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Świdniczanie pamiętali 
o Cudzie nad Wisłą 

str. 10-11

Symboliczne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa, uroczysta msza, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz pik-
nik wojskowy – za nami obchody święta Wojska Polskiego. 

Podziel się darem życia
Krew jest najcenniejszym 
darem, jaki możemy ofiarować 
drugiemu człowiekowi. Można 
ją oddawać podczas zbiórek 
krwi, które odbywają się w każdy 
czwartek w budynku przy ul. 
Słobódzkiego 21. Przyjdź, oddaj 
krew, w regionalnym centrum 
krwiodawstwa dramatycznie jej 
brakuje. str. 2

Janina Garaszczuk: ponad pół wieku w Świdnicy
Ciepła, skromna, życzliwa, 
pełna optymizmu, choć w 
pamięci wciąż przewijają się 
wspomnienia trudnych chwil 
zesłania na Sybir. Głodu, zimna, 
chorób. Janina Garaszczuk, 
wieloletnia sekretarz Związku 
Sybiraków, 9 sierpnia skończyła 
90 lat, z czego 62 spędziła w 
Świdnicy. str. 6-7



2 |  21.08-3.09.2020 r.Świdnica

aktualności

biuletyn informacyjny

wydawca

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl

tel. 74 640 09 38, 576 767 970 www.mojaswidnica.pl

redaktor naczelny: 
p.o. Agnieszka Komaniecka

reDaGuje zespół:   
Daniel Gębala, Agnieszka Komaniecka 

Justyna Cader
fotoreporter: Daniel Gębala

d.gebala@mojaswidnica.pl

reklama i marketing

Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl

marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512 

druk
polska press sp. z o.o., 

Oddział poligrafia, 
Drukarnia w sosnowcu 

Nakład: 15.000 egz.
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi 
z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca 
materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Anonimów nie publikujemy.

Świdnica

Podziel się darem życia
Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Można 

ją oddawać podczas zbiórek krwi, które odbywają się w każdy czwartek w budynku przy ul. 
Słobódzkiego 21. Przyjdź, oddaj krew, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy w regional-
nym centrum krwiodawstwa dramatycznie jej brakuje.

Zbiórki odbywają się w każdy 
czwartek w godz. od 9.00 do godz. 
13:00 w budynku przy ul. Słobódz-
kiego 21 (dawne Gimnazjum nr 1). Co-
dziennie można też oddawać krew 
w Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu. 

W wakacje brakuje krwi
Wakacje od wielu lat są cza-

sem bardzo trudnym dla publicznej 
służby krwi w Polsce. Nie pomaga 
panująca pandemia koronawiru-
sa. Brakuje wszystkich grup krwi. 
- Spadek poboru krwi w okresie wa-
kacyjnym spowodowany jest między 
innymi wyjazdami na wakacje i wy-
jątkową sytuacją spowodowaną epi-
demią koronawirusa. Zwracamy się 
do Honorowych Dawców Krwi oraz 
wszystkich zdrowych osób, które w 
ostatnim czasie nie podróżowały do 
innych krajów i  nie miały kontaktu z 
osobą zakażoną wirusem lub były ob-
jętą kwarantanną, o zgłaszanie się do 
centrum krwiodawstwa lub na ekipy 
wyjazdowe w celu oddania krwi. Ak-
tualnie potrzebne są wszystkie grupy 
krwi. Szczególny apel kierujemy do 
osób z grupą krwi O RhD- (minus), po-
nieważ w nagłych wypadkach może 
być przetoczona każdemu pacjento-
wi, jeszcze przed oznaczeniem grupy 
krwi – mówi Natalia Kozdrowiecka, 
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Krew można oddawać w każdy czwartek w budynku po dawnym Gimnazjum nr 1.

specjalista ds. promocji krwiodaw-
stwa RCKiK w Wałbrzychu.

Oddawanie jest bezpieczne
Podczas oddawania krwi zacho-

wywane są wszelkie procedury bez-
pieczeństwa. - Każdemu Dawcy, za-
nim przystąpi do rejestracji, mierzona 
jest temperatura, obowiązkowe jest też 
wypełnienie ankiety, w której musimy 
podać, czy nie chorowaliśmy na CO-
VID- 19 oraz czy mieliśmy styczność z 
osobą zakażoną, czy w ostatnim czasie 
nie mieliśmy objawów infekcji. Dodat-
kowo obowiązkowe są: maseczki, de-
zynfekcja dłoni oraz zachowanie 2-me-
trowego dystansu – tłumaczy Natalia 
Kozdrowiecka.

Przypomnijmy, krew mogą odda-

wać osoby w wieku od 18 do 65 lat, 
wadze min. 50 kg, w bardzo dobrym 
stanie zdrowia. W dniu oddawania 
krwi należy mieć ze sobą dokument 
tożsamości ze zdjęciem, być wypo-
czętym i zjeść lekkostrawny posiłek. 
W ciągu doby poprzedzającej odda-
nie krwi zaleca się wypić ok. 2 litrów 
płynów. Oddawania krwi nie należy 
się obawiać, ponieważ jest ono bez-
pieczne. Na wszystkich etapach po-
bierania krwi używa się wyłącznie 
sprzętu jednorazowego użytku. Od-
dawanie krwi nie szkodzi zdrowiu. - 
Pomóżmy wszystkim, którzy czekają na 
powrót do zdrowia. Wystarczy godzi-
na, żeby uratować komuś życie, w tym 
samo oddanie trwa około 8-10 minut – 
apeluje Natalia Kozdrowiecka. 

Krwi nie można długo przecho-
wywać, koncentrat krwinek czerwo-
nych przechowywany jest 42 dni, a 
koncentrat krwinek płytkowych za-
ledwie 5 dni, dlatego konieczne jest 
stałe, regularne oddawanie krwi, każ-
dego dnia potrzebni są krwiodawcy.

Agnieszka Komaniecka
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Od środy, 12 sierpnia, świdnic-
ka IT funkcjonuje w nowej siedzi-
bie, na parterze budynku Rynek 
39/40 w przestronnych i nowocze-
śnie zaaranżowanych pomieszcze-
niach.

Turystom udostępniono stano-
wisko komputerowe z dostępem do 
internetu. Każda osoba odwiedza-
jąca Informację, będzie mogła wy-
godnie odpocząć, kupić  pamiątki 
związane ze Świdnicą i produkty re-
gionalne. Miejsce dostosowane zo-
stało dla osób niepełnosprawnych.

W Informacji Turystycznej wy-
stawiane będą także prace lokal-
nych artystów. W tej chwili może-
my podziwiać, jak również nabyć 
dzieła Kamili Karst, Roberta Kukli 
i Magdaleny Kucharskiej. - Nowa 
siedziba Informacji pozwoli na ob-

sługę przyjeżdżających do Świdnicy 
turystów w wygodnych, komforto-
wych warunkach. Chcemy ich także 
zachęcić do zakupu regionalnych 
produktów. Naszą intencją było 
również stworzenie miejsca do eks-
pozycji prac świdnickich twórców. 
Cieszę się, że udało się pomysł ten 
sfinalizować ze wsparciem unijnych 
środków – mówi prezydent Beata 
Moskal-Słaniewska. 

W budynku Rynek 39/40 utwo-
rzono nie tylko nową Informację Tu-
rystyczną, ale całą sferę aktywności 
obywatelskiej z salami warsztato-
wymi i szkoleniowymi. 

Zadanie zrealizowano w ramach 
projektu „Rewitalizacja przestrzen-
no-społeczna Miasta Świdnica – 
przebudowa ul. Siostrzanej oraz 
śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 

Informacja Turystyczna  
w nowej siedzibie

Swobodny dostęp do internetu, możliwość kupienia pro-
duktów regionalnych, wystawa prac świdnickich twórców – 
to tylko niektóre udogodnienia i atrakcje nowej lokalizacji 
Informacji Turystycznej. 

kwartałów ul. Siostrzana – Rynek, 
wraz z przebudową i wyposażeniem 
budynku Rynek 39-40”, dofinanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 
Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura 
spójności społecznej, Działania 6.3 
Rewitalizacja zdegradowanych ob-
szarów, Poddziałania 6.3.4 Rewitali-
zacja zdegradowanych obszarów – 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Oprac. 

Informacja Turystyczna funkcjonuje w nowej siedzibie w Rynku 39/40.
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Nauka w dobie epidemii.  
Szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku 
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W niezwykły sposób uczcili setną 
rocznicę urodzin niezwykłego czło-
wieka.  8 sierpnia z inicjatywy Fundacji 
Wspierania Sportu Łączy nas Football 
odbył się symboliczny bieg sztafeto-
wy na dystansie 100 km. – Postano-
wiliśmy razem ze wszystkimi stowa-
rzyszeniami promującymi w naszym 
mieście bieganie, uczcić setną rocz-
nicę urodzin św. Jana Pawła II, Papieża 
Polaka, patrona Świdnicy, wielkiego 
entuzjastę sportu – tłumaczy prezes 
fundacji Wiesław Żurek.

Sztafeta wystartowała punktualnie 
o 9:00 na terenie Świdnickiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Tego dnia nie liczyły 
się rezultaty, ale dobra zabawa i wspo-
mnienie św. Jana Pawła II. Biegacze 
mieli do pokonania łącznie 25 cztero-
kilometrowych pętli. W czasie trwania 
biegu prowadzona była akcja charyta-
tywna na zakup sportowego wózka do 
biegania oraz na specjalistyczny rower 
dla niepełnosprawnego świdniczanina 
Marcina Kozubskiego. Marcin marzy o 
takim rowerze od kilku lat, ale, nieste-
ty, nie stać go na taki wydatek. Akcję 
zbierania środków na wózek prowadzą 
wspólnie Świdnicka Grupa Biegowa 
i klub triathlonowy Żelazna Świdnica. 

100 km w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II!

Ministerstwo edukacji narodowej 
i Główny Inspektor Sanitarny przed-
stawili wytyczne związane z organi-
zacją zajęć w szkole, wydawaniem 
posiłków, higieną, czyszczeniem, de-
zynfekcją pomieszczeń i powierzchni, 
postępowaniem w przypadku podej-
rzenia zakażenia u uczniów i pracow-
ników szkoły. Jako główną wytyczną 
podano bezwzględne przestrzeganie 
podstawowych zasad higieny: częste 
mycie rąk, ochrona podczas kichania i 
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i 
nosa przez osoby trzecie przychodzą-
ce do szkoły lub placówki, regularne 
czyszczenie pomieszczeń. Co ważne, 
uczniowie w klasach nie będą musieli 
nosić maseczek. W miarę możliwo-
ści zalecono taką organizację pracy 
i jej koordynację, która umożliwi za-
chowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na 
podstawie wytycznych przygotowują 
wewnętrzne regulaminy lub procedu-
ry funkcjonowania szkoły i placówki w 
czasie epidemii. 

Zmieniają procedury
Wiadomo, że szkoły będą za-

mknięte dla osób z zewnątrz. Przy-
gotowywane są też takie rozwiązania, 
które ograniczą przemieszczanie się 
dzieci po szkole i wzajemny kontakt 
pomiędzy klasami. – Na pewno rodzi-
ce nie będą mogli wejść do szkoły. Roz-
ważamy też taką organizację pracy, by 
każda klasa miała wyznaczony gabi-
net i nie przechodziła przez inne sale 
– mówi Małgorzata Gryń-Chlebicka, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Świdnicy. 

