerów! Czego potrzebujesz? 
Stroju sportowego, obuwia najlepiej typu 
korki, wodę i koszulkę, którą będziesz 
mógł założyć na naramiennik i możesz ją 
„poświęcić”– zachęcają przedstawiciele 
świdnickiego klubu. Rekrutacja odbę-
dzie się w niedzielę 5 lipca o godz. 10:00 
na boisku treningowym nr 6 Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Daniel Gębala
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          STUDIUJ!
        
   

blisko domu

PWSZ
WAŁBRZYCH

www.pwsz.com.pl
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