Strażnicy miejscy uratowali życie młodego mężczyzny
Nie było czasu do stracenia.
Przystąpili do reanimacji,
oczekując przyjazdu karetki.
Dzięki natychmiastowej
reakcji strażników miejskich
– Aliny NiemczykowskiejHromadiuk i Sławomira
Jóźwika - udało się uratować
życie młodego mężczyzny.
www.mojaswidnica.pl
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Najlepsi absolwenci szkół podstawowych z nagrodami
Wykazali się niezwykłą
wiedzą, zaangażowaniem
i sumiennością.
Dziesięcioro absolwentów
świdnickich szkół
podstawowych odebrało
statuetki, nagrody
rzeczowe i dyplomy z
tytułem Primus Inter
Pares.
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Irena Kozłowska:
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robiłam,
co było trzeba

str. 6
Przyjechała do Świdnicy w 1946 r. na chwilę. Została na całe życie. Spod jej nauczycielskiej ręki wyszły przyszłe pokolenia
świdnickich anglistów. Zawsze lubiana, szanowana, z humorem i niezwykle skromna. Irena Kozłowska, „Zasłużona dla miasta Świdnicy”, z sentymentem wspomina czasy powojenne.

WOLONTARIUSZ ROKU

Zofia Wychowanek:

trzeba sobie pomagać
- Pomagam ludziom od zawsze. Tak mnie wychowali rodzice. Nie potrafię przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy – mówi Zofia Wychowanek, która w grudniu 2019 r. została
laureatką nagrody „wolontariusz roku”.
Zofia Wychowanek związana jest ze
świdnickim hospicjum. Wspiera jego pacjentów nie tylko w codziennych czynnościach, ale też służy rozmową. Zawsze
wysłucha, podniesie na duchu, jest obok,
dając wsparcie tym, którzy go potrzebują. Pomaga od zawsze. Jak sama mówi,
ma to w genach.

Od pół wieku związana
ze Świdnicą

Pani Zofia ze Świdnicą związana jest
od 50 lat. Wcześniej mieszkała i wycho-

wała się w Grodziszczu (gmina Świdnica).
Miała 12 rodzeństwa. 2 braci i 2 siostry już
nie żyją. Do Świdnicy przeprowadziła się
po ślubie. Podjęła pracę w Zakładach
Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej
(późniejsza Fabryka Aparatury Pomiarowej „Pafal”). Tu, w dziale wojskowym,
przepracowała 31 lat. Doczekała się syna
i trójki wnucząt. Syn Krzysztof ma dziś 46
lat, także mieszka w Świdnicy, gdzie pracuje jako elektryk.
19 lat temu Zofia Wychowanek
przeszła na emeryturę. Wówczas za-

częła udzielać się społecznie. Zawsze
lubiła pomagać, ale odkąd ma więcej
wolnego czasu, robi to znacznie częściej. - Cały czas pomagam i robię to
do tej pory. Nie potrafię przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy – mówi.

Wspiera pacjentów
hospicjum

Od 8 lat Zofia Wychowanek
wspiera pacjentów hospicjum. - Pomagam ludziom za „dziękuję”. Chodząc
do ludzi, widziałam, że w czasie cho-

roby potrzebują dużo opieki. Dlatego
zostałam wolontariuszem. Dziś mam
kilka pań, które regularnie odwiedzam.
Z każdą spędzam po 3-4 godziny. Robię
zakupy, kiedy trzeba myję okna, sprzątam. Czasem nawet chodzę na cmentarz, gdy któraś mnie o to poprosi. Nie
jestem taką typową opiekunką, pielęgniarką, jestem bardziej osobą, która
dotrzyma towarzystwa, wysłucha i pomoże, w czym mogę pomóc. Te osoby
potrzebują rozmowy, wsparcia, dlatego
staram się po prostu przy nich być i podbudować na duchu. Czasami zastępuję
rodzinę, a czasem tę rodzinę wspieram
w opiece. Zupełnie inaczej rozmawia się
z obcą osobą, niezwiązaną z rodziną.
Łatwiej jest zrzucić z siebie cały ciężar
– wyjaśnia Zofia Wychowanek. – Dla
takich ludzi mały gest znaczy czasem
bardzo dużo.
Pani Zofia pomaga od zawsze. W
tym, co robi, wspiera ją nieustannie
rodzina. - Nie wolno przechodzić obojętnie wokół ludzkiej krzywdy. Czasem
zaniesienie zakupów to bardzo dużo.
Mój syn nigdy nie namawiał mnie do
zaniechania wolontariatu. Przeciwnie,
wspiera mnie w tym, co robię. Co więcej,
on też lubi pomagać. To już w genach
idzie – żartuje Zofia Wychowanek.

Najważniejsze zdrowie

W pomaganiu nie przeszkodził
nawet wypadek, jakiemu w listopadzie 2019 r. uległa pani Zofia. Kobieta została potrącona na przejściu dla
pieszych. - Doszłam do pasów, stanęłam, rozejrzałam się. Samochody się
zatrzymały, więc ruszyłam. Byłam już
prawie na chodniku, gdy pojawił się ten
samochód. Uderzył mnie w prawą stronę, podciął nogi. Poleciałam na maskę,
potem pod koła. Zatrzymał się, wysiadł
z auta i spojrzał na mnie. To był młody
chłopak. Nigdy tego momentu nie zapomnę – opowiada Zofia Wychowanek. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, a kobieta straciła przytomność. Na
szczęście zaopiekowali się nią świadkowie zdarzenia. - Pomogło mi dwoje
ludzi. Kobieta, która akurat była w sklepie obok i była pielęgniarką i mężczyzna, który na co dzień był ratownikiem.
Chciałam im bardzo podziękować za
to, że się wtedy mną zajęli. To dowód na
to, że są na ziemi anioły – mówi pani
Zofia. Wezwano karetkę. Kobieta doznała złamania ręki i nosa. Do tej pory
odbywa rehabilitację i walczy o odzyskanie jak największej sprawności
złamanej kończyny. Sprawcy, mimo
apeli policyjnych i nagrody oferowanej
przez rodzinę, nie udało się odnaleźć.
Pani Zofia nie traci jednak pogody
ducha i nie zamierza przestać wspierać ludzi chorych. Marzy tylko o zdrowiu, by jej działalność była możliwa. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko
– podsumowuje.
Zatem życzymy pani Zofii mnóstwa zdrowia.
foto: D. Gębala

Agnieszka Komaniecka

◄ - Czasem to, co dla nas jest drobnym gestem,
dla osoby potrzebującej jest czymś bardzo
dużym – mówi Zofia Wychowanek.
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Rusza nabór
wniosków
na wymianę
ogrzewania

reklama

dernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na
roczny spadek emisji PM 10 w wysokości
14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13
ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie
zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton
równoważnika CO2.
Możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np.
wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach
mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że
na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys.
zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys.
zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD
2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
Mieszkaniowym – ZIT AW”. Jego wartość
to 24 212 601,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 -16
840 999,95 zł.
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Nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” rozpocznie się w środę, 1 lipca.
Będzie trwał minimum trzy miesiące
- obecnie data końcowa naboru ustalona jest na 30 września br. O wyborze
wniosków do dofinansowania nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Wzory dokumentów o udzielenie
grantu wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu pod
adresem www.wymianakotlow.pl. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku w
wersji papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100
Świdnica) w pokoju 1a lub wysłać pocztą
do 30 września br. Dokumenty złożone
po wyznaczonym terminie nie będą
podlegać ocenie.
Po zakończeniu naboru wniosków o
udzielenie grantów dokonana zostanie
ich ocena. Potrwa to około 4 miesięcy.
Przypominamy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia, w
tym najczęściej zadawane pytania wraz
z odpowiedziami będą publikowane na
stronie internetowej www.wymianakotlow.pl, w związku z czym zachęcamy do
śledzenia na bieżąco zamieszczanych
tam publikacji.
Ponadto w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy, w pokoju 317 (III piętro)
utworzono punkt informacyjny, gdzie
można uzyskać informacje dotyczące
naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Pytania można również kierować drogą mailową na adres:
wymianakotlow@um.swidnica.pl lub telefonicznie: 74/ 856 28 80.
Przedsięwzięcie realizowane będzie
w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto
Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice,
Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmo-

Podziękowania
dr. med. Adamowi Biernackiemu,
kierującemu Oddziałem Chirurgii Ogólnej
w szpitalu "Latawiec",
i całemu personelowi
za leczenie i troskliwą opiekę.
Wdzięczna pacjentka
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Serdecznie dziękuję panu

ZAREKLAMUJ SIĘ NA

PLANIE LEKCJI

TEL. 502 487 512
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Zawiszów z nowym
miejscem rekreacji

Prezydent
Świdnicy
z absolutorium

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska
otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za
2019 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw
było 9, natomiast od głosu wstrzymała się 1 osoba. To szóste absolutorium obecnie urzędującej prezydent.

Przypomnijmy, że projekt ten został wykonany w ramach budżetu obywatelskiego z roku 2018. Koszt wykonanych prac wyniósł 144 tys. zł.
DG

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

„Plaster Miodu” na Zawiszowie
zyskał nowe miejsce rekreacyjne. To
dobra informacja dla rodzin z małymi
dziećmi oraz dla seniorów, którzy zyskają miejsce do wspólnych spotkań.
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To szóste absolutorium prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Na zdjęciu razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Dzięcielskim
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Pod względem finansowym był to
dobry rok dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2019
roku to 277 536 391,78 złotych, co stanowi 100,6% założeń. Wydatki to kwota
270 441 504,34 złotych (96,3%). Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2019 roku
wyniosła 7 094 887,44 zł wobec planowanego deficytu na poziomie – 5 123
837,00 zł.
- Powyższe wskaźniki dowodzą, iż
sytuacja finansowa miasta Świdnica jest
stabilna, plan na 2019 rok został sporządzony nie tylko w sposób prawidłowy od
strony formalnej, ale i w oparciu o realne
wskaźniki. Wyższe niż planowano dochody własne świadczą o dobrej koniunkturze gospodarczej, zaś ilość pozyskanych
środków zewnętrznych wynika z bardzo
dużej sprawności urzędników w tworzeniu
dobrych merytorycznie projektów – mówi
Kacper Siwek, skarbnik miasta Świdnicy.
Regionalna Izba Obrachunkowa
i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były
zgodne i wyraziły pozytywną opinię na
temat wykonania budżetu za zeszły rok.
Przy formułowaniu opinii o wykonaniu
budżetu za 2019 rok Skład Orzekający
RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa
przy wykonywaniu budżetu.
Budżet Świdnicy był konstruowany
w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. Ponadto nie zakładał on deficytu,
zachowując jednocześnie bardzo duże
środki na inwestycje, na które miasto
zaplanowało kwotę 36 249 989 zł. Taki
kształt budżetu gwarantował stabilność
finansową miasta i jednocześnie pozwalał na realizację kolejnych dużych i
mniejszych inwestycji, na które czekali

mieszkańcy Świdnicy. Z zewnętrznych
środków na ich realizację do budżetu
miasta wpłynęło w ubiegłym roku prawie 12 milionów złotych.
- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta.
To dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek podległych,
udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Przypomnę tylko
kilka przykładów, to m.in.: remonty ulic:
Traugutta, Pogodnej, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Siostrzanej oraz przebudowa
chodników i budowa zatok parkingowych.
To ponad 1 mln zł przyznanych dotacji na
remonty zabytkowych obiektów w mieście.
To oddane do użytku 20 lokale mieszkalne wspomagane przy ul. 1-go Maja, gdzie
rozpoczęto unikatowy program „Świdnickie Jaskółki”, mający na celu pomoc
osobom zagrożonym bezdomnością
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. To także program rewitalizacji, dzięki temu odmieniono wizerunek ul.
Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni
wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem
budynku Rynek 39 – 40. To również walka
z niską emisją, program KAWKA, dofinansowanie tych inicjatyw, które miały na celu
zmianę systemu i sposobu ogrzewania w
domach czy mieszkaniach. To kolejne kilometry nowych ścieżek rowerowych czy
modernizacja taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, które w 2019 roku
zakupiło, dzięki funduszom unijnym, dwa
nowe w pełni elektryczne autobusy marki
Volvo - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Oprac.
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Remont alei Niepodległości