- Akurat w budynku naszej szkoły 
jest 5-6 wejść. Z oddzieleniem dzieci od 
siebie nie będzie problemu. Myślimy też 
nad tym, by to nauczyciele przechodzili z 
klasy do klasy, a nie odwrotnie – tłuma-
czy Renata Begierska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Świdnicy. 

Obaw jest jednak znacznie więcej. 
– Przygotowujemy się do rozpoczęcia 
roku zgodnie z wytycznymi. Tak napraw-
dę jednak wszystko spada na dyrektora i 
tego się obawiam – dodaje Renata Be-
gierska. Dyrektorzy zdają sobie sprawę, 
że wiele problemów, czy sytuacji po-
wstanie w czasie trwania nauki. – Wiele 
spraw będzie wymagało bieżącej reakcji. 
Wszystkie decyzje będą podejmowane 
we współpracy z sanepidem. W tej chwi-
li trudno wszystko przewidzieć – mówi 
Małgorzata Pielach, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 105 w Świdnicy. Nie 
mają też złudzeń, że nie uda się zacho-
wać pełnego dystansu między ucznia-
mi. Jeśli zachowana będzie izolacja w 

szkole, to dzieci będą spotykać się po-
południami.

Trzy warianty nauczania
Według wytycznych sanitarnych, 

w zależności od sytuacji epidemicznej 
inspektor sanitarny dopuszcza  przej-
ście na system kształcenia „mieszany” 
lub „zdalny”. Przygotowywane są trzy 
warianty nauczania: tradycyjny (dzieci 
uczą się w szkole), mieszany – hybry-
dowy (dyrektor po uzyskaniu zgody 
sanepidu może zdecydować o tym, 
by część uczniów uczyła się tradycyj-
nie, część – w domu zdalnie), zdalny 
(wszystkie dzieci uczą się online). Choć 
dyrektorzy przygotowują się do realiza-
cji każdego z tych wariantów, to wątpli-
wości budzi sposób podziału klas, jeśli 
konieczne okaże się nauczanie mie-
szane. – Nauczania hybrydowego boję 
się najbardziej, niemniej odrobiliśmy lek-
cje z początku pandemii i udoskonalamy 
system nauczania zdalnego. W tym mo-

Trzy warianty nauczania i zmiana organizacji pracy, aby ograniczyć kontakt między oso-
bami przebywającymi w placówce. Świdnickie szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku 
szkolnego. – To będzie jeden z najtrudniejszych okresów w szkolnictwie – mówi Małgorzata 
Gryń-Chlebicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8.

mencie założenie jest takie, że jeśli szkoła 
będzie musiała przejść na naukę zdalną, 
to nauczyciele będą pracować w szkole, 
w godzinach obowiązywania planu lekcji 
– tłumaczy Małgorzata Gryń-Chlebicka. 

Obaw o wiele więcej
Niepokój dyrektorów budzi o wiele 

więcej rzeczy. Jak zapewnić bezpie-
czeństwo nauczycielom powyżej 50. 
roku życia, czy uczniom będącym w 
grupie ryzyka? – W naszej szkole mamy 
dzieci przewlekle chore i dla nich zagro-
żenie jest naprawdę realne. Są narażone 
o wiele bardziej niż inni i wiem, że rodzice 
odczuwają niepokój. W takiej sytuacji o 
formie nauki będzie decydować opinia 
lekarza. Poza tym, jak będzie wyglądać 
nauczanie zdalne? Wiadomo, że rodzice 
pracują i często do południa nie mają 
możliwości dopilnowania dzieci i często 
odrabiają zadania popołudniami. Nie 
wyobrażam sobie też, żeby uczniowie 
klas pierwszych uczyli się w domach. 
Wiele problemów przed nami – mówi 
Małgorzata Gryń-Chlebicka. Dyrekto-
rzy mają świadomość wyzwań, sytuacji, 
których nie da się przewidzieć. Liczą na 
wzajemną współpracę. – Problemów jest 
bardzo dużo. Wymieniamy się z innymi 
dyrektorami uwagami i doświadczenia-
mi. Przed nami też wspólne spotkanie. Na 
pewno czeka nas jeden z najtrudniejszych 
okresów. Musi być czysto, bezpiecznie, aby-
śmy mogli mieć czyste sumienie. Sytuacje 
na pewno będą różne i będziemy musieli 
je rozwiązywać na bieżąco. Liczę też na 
wsparcie i zrozumienie rodziców – dodaje 
Małgorzata Gryń-Chlebicka. W Szkole 
Podstawowej nr 8 we wrześniu naukę 
rozpocznie 650 uczniów. Przypomnij-
my, że to właśnie w tej placówce doszło 
do ewakuacji szkoły 6 marca, kiedy po-
dejrzewano koronawirusa u jednego z 
uczniów. W ciągu 1,5 godziny wszystkie 
dzieci zostały odebrane przez rodziców. 

- Nie jest łatwo, ale wierzę, że wszyst-
ko ruszy jak należy i będzie dobrze – 
podsumowuje Renata Begierska. 

Agnieszka Komaniecka

Więcej o akcji: http://sport.swidnica.pl/
swidnica-zbiera-na-wozek/.

Organizatorami niezwykłej imprezy 
byli Fundacja Wspierania Sportu „Łączy 

nas Football”, Świdnicka Grupa Biego-
wa, Żelazna Świdnica, Biegowa Świdni-
ca, Hermes Świdnica – Świdnicki Klub 
Biegacza. 

Świdnickie szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego. Na zdjęciu SP2. 
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Budynek przy ul. Pułaskiego 24 
to barokowa kamienica, wzniesio-
na w I połowie XVIII wieku, w typie 
rezydencji miejskiej, o pałacowym 
charakterze z zachowanymi gotyc-
kimi i późnogotyckimi piwnicami, 
oraz renesansowym sklepieniem 
traktu tylnego parteru, o bryle i 
układzie wnętrz, które ukształtowa-
ne zostały w czasie barokowej prze-
budowy. Usytuowana w centrum 
historycznego miasta, w pierzei ul. 
Pułaskiego, wyróżnia się bogatym 
barokowym portalem oraz detalem 
sztukatorskim. W ocenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków jest 
to obiekt o dużym znaczeniu histo-
rycznym, zabytkowym, kulturowym 
i wymaga szczególnego traktowa-
nia. - Kamienica przy ul. Pułaskiego 24 
to niezwykle cenny przykład śląskiej 
architektury mieszczańskiej. Budynek 

Wakacje to czas wypoczynku 
dla dzieci, ale także czas na przygo-
towanie budynków oświatowych na 
kolejny rok szkolny. W przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez sa-
morząd Świdnicy przeprowadzane 
są częściowe remonty, których łącz-
ny koszt to ponad 1 milion 700 tysię-
cy złotych.

Wykonanie nowej sieci interneto-
wej, naprawa dachu, remont systemu 
alarmowego, montaż domofonów i 
remont placu zabaw za kwotę prawie 
130 tysięcy złotych – to prace, które 
realizowane są w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Część z nich wykonywana 
będzie także jesienią. 75 tysięcy zło-
tych kosztować będzie modernizacja 
szatni i remont instalacji wodnej w 
obiekcie sportowym w Szkole Pod-
stawowej nr 4. Drobne prace tynkar-
skie, malarskie, elektryczne i instala-
cyjne zaplanowano w Szkole Podsta-
wowej nr 6. Wyceniono je na 20 tysię-
cy złotych. W Szkole Podstawowej nr 
8 przeprowadzona będzie największa 
inwestycja, czyli remont pomieszczeń 
piwnicznych w jednym z budynków. 
Koszt tego zadania to ponad 1 milion 
złotych. Prace rozpoczną się najpraw-
dopodobniej we wrześniu, po wybo-
rze wykonawcy. 

Miejskie przedszkola również 
czeka wiele remontów. W przedszko-
lu nr 16 przeprowadzony zostanie 

remont stołówki, sali gimnastycznej i 
dwóch gabinetów. Prace te wycenio-
no na 115 tysięcy złotych. W  przed-
szkolu nr 6 uzupełnione zostanie po-
krycie dachowe, zaplanowano także 
prace malarskie, tynkarskie i wymia-
nę wykładziny podłogowej w dwóch 
salach. Natomiast w przedszkolu 
nr 14 za kwotę 30 tys. zł przeprowa-
dzony zostanie remont łazienek i 
sanitariatów. W przedszkolu nr 15 
zakupione i zamontowane zostaną 
nowe urządzenia zabawowe. W pozo-
stałych placówkach dydaktycznych 
zaplanowano drobne prace napraw-
cze. Koszt remontów w przedszko-
lach to prawie 266 tysięcy złotych.

W Młodzieżowym Domu Kultury 
za ponad 19 tysięcy wymienione zo-
staną drzwi wewnętrzne.

Oprac.

remonty w szkołach idą pełną parą

Kolejna kamienica odzyska dawny blask
Jeden z najcenniejszych przykładów śląskiej architektury 

mieszczańskiej, kamienica przy ul. Pułaskiego 24 w Świdni-
cy, już niedługo odzyska swój blask. Właśnie rozpoczęły się 
prace przy renowacji elewacji frontowej zabytku. Nie byłyby 
one możliwe bez pomocy miasta, które wsparło wspólnotę 
mieszkaniową kwotą 150 tys. zł w ramach programu dotacji 
celowych dla remontów obiektów zabytkowych. 

Rozpoczął się remont kamienicy przy ul. Pułaskiego.

wyróżnia się na tle innych za sprawą 
bogatego zdobnictwa elewacji fron-
towej. Każdy detal zostanie poddany 
dokładnej renowacji przez co prace 
przy obiekcie potrwają kilka miesię-
cy. Ten niezwykle żmudny i wyma-
gający precyzji remont będzie na 
bieżąco kontrolowany przez Urząd 
Miejski, a także Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków – mówi 
Barbara Sawicka, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Ochrony i Konser-
wacji Zabytków.

Remont kamienicy, który powi-
nien zakończyć się w jeszcze tym 
roku, pochłonie w sumie około 300 
tys. zł z czego 150 tys. zł, to dofi-
nansowanie z budżetu miasta przy-
znane w ramach programu dotacji 
celowych dla remontów obiektów 
zabytkowych.  

Oprac.
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Prace remontowe w placówkach oświato-
wych pochłoną 1 milion 700 tys. zł. 
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Pani Janina urodziła się w 1930 r. 
we wsi Rudawin, niedaleko Pińska, na 
Polesiu. Obecnie tereny te należą do 
Białorusi. W 1940 r. aresztowano jej 
ojca, a ją z matką i rodzeństwem wy-
wieziono na Sybir. Udało im się prze-
trwać i w 1946 r. wrócili do Polski, do 
Wrocławia. Tu też nie było łatwo. W 
1958 r. przyjechała do Świdnicy wraz 
z mężem i małą córeczką. Mąż pani 
Janiny przez wiele lat pełnił stano-
wisko kierownicze w dawnych Zakła-
dach Elektrotechniki Mechanicznej. 
Janina Garaszczuk natomiast praco-
wała w Fabryce Wagonów. W 1989 r., 
po opuszczeniu Polski przez wojska 
radzieckie, zaangażowała się w dzia-
łalność Związku Sybiraków koło w 
Świdnicy, gdzie przez wiele lat była 
sekretarzem. Od samego początku 
istnienia Uniwersytetu III Wieku ak-
tywnie uczestniczy w zajęciach. Jest 
autorką książki „Ocalić od zapomnie-
nia”, w której opisuje dzieciństwo i 
okres zesłania.

Jak wspomina Pani swoje dzie-
ciństwo? 

- Pochodziłam z rolniczej rodziny. 
Nasz dom stał na środku wsi. Moi rodzi-
ce: mama Dominika i tato Piotr Zubko 
byli średniozamożnymi gospodarzami. 
Miałam troje rodzeństwa, dwóch star-
szych braci – Pawła (ur. 1924 r.) i Józe-
fa (ur. 1927) oraz młodszą siostrę Olę 

(ur. 1932 r.). Siostra, mając niespełna 
rok, zachorowała na zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i nieleczona 
straciła słuch. Polesie było wówczas 
najbardziej zacofanym i ubogim re-
gionem Polski. Mieszkańcy żyli z tego, 
co udało się wyhodować czy złowić. 
Panował analfabetyzm, a bieda unie-
możliwiała dostęp do opieki lekarskiej. 
Rodziny wielodzietne gnieździły się w 
jednej izbie, często bez podłogi, tylko 
z klepiskiem. W moich oczach, oczach 
dziecka, Polesie było piękne i wesołe. 
Jak tylko mróz puszczał, marzyłam, by 
biec boso nad rzekę. To kraina bagien i 
mokradeł i pamiętam, jak dziadek za-
bierał nas na przejażdżkę łódkami. Po-
dziwiałam lilie wodne, kaczeńce, stada 
ptaków wyfruwające spłoszone z za-
rośli. W porównaniu z innymi żyło nam 
się dostatnio. Tata był sołtysem, mama 
krawcową. Nie dość, że pracowała w 
polu, doglądała zwierząt, a mieliśmy 
krowy, owce, konia, drób i świnie, to 
jeszcze dorabiała szyciem. Dzieci nie 
miały zabawek, ale mi mama uszyła 
lalkę, a dziadek, który był zdolnym sto-
larzem, zrobił dla tej lalki wózek drabi-
niasty. Byłam szczęśliwa. 

Sielskie dzieciństwo przerwała 
deportacja Pani rodziny? Pamię-
ta Pani ten dzień?

- Pamiętam bardzo dobrze. 17 
września 1939 r. na tereny wschodnie 

wkroczyło wojsko radzieckie. Życie sta-
ło się bardzo trudne. Zaczęły się maso-
we aresztowania, które i nas dotknęły. 
W styczniu 1940 r. wezwano tatę do 
urzędu na przesłuchanie służbowe z ra-
cji bycia sołtysem. Już do nas nie wrócił. 
13 kwietnia obudziło nas w nocy głośne 
walenie do drzwi. Wszedł żołnierz i cy-
wil. Kazali nam się zbierać, dali nam 30 
minut. Pamiętam, że mama przytuliła 
mnie i Olgę i stała, jakby straciła pamięć. 
Nie reagowała na polecenia. Mieliśmy 
szczęście, żołnierz, który po nas przy-
szedł, był wyjątkowo dobry. Poprosił, by 
zawołać kogoś z rodziny. Józef zawołał 
wujka. To on razem z dziadkiem spa-
kowali w toboły pościel, trochę odzieży, 
jedzenie. Kazali nam zabrać żywność 
na dwa tygodnie. Żołnierz znów nas za-
skoczył, gdy zobaczył maszynę mamy. 
Poradził, by zabrać ją ze sobą, bo może 
się przydać. To, że się przydała, to mało 
powiedziane. Załadowano nas i nasze 
toboły na furmankę i przewieziono do 
Pińska. Załadowano nas do wagonu 
towarowego. W tych wagonach były 
zrobione półki, by upchać jak najwięcej 
ludzi. Do każdego wagonu kierowano 
50-60 osób. W podłodze wycięta była 
dziura, która spełniała rolę toalety. Za-
słaniano się szmatami, inni odwracali 
głowy. Upodlono nas, potraktowano 
jak zwierzęta. Pamiętam płacz dzieci i 
dorosłych, modlitwy. Po dwóch dniach 
drzwi do wagonu zamknięto, pociąg 
ruszył. Towarzyszył nam strach, chłód 
i smród. Byliśmy głodni i spragnieni. Po 
drodze czasami dostawaliśmy suchy 
prowiant. Na dłuższych postojach wy-
znaczone osoby pod eskortą mogły 
nabrać ciepłej wody i rozdzielić ją mię-
dzy rodziny. Jechaliśmy 3 tygodnie.

Dotarliście do Kazachstanu. Jak 
wyglądało Wasze życie na zesła-
niu?

- W Kazachstanie skierowano nas 
do Pietropawłowska, a później do miasta 
Kokczetaw. Otwarto drzwi wagonu i ka-
zano się przesiąść do podstawionych cię-
żarówek. Trafiliśmy do dużego kołchozu 
– wsi Pietropawłowka. Nas i 13 innych ro-
dzin, które z nami przyjechały, umieszczo-
no w rodzinach Rosjan. Życie było trudne, 
nie mieliśmy nic. Gospodyni pozwoliła 
mamie korzystać z kuchni, by ugotować 

Janina Garaszczuk: 
ponad pół wieku w Świdnicy

Ciepła, skromna, życzliwa, pełna optymizmu, choć w pamięci wciąż przewijają się wspo-
mnienia trudnych chwil zesłania na Sybir. Głodu, zimna, chorób. - Wiele przeżyłam, a jednak 
zawsze udało mi się podnieść – mówi Janina Garaszczuk, wieloletnia sekretarz Związku 
Sybiraków, koła ziemi świdnickiej, aktywna uczestniczka zajęć w Uniwersytecie III Wieku. 9 
sierpnia skończyła 90 lat, z czego 62 spędziła w Świdnicy. 

Na prośbę rodziny Janina Garaszczuk swoje wspomnienia z okresu dzieciństwa i zesłania spisa-
ła w książce „Ocalić od zapomnienia”.

dla nas posiłek, ale mama nie miała co 
gotować. Miejscowej ludności doskwierał 
brak ubrań, więc mama wymieniła tro-
chę odzieży na żywność. Bardzo szybko 
rozeszła się wiadomość, że „polaczka” 
szyje. We wsi nie było krawcowej, więc 
wszyscy chętnie korzystali z usług mamy. 
Dzięki tej maszynie, o zabraniu której 
przypomniał wtedy żołnierz, mama za-
rabiała. Dostawała żywność, więc nasza 
sytuacja nie była taka zła, nie głodowali-
śmy. Udało nam się nawiązać kontakt z 
rodziną, przysyłali nam pieniądze i rzeczy, 
które po nas pozostały. Głównie część 
odzieży i to szło na wymianę. Poza tym 
moja mama znalazła pracę w kołchozie, 
a brat Paweł zaczął wypasać bydło. To, 
co nam doskwierało najbardziej, to cho-
roby i wszawica. Niedługo po przybyciu ja 
i moja siostra zachorowałyśmy, kaszlały-
śmy i gorączkowałyśmy. Nie było opieki 
lekarskiej, mama i bracia ogrzewali nas 
własnymi ciałami. Szczęśliwie przezwy-
ciężyłyśmy chorobę. Wszawica dokucza-
ła stale. W czasie mrozu mama wynosi-
ła pościel na kilka godzin na mróz, aby 
pozbyć się robactwa. Dostęp do wody 
był ograniczony. Nosiliśmy ją ze studni. 
Zimą jednak woda w tej studni i w rze-
ce zamarzała, więc nie robiło się prania, 
wodę pozyskiwano ze śniegu. Kilka razy 
w roku myliśmy się w bani. To trochę po-
magało. Poza tym, żyjąc tam, mogliśmy 
wrócić z rodzeństwem do szkoły. To, co 
trzeba podkreślić, to życzliwość Rosjan. 
Byli biedni, ale życzliwi i pomocni. Zresz-
tą w naszym kołchozie byli też zesłańcy z 
Rosji po Rewolucji Październikowej. 

Miejscowa ludność okazywała 
przyjaźń, ale były też różnice – w 
tradycji, religii. Nie obchodzili 
świąt.

- To prawda. Świętowano 7 paździer-
nika jako rocznicę Rewolucji Paździer-
nikowej i nowy rok z dziadkiem Mrozem. 
Nie obchodzono Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy. Nie było kościoła ani cerkwi. 
Wpajano młodzieży ateizm. My, zesłańcy, 
w tej trudnej sytuacji staraliśmy się kulty-
wować tradycje, za przyzwoleniem go-
spodarzy. Pierwszą Wigilię obchodziliśmy 
w 1940 r. Nie było 12 postnych dań ani 
opłatka. Przy stole w kuchni odmówiliśmy 
„Ojcze nasz” i modlitwę o przetrwanie. 
Wieczerza była obfita. Był barszcz czer-
wony, miska ziemniaków z kiszoną ka-
pustą, kilka podpłomyków z białej mąki i 
chleb. Nawet gospodyni była wzruszona.

Na Syberii przetrwaliście sześć 
lat. Niestety, nie wróciliście 
wszyscy. Kogo zabrakło i czy 
w tym czasie docierały do Was 
wieści o ojcu?
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- Gdy Niemcy wypowiedzieli woj-
nę Rosji, rozpoczął się pobór do wojska. 
Jednocześnie podpisano umowę między 
Polską a Rosją o amnestii żołnierzy wzię-
tych do niewoli i więzionych w łagrach 
Polaków. Na mocy tej umowy z niewoli 
wyszedł mój ojciec i odnalazł nas w Pie-
tropawłowce. Odżyła w nas nadzieja na 
poprawę naszego losu. Na mocy tej sa-
mej umowy utworzono Polskie Siły Zbroj-
ne pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa. Mój 17-letni wówczas brat Pa-
weł dodał sobie rok do daty urodzenia i 
zaciągnął się na ochotnika. Tatę komisja 
odrzuciła ze względu na zły stan zdrowia. 
Jednostka Pawła stacjonowała w po-
bliżu granicy z Iranem, pisał regularnie o 
trudnej sytuacji w wojsku. Panował w nim 
głód i choroby. Ostatni list otrzymaliśmy w 
1942 r. Zmarł w tym samym roku, praw-
dopodobnie na tyfus. Został pochowany 
na polskim cmentarzu w Guzar w Uzbe-
kistanie. Natomiast ojca po jakimś czasie 
także wezwano do armii i znów nic nie 
wiedzieliśmy o jego losach. 

Udało się Pani odwiedzić miej-
sce pochówku brata?

- Tak, odwiedziłam go w 2007 r., 
dzięki Radzie Ochrony Pamięci i Mę-
czeństwa, która zorganizowała wyjazd 
dla rodzin pochowanych tam żołnierzy. 
Leciałam samolotem smoleńskim. Tym 
samym, którym leciał potem prezydent 
Lech Kaczyński. Na tym cmentarzu jest 
pochowanych 700 osób. 

W 1946 r. wróciliście wreszcie do 
Polski. Osiedliliście się w Kątach 
Wrocławskich. 