– jeszcze w lipcu wniosek o pozwolenie na budowę

foto: D. Gębala

Po wielu miesiącach rozmów i ustaleń, jest szansa, że w najbliższych dniach uda się zakończyć etap projektowy remontu alei Niepodległości i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze w tym roku ruszy remont al. Niepodległości

„Odszedłeś tak nagle, pozostawiając smutek i wielki żal...
A chcielibyśmy tak wiele dokonać.
W naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

Temat przebudowy alei Niepodległości ciągnie się od kilku miesięcy.
- Od pierwszych planów mijają dziesięciolecia. To perełka na Dolnym Śląsku.
Jedna z głównych arterii miasta, wybudowana przez Niemców, włącznie z infrastrukturą oświetleniową, pozostająca
w tym stanie do tej pory. Co dalej z tą inwestycją? – pytał radny Wiesław Żurek
podczas sesji Rady Miasta 18 czerwca.
- W moim życiu sprawa al. Niepodległości zaczyna się w 1999 r., kiedy
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
podpisał z prezydentem Markiewiczem
porozumienie o przeprowadzeniu modernizacji. Miasto wzięło na siebie dokumentację, zrobiliśmy ją. Porozumienie
zakładało partycypację w kosztach. 25
% miało zapłacić miasto, 75 % Dolnośląska Służba Dróg i Autostrad. Nie wyszło.
Uzyskaliśmy pozwolenie, zgodę konserwatorów, ale DZDW przekonało marszałka, że pl. Wolności jest w gorszym
stanie i tym się należy zająć w pierwszej
kolejności. Pl. Wolności zrobiono, zostaje Niepodległości. W 2016 r. Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei podpisała z nami
porozumienie o remoncie tej drogi. Tu
także jest założenie partycypacji w kosz-

tach – my 30 %, DSDiK – 70 %. Wydawało
się, że będzie łatwo. Ale pojawiły się te
wszystkie sytuacje sporne – odpowiadał
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg
i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Kwestie sporne dotyczyły zieleni
przyulicznej. W związku z tym, że ulica nazywana jest aleją, konserwator
wymagał nasadzeń drzew wzdłuż jej
przebiegu. To z kolei kolidowało z prawem budowlanym i ustawą o drogach
publicznych. - Dzisiaj posiadamy już pozytywną opinię konserwatora odnośnie
zagospodarowania przestrzennego. Za
chwilę, myślę, że w lipcu będziemy mieli
decyzję odnośnie projektu budowlanego. To oznacza, że składamy wniosek
do wojewody o wydanie pozwolenia, bo
droga jest wojewódzka. Czyli w sierpniu
planujemy ogłoszenie przetargu. O ile
służby wojewody będą mówiły jednym
głosem. Przypomnę, że kiedy przebudowywaliśmy infrastrukturę Kraszowic
i budowaliśmy tunel pieszo-rowerowy
pod torami kolejowymi, to Urząd Wojewódzki odmówił wydania pozwolenia,
tłumacząc, że to wpłynie na fakt obniżenia poziomu obronności państwa. Nie
byłbym w stanie tego wymyślić. Kilka
miesięcy trwały rozmowy, wzrosły koszty. Miejmy nadzieję, że tu będzie inaczej.
Zarząd województwa też wydał nam już
pozytywną opinię – wyjaśniał Maciej
Gleba.
Ak

19 czerwca niespodziewanie odszedł od nas

Krzysztof Chrapkowicz,
mistrz w dziale eksploatacji źródeł ciepła,
od 15 lat związany ze spółką. Trudno pogodzić się z tą stratą.
Łącząc się w żałobie i smutku,
składamy kondolencje i wyrazy współczucia najbliższym Krzysztofa.
Zarząd i cała załoga MZEC Świdnica

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Łącząc się w bólu
z Panem

Jerzym Żądło
Zastępcą Prezydenta Miasta Świdnicy
składamy wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

reklama

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
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Irena Kozłowska:

robiłam, co było trzeba
Przyjechała do Świdnicy w 1946 r. na chwilę. Została na całe życie. Spod jej nauczycielskiej ręki wyszły przyszłe pokolenia świdnickich anglistów. Zawsze lubiana, szanowana, z
humorem i niezwykle skromna. Irena Kozłowska, „Zasłużona dla miasta Świdnicy”, z sentymentem wspomina czasy powojenne.

5 egzemplarzy na raz, więc w tym piątym
egzemplarzu, wiadomo, trochę było widać, trochę nie. Te książki były potem nie
do końca legalnie kolportowane.

Jeśli jesteśmy przy temacie
książek, to przypomnę, że udało się Pani wspólnie z innymi
osobami ocalić bibliotekę od
zniszczenia. Jak to się udało?
Czy wiązało się z tym jakieś ryzyko?

Przez wiele lat pracy uczyła
Pani wiele pokoleń młodzieży.
Zawsze potrafiła Pani zaskarbić
sobie szacunek i sympatię. Jaka
była Pani recepta na to? Jakich
rad udzieliłaby Pani współczesnym nauczycielom?

W pokoju Pani Ireny
można znaleźć wiele
osobistych pamiątek.

Była Pani jedną z tych osób,
które przybyły do Świdnicy zaraz po wojnie. Pamięta Pani
swoje wrażenia z tego okresu?

- Nie lubiłam Świdnicy. Byłam warszawianką z krwi i kości. Niestety, moje
mieszkanie w Warszawie spłonęło i było w
tragicznym stanie. Poza tym dostałam zakaz przebywania i wjazdu do Warszawy.
Musiałam wyjechać i nie wolno mi było
wrócić. Przyjechałam do Świdnicy, ponieważ tu miałam teściów. Wtedy jednak
wcale nie planowałam tu zostać.

Mimo to zdecydowała się Pani
osiąść w Świdnicy. Dlaczego?

- Gdy wyjeżdżałam z Warszawy z małym
dzieckiem, mój mąż opuszczał łagier. Trafił prosto do szpitala i zmarł. W Świdnicy
mieszkali moi teściowie – Mesterowie. Byli
w Świdnicy znanymi i szanowanymi ludźmi. Mało kto pamięta, ale Świdnica była
wtedy wspaniałym ogrodem różanym. Te
kwiaty rosły w parkach, głównie dużym
parku, dzisiaj zwanym Centralnym, i na
skwerach. Mój teść dbał o zieleń miejską.
Pilnował pielęgnacji róży i parków. Bez
wychodzenia z parków można było obejść
całe miasto. Dokumenty potwierdzają, że
w tym okresie mój teść wyhodował czarną
różę. Teściowie mieli willę, a ja musiałam
opuścić stolicę i nie miałam się gdzie podziać. Potem sprawy potoczyły się same.
Ponieważ to był okres zasiedlania ziem,
poniemieckich wówczas, otrzymałam
mieszkanie. Potem dostałam pracę, jako
jedyna anglistka w mieście uczyłam w
czterech szkołach jednocześnie: Liceum
Spółdzielczym (obecne II LO), I Liceum
Ogólnokształcącym, Liceum Pedagogicznym i Liceum Felczerskim. Nie było łatwo,
wszędzie musiałam biegać, bo przecież
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nie miałam samochodu, ale nie musiałam
się martwić o utrzymanie.

Okres powojenny był czasem
tworzenia
wszystkiego
od
nowa, na ziemiach odzyskanych
ten proces miał wymiar szczególny. Budowano polskość od
nowa. Pamięta Pani ten czas?
Jak to wyglądało? Jak wspomina Pani swoich współpracowników, pozostałych pionierów
ziemi świdnickiej?

- Wszyscy byliśmy przyjezdni. Naszym zadaniem było zbudować miejsce, gdzie ludzie
mogli się osiedlać. Niezwykle ciepło wspominam Mieczysława Kozara-Słobódzkiego,
byłego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, poetę, barda. Znaliśmy się prywatnie,
grywaliśmy razem w brydża. Razem tworzyliśmy I Liceum Ogólnokształcące. Współpracowałam także z Idalią i Franciszkiem
Jarzynami, którzy w 1945 r. założyli w Świdnicy teatr. Ja przyjechałam w lipcu 1946 r. i
dołączyłam do nich. To był zawodowy teatr,
wyjątkowy, ponieważ na nasze ziemie zjechali aktorzy, którzy nie mieli po co wracać
do Warszawy, która została zrównana z
ziemią. Na świdnickiej scenie grali Żurawski
i Gustaw Holoubek. Teatr świdnicki dawał
im mozliwośc profesjonalnego grania. W
późniejszym czasie zaczęłam robić eksperymenty i wspólnie z uczniami graliśmy
„Pigmaliona” po angielsku. Podobało się widzom, choć publiczność niewiele rozumiała.

Tworzyła Pani także koło polonistów. Jak wyglądały te spotkania? Kto w nich uczestniczył?

- Utworzyliśmy je w 1957 r. wspólnie z Janiną Tołłoczko, Henrykiem Pajdałą, Stani-

sławem Kotełko. Profesor Tołłoczko została pierwszym prezesem. Rozmawialiśmy o
książkach, zapraszaliśmy gości. Nie było
wówczas dostępu do książek zza „żelaznej kurtyny” i próbowaliśmy sobie z tym
jakoś radzić. Ja miałam dostęp do British
Council. Uczyłam języka i miałam prawo się tam zapisać. Pożyczałam książki
i chciałam się tym dzielić. Odbywało się
wówczas kształcenie metodyczne, gdzie
towarzysz partyjny uczył nauczycieli.
Uznaliśmy, że to strata czasu. Stworzyliśmy coś innego i kuratorium nam to uznało. Aby zdobyć książkę, kombinowało się
nieraz niesamowicie. Franciszek Jarzyna
na przykład namiętnie słuchał radia Wolna Europa. Czytali w nim wówczas „Rok
1984” Orwella. Pan Jarzyna nagrywał, a
ja przez kalkę nocami to przepisywałam.

- Nie wiem, to się po prostu ma, albo nie.
Nigdy nie myślałam o tym w taki sposób.
Uczyłam najlepiej jak mogłam, nie stawiałam ocen niedostatecznych. Nikt nie
był zmuszany do nauki, chcieli się uczyć.
Wtedy w planie były 2 godz. angielskiego
tygodniowo. Moi uczniowie tak się potrafili nauczyć języka, że zdawali później bez
problemów na anglistykę na Uniwersytet
Jagielloński. Tym samym spod mojej ręki
wyszli przyszli świdniccy angliści. Do języków trzeba mieć też łatwość językową.
Nie każdy ją ma i ja też miałam uczniów,
którym nauka angielskiego szła bardzo
opornie.

Została Pani uhonorowana tytułem „Zasłużona dla miasta
Świdnicy”. Czym dla Pani jest
ten tytuł?