- Tak, znów podróżowaliśmy w wa-
gonach. Tym razem jednak były czyste, 
a nam towarzyszyły okrzyki radości. 
Mogliśmy wychodzić podczas posto-
jów, a w czasie dłuższych przerw – coś 
ugotować. Byliśmy brudni i zawszeni, 
więc po drodze raz zafundowano nam 
banię w wagonie przystosowanym do 
kąpieli. Odczuliśmy ulgę. Po przyjeździe 
do Polski moja mama przyjęła propo-
zycję wyjazdu do Wrocławia. Przydzie-
lono nam mieszkanie w Kątach Wro-
cławskich, do spółki z dotychczasowy-
mi właścicielami – niemiecką rodziną 
przygotowywaną do wysiedlenia. Byli-
śmy niewyobrażalnie szczęśliwi. Mieli-
śmy wodę w kranie, zlew i gaz. Początki 
były trudne, bo nie mieliśmy pieniędzy. 
Dorabiałyśmy z mamą w ogrodnictwie, 
Józka zatrudniono do pomocy elek-
tryka, z czasem otwarto Krochmalnię i 
mama znalazła w niej pracę. Obsadzi-
liśmy ogród obok domu. Obiady przy-
nosiłam z jadłodajni. Powoli pozbywa-
liśmy się wszawicy i świerzbu. Po trzech 
latach braku wiadomości wrócił mój 
ojciec i odnalazł nas w Kątach. Okazało 
się, że w bitwie pod Lenino dostał się do 
niewoli niemieckiej. Stopniowo się urzą-
dzaliśmy, tata z czasem wydzierżawił 
pole, dorobiliśmy się krowy, kur, ka-
czek i świni, żeby na święta mieć mięso. 
Wróciliśmy do szkół. Miałam kłopoty. 
Czułam się gorsza od innych, byłam 
biednie ubrana. Dziewczyny rozkładały 
ciasteczka, wędliny, a ja miałam suchą 

bułeczkę. W dodatku trudności spra-
wiał mi język polski. Nauczycielka na 
wypracowaniach co chwilę pisała mi: 
„rusycyzm”. Z czasem zaprzyjaźniłam 
się z koleżanką z klasy Natalią. Ona po-
mogła mi w polskim, ja jej w matematy-
ce. Miałam też problemy ze zdrowiem. 
Często robiło mi się słabo. Okazało się 
w czasie badań prowadzonych przez 
PCK, że mam początki gruźlicy. Lecze-
nie trwało trzy lata. 

W jakich okolicznościach pozna-
ła Pani swojego męża?

- Tak naprawdę to poznaliśmy się w 
wagonie, gdy nas wywozili na Sybir. Jego 
rodzina też została zesłana. Po powrocie 
ja trafiłam do Wrocławia, on do Legnicy. 
Nie utrzymywaliśmy ze sobą żadnych re-
lacji. Dopiero, gdy przeniósł się do liceum 
do Wrocławia, zaczęliśmy się spotykać 
i zrodziło się między nami uczucie. Po 
szkole Jerzy dostał nakaz pracy w Świd-
nicy, w Zakładach Elektroniki Mechanicz-
nej i wyjechał. Ja pracowałam we Wro-
cławiu. Rozłąka sprawiła, że nasze drogi 
się rozeszły, rozstaliśmy się. Po dłuższej 
znajomości zgodziłam się wyjść za mąż 
za porucznika Kazimierza. Przypadek 
sprawił, że moje losy potoczyły się jednak 
inaczej. Zosia, siostra Jurka, zaprosiła 
mnie na obiad z okazji swojego ślubu. Nie 
chciałam iść, wiedziałam, że Jurek tam 
będzie. Przekonały mnie jednak koleżan-
ki. Po uroczystości wracaliśmy razem po-
ciągiem i zaczęliśmy rozmawiać. Powie-
dział, że przyjedzie za tydzień, w sobotę. 
Prosił, bym czekała. Przyjechał, uczucia 
odżyły, a ja musiałam zerwać zaręczyny 
z Kazikiem. W 1957 r. wzięliśmy ślub i prze-
żyliśmy razem 62 lata. 

To za mężem przyjechała Pani do 
Świdnicy?

- Jurek miał dobrą pracę i dostał 
awans. Został dyrektorem technicznym 
w ZEM-ie. Po urodzeniu córki Marzeny w 
1958 r. przeniosłam się do Świdnicy. Do-
staliśmy pokój z kuchnią na pl. Drzymały. 
W 1960 r. urodziłam syna Władysława. 
Imię dostał na cześć generała Andersa. 
Wtedy dostaliśmy większe mieszkanie, 
również na pl. Drzymały. Mieszkam w 
nim do dziś. Po długiej przerwie podję-
łam pracę w dziale księgowości w Fabry-
ce Wagonów i pracowałam tam aż do 
przejścia na emeryturę w 1990 r. W mię-
dzyczasie mąż skończył zaocznie stu-
dia, ja zaczęłam. Zawsze marzyłam, by 
pójść na medycynę, ale niestety, nie było 
możliwości. Dlatego zaczęłam studio-
wać ogrodnictwo. Po roku przerwałam, 
zaczęły się problemy ze zdrowiem, a do 
tego moja mama zachorowała. Dlatego 
nie skończyłam studiów. 

Związała się Pani ze Świdnicą 
na stałe, choć dzieci, które wy-
emigrowały z Polski, namawiały 
Panią także do wyjazdu.

- Moje dzieci – Marzena i Wła-
dysław - skończyły II Liceum Ogól-
nokształcące. Córka studiowała na 
Uniwersytecie Wrocławskim bioche-
mię, syn na Politechnice mechanikę. 
Oboje studiowali w czasach stanu 

wojennego. Córka obroniła pracę 
magisterską w 1981 r. Pracowała w 
szpitalnym laboratorium. Siedem 
lat później poślubiła Jacka, wykła-
dowcę matematyki i zamieszkali w 
Łodzi, skąd pochodził. Urodziła có-
reczkę Natalię, mieszkali w maleń-
kim mieszkaniu, które Jacek dostał 
za bardzo dobre wyniki ukończenia 
studiów. Po urlopie macierzyńskim 
Marzena dostała wypowiedzenie z 
pracy, a Jackowi zmniejszono ilość 
wykładów. Było im trudno. Jacek po 
zrobieniu doktoratu dostał propozy-
cję wyjazdu na rok do RPA. Wyemi-
growali z przyczyn ekonomicznych 
całą rodziną. Tam ułożyli sobie ży-
cie. Powody wyjazdu syna były takie 
same – szukanie lepszej przyszłości. 
W 1986 r. wyjechał do Grecji, a stam-
tąd z żoną Elżbietą do Kanady. Mają 
dwoje dzieci – Michała i Roksanę. 
Odwiedzaliśmy nasze dzieci. Bardzo 
podobała nam się południowa Afry-
ka. Kanada też jest piękna, ale nie 
na tyle, by zamieszkać tam na stałe, 
mimo że była taka możliwość. 

Przez wiele lat pełniła Pani funk-
cję sekretarza w Związku Sybi-
raków w Świdnicy. Czy to była 
naturalna potrzeba angażowania 
się w życie społeczne, czy też 
przypieczętowanie dotychcza-
sowej działalności. Czy Sybiracy 
mieszkający w Świdnicy tworzyli 
wspólnotę, wspierali się?

- Tak naprawdę Związek Sybi-
raków powstał dopiero po 1989 r., 
kiedy wojska radzieckie opuściły 
Polskę. Dopiero wtedy przekonali-
śmy się, kto przeżył zesłanie. Ludzie 
masowo przychodzili do związku, 
jak tylko się o nim dowiedzieli. Było 
nas wówczas ponad 600 osób z 
całego powiatu. Potem zaczęły się 
tworzyć struktury w poszczególnych 
miastach, w Świdnicy było 300 osób. 
Niektórzy byli zaskoczeni swoim wi-
dokiem. Wcześniej nikt się nie przy-
znawał, że jest sybirakiem. Nie było 
co prawda żadnych konsekwencji 
wobec osób, które otwarcie mówiły 
o przeszłości i zsyłce, ale uciszano 
je. Nigdy nie było wiadomo, kto tego 
będzie słuchał. W pracy często przy 

rozładunku wagonów pomagali 
nam rosyjscy żołnierze. Był rosyjski 
komisarz, trzeba było uważać. 

Czynnie uczestniczy Pani także w 
zajęciach Uniwersytetu III Wieku. 
Można powiedzieć, że jest w nim 
Pani od samego początku. Jak 
zaczęła się ta przygoda?

- Przeczytałam w gazecie, że we 
Wrocławiu jest taki uniwersytet i cze-
kałam, aż taki sam pojawi się u nas. 
Miałam wolny czas i chciałam coś ro-
bić. Mam legitymację z nr. 30. i jestem 
bardzo zadowolona z zajęć. Teraz 
może już nie tak często w nich uczest-
niczę, ponieważ miałam złamany bark 
i zachorowałam na rwę kulszową, ale 
przed tym nie miałam wolnego czasu. 
Cały czas byłam na zajęciach. Chodzi-
łam na jogę, angielski, spotkania biblij-
ne. Teraz w zaciszu domowym pomału 
wracam do jogi na tyle, na ile ciało mi 
pozwala. Wciąż jeszcze potrafię stanąć 
na jednej nodze. W uniwersytecie na-
wiązałam nowe przyjaźnie, które bar-
dzo sobie cenię. 

Odwiedziła Pani jeszcze kiedy-
kolwiek Polesie?

- Tak, mój syn załatwił sobie wizę, 
przyleciał do Polski i namówił nas na 
wyjazd na Polesie. Bardzo chciał zoba-
czyć nasze rodzinne strony. Różnica jest 
niesamowita. Domy kiedyś kryte strze-
chą, teraz są bardziej zadbane. Tereny 
zasiedlili Rosjanie, w tej chwili ziemie 
te przynależą do Białorusi. Dalej jest 
biednie, szczególnie na wsi, ale mają 
na przykład podciągnięty gaz i w zimie 
nim ogrzewają domy.

O czym Pani marzy?
- Chciałabym bardzo spotkać się z 

dziećmi i wnukami przy wigilijnym stole. 
Jak jeszcze rodzice żyli, zawsze wszy-
scy, całe moje rodzeństwo, spotykali-
śmy się i wspólnie z nimi świętowaliśmy 
ten dzień. Potem jeszcze dołączyli do 
nas rodzice męża, ponieważ mieszkali 
po sąsiedzku z moimi rodzicami. Mieli 
mniejsze mieszkanie, więc spotykali-
śmy się w moim rodzinnym domu. Takie 
święta chciałabym przeżyć ze swoimi 
dziećmi i wnukami. 

Agnieszka Komaniecka

8 sierpnia przyjaciele i znajomi z Uniwersytetu III Wieku urządzili jubilatce przyjęcie niespo-
dziankę. Nie zabrakło kwiatów, życzeń i łez wzruszenia. 
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Podczas spotkania, które odby-
ło się 12 sierpnia, omówiono obec-
ną sytuację i zdarzenia z ostatnich 
miesięcy, których efekty zbulwerso-
wały lokalną społeczność. W spo-
tkaniu uczestniczyli: Beata Moskal-
-Słaniewska – prezydent Świdnicy, 
Jerzy Żądło – zastępca prezydent 
Świdnicy, Maciej Gleba - dyrek-
tor Wydziału Dróg i Infrastruktury 
Miejskiej, a także Mariusz Przybyl-
ski – dyrektor Wód Polskich RZGW 
we Wrocławiu, Jolanta Rędowicz 
- zastępca dyrektora Wód Polskich 
RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony 
Przed Powodzią i Suszą oraz Apoli-
nary Lipski - dyrektor Wód Polskich 
Zarządu Zlewni w Legnicy. 

Planowany remont zapory
Prezydent poinformowana zo-

stała, że wszelkie decyzje doty-
czące obniżenia poziomu wody w 
zbiorniku wynikały ze złego stanu 
technicznego urządzeń na zaporze 
i zaleceń inspektora nadzoru bu-
dowlanego. Docelowo planowany 
jest kompleksowy remont zapory, 
co wiąże się z przeprowadzeniem 
długotrwałego procesu zapla-
nowania inwestycji, pozyskania 

środków, wyłonienia w przetargu 
wykonawcy i wykonania prac. W 
pierwszej kolejności nastąpi wy-
miana stalowych klap, co pozwoli 
na przywrócenie normalnego po-
ziomu piętrzenia wody na zbiorni-
ku. Prace te sfinansowane zostaną 
przez Wody Polskie, a ich realiza-
cja możliwa będzie w IV kwartale 
2020 roku. - Cieszę się, że doszło do 
spotkania jednocześnie ubolewam, 
że tak późno. Gdyby informacja o 
działaniach Wód Polskich wynika-
jąca ze względów technicznych do-
tarła do nas wcześniej moglibyśmy 
wspólnie uprzedzić świdniczan o 
konieczności przeprowadzenia prac 
remontowych i jednocześnie zabez-
pieczyć razem żyjące tam zwierzęta. 
Cóż, mleko się rozlało, teraz wspól-
nie musimy zrobić wszystko, aby 
przywrócić zalewowi jego pierwotny 
charakter. Mam nadzieję, że har-
monogram zaproponowany przez 
Wody Polskie zostanie zrealizowany 
bez opóźnień i jesienią poziom wody 
wróci do normy – mówi prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska. 

Przedstawiciele RZGW poinfor-
mowali, że w zbiorniku nadal utrzy-
mywany jest maksymalny poziom 

Wody Polskie deklarują, że jesienią 
woda wróci do zalewu

Co dalej z zalewem? Kiedy znów wypełni się wodą i ja-
kie są koncepcje jego funkcjonowania? M.in. o tym rozma-
wiały władze Świdnicy z dyrekcją Wód Polskich Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

wody dopuszczalny przez Centrum 
Technicznej Kontroli Zapór Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 
Państwowego Instytutu Badawcze-
go, a także Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego we Wrocła-
wiu. 

Sprawa trafiła do prokuratury
Przypomnijmy, decyzję o zrzucie 

wody z zalewu podjął zarząd zlewni 
Wód Polskich w Legnicy, tłumacząc, 
że sytuacja ma związek z przygo-
towywanym remontem i do czasu 
jego zakończenia wody nie będzie. 
Wątpliwości nie budzi konieczność 
remontu, ale sposób jego przygo-
towywania. Dlaczego przed spusz-
czeniem wody nie odłowiono ryb 
i małż, skazując je na śmierć, po-
mimo że procedury remontowe 
dopiero są na etapie przygotowań. 
– Konieczność przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych spowodo-
wana jest zaawansowanym wiekiem 
obiektu oraz jego stanem technicz-
nym. Wody Polskie Regionalny Za-
rząd Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu prowadzą działania służące 
do ogłoszenia jeszcze w tym roku 
przetargu na wykonanie projektu i 
remontu zbiornika Witoszówka II, 
co pozwoli na możliwe jak najszyb-
sze przywrócenie stałego piętrze-
nia wody w akwenie. W zbiorniku 
utrzymywany jest maksymalny 
poziom wody, uwzględniający 
kwestie bezpieczeństwa oraz ko-
nieczność zadbania o organizmy 
bytujące w akwenie. Zbiornik wy-
maga remontu ze względu na wiek 
i stan techniczny obiektu. Jest to 
etap niezbędny, przygotowawczy. 
Trwają dalsze procedury – infor-
mował Jarosław Garbacz, główny 
specjalista Zespołu Komunikacji 
Społecznej i Edukacji Wodnej w 
Regionalnym Zarządzie Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu. Zawia-
domienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa do prokuratury 
złożyła prezydent Świdnicy Beata 

Moskal-Słaniewska. Sprawa jest w 
toku. 

Jest wniosek o pilną kontrolę 
ministerstwa

Tymczasem Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska, którą po-
prosiliśmy o komentarz w sprawie, 
zapewnia, że nie wiedziała o zrzu-
cie wody z zalewu Witoszówka. 
Jest w stałym kontakcie z prokura-
turą i wystąpiła do ministra gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądo-
wej z wnioskiem o pilną kontrolę 
na zbiorniku. - O sprawie dowie-
dzieliśmy się po fakcie, po otrzyma-
niu do wiadomości pisma przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Świdni-
cy, kierowanego do Zarządu Zlewni 
w Legnicy. W związku z powyższym 
wystąpiliśmy do Zarządu Zlewni w 
Legnicy o wyjaśnienie zaistniałej sy-
tuacji. Po otrzymaniu odpowiedzi, 
jak również po powzięciu informa-
cji, iż sprawa została zgłoszona do 
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy 
(zawiadomienia prezydent Świdni-
cy i Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska) 
wystąpiliśmy do prokuratury z in-
formacją nt. możliwości naruszenia 
przepisów dotyczących ochrony ga-
tunkowej zwierząt w przedmiotowej 
sprawie i poprosiliśmy o informowa-
nie nas o podejmowanych ustale-
niach. Ponadto wystąpiliśmy do Mi-
nistra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z wnioskiem o przepro-
wadzenie pilnej kontroli gospodaro-
wania wodami na zbiornikach wod-
nych Witoszówka I i Witoszówka II, 
usytuowanych na Witoszowskim 
Potoku. Ewentualne dalsze kroki w 
sprawie uzależnione są od ustaleń 
poczynionych przez ww. instytucje 
– informuje Katarzyna Łapińska, 
zastępca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocła-
wiu, Regionalny Konserwator Przy-
rody.

Do sprawy wrócimy.
Agnieszka Komaniecka

12 sierpnia doszło do spotkania władz Świdnicy z przedstawicielami Wód Polskich.
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szykują spotkanie 
zasłużonych dla Świdnicy

8 czerwca miało odbyć się 
spotkanie Honorowych Obywate-
li Miasta oraz osób wyróżnionych 
tytułem „Zasłużony dla miasta 
Świdnicy”. Niestety, przez wzgląd 
na pandemię koronawirusa zosta-
ło przełożone. – Odbędzie się w 
najbliższym możliwym terminie – 
zapowiadają członkowie świdnic-
kiej Rady Seniorów, organizatorzy 
spotkania.

Bodźcem do organizacji takie-
go spotkania miała być 75. roczni-
ca zakończenia II wojny światowej. 
– Był przygotowany pełen program 
na czerwiec. Niestety, pandemia po-
krzyżowała nasze plany. Zapewnia-
my jednak, że odbędzie się ono w 
najbliższym możliwym terminie. Nie 
chcemy wyznaczać na razie nowego, 
ponieważ nie wiemy, jak za miesiąc 
czy dwa będzie wyglądała sytuacja 
w naszym kraju, ale na pewno nie 
zaniechamy tego pomysłu. Szczegól-
nie, że było mnóstwo pytań ze strony 
samych zainteresowanych i seniorów. 
Wiele osób potwierdziło swój udział. 
Część osób jest samotna i wręcz 
oczekiwali takiego spotkania – mówił 

przewodniczący Rady Seniora Ma-
rian Wilczyński podczas posiedze-
nia rady, które odbyło się w czwar-
tek 6 sierpnia, a które właśnie było 
dedykowane projektowi.

Organizatorzy liczyli także na 
dydaktyczny aspekt planowanego 
spotkania, aby nie tylko zebrać w 
jednym miejscu wszystkich wyróż-
nionych i opowiedzieć ich historie, 
ale przede wszystkim dać świadec-
two młodszym pokoleniom. – To 
wielka satysfakcja, by młodzi ludzie 
się o tych seniorach dowiedzieli, a to, 
co do nas starszych należy, to pozo-
stawić po sobie młodszym pokole-
niom przesłanie, żeby znali historię 
– tłumaczyła członkini rady Lucyna 
Malinowska.

Nie wykluczone, że takie spo-
tkania dla zasłużonych, ale też se-
niorów będą odbywały się w przy-
szłości regularnie. – Może warto 
byłoby wpisać je na stałe w tradycję 
naszego miasta? W Świdnicy jest 
wielu seniorów, 90-io i 95-letnich. 
Już sam fakt dożycia takiego wieku 
jest darem. Wszyscy są różni. Jedni 
mają potrzebę pokazywania się, inni 
nie. Wiele z tych osób do samego 
końca pozostaje bardzo aktywna 
fizycznie. Niech młode pokolenia 
widzą portret nie tylko ludzi starych, 
ale też ich mądrości, doświadcze-
nia, wspomnień – mówiła obecna 
na posiedzeniu Krystyna Lasek, 
wiceprezes zarządu Uniwersytetu 
III Wieku, który aktywizuje świd-
nickich seniorów od 2007 r. 

Ak

Ostatnią osobą wyróżnioną tytułem Zasłużony dla Miasta Świdnicy jest Irena Kozłowska, wie-
loletnia nauczycielka języka angielskiego. 

Honorowi Obywatele Miasta:

Claus Wilhelm Hoffmann
Ks. Kazimierz Jandziszak
Roman Pasyk
Dorota Świeniewicz
Ignacy Dec
Stanisław Kotełko
Jan Bagiński
Teresa Słupianek

Danuta Zoń
Siostra Bernadetta Żygadło
Janusz Szalkiewicz
Marek Michalak
Bogusława Barbara Dębska
Maria Skiślewicz
Sobiesław Nowotny
Jan Górski
Andrzej Andrzejewski
Janina Kocemba-Koehler
Lucyna Malinowska
Mirosław Sośnicki
Piotr Pamuła
Jan Masłowski
Tadeusz Smarzyński
Krystyna Bartela
Ryszard Pycz

Andrzej Ząbek
Jan Czałkiewicz
Daniel Perski
Władysław Brodowski
Bogdan Zdrojewski
Mieczysław Łuszczyński
Halina Aszkiełowicz-Wojno
Zenon Michalczyk
Teresa Borek
Zygmunt Zelek
Krystyna Lasek
Ida Jenkova
Ivan Adamec
Władysława Pawelec
Kazimierz Deptuła
Irena Kozłowska

W internecie pojawiają się ofer-
ty osób, które nie tylko próbują 
sprzedać bon, ale oferują też oferty 
płatnych usług dotyczących po-
mocy przy założeniu PUE ZUS i ak-
tywacji Polskiego Bonu Turystycz-
nego.

Jak dotąd Polacy aktywowa-
li 363 tys. bonów. Złożyli także 19,1 
tys. wniosków o dodatkowy bon 
w związku z posiadaniem przez 
dziecko stopnia niepełnoprawno-
ści. Zostało wykonanych już 14,0 tys. 
płatności bonami na kwotę ok. 10,3 
mln zł. Całkowicie wykorzystanych 
zostało 9,7 tys. bonów. Za pomocą 
bonu można dokonywać płatności 
wielokrotnie aż do jego wyczer-
pania. Aby skorzystać z bonu, trze-
ba mieć profil na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba 
też bon aktywować. Można to zrobić 
w dowolnym momencie, np. na kilka 
dni przed planowanymi wakacjami. – 
Założyć swoje indywidualne konto na 
PUE jest naprawdę łatwo. Nie należy 
korzystać z płatnych usług „pośredni-

ków”. Konto można założyć online m.in. 
przy pomocy Profilu Zaufanego oraz 
bankowości elektronicznej. Wszelkie in-
formacje w tej sprawie znajdują się na 
stronie internetowej ZUS. Jest tam także 
dostępny film pokazujący jak to zrobić 
– wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy 
przy aktywacji Polskiego Bonu Tu-
rystycznego, powinien kontaktować 
się z całodobową infolinią pod nr tel. 
22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl 
. Pomoc w założeniu konta na PUE 
ZUS każdy zainteresowany uzyska 
też w każdej placówce ZUS.