- Nie czuję się zasłużona. Jestem jak każdy inny. Robiłam, co trzeba. To normalne.
Agnieszka Komaniecka

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: D. Gębala

- Zapadła decyzja o spaleniu poniemieckiej biblioteki. Nie pamiętam już, gdzie
później palono te wszystkie książki. Dostaliśmy polecenie, by przygotować je do
zabrania. Już na etapie pakowania odkładaliśmy pozycje warte ocalenia. To były
dzieła m.in. Goethego, Szekspira, atlasy,
albumy malarstwa. Robiliśmy to wspólnie
z Kozarem-Słobódzkim i Rosłanowskim.
Mieliśmy do siebie bezgraniczne zaufanie
i dlatego się udało. W nocy wtajemniczony woźny wózkiem rozwoził je od jednego
do drugiego mieszkania. Nie można było
się narazić, złożyć wszystkich do jednego
mieszkania. To groziło rewizją w mieszkaniu. Czasy były okrutne, ale książki należało ocalić. Niektóre z nich wróciły potem
do biblioteki.

aktualności

Irena Kozłowska zasłużoną
dla miasta Świdnicy
radziła – dodawał w imieniu absolwentów i
przedstawicieli I Liceum Ogólnokształcącego Bolesław Marciniszyn.

foto: D. Gębala

Jedyna anglistka w mieście

Irena Kozłowska przez wiele lat uczyła w czterech świdnickich liceach. Zawsze cieszyła się
sympatią i szacunkiem innych. 18 czerwca odebrała tytuł „Zasłużony dla miasta Świdnicy”

Przyjechała do Świdnicy po II wojnie
światowej. Wspólnie z grupą Pionierów
Ziemi Świdnickiej budowała w niej polskość, od podstaw organizując życie polityczne, społeczne i kulturalne. Początkowo była jedyną nauczycielką języka angielskiego w Świdnicy. 99-letnia dziś Irena
Kozłowska została uhonorowana tytułem
„Zasłużony dla Miasta Świdnicy”.
Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej 22 maja. Podczas
sesji 18 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagrody. O jego nadanie wnioskowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy przy wsparciu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. - Gdy wchodziła
do klasy, zawsze była elegancko ubrano.
Stanowiła dla nas młodych, wychowanych w

szarych czasach PRL-u, symbol innego świata. Imponowała erudycją, zawsze trzymała
fason, nie pamiętam, by kiedykolwiek ktoś
wyprowadził ją z równowagi. Myślę, że każdy,
kto był uczniem Ireny Kozłowskiej, podpisze
się pod tymi słowami maturzysty z lat 60-ych.
Jestem dumna, że mogę pracować w szkole, w której Pani Irena Kozłowska robiła tyle
dobrego – mówiła radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska, która odczytała uzasadnienie
uchwały o nadaniu tytułu „zasłużonej dla
miasta Świdnicy”. - Dziękujemy, że tak wiele
wniosłaś w świdnicką oświatę, że jesteś wzorem i przykładem dla nauczycieli. Wzorem
dbałości, jak powinno się podchodzić do edukacji młodego pokolenia – mówił dyrektor II
Liceum Ogólnokształcącego Jacek Iwancz.
- Byłem Pani uczniem, byliśmy klasą bardzo
niesforną. A jednak zawsze sobie Pani z nami

Irena Kozłowska urodziła się w 1921
roku Warszawie. W 1939 roku ukończyła II
Miejskie Gimnazjum i Liceum żeńskie im.
Jana Kochanowskiego. W czasie okupacji
była członkiem AK, działała w tajnym nauczaniu, a od roku 1943 prowadziła punkt
kontaktowy cichociemnych. Po przyjeździe do Świdnicy podjęła pracę w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, którego
dyrektorem był wówczas Mieczysław Kozar-Słobódzki. - Dla mnie osobiście szkoła przy
Równej to miejsce niezapomniane. Zdjęcie dyrektora Mieczysława Słobódzkiego wzbudziło
dawne wspomnienia. Osobista z nim znajomość, jego upór i zaangażowanie w dzieło,
którego się podjął, sprawiły, że postanowiłam
pozostać po przyjeździe właśnie w Świdnicy.
To tu przecież rozpoczynałam swoją karierę
pedagogiczną. Jak bardzo rozumiałam wtedy potrzebę wiedzy u ludzi, którzy, zmuszeni
przez wybuch wojny do przerwania nauki, teraz, w nowych realiach, zapragnęli nadrobić
utracony czas. Zapewne trochę inaczej wtedy
rozumiało się potrzebę kształcenia się i zdobycia na przykład matury. Jak to się wtedy
mówiło: „bez papierka i matury trudno żyć” –
wspominała po latach Irena Kozłowska.
W szkole przy Równej pracowała w latach 1946-1973 i 1974-1976. Współtworzyła
pierwszą bibliotekę w LO dla Dorosłych. Pomimo rozporządzenia, aby wszystkie biblioteki poniemieckie zdać na przemiał, dzięki

jej staraniom, udało się ocalić wiele wartościowych dzieł. Tytuł magisterski uzyskała w
1952 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.
Początkowo była jedyną anglistką w mieście
i uczyła w wielu szkołach, między innymi w I
LO w latach 1953-1973, w II LO w latach 19521954 i 1971-1979, w Liceum Spółdzielczym
(obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) w
latach 1946-1951. Po przejściu na emeryturę
nie zerwała kontaktów ze szkołą, pracowała
jeszcze w II LO na pół etatu.

Budowała polskość od podstaw

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

NOWA KUGA
PLUG-IN HYBRID

6 MIESIĘCY WAKACJI BEZ RAT*
ORAZ PAKIET KORZYŚCI DO 17 550 PLN
*Sprawdź propozycję. Propozycja ważna do 30.09.2020 r.
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Strażnicy uratowali życie
młodemu mężczyźnie
związku ze zgłoszeniem o zakłóceniu spokoju przez grupę młodzieży.
Podczas wykonywanych obowiązków
jeden z przechodniów zaalarmował
strażników, że nieopodal na ławce przy
ul. Polna Droga leży nieprzytomny młody mężczyzna. Strażnicy niezwłocznie
ruszyli do działania. Poszkodowany był
nieprzytomny, nie oddychał. Funkcjonariusze rozpoczęli naprzemienną re-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: użyczone

– Bardzo się cieszymy, że pomogliśmy uratować komuś życie – mówią
zgodnie funkcjonariusze świdnickiej
Straży Miejskiej Alina Niemczykowska–Hromadiuk oraz Sławomir Jóźwik,
którzy we wtorek 23 czerwca udzielili
natychmiastowej pomocy nieprzytomnemu, młodemu mężczyźnie.
Patrol Straży Miejskiej został skierowany nad zalew Witoszówka w

- Jeśli coś się dzieje, musimy reagować – mówią zgodnie Alina Niemczykowska-Hromadiuk i
Sławomir Jóźwik.

Strażnicy zostali docenieni i nagrodzeni przez Urząd Miejski w Świdnicy. Na zdjęciu od lewej
zastępcy prezydent Świdnicy Jerzy Żądło i Szymon Chojnowski, Alina Niemczykowska-Hromadiuk, Sławomir Jóźwik, kierownik działu prewencji świdnickiej Straży Miejskiej Edward Świątkowski, komendant Straży Miejskiej Marek Fiłonowicz.

animację. Zanim na miejscu zdarzenia
zjawili się ratownicy medyczni, udało
się przywrócić oddech poszkodowanemu. – Od tego jesteśmy. Jeśli się coś
dzieje, musimy reagować. To prawda, na
miejscu zobaczyliśmy nieprzytomnego
mężczyznę. Jego skóra była już sina. Nie
było z nim żadnego kontaktu. Zaczęliśmy go reanimować. Po kilku minutach
zaczął odzyskiwać przytomność, próbo-

wał się z nami komunikować. Bardzo się
cieszymy, że mogliśmy pomóc. To była
spora dawka adrenaliny – mówią nam
bohaterscy strażnicy. Sławomir Jóźwik
pracuje w świdnickiej Straży Miejskiej
(z roczną przerwą) od początku istnienia jednostki. Natomiast Alina Niemczykowska–Hromadiuk pełni służbę
drugi rok.
Daniel Gębala

INFORMACJA
INFORMACJA
PREZYDENTA
MIASTA ŚWIDNICY
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu
do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
o przystąpieniu
do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla obszaru
przestrzennegoŚwidnicy
dla obszaru
Świdnicy
– Kolonia
południe – Kolonia południe
Z uwagi na odwieszenie biegu terminów wstrzymanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach

Zzwiązanych
uwagi nazodwieszenie
biegu terminów wstrzymanych ustawą o szczególnych rozzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, inoraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), w trosce
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374
o możliwie pełny udział społeczeństwa w procesie planistycznym, ponownie informuję
z późn.
zm.), w trosce o możliwie pełny udział społeczeństwa w procesie planistycznym,
o przystąpieniu, na podstawie uchwały nr XVI/157/20 z Radę Miejską w Świdnicy z dnia 28 lutego
ponownie
informuję o przystąpieniu, na podstawie uchwały nr XVI/157/20 Rady Miejskiej
2020r., z
dodnia
sporządzenia
planu zagospodarowania
przestrzennego
dla obszaru
w Świdnicy
28 lutegomiejscowego
2020r., do sporządzenia
miejscowego
planu zagospodaro– Kolonia południe
oraz o możliwości
składania oraz
wniosków.
waniaŚwidnicy
przestrzennego
dla obszaru
Świdnicy dodatkowego
– Kolonia południe
o możliwości dowyjaśniam, że wnioski złożone w czasie od 20 marca 2020r. do 15 kwietnia
datkowegoJednocześnie
składania wniosków.
2020r. uznaje się
za złożone że
w wnioski
terminie i złożone
zostaną w
one
rozpatrzone
procedurą
Jednocześnie
wyjaśniam,
czasie
od 20zgodnie
marca z2020r.
do 15
kwietnia
2020r.
uznaje się za złożone w terminie i zostaną one rozpatrzone zgodnie z
formalno
– prawną.
procedurą formalno – prawną.

Obszar
objęty
opracowaniem
Obszar objęty
opracowaniem
mpzp mpzp
KoloniaKolonia
- południe- południe

Urząd Miejski
w Świdnicy,
Armii Krajowej
58 -100ePUAP,
Świdnicaz lub
w formie elektronicznej
za
Wnioski
mogą
być ul.
wniesione
w 49, formy
podaniem
imienia i nazwiśrodków komunikacji
elektronicznej
kwalifikowanym
podpisem
formiepomocą
papierowej
do Prezydenta
Mia- opatrzone
ska albo
nazwy oraz
adresuelektronicznym
zamieszkania
poprzez pocztę
na adres:
um@um.swidnica.pl
lub za
pomocą platformy
ePUAP,
sta Świdnicy
na elektroniczną
adres: Urząd
Miejski
albo siedziby,
oznaczenia
nieruchomości,
w Świdnicy,
Armiii nazwiska
Krajowej
58orazktórej
dotyczy,
w nieprzekraczalz podaniemul.imienia
albo49,
nazwy
adresuwniosek
zamieszkania
albo siedziby,
oznaczenia
-100 nieruchomości,
Świdnica lub
w wniosek
formie dotyczy,
elektronicznym terminie
dododnia
lipca2020
2020
roku.
której
w nieprzekraczalnym
terminie
dnia20
20 lipca
roku.
nej za pomocą środków komunikacji
Prezydent Miasta Świdnicy
elektronicznej opatrzone kwalifikowaPrezydent
Miasta
Świdnicy
Beata
Moskal
- Słaniewska
nym podpisem elektronicznym po-
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Zainteresowani
mogąskładać
składać wnioski
do wyżej
wymienionego
miejscowego. na adres:
Zainteresowani
mogą
wnioski
przez
pocztęplanu
elektroniczną
Wnioski mogą być
wniesione
w formie papierowej
do Prezydenta Miasta
na adres:
do wyżej wymienionego
planu
miejscowego.
um@um.swidnica.pl
lub Świdnicy
za pomocą
plat-

aktualności

Wykazali się niezwykłą wiedzą, zaangażowaniem i sumiennością. Dziesięcioro absolwentów świdnickich
szkół podstawowych odebrało statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.
Nagrody o wartości 600 zł uczniowie wybierali sobie sami. Sprzęt sportowy czy też komputerowy – takie między innymi prezenty otrzymali najlepsi
z najlepszych. Tytuły Primus Inter Pares
przyznane zostały dziesięciu absolwentom, którzy mogą pochwalić się średnią
ocen od 4,88 do 5,94 i wzorową oceną z
zachowania.
Nagrody prymusom wręczyli: prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego Tadeusz Niedzielski oraz
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej radna miejska Danuta Morańska.
–To jeden z ważniejszych momentów w Waszym życiu. To jest chwila kiedy
podejmujcie po raz pierwszy tak ważną
decyzję, która będzie miała wpływ na
Wasze późniejsze losy. Będziecie wybierać szkoły w których rozwiniecie swoje
zainteresowania, będzie poszerzać swoją wiedzę pod kątem przyszłego zawodu, przyszłej kariery zawodowej. Bardzo
się cieszę, że podeszliście do tych ośmiu
lat poważnie przygotowując się do tego
momentu – mówiła do świdnickich prymusów prezydent Beata Moskal–Słaniewska. - Mamy nadzieję, że prezenty,
które dziś otrzymacie będą dla Was miłą
pamiątką i dodatkiem do pięknego świadectwa. –W tym roku warunki mamy
szczególne. Nie będzie oprawy artystycz-

foto: D. Gębala

Prymusi z nagrodami

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody 23 czerwca.

nej, jak zwykle to bywało. Jednak całkowity brak takiego spotkania jak dziś
byłby nie w porządku wobec tych, którzy
przez osiem lat swojej edukacji starali
się o jak najlepsze wyniki. Składam serdeczne gratulacje dla wszystkich obecnych tu prymusów – dodawał Tadeusz
Niedzielski, dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego.