Od 1 sierpnia bon na platformie 
PUE ZUS mogą aktywować rodzice 
dzieci do 18. roku życia. Wystarczy, 
że po wejściu na PUE uzupełnią 
oni dane kontaktowe. Następnie 
aktywują bon i otrzymają kod, za 
pomocą, którego będą mogli pła-
cić pomiotom turystycznym. Każda 
płatność będzie potwierdzona jed-
norazowym kodem autoryzacyjnym 
wysłanym SMS-em.

Oprac. ak

Bardzo duże zainteresowanie 
bonami turystycznymi.  
ZUS ostrzega przed oszustami
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Zasłużeni dla miasta Świdnicy

Honorowi Obywatele Miasta:

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Świdniczanie pamiętali 
o Cudzie nad Wisłą 

Cud nad Wisłą  jest uznawany za 
jedną z kluczowych bitew w dziejach 
nowożytnego świata. Na pamiąt-
kę tych historycznych wydarzeń, 15 
sierpnia obchodzimy Święto Wojska 
Polskiego. 

Złożono kwiaty pod pomnikiem
15 sierpnia pod Pomnikiem Zwy-

cięstwa na placu Grunwaldzkim od-
było się symboliczne złożenie kwia-
tów. Wzięły w nim udział delegacje 
złożone z władz miejskich, komba-
tantów oraz przedstawicieli służb 
mundurowych. - „Albo będziemy 
istnieć, albo nas nie będzie” – mówił 
pułkownik Tadeusz Bortnik. - Wte-
dy, w 1920 roku, rzeczywiście zdarzył 
się cud. Ale nie cud wojskowy, stra-
tegiczny, lecz cud polskiej integracji, 
umiejętności wzniesienia ponad po-
działy i różnice, umiejętności odłoże-
nia na bok swarów politycznych, gdyż 

każdy to czuł i rozumiał, że mamy je-
den wspólny cel, bo… „albo będziemy 
istnieć, albo nas nie będzie”… Jako na-
rodu, jako państwa. Zaledwie dwa lata 
wcześniej odzyskaliśmy niepodległość i 
to młode państwo znów mogło zniknąć 
z map Europy. Gdzie się dziś podziała 
nasza solidarność? Solidarność roku 
1410, 1683, 1920, 1939 czy 1980? Po-
trafimy pięknie ginąć dla ojczyzny, ale 
czy potrafimy o niej pięknie rozmawiać? 
Potrafimy być bardzo mężni, a czy po-
trafimy być tolerancyjni? Potrafimy być 
odważni, ale czy potrafimy cierpliwi, dla 
siebie nawzajem. Potrafimy razem wal-
czyć, ale czy potrafimy się nawzajem 
słuchać? Nigdy nie było mi jeszcze tak 
smutno, gdy patrzę na to, jak dziś trak-
towana jest Ojczyna. Jak w sporach, 
awanturach, mało mówi się właśnie 
o niej. Nigdy za mojego życia nie czu-
łam, że żyję w tak bardzo podzielonym 
kraju. A przecież jeszcze nie tak daw-

no, mimo że różnimy się światopoglą-
dem, należymy do różnych ugrupowań, 
mamy inne zdanie w wielu sprawach, 
potrafiliśmy siedzieć i rozmawiać przy 
wspólnym stole. Wymownym był okrą-
gły stół, przy którym tyle było nadziei – 
na tolerancję, na szacunek dla różnicy 
zdań. Minęły trzy dekady i cóż z tego 
zostało? Takie święta, jak wczorajsze 
powinny być dla nas wszystkich reflek-

sją. I motywacją do tego, by już od dziś, 
najdalej od jutra zacząć przede wszyst-
kim mówić do siebie inaczej. I pomyśleć 
o tym, co mamy wspólne, co powinno 
nas łączyć, pomyśleć o wartościach, 
pomyśleć o Ojczyźnie. Bo… „albo bę-
dziemy istnieć, albo nas nie będzie”… 
- mówiła podczas uroczystości pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska. . 
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Świdniczanie pamiętali 
o Cudzie nad Wisłą 

Symboliczne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa, uroczysta 
msza, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz piknik wojskowy – za nami ob-
chody święta Wojska Polskiego.

Msza święta i piknik wojskowy
16 sierpnia kontynuowano uro-

czystości. Głównymi organizatorami 
tej części byli Obywatelski Ruch Pa-
triotyczny oraz Świdnickie Stowarzy-
szenie Patriotyczne. 

O godz. 11:00 na placu św. Małgo-
rzaty odbyło się symboliczne złoże-
nie kwiatów oraz wystawienie warty 
honorowej pod Dębem Katyńskim. 
Następnie uroczystości przeniosły 
się na osiedle Młodych. O godz. 13:00 

odbyła się uroczysta msza św. pod 
przewodnictwem Ignacego Deca – 
biskupa seniora świdnickiego w ko-
ściele p.w. NMP Królowej Polski.

Tuż po zakończeniu nabożeń-
stwa zaproszeni goście wzięli udział 
w odsłonięciu tablicy upamiętnia-
jącej rocznicę 100-lecia Bitwy War-
szawskiej. Po zakończeniu części 
oficjalnej, na terenie parafii rozpo-
czął się piknik wojskowy.

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

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

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

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

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

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

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

mikaliach,
▪ odpady zielone,

▪ odpady ulegające biodegradacji inne 
niż zielone,

▪ inne odpady niebezpieczne powstają-
ce w gospodarstwach domowych,

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

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

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

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

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

PSZOK: co i w jaki sposób 
do niego dostarczamy

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

foto: D. Gębala

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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Narodowe Czytanie to akcja 
mająca na celu promocję literatury 

narodowej i czytelnictwa. - Każde-
go roku odczytywane są fragmenty 

Przeczytają “Balladynę”
5 września zaplanowano kolejną, 9. już edycję Narodo-

wego Czytania. Tym razem wybrane osoby czytają “Balla-
dynę”. Ze względów sanitarnych wydarzenie odbędzie się 
online. 

wybranych dzieł klasyki polskiej. W 
tym roku czytamy “Balladynę” Juliu-
sza Słowackiego. Tegoroczna akcja, 
w świdnickiej odsłonie będzie miała 
charakter wirtualny mówi Katarzyna 
Poznańska, kierownik Wypożyczalni 
Naukowej i Czytelni Czasopism.

5 września odbędzie się premiera 
nagrania, w której wzięli udział świd-

niccy przedstawiciele świata kultury, 
nauki i sportu. Z zaproszenia do udziału 
w nagraniu skorzystali: Martyna Czer-
niec, Leszek Florek, Krzysztof Frączek, 
Jacek Iwancz, Robert Kaśków, Helena 
Pietrzak, Wojciech Poznański, Beata 
Moskal-Słaniewska, Wanda Śliwow-
ska, Wioletta Ziobrowska.

Ak

Biblioteka i Teatr Maska zapraszają na kolejne przedstawienie 
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Misia Matusia, która 7 sierpnia 
zaprosiła na swoje urodziny, ocza-
rowała najmłodszych świdniczan. 
W najbliższy piątek aktorzy te-
atru Maska z Krakowa wystąpią z 
kolejnym spektaklem. Początek o 
godz. 10.00.

Spektakl odbędzie się 21 sierp-
nia na placu z dzikami obok Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Franciszkańskiej. Tym razem akto-
rzy zaprezentują przedstawienie 
pt. „Być dorosłą bardzo chciała i 
na miotle odleciała”. Jest to bajka o 
zasadach bezpieczeństwa na dro-
dze i w życiu codziennym.

Podczas przedstawień zacho-
wane są wszelkie obostrzenia sa-
nitarne.

Ak Spektakl o urodzinach Misi przypadł do gustu najmłodszym świdniczanom.
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Każde z nich posiada bogate 
doświadczenie muzyczne. Zdobyli 
wiele nagród w prestiżowych kon-
kursach i festiwalach w  Polsce i 
za granicą. Od kilkunastu lat biorą 
udział w różnych projektach, ale też 
koncertują jako solowi muzycy. Ich 
wspólna przygoda zaczęła się na 
Teneryfie, gdzie występowali jako 
uliczni artyści. W tym roku posta-
nowili połączyć siły i występują jako 
debiutujący duet Lenda/Kozub.

Debiutujecie jako duet, ale 
wasza praca z muzyką zaczęła się 
dużo wcześniej. Czym dokładnie 
zajmowaliście się przed stworze-
niem zespołu?

Piotr: W zasadzie, to na scenie 
oboje jesteśmy od ponad 12 lat, a na-
szą przygodę z muzyką zaczęliśmy 
na poważnie dość szybko, bo w wie-
ku 15 lat. Przed tym była tylko szkoła 
podstawowa (śmiech) i występy na 
apelach… Ale przed stworzeniem na-
szego duetu, grywaliśmy w różnych 
składach i braliśmy udział w szeregu 
różnych projektów muzycznych, wy-
stępując na scenach wielu festiwali w 
kraju i poza nim.

Paulina, odniosłaś wiele suk-
cesów w różnych programach typu 
talent show. W 2008 roku zachwy-
ciłaś swoim głosem jurorów pierw-
szej edycji „Mam Talent” i dotarłaś 
do ścisłego finału, co się z Tobą 
działo po zakończeniu show?

- Tak naprawdę to dopiero wte-
dy wszystko się dla mnie rozpoczęło… 
Poznałam masę ludzi, spełniłam 
ogrom marzeń z dzieciństwa, jak 
chociażby duet z Maćkiem Ma-
leńczukiem. Nie miałam, niestety, 
szczęścia do managementu i wy-
dawcy. Z pierwszą dużą wytwórnią 
rozminęliśmy się z wizją artystycz-
ną mojej przyszłej drogi muzycznej. 
Co do drugiej firmy, niestety, dość 
długo walczyłam z niekorzystnym 
kontraktem. Wydaje mi się, że to 
była bardzo nieodpowiednia pora. 
W tamtym okresie byłam za młoda 
i za głupia na odpowiednie popro-
wadzenie swojej „kariery”. Kom-
pletnie nie wiedziałam, w którą 
stronę się udać, a sama chęć dzie-
lenia się muzyką z innymi ludźmi, 

którą wykazywałam jako nastolat-
ka, to za mało. Nie będąc określo-
na jako artystka, nie byłam w stanie 
zrobić ze swoją karierą nic, jak tylko 
poddać się temu, na czym firmy wy-
dawnicze w Polsce nie za bardzo się 
znają, czyli kreowaniu. Byłam dziec-
kiem. A biznes jakikolwiek - nawet ten 
muzyczny - nie jest dla dzieci, jeśli nie 
chcesz być odtwórcą, a prawdziwym 
twórcą, który w przyszłości ma szan-
sę na zostanie prawdziwym artystą.