Nagrodzeni:

▪ Miłosz Kałwak – Szkoła Podstawowa nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki, średnia ocen – 5,83

▪ Martyna Grzegorzewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków,
średnia ocen – 5,56
▪ Oliwier Krawczyk – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, średnia ocen- 5,83
▪ Igor Ratajczak – Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
średnia ocen – 5,39
▪ Lilianna Kozłowska – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, średnia ocen – 5,94
▪ Maja Pruc – Szkoła Podstawowa nr 105,
średnia ocen – 5,59

▪ Filip Kowalczyk – Szkoła Podstawowa
nr 315 im. Jana Pawła II, średnia ocen –
5,06
▪ Marek Bujak – Społeczna Szkoła Podstawowa, średnia ocen – 5,94
▪ Gustaw Feruś – Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”,
średnia ocen – 4,88
▪ Radosław Pawlik – Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa „Caritas” Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego
Barana w Świdnicy, średnia ocen – 5,06.
Daniel Gębala

Dom Seniora Marconi był jedną z pierwszych
placówek opiekuńczych w powiecie świdnickim, w której stwierdzono ognisko zakażeń
COVID-19. Po kilku tygodniach sytuację udało się opanować, w placówce wprowadzono
nowe procedury. Przywrócono odwiedziny
seniorów, a także przyjmowani już są nowi
podopieczni.
Przypomnijmy, ognisko wykryto po tym,
jak zakażenie koronawirusem stwierdzono u
jednego z pacjentów. Podopieczny trafił na
oddział ortopedii w szpitalu „Latawiec” ze złamaniem nogi. Ponieważ wykazywał także objawy infekcji, zrobiono test w kierunku koronawirusa. Wynik wyszedł pozytywny. Mężczyzna
został przewieziony do szpitala w Bolesławcu.
Wszystkim podopiecznym i pracownikom
Domu Seniora zrobiono testy – wyniki wykazały zakażenie u 16 pensjonariuszy i 8 pracowników obsługi.

Oświadczenie DS. Marconi:

Sytuacja zarówno w naszym kraju, jak i
poza jego granicami pokazała nam i nadal pokazuje, iż koronawirus jest i jak twierdzą epidemiolodzy oraz lekarze specjaliści z zakresu
medycyny zakaźnej, z pewnością pozostanie
z nami jak co roku analogiczny wirus grypy.
Przez ostatnie tygodnie jako jedna z pierwszych placówek opiekuńczych, nauczyliśmy
się pracować w jego środowisku zachowując
szczególne środki ostrożności i jeszcze bardziej zwiększoną czujność w obszarze pierwszych objawów i możliwości pojawienia się
COVID-19.
Ze swojej strony zapewniamy wszystkim naszym pracownikom bardzo bezpieczne warunki pracy, komplet środków ochrony
osobistej – kombinezony barierowe, przyłbice, maseczki FFP2 , FFP3, gogle, rękawice –
gwarantując ochronę zdrowia własnego oraz
wszystkich naszych Podopiecznych. Mamy

zbudowany stały i stabilny Personel, który
nie dzieli pracy pomiędzy innymi placówkami
medycznymi. Zaimplementowaliśmy kolejne
nowe i niezbędne procedury w tym procedurę odwiedzin Seniorów i przyjęć nowych
Podopiecznych oraz procedurę kwarantanny i
testów na obecność koronawirusa dla nowych
Pracowników oraz Pensjonariuszy tak, aby po
przejściu nowych wytycznych mogły takie
osoby dołączyć bez obawy o zakażenie innych
do naszej Placówki.
Zespół kierujący Domem Seniora Marconi po zażegnaniu sytuacji związanej z pojawieniem się COVID-19 w placówce, aktualnie przekazuje swoje doświadczenie i dzieli się zdobytą w trakcie epidemii wiedzą i doświadczeniem
ze wszystkimi osobami kontaktującymi się w tej
sprawie tak, aby w podobnych Domach opieki
personel wraz z osobami zarządzającymi byli
przygotowani na ewentualność pojawienia się
zakażenia i skutecznej z nim walki. Ostatnie tygodnie pokazały nam, iż podstawą w tej walce
z koronawirusem jest stabilny i stały Personel,
wprowadzenie rygorystycznych procedur używania środków ochrony osobistej, zachowania
i przestrzegania bezpieczeństwa osób przebywających w placówce oraz bezpośredni i stały
kontakt zarówno ze służbami sanitarnymi jak
również pogotowiem ratunkowym, szpitalami
zakaźnymi i jednoimiennymi.
Aktualnie zorganizowaliśmy pracę naszej
Placówki tak, aby ograniczyć ryzyko zakażeń
do minimum, a jeśli się ono pojawi, chcemy
mieć 100% gwarancji, iż poradzimy sobie z problemem. Wierzymy, że ta kompetencja którą
pozyskaliśmy dzięki współpracy z Lekarzami
oraz pracownikami Sanepidu, którzy nam i naszym Seniorom dali nieocenione wsparcie w
walce z wirusem, z czasem będzie kolejnym
argumentem, abyście Państwo nadal ufali nam
i mogli pozostawiać swoich bliskich w naszych
rękach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Podopiecznych oraz Państwu - wszystkim rodzinom naszych Seniorów, od 15.06.2020r.
wznowiliśmy odwiedziny w Domu Seniora Marconi w Świdnicy. W tym celu przygotowaliśmy
specjalne miejsce wraz ze środkami ochrony
osobistej do bezpiecznych spotkań tak, aby
uchronić Seniorów oraz Personel przed zakażeniem koronawirusem. Naszym priorytetem
jest bezpieczeństwo naszych Podopiecznych
oraz pracowników Domu Seniora Marconi, dlatego przygotowaliśmy w tym celu dla Państwa
możliwość odpłatnego nabycia jednorazowych
środków ochrony osobistej będących niezbędnym wyposażeniem w trakcie odwiedzin. W celu
umówienia się na wizytę ze swoimi bliskimi w
Domu Seniora Marconi bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt z Recepcją Domu Seniora pod
nr. tel : • 0048 887 533 111 • 0048 74 851 88 55.

W związku z ustabilizowaniem sytuacji
epidemicznej w Domu Seniora Marconi oraz
przygotowaniem i wprowadzeniem procedury przyjęć nowych Pensjonariuszy, która
zakłada m.in. przyjmowanie Seniorów tylko z
ważnym nie starszym niż 72h wynikiem negatywnym testu na COVID-19 oraz umieszczenie Podopiecznych do momentu wykonania
ponownego testu w pojedynczych pokojach
na odrębnym piętrze, zaopiekowanych przez
dedykowany dla tej strefy personel, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Recepcją Domu
Seniora Marconi pod nr.: • 0048 887 533 111 •
0048 74 851 88 55, gdzie otrzymacie Państwo
wyczerpujące informacje na temat przedmiotowej procedury oraz niezbędne dokumenty
związane z przyjęciem do naszej placówki.
Zespół Domu Seniora Marconi
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Dom Seniora Marconi wznowił
przyjmowanie pensjonariuszy
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„Zalogowani”
– czwarta edycja za nami

foto: D. Gębala

Zakończyła się czwarta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego przez świdnicki magistrat w ramach programu
„Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 czerwca.

Tradycyjnie przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Najlepsi odebrali nagrody 24 czerwca.
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udało mu się zgromadzić ponad 8 mln
neuronów, co dało mu trzecie miejsce
w ogólnokrajowym rankingu LNU, za co
również został nagrodzony.
Sukcesy Ligowiczów nie byłyby z
pewnością aż tak spektakularne, gdyby
nie wsparcie nauczycieli koordynujących projekt w każdej ze szkół. W tym
roku szczególne wyróżnienie otrzymał
Krzysztof Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Podziękowania skierowano również
dla doradcy zawodowego, Ilony Janeckiej, która przeprowadziła w szkołach
serię warsztatów, podczas których pomagała Zalogowanym odkryć ich mocne strony i predyspozycje zawodowe
oraz dyrektora 1 Oddziału Santander
Bank Polska S.A. w Świdnicy, Henryka
Kuźmińskiego i wszystkich ekspertów z
banku, którzy zorganizowali w swojej siedzibie warsztaty ekonomiczne.
Nad całoroczną aktywnością „Zalogowanych” w każdej ze szkół czuwał
nauczyciel-opiekun. Nagrody i podziękowania otrzymało dziewięciu nauczycieli: Aneta Kachnic ze Szkoły Podstawowej nr 1, Adriana Krzyżaniak ze Szkoły Podstawowej nr 2, Justyna Adamska-Litwińska, która równolegle opiekowała się uczniami w SP 4 i SP 8, Marcin
Kuc ze Szkoły Podstawowej nr 6, Renata
Jończyk ze Szkoły Podstawowej nr 105,
Alina Jasionowicz ze Szkoły Podstawowej nr 315, Anna Marcjan z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej
Dziecka”, Ewelina Leszko ze Społecznej Szkoły Podstawowej, Barbara Hollik
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy „Rzemieślnik”.
Dwie osoby uzyskały taki sam, najwyższy wynik wśród wszystkich uczestników konkursu „Zalogowani”. Pierwsze
miejsce i bon o wartości 750 zł oraz
Smartwatch HUAWEI Watch GT 2e,
otrzymali ex aequo: Miłosz Kałwak ze
Szkoły Podstawowej nr 1, Wiktoria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Trzecie miejsce i bon o wartości 500
zł, a także aparat FUJIFILM Instax Mini 11
otrzymała Natalia Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Wyróżniono również uczniów, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów. Są
to: Michał Nowicki z SP 6, Oliwier Krawczyk z SP 4, Weronika Kochanowska z
SP 1, Dominika Poroś z SP 105, Agata
Burdak z SP 6, Hanna Stanejko z SP 4,
Denis Smirnov z SP 2, Laura Panas z SP
6, Agata Włudyka z SP 4, Maja Banaszak z SP 1, Maria Marczuk z SP 1, Hanna
Jędrzejewska z SP 4, Natalia Sworobowicz z SP 8, Natalia Majewska z SP
6, Zuzanna Fedorowicz z SP 4, Karolin
Hager z SP 315, Natalia Bronicka z SP
315, Olivier Masłowski z SP 6, Julia Boczek z SP 6, Wiktoria Kulaszewska z SP
4, Gustaw Feruś z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej „Bliżej Dziecka”, Julia Maślany z SP 6, Zuzanna Synkowska z SP 1,
Szymon Wieczorek z SP 4, Aleksandra
Majewska z SP 4, Antoni Pieszczoch z
SP 1, Natalia Lipiec z SP 1, Rozalia Miszkuro z SP 1, Miłosz Kozak z SP 1, Wik-

toria Grzegorzewicz z SP 4, Magdalena
Halicka z SP 1, Aleksander Krajewski z
SP 6, Nikola Tyza z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej „Bliżej Dziecka”, Jan Moląg
z SP 8, Kornelia Strąk z SP 105, Oliwia
Darowska z SP 4.
Organizatorem
przedsięwzięcia
jest miasto Świdnica we współpracy
ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i
Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem
Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego
roku, podczas Wielkiej Gali Biznesu 2019
we Wrocławiu, program został uhonorowany statuetką Dolnośląskiego Gryfa,
jako przedsięwzięcie w szczególny sposób angażujące społeczność lokalną.
Sponsorami tegorocznej edycji byli:
ZUPBADURA Sp. z o.o., Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
Südzucker Polska S.A., Dolmeb Spółka z
o.o., KRAUSE Sp. z o.o., Wagony Świdnica Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo AMS Sp. z
o.o. oraz RST Software Masters.
Oprac.

foto: D. Gębala

180 siódmoklasistów uczestniczyło
w lekcjach obywatelskich prowadzonych przez prezydent Świdnicy, 189
ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół
podstawowych wzięło udział w konkursie „Zalogowani”. W każdej szkole odbyły
się 4 dwugodzinne warsztaty z doradztwa zawodowego, co daje łącznie 80
godzin warsztatów. Zalogowani wzięli
także udział w warsztatach ekonomicznych w świdnickim oddziale Santander
Bank Polska, obyli 29 wycieczek do 12
lokalnych firm. Uczestnicy konkursu mogli rozwiązać 9 e-bonusów, które sprawdzały ich wiedzę na temat lokalnych
przedsiębiorstw. 60 uczniów z 6 świdnickich szkół podstawowych wzięło udział
w nauce programowania na platformie
Liga Niezwykłych Umysłów, również 60
uczniów z 4 świdnickich szkół podstawowych uczyło się programować przy
użyciu robotów Dash i Dot.
Spośród 60 uczestników projektu
Liga Niezwykłych Umysłów nagrodzono
najlepszych w każdej szkole. Laureatami
zostali: Jakub Izydorczyk ze Szkoły Podstawowej nr 6, Marcin Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 2, Miłosz Kwiatek ze
Szkoły Podstawowej nr 105, Jakub Pirga ze Szkoły Podstawowej nr 8, Oliwier
Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4,
Kacper Małodobry ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Za rozwiązywanie zadań uczniowie
zdobywali ligowe punkty, tzw. neurony.
Uhonorowano trzy osoby, które uzyskały
najwyższy wynik w Świdnicy.
Pierwsze miejsce z wynikiem 5 242
000 neuronów zdobył Kacper Małodobry ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Drugie miejsce z wynikiem 4 586
500 neuronów zdobył Michał Habowski
ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Trzecie miejsce z wynikiem 2 207
500 neuronów zdobyła Klaudia Zając ze
Szkoły Podstawowej nr 1.
Wśród Ligowiczów jest uczeń Szkoły
Podstawowej nr 1 Wojciech Bętkowski,
który dołączył do programu dwa lata
temu, jako piątoklasista. Od tego czasu
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Brakuje miejsc parkingowych
przed starostwem.

Strażnicy kontrolują autobusy
i sprawdzają, czy pasażerowie
noszą maseczki
Choć koronawirus nie odpuszcza, część świdniczan ignoruje zalecane środki bezpieczeństwa. Straż
Miejska nawiązała współpracę z
MPK Świdnica i kontroluje, czy pasażerowie w autobusach mają założone maseczki. Na razie kończy się na
upomnieniach. Jeśli jednak świdniczanie dalej nie będą stosować się
do zaleceń, nie wykluczone, że posypią się mandaty.
Po licznych skargach dotyczących
lekceważenia obowiązku noszenia
maseczek w środkach komunikacji publicznej, strażnicy niemal każdego dnia
kontrolują autobusy miejskie.

- Zdecydowana większość pasażerów posiada maseczki ochronne, jednak
zdarzają się osoby, które podróżują bez
takich zabezpieczeń. Tłumaczenia są różne. Jedni zapomnieli, drudzy słyszeli, że
już nie trzeba, inni twierdzą, że maseczki
szkodzą. Na razie strażnicy upominają i
zapominalskim wręczają bezpłatnie maseczki – relacjonuje Edward Świątkowski, kierownik prewencji w świdnickiej
Straży Miejskiej. Należy jednak pamiętać, że lekceważenie obowiązujących
przepisów związanych ze zwalczaniem
pandemii może skutkować nałożeniem
mandatu karnego w kwocie do 500 zł.
ak

O braku miejsc do parkowania
przed Starostwem Powiatowym mówi
się od dawna. Problem doskwiera tym
bardziej, że w bliskim sąsiedztwie znajdują się także inne instytucje – Urząd
Skarbowy, Urząd Miejski, Sąd Okręgowy.
Od dawna mówi się o porozumieniu
instytucji i wspólnym zagospodarowaniu
skweru przed starostwem na parking. Na
tym jednak się kończy. - Parking przed
starostwem jest przedmiotem naszej
uwagi od kilku lat. Rozmawialiśmy przede
wszystkim ze starostwem, wyrażając zgodę na partycypację w kosztach. Zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Skarbowego i sądu do dyskusji. Powierzyliśmy rolę
lidera starostwu – mówił podczas sesji 18
czerwca dyrektor wydziału dróg i infra-

struktury Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Maciej Gleba.
Nieoficjalnie wiadomo, że nie wszystkie instytucje wyraziły ostateczną wole
partycypowania w kosztach. Mówi się także o tym, że obok Urzędu Miejskiego powstanie nowa siedziba Sądu Okręgowego.
- Za chwilę obok urzędu będzie budowana
nowa siedziba Sądu Okręgowego, z największą chyba salą rozpraw w Polsce. Nie
będzie możliwości zrobienia wielokondygnacyjnego parkingu pod ziemią. Powstanie jedynie podziemny parking dla pracowników. Sytuacja będzie tylko gorsza. Jeśli
sąd wprowadzi nową jakość, to ten parking,
którego jeszcze nie ma, na pewno będzie za
mały – tłumaczył Maciej Gleba.
Do sprawy wrócimy.
Ak

foto: SM

Temat zagospodarowania skweru przed Starostwem Powiatowym na
parkingi pojawił się już jakiś czas temu. Póki jednak nie będzie zdecydowanej
woli wszystkich urzędów, inwestycja nie dojdzie do skutku.

Strażnicy niemal każdego dnia kontrolują autobusy miejskie.
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foto: D. Gębala

Będzie nowy
parking?
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System segregowania odpadów w Świdnicy
BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK ŻÓŁTY

WRZUCAMY
• odpadki warzywne i owocowe
• kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
• skoszona trawa, liście
• trociny i kora drzew
• skorupki jajek
NIE WRZUCAMY
• ziemi i kamieni
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)
• kości, mięsa, wędlin, ryb
• płyt wiórowych
Pamiętaj!!
Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

SZKŁO

POJEMNIK NIEBIESKI

POJEMNIK ZIELONY

WRZUCAMY
• butelki po napojach i żywności
• słoiki
• szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
• zabrudzonego lub tłustego papieru
• odpadów higienicznych, np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki,
foliowe okienka z kopert itp.

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
POJEMNIK CZARNY
WRZUCAMY
WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO POZOSTAŁYCH
POJEMNIKÓW, A CO NIE JEST
ODPADEM NIEBEZPIECZNYM, np.:
• znicze z zawartością wosku, świece
• szkło stołowe, kryształy
porcelana, fajans
• rękawiczki lateksowe
• zniszczone obuwie
• resztki mięsa i kości, ryby
i owoce morza
• artykuły higieniczne
• wystudzony popiół
NIE WRZUCAMY
• przeterminowanych i niepotrzebnych leków oraz chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zużytych opon

Świdnica

NIE WRZUCAMY
• butelek po olejach silnikowych
• opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
• opakowań po klejach, farbach i rozpuszczalnikach
• plastikowych zabawek

PAPIER

WRZUCAMY
• książki i zeszyty
• gazety, czasopisma, katalogi
• papier do pisania i ksero
• papier do pakowania
• torby papierowe
• opakowania papierowe
• kartony i pudła, tekturę
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WRZUCAMY
• butelki PET
• plastikowe opakowania
• folie, torby foliowe
• puszki metalowe i aluminiowe po żywności
• odzież i tekstylia
• kartony po mleku i sokach
• puszki metalowe i aluminiowe
• styropian opakowaniowy
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NIE WRZUCAMY
• ceramiki, doniczek, porcelany
• szkła okiennego i zbrojonego
• luster
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• zniczy z zawartością wosku
• szkła okularowego i żaroodpornego
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Pamiętaj!!
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Wyrzucaj opakowania bez zawartości.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
SPECJALNE POJEMNIKI, SKLEPY LUB
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Do PSZOK- u mieszkańcy Świdnicy mogą bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyte baterie i akumulatory
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony
• chemikalia, w tym opakowania po
chemikaliach
• odpady zielone

• odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone
• inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych
• papier i tektura
• metale i tworzywa sztuczne
• szkło i opakowania ze szkła
• opakowania wielomateriałowe
• opakowania ulegające biodegradacji

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

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
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Angielski
z Leokadią Kasprzycką.

Pierwsze po przerwie i zarazem
ostatnie przed wakacjami warsztaty pisarskie za nami. Tym razem świdniccy
twórcy zajęli się dziennikiem.
Warsztaty pisarskie odbyły się 29
czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prowadząca, Barbara Elmanowska
omówiła temat dziennika jako gatunku
użytkowego i literackiego, w szczególności dziennika pisarza na podstawie
zapisków m.in. Susan Sontag, Witolda

Gombrowicza, Marii Dąbrowskiej, Adre
Gide’a. Przytoczyła również fragment
książki Katarzyny Bondy „Maszyna do
pisania” na temat użyteczności dziennika
w twórczym pisaniu.
Kolejne spotkanie, odbędzie się 7
września. Grupa podejmie pierwsze analizy tekstów do kolejnej powarsztatowej
antologii, która ukaże się na przełomie
grudnia i stycznia.
Oprac.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 11.00 – 12.30. – Tęskniłam za zajęciami – mówi prowadząca zajęcia, nauczycielka z 30-letnim stażem Leokadia Kasprzycka.

go zaproponowałam cykl tych spotkań.
Będziemy realizować powtórzenie z
gramatyki z rozszerzeniem na materiał
maturalny. Zajmiemy się środkami językowymi, które sprawiają młodzieży
najwięcej problemów – mówi Leokadia
Kasprzycka.
Zajęcia są bezpłatne. Można jeszcze
dołączyć do grupy. Zapisy prowadzi sekretariat Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Świdniczanka, nauczycielka języka
angielskiego zaprasza absolwentów
klas 8. i uczniów szkół średnich na bezpłatne lekcje angielskiego. Odbywają
się one do końca lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Pierwsze zajęcia odbyły się we
wtorek 7 lipca. Następne zaplanowano
w kolejne trzy wtorki, od 14 do 28 lipca. – Od 30 lat uczę w szkole i tęskniłam
już za zajęciami twarzą w twarz. Dlate-

Ak

foto: użyczone

foto: D. Gębala

Zajęcia ruszyły

Warsztaty pisarskie:
za nami pierwsze spotkanie
po przerwie pandemicznej

Ostatnie przed wakacjami warsztaty odbyły się 29 czerwca.
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FILMOWE PORANKI:

TEATR "MASKA" PRZEDSTAWIA...
07.08.2020 | 10.00

3 lipca | godz. 10.00

NA MISIOWYCH URODZINACH NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA

10 lipca | godz. 10.00
17 lipca | godz. 10.00
24 lipca | godz. 10.00

więce

r
j info

m

sw
mbp.
acji:

31 lipca | godz. 10.00
Główne zasady:
Na sali projekcyjnej może przebywać maksymalnie
15 dzieci powyżej 7. roku życia i prowadzący
spotkanie

Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
klauzuli dot. ochrony danych osobowych oraz
pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę,
że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą
zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym (w przypadku
dziecka wypełnia rodzic)

id

9 37
640 0
pl | 74
.
a
c
i
n

spektakl ukazujący wartość, jaką jest rodzina, wzajemna pomoc i szacunek

21.08.2020 | 10.00
BYĆ DOROSŁĄ BARDZO CHCIAŁA I NA MIOTLE ODLECIAŁA
bajka o zasadach bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym

28.08.2020 | 10.00
OPOWIEŚCI Z TECZKI PROFESORA KSIĄŻECZKI
bajka promująca czytelnictwo

Główne zasady:
Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia klauzuli dot. ochrony danych
osobowych oraz pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że, według swojej
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym (w przypadku dziecka wypełnia rodzic)
Przedstawienia będą odbywały się na placu z dzikami, obok Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy (w przypadku złej pogody w budynku MBP)

więcej informacji: mbp.swidnica.pl | 74 640 09 42
10.07-6.08.2020 r. |
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21-letnia Justyna potrzebuje pomocy.