Piotr, jesteś gitarzystą, woka-
listą, autorem tekstów i muzyki. 
Opowiedz, jak to się wszystko za-
częło? Kiedy poczułeś, że chcesz 
zajmować się muzyką?

- Cała moja przygoda z muzyką 
rozpoczęła się w wieku 4 lat, od zaba-
wy z keyboardem starszego brata, co 
po jakimś czasie zaowocowało pierw-
szym poważnym występem.

Wtedy spojrzałem na to z per-
spektywy innej, niż perspektywa mo-
ich kolegów, grających w tym samym 
czasie w piłkę na podwórku. Tak na-
prawdę o tym, czy chcę wykonywać 
zawód muzyka, przekonałem się na 
własnej skórze, spędzając długie go-
dziny w biurze projektowym, odbywa-
jąc praktyki studenckie. Zdałem sobie 
wtedy sprawę z tego, że jeśli mam 
wybór pomiędzy spędzeniem życia 
za biurkiem, a spędzeniem życia na 
scenie, to stanowczo wybieram drugą 
opcję. Był to pewien moment przeło-
mowy w moim życiu i jedna z najlepiej 
podjętych decyzji.

Kiedy podjęliście decyzję o 
stworzeniu duetu? Czy najpierw 
zostaliście parą, czy to muzyka do-
prowadziła Was do tego etapu?

Paulina: Przede wszystkim umo-
wa między nami od początku była 
taka, że nie będziemy razem współ-
pracować, wiążąc się ze sobą jako 
para. Niestety, któregoś wieczoru, 
Piotr chwycił za gitarę, ja zaczęłam 
śpiewać i poszło… Ale to muzyka do-
prowadziła nas do tego etapu, gdyż 
poznaliśmy się na jednym z muzycz-
nych festiwali, które wspólnie od-
wiedzaliśmy. Ja grałam wtedy jako 
laureatka poprzedniej edycji, a Piotr 
wygrał w konkursie.

Jakie były początki pracy duetu 
Lenda/Kozub?

Piotr: Rozpoczęliśmy w zasadzie 
jako „Our House By The Lake”, co 
przerodziło się w duet Lenda/Kozub. 
Może to zabrzmi zabawnie, ale nasze 
pierwsze wspólne kroki stawialiśmy 
jako buskerzy na ulicach Teneryfy, 
gdzie spędzaliśmy wakacje życia, od-
wiedzając naszego przyjaciela, mło-
dego hipisa, a na co dzień - świetne-
go muzyka. Ten dziki wyjazd przero-
dził się w granie koncertów, wspólne 
tworzenie i życie. Wydaliśmy własnym 
sumptem EP-kę „Almost There”, po 
czym, by rozegrać się wspólnie i po-
znać na scenie, ruszyliśmy na ogrom 
festiwali i imprez muzycznych, już 
jako Lenda/Kozub.

Wszystko zaczęło się dla nas tak 
naprawdę od „Piosenkarni” Festiwalu 

Lenda/Kozub: połączenie 
pasji, talentu i miłości

Dwójka piekielnie zdolnych artystów. Żona śpiewa, mąż gra, oboje tworzą aranżacje mu-
zyczne. Połączyła ich muzyka, pasja, scena i miłość. O tym, jak powstał muzyczny duet, co 
ich inspiruje i czy trudno pracuje się małżeństwu na scenie, rozmawiamy z Pauliną Lendą-
-Kozub oraz Piotrem Kozubem.

Korowód, dzięki której jako laureaci 
spełniliśmy marzenie i wystąpiliśmy 
na scenie Studia Polskiego Radia im. 
Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Gdzie czerpiecie inspirację do 
tworzonych przez Was utworów?

Paulina: W warstwie muzycznej 
inspiracje czerpiemy przede wszyst-
kim z tego, czego słuchaliśmy jako 
dzieci i na czym muzycznie dorasta-
liśmy. W ostatnim czasie głównie to 
prowadzi nas do przodu! Jeśli nato-
miast chodzi o teksty, bazą jest nasze 
życie codzienne, a przede wszystkim 
nasza relacja i to, co na co dzień ota-
cza nas i naszych bliskich.

Czy trudno jest pracować mał-
żeństwu na scenie? Zanim stworzy-
liście duet, każde z Was zajmowało 
się innym rodzajem muzyki. Pauli-
na, twoja twórczość była akustycz-
na, później pojawił się grunge. Piotr 
natomiast zadebiutował z płytą 
bluesową. Jak godzicie takie zu-
pełnie różne zainteresowania mu-
zyczne?

Piotr: W zasadzie nasza muzycz-
na przeszłość doprowadziła nas do 
siebie, ale to, co aktualnie tworzymy, 
jest zupełnie innym językiem muzycz-
nym. Wspomniane style były piękną 
przygodą, po latach szukania, od-
naleźliśmy jednak swój własny świat 
i elektronika oraz stare brzmienia lat 
80-tych, które rodzice puszczali nam 
od małego, pochłonęły nas w ostat-
nim czasie na dobre.

Jako duet zdobyliście sporo 
wyróżnień, na różnych festiwalach. 
Która z nagród ma dla Was specjal-
ne znaczenie i dlaczego?

Piotr: Dla mnie wspomniany 
wcześniej „Korowód”, bo był to nasz 
pierwszy wspólny Festiwal, podczas 
którego nasze autorskie utwory miały 
swój „wielki-mały” debiut. Co zabaw-
ne, pierwszy etap tego festiwalu, od-
był się w miejscu, w którym pierwszy 
raz minęliśmy się na scenie, a był to 
Klub Żaczek w Krakowie.

Paulina: Dla mnie poza Korowo-
dem, oraz Grand Prix OFPA, była to 
Główna Nagroda im. J. Kaczmarskie-
go, podczas Festiwalu „Frazy”, orga-
nizowanego przez Bibliotekę Raczyń-
skich w Poznaniu. Głównie dlatego, że 
zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że 
nie muszę się wstydzić swojego pió-
ra, choć konkurencja była naprawdę 
wysoka. Nagrodę podczas Koncertu 
Laureatów, po ogłoszeniu wyników, 
dedykowałam mojemu pierwszemu 
nauczycielowi śpiewu Mirosławowi 

Paulina Lenda-Kozub i Piotr Kozub tworzą zgrany duet nie tylko na scenie, ale także prywatnie.
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Ślad  pojawili się na scenie zupełnie 
niespodziewanie i w 2019 roku zagrali 
rekordową, wśród lokalnych wyko-
nawców, ilość koncertów, zdobywając 
także kilka nagród – ostatnio podczas 
Pikniku Country w Mrągowie w katego-
rii “piosenka drogi”. Zespół założyli bra-
cia Andrzej i Rafał Oryńczak, do których 
po pewnym czasie dołączył Marcin Rut 
(bas) i Wiktor Wasylik (perkusja). Ich au-

torskie, wpadające w ucho kompozycje 
łączą elementy country, bluesa i rocka 
dzięki czemu znajdują uznanie wśród 
różnorodnej publiczności, czego przy-
kładem był tegoroczny koncert pod-
czas Truskawki.

Oya grają klasycznego rock’n’rol-
la z chwytliwymi melodiami, nawią-
zującego do klasyków złotej ery i 
uzupełnionego charakterystycznym 

Wrześniowy country blues i rock’n’roll 
w sali teatralnej ŚOK

12 września w sali teatralnej ŚOK wystąpią zespo-
ły Ślad i Oya. Reprezentanci Strzegomia zagrają w ra-
mach Świdnickiego Przeglądu Muzycznego Truskawka. 

Oya grają klasycznego rock’n’rolla

Członkowie zespołu „Ślad” łączą elementy country, bluesa i rocka dzięki czemu znajdują 
uznanie wśród różnorodnej publiczności.

wokalem. Kapela ruszyła 4 maja 2020 
roku z inicjatywy Grzegorza Zwoliń-
skiego i Damiana Świędrycha, zna-
nych świdnickiej publiczności m.in z 
występów podczas Truskawki pod 
szyldami Striker i Białe Drzewa. Tym 
razem towarzyszy im Krzysiek Szary 
(ex-Angry Again) na perkusji i Michał 
Mosór na gitarze. Niedawno skończyli 
nagrywać 4-utworową EP-kę, której 
cyfrowa premiera będzie miała miej-
sce w dniu koncertu.

Koncert rozpocznie się o godz. 
20:00, a bilety w cenie 10 zł są już do-
stępne w sprzedaży. Szczegółowe 
informacje (m.in. o zasadach bezpie-
czeństwa) oraz przedsprzedaż on-li-
ne można znaleźć na stronie Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury:   https://sok.
com.pl/wydarzenie/truskawka-slad-
-oya-country-blues-rocknroll/

Kolejne wrześniowe koncerty zo-
staną ogłoszone wkrótce.

Oprac.

Jabłońskiemu, który jako pierwszy 
pokazał mi, kim są tacy twórcy, jak 
Jacek Kaczmarski i Agnieszka Osiec-
ka.

Na początku roku pracowali-
ście nad nowym materiałem, za 
którego produkcję odpowiada Mar-
cin Bors. Jak idą prace nad płytą i 
czy zostanie ona wydana jeszcze w 
tym roku?

Piotr:  Przede wszystkim cieszy-
my się, że Marcinowi spodobało 
się to, co tworzymy i był chętny, by 
rozpocząć z nami współpracę. To 
naprawdę wielki zaszczyt i wyróż-
nienie, bo mówimy tu o człowieku, 
który wyprodukował płyty tak wspa-
niałych polskich artystów jak Hey, 
Lao Che, Krzysztof Zalewski, Kasia 
Nosowska czy Mrozu. Nigdy wcze-
śniej nie pomyślelibyśmy, że trafimy 
pod jego skrzydła, a otworzył nam 
oczy i pomógł, jak jeszcze nikt wcze-
śniej. Materiał jest już praktycznie 
skończony, a pierwszy singiel poja-
wi się w sieci jeszcze w te wakacje, 
dlatego zachęcamy do śledzenia 
naszego profilu na facebooku.

Paulina, w styczniu otrzymałaś 
stypendium miejskie na opraco-
wanie coverów i nagranie teledy-
sków? Jak idą prace nad realizacją 
tego zadania? Zdradzisz nam, jakie 
utwory zaprezentujesz, których 
wykonawców?

- Tak pięknie się złożyło, że na 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Artystycznej w Rybniku, poza Nagro-
dą główną i Nominacją do Studenc-
kiego Festiwalu Piosenki, otrzymali-
śmy także Nagrodę Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu. Była to sesja w stu-
dio nagraniowym, którą przeznaczyć 
chcemy na jeszcze lepsze zarejestro-
wanie tego materiału. Pandemia nie-
stety trochę pokrzyżowała nam pla-
ny, ale już jesienią będziecie państwo 
mogli odsłuchać naszych live sesji. A 
zdradzę tylko, że pojawią się tam na 
pewno kompozycje takich artystów, 
jak: Jorja Smith czy Billie Eilish, czyli 
wszystko to, czego na co dzień słu-
chamy i co nam najbliższe.

Czy, Twoim zdaniem, trudno 
jest wybić się na scenie muzycznej, 
szczególnie mieszkance małego 
miasta? Co decyduje o sukcesie, 
bądź jego braku?