Justyna Ciok z Marcinowic choruje
na nowotwór mózgu. Są tylko dwa tygodnie na uzbieranie 500 tys. zł na operację w Hannoverze i leczenie ostatniej
szansy. Przyjaciele i znajomi spieszą z
pomocą. W sobotę 11 lipca organizują
festyn charytatywny.
Justynka ma 21 lat i, zdawałoby
się, całe życie przed sobą. Życie, które od czterech lat próbuje odebrać jej
rak – złośliwy guz mózgu. Po tylu latach
walki polscy lekarze bezradnie rozłożyli
ręce i kazali jej szukać ratunku za granicą. Przez ostatni miesiąc Justyna razem
z tatą przemierzyła setki kilometrów i
spędziłą tysiące godzin w internecie.
Znaleźli klinikę w Hannoverze, w której
specjaliści jako jedyni widzą szansę na
ocalenie jej życia. Dwie operacje neurochirurgiczne będą kosztować prawie
pół miliona złotych. - Był maj 2016 roku,
miałam dopiero 17 lat, kiedy zaczęłam
zmagać się z uporczywymi bólami głowy,
do których szybko doszły wymioty. Z dnia
na dzień mój stan zdrowia się pogarszał,
a ja czułam się coraz gorzej! W końcu
przyszedł ten dzień – 25 sierpnia, kiedy
zaczęła drętwieć noga, pojawiły się zaburzenia świadomości i mowy. Pojechaliśmy
najpierw na tomograf, który pokazał, że
w mojej głowie jest guz. Potem wszystko
przyspieszyło. Po kilku dniach byliśmy już
na Śląsku i 1 września zamiast do szkoły na rozpoczęcie roku, trafiłam na stół
operacyjny. Już wtedy lekarze nie mieli
złudzeń, że guz, który wycięli, jest złośliwy!
– wspomina Justyna.
Po trzech miesiącach chemii przyszedł czas na radioterapię, a potem na
trwające ponad rok leczenie podtrzymujące. Wszystko szło bardzo dobrze.
– Byłam przekonana, że pokonałam
raka na dobre. Miałam pół roku spokoju.

foto: użyczone

Dwa tygodnie na zebranie
500 tys. na operację

Pół miliona potrzeba, aby uratować życie Justyny.

I naprawdę zdążyłam wtedy zapomnieć
o chorobie. Zdałam maturę, zrobiłam
prawo jazdy. Wydawało się, że choroba
będzie już tylko złym wspomnieniem. Niestety. Kolejne badania kontrolne zburzyły
tę wiarę. W lutym 2019 roku okazało się,
że mam wznowę! Lekarze planowali operację, ale po miesiącu kolejny rezonans
pokazał, że guz cały czas rośnie. Operacja okazała się niemożliwa. Naświetlania
również. Pozostała nam tylko chemioterapia i ogromna nadzieja, że tym razem
leczenie zadziała… Miałam siłę do działania tym, bardziej, że był przy mnie cały

czas mój chłopak, który tuż po tym, jak
rozpoczęło się kolejne leczenie, sprawił
mi ogromną niespodziankę. Zaprosił mnie
na wyjazd do Pragi, gdzie mi się oświadczył. Z dwom ukochanymi mężczyznami
u boku – z tatą i z narzeczonym zaczęłam następną batalię. Przez następny
rok przyjęłam 11 cykli chemioterapii. Niestety – w lutym tego roku okazało się, że
leczenie nie przyniosło rezultatu. Podczas
kontrolnych badań okazało się, że doszło
do wznowy. Lekarze błyskawicznie zdecydowali się na operację, podczas której nie
tylko usunęli guza, ale i pobrali próbki do

kolejnych badań. Bloczek z tkanką został wysłany na specjalistyczne badania
do Heidelbergu. Podczas szczegółowych
badań genetycznych specjaliści wskazali listę nowoczesnych leków, które mogą
być celowane dokładnie w mojego guza!
Niestety, mimo że listę leków mamy, jesteśmy bezradni, bo w Polsce nie są dostępne. Lekarze uczciwie mi powiedzieli,
że muszę szukać ratunku za granicą…
Jedyne co mogli zaproponować polscy
lekarze to standardowa chemia, na którą przyjeżdżałam raz w tygodniu. Niestety
– miesiąc temu okazało się, że ta chemia
nie zadziałała. Nie powstrzymała choroby.
Guz znów urósł – mówi Justyna.
Tym razem opinia lekarzy nie zostawiła żadnych złudzeń. Powiedzieli, że ich
możliwości się wyczerpały i nie widzą dla
dziewczyny ratunku. Dziś jedyną szansą
na zatrzymanie choroby jest operacja w
Hannoverze. Musi odbyć się jak najszybciej.
Klinika przeanalizowała dokumentację medyczną i jeden z najlepszych neurochirurgów w Europie zdecydował się operować.
Zakłada, że potrzebne będą nawet dwa zabiegi. Największym problemem jest jednak
kolosalna kwota, jaką trzeba uzbierać.
Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem zbiórki na stronie https://
www.siepomaga.pl/justyna-ciok
W pomoc dziewczynie zaangażowali się przyjaciele i znajomi dziewczyny,
którzy w najbliższą sobotę 11 lipca organizują festyn charytatywny w Marcinowicach. Lista atrakcji cały czas się rozszerza. W tej chwili wiadomo, że na pewno
odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci
i dorosłych, licytacje, zawody sportowe,
zumba, pokaz strażaków OSP, atrakcje
dla dzieci m.in. malowanie twarzy. Początek o godz. 16.00.
Oprac.

Tomasz Jaworski nowym prezesem ŚPWiK

foto: użyczone

Niezrealizowanie projektu modernizacji basenu przy ulicy Śląskiej,
brak właściwej komunikacji prezesa z
Radą Nadzorczą i właścicielem spółki, zauważalny spadek inicjatywy za-
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rządczej, a w konsekwencji utrata zaufania i zmiana na stanowisku prezesa
spółki – to główne przyczyny zmiany
prezesa Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Komunikacji.

Zmiany dokonano podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 8 lipca. Członkowie rady podkreślili mało efektywne działania, skutkujące ostatecznie
zaprzestaniem realizacji inwestycji modernizacji basenów. Proces rozpoczęty w
2016 roku na mocy porozumienia urzędu miejskiego i świdnickich wodociągów
po niespełna czterech latach wrócił do
punktu wyjścia. Wśród powodów utraty
zaufania i tym samym odwołania prezesa Jacka Sochackiego znalazł się
również fakt niepoinformowania przez
władze spółki Rady Nadzorczej jako
organu kontrolnego, ani właściciela o
fakcie wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy postępowania dotyczącego niekontrolowanego usuwania
ścieków niewiadomego pochodzenia na
terenie oczyszczalni. Proceder ten mógł
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców oraz mieć wpływ na jakość wody. Informacje o jego zaistnieniu
zostały przekazane dopiero na wyraźny wniosek właściciela, czyli Prezydent
Miasta Świdnicy. Postępowanie w tej
sprawie nadal jest prowadzone przez
Prokuraturę Rejonową w Świdnicy – informuje Witold Tomkiewicz, rzecznik
prasowy ŚPWiK.
Kierownictwo miejskich wodociągów objął powołany na prezesa za-

rządu Tomasz Jaworski, absolwent
Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończył on
również Podyplomowe Studium New
Public Management na Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu
oraz Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie
Wrocławskim. Od 2002 roku związany
z Urzędem Miejskim w Świdnicy, gdzie
przez ostatnie cztery lata jako dyrektor
kierował pracami Wydziału Gospodarki
Odpadami. - To wielkie wyzwanie, ale i
odpowiedzialność. Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa to
wbrew pozorom bardzo zbliżone dziedziny. W obu przypadkach dążymy do
ochrony naszych zasobów naturalnych
i ochrony środowiska. Do moich priorytetów w najbliższym czasie będzie należało utrzymanie tempa rozwoju ŚPWiK
oraz poprawa współpracy spółki z jej interesariuszami. Na pewno będę również
zabiegał o promocję świdnickiej wody,
jak i rozwój małej retencji. Podstawą realizacji tych planów jest jednak zgrany
zespół i wzajemna współpraca. Dlatego
też będę zabiegał o dobrą atmosferę
i wsparcie wszystkich pracowników –
podsumowuje świeżo powołany prezes Tomasz Jaworski.
oprac.
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Festiwal Schlaga wystartował.
Na początek koncert
Zuzanny i Macieja Batorów

Program festiwalu:

Z pewnością było to historyczne wydarzenie! Za nami koncert inaugurujący V Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga. To pierwszy koncert po zniesieniu obostrzeń i pierwszy w pełnym reżimie sanitarnym.

oprac.

► piątek, 17 lipca – godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św.
Trójcy
KONCERT FINAŁOWY / FINAL
CONCERT
Thomas Cornelius (Hamburg) – organy
W programie/ Programme: Bach,
Wagner, Dvorak, Rachmaninoff, Cornelius
Wydarzenia towarzyszące:
► piątek, 17 lipca – godz. 20:30
Muzyczne Foyer online z gościem
festiwalu – organistą Thomasem
Corneliusem (Hamburg)

foto: D. Gębala

Festiwal potrwa do 17 lipca. Oprócz
koncertów kameralnych i recitali organowych, przygotowane będą: wirtualne
spotkanie z muzykami po koncercie oraz
spacer historyczny po Świdnicy.
Patronem festiwalu jest organmistrz
Christian Gottlieb Schlag, założyciel
dawnej świdnickiej wytwórni Schlag&Söhne, produkującej organy piszczałkowe na cały świat (m.in. Europę, Meksyk, RPA). Schlag mieszkał i pracował w
Świdnicy przez znaczną część swojego
dorosłego życia, stąd też wysyłał swoje
instrumenty na cały Dolny Śląsk, Europę
i inne kontynenty. Dzieło jego życia to
62-głosowe symfoniczne organy piszczałkowe zbudowane w 1909 roku w
Kościele Pokoju Świdnicy, jego rodzinnej parafii. Fabryka Christiana G. Schlaga
i jego synów, działająca od 1870 r., cieszyła się tytułem Dworskiego Dostawcy Organów Jego Wysokości Cesarza i
Króla. Schlagowie wprowadzili nowatorskie rozwiązania w budownictwie organowych, a także założyli nadal istniejący
Związek Organmistrzów Niemieckich
(Verein Deutscher Orgelbaumeister). W
XIX w. i na początku XX w. Świdnica stała
się wiodącym ośrodkiem budowy organów na Śląsku właśnie dzięki Schlagom,
których grobowiec rodzinny znajduje się
na cmentarzu przy Kościele Pokoju.

► piątek, 10 lipca – godz. 18:30
Plac Pokoju 6
Krzysztof Grzybowski (Białystok) –
klarnet
Mateusz Rzewuski (Warszawa) – organy
W programie/ Programme: Bach, Baermann, Bruch, Faure, Busoni, Vierne,
Reger

W piątek 3 lipca wspólnym koncertem Zuzanna i Maciej Bator zainaugurowali festiwal im. Christiana Schlaga.

Wszystkie wydarzenia
będą transmitowane
i dostępne bezpłatnie tylko
w czasie rzeczywistym
na profilu Festiwalu Schlaga
na Facebooku.

Marta i Jakub Moneta
oczarowali świdnicką publiczność
Koncert został zorganizowany w
sobotę 4 lipca w świdnickiej katedrze.
Rodzeństwo wykonało między innymi utwory Bacha, Haendla i Widora. Po
koncercie można było nabyć, wydany w
ubiegłym roku, unikalny dwupłytowy album z muzyką organową wykonywaną

foto: D. Gębala

On - młody i utytułowany organista. Ona - znana dyrygent chóralna
i wokalistka. Jakub i Marta Moneta,
świdnickie rodzeństwo z niezwykłym
talentem muzycznym, zachwyciło gości przybyłych na koncert organowy
„Śladami Mistrzów”.

foto: D. Gębala

W sobotę 4 lipca wnętrza katedry wypełniła muzyka największych kompozytorów.

Marta i Jakub Moneta zachwycili świdniczan swoim występem.

przez Jakuba na czterech świdnickich
instrumentach, wybudowanych przez
słynną świdnicką firmę organmistrzowską Schlag und Söhne.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: prezydent Świdnicy Beata
Moskal–Słaniewska i Ordynariusz Die-

cezji Świdnickiej JE ks. bp. Marek Mendyk.
Marta i Jakub Moneta nie ukrywają,
że chcieliby organizować cykl koncertów
promujących młodych artystów. Trzymamy kciuki.
DG
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Piotr Snopczyński i Łukasz Wawrzyniak
ambasadorami akcji „Łączą nas góry”

– trwa zbiórka do puszek na integracyjne wycieczki górskie
Już w lipcu rozpocznie się druga edycja projektu „Łączą nas góry”.
Dzieci z niepełnosprawnością ruchową będą miały szansę wziąć udział
w wycieczkach górskich po dolno-

niak i świdnicki himalaista Piotr Snopczyński.
Góry są dla wszystkich – to piękna idea, która od początku przyświeca
projektowi „Łączą nas góry”. W pełnych
przygód i poruszających momentów
wyprawach po Sudetach biorą wspólnie udział osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. To przede
wszystkim mieszkańcy okolic Świdnicy,
Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Wrocławia,
Jeleniej Góry i Kłodzka. Razem pokonują
wspaniałe dolnośląskie szlaki, skutecznie rozprawiając się ze stereotypami.
Bilans pierwszej edycji projektu to 15 wycieczek, aż 167 kilometrów tras, 96 osób
z niepełnosprawnościami i 120 osób im
towarzyszących.

śląskich Sudetach. Organizator akcji
– Fundacja Ładne Historie – prowadzi zbiórkę do puszek na 15 wypraw.
Akcję wspierają wybitni sportowcy
– wałbrzyski biegacz Łukasz Wawrzy-

Polscy sportowcy pomogą
zdobywać góry

foto: M. Trzpiot

W tym roku młodym uczestnikom
oraz ich opiekunom towarzyszyć będą
wyjątkowi ambasadorzy projektu. Łukasz
Wawrzyniak, pochodzący z Wałbrzycha
były piłkarz – aktualnie zapalony biegacz
– wraz ze swoją grupą #Wawrzynteam
pomoże pchać pod górę wózki inwalidzkie, a Piotr Snopczyński – wspinający się
od prawie 30 lat polski himalaista – wraz
z ekipą ratowników GOPR ma w planach
zorganizowanie uczestnikom wjazdu na
Śnieżnik. Aby wziąć udział w wycieczce,
wystarczy wysłać e-mail na adres zapisy@ladnehistorie.pl i poczekać na wia-

W ubiegłym roku projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Odbyło się 15 wycieczek, na
łącznej trasie 167 kilometrów, w których wzięło udział 96 osób z niepełnosprawnościami i 120
osób im towarzyszących.

Dieta a nowotwory

domość zwrotną. Najbliższe wyprawy
zaplanowane są na 19 lipca – na Polanę
Jakuszycką i 26 lipca – na Wysoki Kamień. Organizator zapewnia wyżywienie,
profesjonalną opiekę i specjalistyczny
sprzęt.

Puszka na góry – wesprzyj akcję!

Turystyka górska to fantastyczna
forma rehabilitacji, jednak takie przedsięwzięcia wymagają sprzętu, na który
nie każdy może sobie pozwolić. W 2019
roku, dzięki przyznanym dotacjom, Fundacja Ładne Historie zakupiła niezbędne wyposażenie, wyszkoliła kadrę oraz
pokryła związane z organizacją koszty.
W tym roku pomysłodawcy akcji muszą
radzić sobie bez finansowania publicznego. Z tego powodu ruszyła zbiórka do
puszek w zaprzyjaźnionych miejscach w
całym regionie m.in. Świdnicy, Szklarskiej
Porębie, Jedlinie Zdrój czy Schroniskach
PTTK w Andrzejówce i Zygmuntówce.
Dołączyć może każdy – wystarczy odrobina miejsca na puszkę. Można także
dorzucić się do wirtualnej skarbonki za
pośrednictwem strony: https://ladnehistorie.pl/wesprzyj-nas. Cel to organizacja minimum 15 górskich wycieczek!
Każdy może włączyć się w ruch wolontaryjny, by wspólnie promować równość społeczną poprzez aktywny i zdrowy tryb życia. Szczegółowe informacje
na stronie www.ladnehistorie.pl
Oprac.

Wkręcające
się paznokcie

Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki
wzrost zachorowań na nowotwory.
Znaczna ich część jest wynikiem stylu życia
i wpływu środowiska. Ocenia się, że
ok. 20–30 % wszystkich nowotworów
złośliwych to nowotwory dietozależne, w
rozwoju których duże znaczenie mają czynniki
żywieniowe. Ryzyko występowania raka może
być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie
prawidłowej masy ciała, spożywanie
odpowiedniej ilości warzyw i owoców,
unikanie alkoholu, papierosów czy stresu.

– przyczyny, leczenie
Paznokcie potrafią dostarczyć nam wielu zmartwień, ale też
bólu. Zwłaszcza, kiedy zaczną się wkręcać. Już samo określenie
„wkręcający się paznokieć” boli. A co to jest i co z nim zrobić, jeśli się przytrafi?

Co zrobić, kiedy jednak zachorujemy i istotne jest
wprowadzenie odpowiedniej dietoterapii?

BIAŁKO

Owoce i warzywa są cennym źródłem związków
o działaniu przeciwnowotworowym, takich jak
antyoksydanty (witaminy C, E, A; selen), błonnik
pokarmowy czy też polifenole.
▪ polifenole i witaminy: wybieraj ciemne winogrona, czarny bez, dziką różę, porzeczkę czarną, żurawinę, aronię, czarną jagodę, borówkę,
czerwoną cebulę, czerwoną kapustę, szparagi,
brokuły, szpinak – im produkty ciemniejsze, tym
zdrowsze. Zielona herbata jest również bogatym
źródłem polifenoli.
▪ selen: łosoś, tuńczyk, jaja, ryż, wątróbka, kiełki i
warzywa szczególnie z terenów, gdzie ziemia jest
zasobna w selen. Zawartość selenu w orzechach
brazylijskich waha się od 8 do 219 mcg na sztukę.
Niestety, te dostępne na polskim rynku, pochodzące z Boliwii lub Peru zawierają minimalne ilości omawianego pierwiastka.
▪ cynk: głównym źródłem jest żywność pochodzenia zwierzęcego - mięso, jaja, wątroba, ryby
lub roślinnego - nasiona dyni, słonecznika, otręby
orkiszowe, kiełki pszenicy, cebula i czosnek.
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Liczne badania wykazały, że kwasy tłuszczowe
omega-3 mają działanie stymulujące układ odpornościowy i działanie przeciwzapalne. Przede
wszystkim należy zwrócic uwagę na przeciwzapalne działanie kwasu z rodziny n-6 ( kwas
-γ linolenowy (GLA)), którego bogate źródła stanowią nasiona ogórecznika, czarnej porzeczki czy
wiesiołka. Badania wykazały, że podawanie GLA
chorym na niektóre rodzaje nowotworów bezpośrednio do tkanki, skutkowało całkowitym zamknięciem naczyń krwionośnych odżywiających
nowotwór. Wybieraj zatem olej z wiesiołka, ziarna
z wiesiołka lub olej z czarnej porzeczki.
Nie istnieje uniwersalna dieta w nowotworach, która
pozwoli odpowiednio zadbać o potrzeby każdego
chorego. Dlatego w dietoterapii należy uwzględnić
wiele czynników, takich jak: aktualny stan odżywienia pacjenta, rodzaj nowotworu, choroby współistniejące, ewentualne powikłania leczenia.

DIETAMINKA
dietetyk
kliniczny,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
Przychodnia BHmed, ul. Zamenhofa 42
ŚWIDNICA

Pojawić się może z kilku
powodów. Po pierwsze
– możemy odziedziczyć
tę chorobę genetycznie.
Po drugie, występujące
prawie w każdym wpisie,
niewygodne obuwie przyczynia się do ściskania palców
i paznokci i w efekcie doprowadza
do ich deformacji. Po trzecie starzejemy się. Codziennie jesteśmy starsi i
nasze tkanki też. Po czwarte – źle obcinane paznokcie odpłacają nam za złe
traktowanie. A kiedy już zacznie się ów

proces wbijania blaszki w
wały paznokciowe, to ból
będzie nieustanny I SAM
NIE MINIE. Konieczna będzie pomoc specjalisty podologa.
Zapraszam do gabinetu.
Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy
przy ul. Jagiellońskiej 1/02
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
tel. 603 381 381

artykuł promocyjny

ZIARNA, PESTKI, WARZYWA I OWOCE

KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA-3

reklama

W procesie leczenia onkologicznego białko
odgrywa istotną rolę w aktywowaniu układu
odpornościowego. Zwiększanie ilości białka pochodzenia zwierzęcego jest konieczne, gdyż jest
ono lepiej przyswajalne przez organizm. Pacjent
powinien spożywać średnio ok. 2g białka / kg
m.c. na dzień, jednak zapotrzebowanie na ten
składnik ustala się indywidualnie. Źródłem białka
są: chude białe mięso ryb, jajka, sery i przetwory
mleczne, warzywa strączkowe, nasiona, orzechy.

aktualności

„Lato na podwórku”
po raz piąty

ak

foto: użyczone

5. edycja „Lata na podwórku” wystartowała 29 czerwca na przekór deszczowej pogodzie! Przed najmłodszymi 50 dni
zajęć i niespodzianka - publikacja, opracowana przez twórczynie projektu Do Dizajnu, z inspiracjami do własnej twórczej
pracy i zabawy w domu, której poszczególne części będzie można otrzymać na
podwórkach każdego kolejnego tygodnia.
A co na podwórkach? Jak co roku, zajęcia dla dużych i małych, które pozwalają
się uczyć, rozwijać i poznawać, a przede
wszystkim, w ciekawy sposób spędzać
wspólnie wakacyjny czas. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00.
Nowością w tym roku jest letnie kino
podwórkowe. Wspólnie ze Świdnickim
Ośrodkiem Kultury i organizatorami Festiwalu Filmowego Spektrum, przygotowywane są plenerowe pokazy filmowe. Selekcji filmów dokonał jeden z twórców festiwalu, Lech Moliński.
Wszystkie pokazy są bezpłatne, mile
widziane własne koce.
Działanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury oraz środków Gminy Miasta Świdnica ze środków pochodzących z opłat za
sprzedaż alkoholu w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
Gminie Miasto Świdnica na 2020 rok.
Zajęcia podwórkowe z roku na rok przyciągają coraz więcej chętnych do zabawy dzieci.
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Pobiegali przed wakacjami!

foto: D. Gębala

113 uczestników zgromadziły
pierwsze po ograniczeniach związanych z pandemią, a ostatnie przed
wakacjami, zawody cyklu Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. Impreza przy pięknej słonecznej pogodzie w czwartek, 25 czerwca odbyła
się na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.
Na dzieci i młodzież czekało 12
biegów na dystansach od 60 do 1200
metrów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
piękne pamiątkowe medale oraz słodki poczęstunek. Ponieważ w związku
z pandemią z planowanych czterech
spotkań odbyły się tylko dwa, organizatorzy zadecydowali o rezygnacji
z nagradzania w klasyfikacji generalnej. Warto wspomnieć, że przy okazji
tych oraz wcześniejszych zawodów
lekkoatletycznych (Bieg Pamięci Ja-

Absolutny hit na start III ligi!
Do Świdnicy przyjedzie
Ruch Chorzów!

Oprac.

Puchar jest nasz!
Biało-zieloni z Pucharem Polski

foto: D. Gębala

14-krotny Mistrz Polski Ruch Chorzów będzie rywalem Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica w 1. kolejce III ligi grupy III. Hitowe spotkanie odbędzie się w
sobotę 1 sierpnia. Będzie się działo!
Szczegółowy terminarz rundy jesiennej
sezonu 2020/2021:
1. kolejka (1.08): Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – Ruch Chorzów
2. kolejka (8.08): Warta Gorzów Wielkopolski –
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
3. kolejka (12.08): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – MKS Kluczbork
4. kolejka (15.08): Piast Żmigród – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica
5. kolejka (22.08): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – Ślęza Wrocław
6. kolejka (29.08): Zagłębie II Lubin – Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
7. kolejka (5.09): Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – Polonia Bytom
8. kolejka (12.09): Lechia Zielona Góra – Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
9. kolejka (19.09): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – Rekord Bialsko-Biała
10. kolejka (26.09): Polonia Nysa – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica
11. kolejka (3.10): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – ROW 1964 Rybnik
12. kolejka (10.10): Stal Brzeg – Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
13. kolejka (17.10): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – pauza
14. kolejka (24.10): Gwarek Tarnowskie Góry –
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
15. kolejka (31.10): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – Miedź II Legnica
16. kolejka (7.11): Pniówek Pawłowice Śląskie –
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica

nusza Kusocińskiego) wśród widzów i
uczestników krążyła puszka, do której
można było wrzucić datek na zakup
wózka sportowego dla niepełnosprawnych dzieci. Konto akcji zasiliła kwota
315 złotych i 40 groszy. Organizatorzy
imprezy mają nadzieję, że od września
warunki epidemiczne pozwolą na rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie
kolejnego cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Świdnickie
Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna
inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej,
Świdnickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Świdnicy oraz Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami
tej edycja były firmy Matex Świdnica i
Szkoła spawania Wiktor Brydak.

17. kolejka (14.11): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – LKS Goczałkowice Zdrój
18. kolejka (21.11): Górnik II Zabrze – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica
19. kolejka (28.11): Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – Foto-Higiena Gać
III liga, grupa III:
Polonia Bytom
Ruch Chorzów
MKS Kluczbork
Rekord Bielsko Biała
Gwarek Tarnowskie Góry
Pniówek Pawłowice Śląskie
Górnik II Zabrze
Lechia Zielona Góra
Ślęza Wrocław
Foto-Higiena Gać
Miedź II Legnica
ROW 1964 Rybnik
Stal Brzeg
Zagłębie II Lubin
Piast Żmigród
Warta Gorzów Wielkopolski
Polonia Nysa
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
LKS Goczałkowice Zdrój

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
zwycięzcą Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Biało-zieloni pokonali na wyjeździe dzielny
Śnieżnik Domaszków 7:1 i mogą się
już szykować do batalii na szczeblu
wojewódzkim.
Przypomnijmy, że biało-zieloni w
drodze do wielkiego finału pokonali
kolejno: Sudety Dziećmorowice (0:11),
Czarnych Wałbrzych (1:11), Orła Lubawkę (1:6), MKS Szczawno Zdrój (0:9), AKS
Strzegom 4:3 i Bielawiankę Bielawa
(1:2). Finałowy rywal świdniczan czyli przedstawiciel wałbrzyskiej A klasy
grupy III to największa niespodzianka
tegorocznego okręgowego Pucharu
Polski. Warto odnotować, że Śnieżnik
po drodze do decydującego spotkania
zdołał pokonać między innymi IV-ligową Lechię Dzierżoniów. Dlatego możliwość rywalizacji z beniaminkiem III
ligi był dla gospodarzy finału rozegranego w sobotę 4 lipca sporą nobilitacją i możliwością sprawdzenia swoich
umiejętności na tle bardziej renomowanego rywala. Mimo ambitnej postawy gracze Śnieżnika nie byli w stanie
przeciwstawić się dobrze dysponowanym świdniczanom. Podopieczni
Rafała Markowskiego już do przerwy
prowadzili 4:0 a hat-trickiem popisał
się młody napastnik Dorian Krakowski.
Tuż po rozpoczęciu drugiej części gry
gospodarze zdołali strzelić bramkę na
1:4. Chwila radości Śnieżnika nie trwała

zbyt długo, bowiem kilka minut później
kolejnego gola dla Polonii-Stali strzelił
Edil De Souza Barros. Swoje trafienia
dołożyli także Borowy i Baumgarten.
Ostatecznie spotkanie zakończyło
się wynikiem 1:7. Po ostatnim gwizdku przyszedł czas na radość i ceremonię wręczenia medali i pucharu za
zdobycie Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej.
Śnieżnik Domaszków – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica 1:7 (0:4)

Grzegorz Socha 46 – Dorian Krakowski 10,
21, 36, Adam Dubinko 42 (s), Edil 51, Grzegorz
Borowy 56, Marcos Pauli Baumgarten 79

Z kim biało-zieloni zagrają w półfinale dolnośląskiego Pucharu Polski?
W środę odbędą się pozostałe trzy
finały stref okręgowych (Wrocław, Legnica i Jelenia Góra), a dzień później w
czwartek 9 lipca odbędzie się losowanie par półfinałowych. Tylko zwycięzca
wojewódzkiego PP uzyska awans na
szczebel ogólnopolski.
▪ Dolnośląski ZPN – Wrocław
Ślęza Wrocław – Śląsk II Wrocław 8 lipca – 18:00
▪ Dolnośląski ZPN – Legnica
Kuźnia Jawor – Zagłębie II Lubin 8 lipca – 18:00
▪ Dolnośląski ZPN – Jelenia Góra
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Apis Jędrzychowice, 8 lipca – 18:00
Daniel Gębala

Daniel Gębala

Po długiej przerwie na trasy odcinków specjalnych wyruszyły 132 załogi,
w tym m.in. 6 aut klasy R5 startujących
na co dzień w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. W dniach
20-21 czerwca w Nowej Rudzie odbył
się 4. Rally IRECO Motorsport Tarmac
Masters. W rajdzie wystartowała również świdnicka załoga Kryształ Rally
Team w nieco zmienionym składzie.
Na fotelu pilota Daniela Trybusa zastąpił również świdniczanin – Maciej Uss,
który będzie teraz stałym pilotem w
teamie.
– Rajd rozpoczął się dla nas drobną
awarią w drodze na zawody, którą na
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szczęście udało się sprawnie naprawić.
W niedzielę mogliśmy już bez problemów
walczyć na odcinkach z załogą Grzegorza i Izabeli Papierskich i ostatecznie
zająć 1. miejsce w klasie TM5. Niestety
liczba konkurentów w klasie nie dopisała,
a ze względu na wypadki mogliśmy przejechać jedynie połowę odcinków specjalnych przewidzianych w tym rajdzie. Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom i
partnerom bez których nasz start nie byłby możliwy: Miasto Świdnica, Wolnet, MyPaco, Tuningproject.pl, Power ECU, Dbam
o samochód – relacjonuje Krzysztof Trybus.
Daniel Gębala

foto: D. Iwanow

Po długiej przerwie wrócili na trasę!

sport

Rekordowo i międzynarodowo!
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pierwszy
w sezonie wakacyjnym turniej siatkówki plażowej zorganizowany w niedzielę 28
czerwca na boiskach Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. 36 par męskich
i 27 drużyn kobiet to przeszło dwa razy więcej zgłoszonych drużyn niż bywało
to w najlepszych sezonach!

Klasyfikacja zwycięzców turnieju:
Kobiety
1. Agnieszka Sitko, Natalia Semeniaka
(Wrocław)
2. Dominika Sobolska, Karolina Lorek
(Wrocław)

foto: D. Gębala

Ciekawostką rywalizacji był udział
zawodników zagranicznych z Rosji i Ukrainy. Zdecydowana większość
uczestników to przyjezdni z takich miast
jak: Wrocław, Jawor, Wałbrzych, Lubin,
Kudowa Zdrój, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Brzeg Dolny, Legnica, Głogów,
Nowa Ruda, Żarów. Cieszy też fakt, że
obok stałych bywalców plażówki w
Świdnicy wiele par zagościło u nas po
raz pierwszy, zwłaszcza jeśli chodzi o kategorię kobiet. Było też dużo młodzieży z
klubów ze Świdnicy i Głogowa.
3. Katarzyna Kowalska, Paula Cieślak (Jelenia Góra)
4. Ewa Mirosławska, Aleksandra Deptuch
(Wrocław)
Mężczyźni
1. Viatcheslav Tarasov, Kacper Bołda
(Wrocław)

2. Mateusz Bury, Paweł Frydrychowski
(Wrocław, Kudowa Zdrój)
3. Dmitrij Kurianov, Volodymyr Kushch
(Wrocław)
4. Wiktor Mordarski, Dominik Płużka
(Wałbrzych)

Do rozegrania zostały jeszcze dwa
turnieje z cyklu wakacyjnej siatkówki
plażowej. 19 lipca zmierzą się miksty,
a na 9 sierpnia zaplanowano zmagania
wśród panów.
Daniel Gębala

W siedzibie Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej rozlosowano terminarz
II ligi na sezon 2020/21. Rozgrywki ruszą 19 i 20 września. Na inaugurację
ŚKPR zmierzy się na własnym parkiecie
z Wolsztyniakiem.
Aktualnie w lidze jest trzynaście
drużyn. Wobec wcześniej awizowanego
składu brakuje GOKiS-u Kąty Wrocławskie. Można się spodziewać, że jeśli ten
zespół nie otrzyma promocji do I ligi, to
wskoczy na wakujące miejsce aktualnie
oznaczone pauzą. Przypomnijmy, że w
porównaniu do poprzedniego sezonu w
lidze pojawiło się dwóch beniaminków:
Polonia Środa Wlkp. i Spartakus Buk.
Brakuje Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie
(awans) i wspomnianego GOKiS-u Kąty
Wrocławskie. Sezon 2020/21 potrwa od
19-20 września do 15-16 maja. Pierwsza
runda zakończy się 19-20 grudnia. Runda
rewanżowa rozpocznie si ę 6-7 lutego.
Szare Wilki rozpoczną domowym me-

czem z Wolsztyniakiem. Tydzień później
zagrają w Dzierżoniowie z Żagwią, a następnie w Świdnicy z Trójką Nowa Sól.
Terminarz I rundy ŚKPR-u:

1. kolejka (19/20.09): ŚKPR Świdnica – Wolsztyniak Wolsztyn
2. (26/27.09): Żagiew Dzierżoniów – ŚKPR
Świdnica
3. (3/4.10): ŚKPR Świdnica – Trójka Nowa Sól
4. (10/11.10): Moto-Jelcz Oława – ŚKPR Świdnica
5. (17/18.10): ŚKPR Świdnica – Sparta Oborniki
Wielkopolskie
6. (24/25.10): SPR Oleśnica – ŚKPR Świdnica
7. (7/8.11): ŚKPR Świdnica – pauza
8. (14/15.11): ŚKPR Świdnica – Tęcza Kościan
9. (21/22.11): Zew Świebodzin – ŚKPR Świdnica
10. (28/29.11): ŚKPR Świdnica – Spartakus Buk
11. (5/6.12): Dziewiątka Legnica – ŚKPR Świdnica
12. (12/13.12): ŚKPR Świdnica – Polonia Środa
Wielkopolska
13. (19/20.12): Orlik Brzeg – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica
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Na początek z Wolsztyniakiem
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SPRAWDŹ MODELE DOSTĘPNE
OD RĘKI U DEALERA FORDA

6 MIESIĘCY WAKACJI BEZ RAT*
ORAZ PAKIET KORZYŚCI DO 17 550 PLN
*Sprawdź propozycję. Propozycja ważna do 30.09.2020 r.

Zużycie paliwa i emisja CO₂ określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich) dla Forda Puma 2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD: 6.5 l/100 km; 148 g/km (bez ładowania baterii z
zewnętrznego źródła) i 1.4 l/100 km; 32 g/km (z ładowaniem baterii z zewnętrznego źródła). Na zdjęciu Ford Puma w wersji ST-Line z wyposażeniem opcjonalnym.
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| DFS MOTORS Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Szarych Szeregów 5, tel. (74) 853 79 13, www.dfsmotors.com.pl