- To zależy od wielu czynników. 
Oboje przez to przeszliśmy, ale po 
latach możemy stwierdzić, że jakie-
kolwiek ograniczenia, siedzą tak na-
prawdę tylko w naszych głowach. 
Nie ma znaczenia, czy jesteśmy ze 
Świdnicy, Lublińca, czy Berlina, który 
akurat sobie upodobaliśmy! Na pew-
no trzeba zbudować w sobie dużo 
samozaparcia. Ale i samo szczęście 
i wsparcie otoczenia jest tu bardzo 
ważnym czynnikiem. Nam na pew-
no to wszystko, co teraz robimy, nie 

udałoby się bez pomocy naszej pani 
prezydent oraz Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy, dzięki któremu mogliśmy 
skończyć pracę nad materiałem. 
Więc to wszystko zależne jest też od 
tego, z jakiego miasta pochodzisz 
i czy możesz liczyć na jakiekolwiek 
wsparcie twórców i artystów w danym 
rejonie.

Co zdecydowało o tym, że nie 
przeniosłaś się np. do Warszawy, 
tylko zostałaś w Świdnicy, tu wy-
stępujesz? Tworzysz, można po-
wiedzieć, bardziej lokalnie? Nie 
ciągnęło Cię do wielkiego świata? 
Wielkich muzycznych scen? Twoje 
początki zapowiadały taką właśnie 
wielką karierę sceniczną. Przynaj-
mniej z punktu widzenia obserwa-
tora.

- W zasadzie to nie do końca tak. 
Zostałam w Świdnicy, bo kocham 
spokój, uwielbiam nasz rejon i nie 
wyobrażam sobie żyć na co dzień 
w zgiełku tak wielkiego miasta jak 
Warszawa. Jeździmy jednak po ca-
łej Polsce - od morza, po góry. A co 
do początków, zapowiedzi i wielkich 
scen muzycznych, to nasz „show 
biznes” w Polsce jest tak śmiesznym 
zjawiskiem, że nie starczyłoby nam 
wszystkich stron w gazecie, by to opi-
sać. To tylko prowizorka, trochę taki 
kolos na glinianych nogach, gdzie 
ludzie, którzy zajmują pierwsze miej-
sca na ekranach tv czy występują na 

największych festiwalach alternatyw-
nych, jeszcze chwilę temu grali, bądź 
jeszcze grają wesela.

Pandemia zaskoczyła wszyst-
kich, także artystów, którym ode-
brano możliwość występowania 
przed publicznością. Obostrzenia 
są ściągane, ale ograniczenia dalej 
istnieją. Nie myśleliście o występo-
waniu online? Może o jakimś pro-
jekcie online?

Piotr:  Trochę nas to niepokoi, bo 
planowaliśmy premierę i trasę pro-
mocyjną. Mamy jednak sporo zajęć i 
akurat my raczej nigdy się nie nudzi-
my. Aktualnie pracujemy nad pro-
jektem „Rozśpiewany Dzierżoniów”, 
pod szyldem Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury, gdzie prowadzi-
my Studio wokalno-instrumentalne 
DOK, do którego serdecznie zapra-
szamy wszystkie śpiewające i gra-
jące dzieci oraz młodzież! Odcinki 
można obejrzeć na naszym facebo-
ok’u, a dostaliśmy na cały projekt 
patronat i wsparcie Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, więc 
zmotywowało nas to do działania. 
Poza tym lada moment pojawią się 
nasze Live Sesje i aktualnie spełnia-
my się w tym, co tworzymy, pracując 
nad wydaniem EP-ki i singla, więc 
trzy miesiące naszej działalności 
online od początku pandemii, zde-
cydowanie nam wystarczą (śmiech).

Justyna Cader
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Marek Toporowski to klawe-
synista i organista, kameralista i 
dyrygent. Jeden z najbardziej roz-
poznawalnych wykonawców nurtu 
historycznego w Polsce. „Concerto 
Polacco” to pionierski na gruncie 
polskim zespół muzyki dawnej. 
Wiele dzieł światowej literatury 
oratoryjnej (m.in. „Wielka Msza h-
-moll”) zawdzięcza pierwsze pol-

skie wykonania na dawnych 
instrumentach właśnie działal-
ności „Concerto Polacco” i Mar-
ka Toporowskiego.

Marek Toporowski i „Concerto  
Polacco” oczarowali świdniczan 

Za nami ostatni z koncertów głównych organizowanych w ramach Festiwalu Bachow-
skiego. Tym razem publiczność zgromadzona w Kościele Pokoju wysłuchała Koncertów 
Brandenburskich Jana Sebastiana Bacha.

CONCERTO POLACCO
Johann Sebastian Bach – IV Koncert 

brandenburski G-dur BWV 1049 
Allegro – Andante – Presto 

Katarzyna Olszewska skrzypce solo 
Katarzyna Czubek flet prosty 
Marek Nahajowski flet prosty 

Robert Bachara Beata Nawrocka skrzypce 
Mariusz Grochowski altówka 
Konrad Górka wiolonczela 

Michał Bylina kontrabas 
Marek Toporowski klawesyn / prowadzenie 

Johann Sebastian Bach – V Koncert 
brandenburski D-dur BWV 1050 

Allegro – Affettuoso – Allegro 
Karolina Zych flet traverso 

Robert Bachara skrzypce solo 
Marek Toporowski klawesyn solo 

/ prowadzenie 
Katarzyna Olszewska Beata Nawrocka skrzypce 

Mariusz Grochowski altówka 
Konrad Górka wiolonczela 

Michał Bylina kontrabas 
Johann Sebastian Bach – VI Koncert 

brandenburski B-dur BWV 1051 
[alla breve] – Adagio ma non tanto – Allegro 

Robert Bachara Mariusz Grochowski altówka solo 
Julia Karpeta Piotr Wacławik viola na gamba solo 

Konrad Górka wiolonczela / Michał Bylina 
kontrabas 

Marek Toporowski klawesyn / prowadzenie

Zespół działa od 1991 roku, pier-
wotnie jako zespół kameralny. Z 
biegiem czasu skład często posze-
rzany był do rozmiaru orkiestry ka-
meralnej. Członkami „Concerto Po-
lacco” są specjalizujący się w grze 
na historycznych instrumentach 
muzycy skupieni wokół klawesyni-
sty, organisty i dyrygenta – Marka 
Toporowskiego. W centrum zainte-
resowania zespołu i jego szefa znaj-
duje się muzyka wokalna – kantaty, 
opery i oratoria. W latach 1995-2004 
wspólnie z chórem „Sine Nomine” 
zespół wziął udział w ponad 30 kon-
certach cyklu Arcydzieła Muzyki 
Oratoryjno-Kantatowej organizowa-
nych w Warszawie.

Zespół koncertował na licz-
nych festiwalach w Polsce i za gra-
nicą, wziął udział w nagraniu kil-
kunastu płyt kompaktowych, nie-
które z nich nominowane zostały 
do nagrody Fryderyka (Polska mu-
zyka religijna XVII w, dwie płyty z 
utworami G.G.Gorczyckiego, Agat-
ka J.D.Hollanda i płyta z utworami 
ze zbiorów jasnogórskich ), a trzy z 
nich tę nagrodę otrzymały (Fryde-
ryk 2007 za CD z muzyką A. Ivanci-
ca, dwa Fryderyki w roku 2008 – za 
CD z muzyką J. Zeidlera oraz za 

CD z muzyką ze zbiorów jasno-
górskich). Pod gościnnym 

kierownictwem francu-
skiego dyrygenta Didie-
r’a Talpain’a „Concerto 
Polacco” zarejestrowa-
ło dla francuskiej fir-
my BNL utwory synów 
Bacha, A. Vivaldiego, 
Etienne’a Nicolasa 
Méhula, a także L. van 
Beethovena (9 arii kon-

certowych, I Symfonia).
Oprac.

foto: D. Gębala 
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Justyna Ciok znów  
potrzebuje pomocy
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- Dzięki Wam – Ludziom o Wiel-
kim Sercu, zbiórka pieniędzy dała 
nam możliwość leczenia Justynki w 
Hannoverze, w jedynej klinice w Eu-
ropie, która podjęła się tak skompli-
kowanej operacji - usunięcia wszyst-
kich guzów w mózgu. Niestety, lekarz 
powiedział nam o kolejnym ognisku 
choroby. Profesor zaproponował Ju-
stynce bardzo nowatorską metodę 
leczenia genetycznego. Prosimy Was 
o kolejny wspaniały gest, o wsparcie 
finansowe.  Nie znamy jeszcze osta-
tecznej ceny leczenia. Wiemy, że mu-
simy przygotować się na ogromną 
kwotę, sięgającą miliona euro! Nasz 
strach jest ogromny, bo bez tych pie-
niędzy nie zdołamy uratować życia 
Justynki – informuje Mariusz Ciok, 
tata Justyny. 

Zbiórka prowadzona jest na  
www.siepomaga.pl

Ak

21-letnia Justyna jest już po dwóch operacjach usunięcia 
guzów mózgu w Hannoverze.  Niestety, niemieccy lekarze 
wykryli nowe ognisko raka w rdzeniu kręgowym. Potrzeb-
ne jest dalsze leczenie i kwota nawet miliona euro. Justyna 
walczy o życie i prosi o pomoc. Przesyła z Hannoveru wzru-
szający apel. 

re
kl

am
a

re
kl

am
a



18 |  21.08-3.09.2020 r.Świdnica

sport

Jurek Brzostowski do swojej 
bogatej kolekcji mistrzowskich ty-
tułów dołożył w tym roku kolejny. 
Tegoroczny jest szczególny, ponie-
waż tradycyjna rywalizacja z tata-
mi przeniosła się do internetu. Ze 
względu na sytuację związaną z 
koronawirusem I otwarte Mistrzo-
stwa Świata w sportach walki zo-
stały zorganizowane on-line. Ich 
organizatorem był Wojciech Dolny 
(IX dan taekwondo z Polski), który 
jest przedstawicielem federacji In-
ternational Taekwondo Federation 
Hq Korea oraz Unified International 
Taekwondo Federation. W mistrzo-
stwach wzięli udział różni przedsta-
wiciele sportów walki z całego świa-
ta. Każdy zawodnik miał za zadanie 
w terminie od 5 do 20 maja 2020 r. 
nagrać film, w którym ukazana była 
aktualna data (przykładowo z ga-
zety) oraz wykonać dowolną formę 
tradycyjną, czyli układ ruchów, kop-
nięć, bloków i uderzeń ręcznych w 
odpowiedniej kolejności zgodnie 
z tradycyjną techniką. Całość oce-
niana była przez międzynarodową 

komisję sędziowską. W sumie do or-
ganizatora zostało przesłanych 347 
filmów, które zostały uszeregowane 
według wieku oraz stopnia szko-
leniowego (koloru pasa) zawodni-
ka. Jurek Brzostowski wystartował 
w konkurencji seniorów czarnych 
pasów i zdobył pierwsze miejsce. 
– Dla wielu zawodników formuła, w 
jakiej odbyły się zawody, była nowo-
ścią. Mimo tego poziom był napraw-
dę wysoki, szczególnie pod wzglę-
dem technicznym. Nie było miejsca 
na jakiekolwiek błędy. Każdy układ 
musiał być dopracowany do ostat-
niego ciosu. Dodatkowym utrudnie-
niem były również egzaminy koń-
cowe, jakie w tym czasie odbywały 
się na AWF. Cieszę się, że sędziowie 
docenili przesłany przeze mnie film, 
bo włożyłem w jego przygotowanie 
wiele wysiłku – mówi Jurek Brzo-
stowski. Świdniczanin niedawno 
obronił swoją pracę magisterską 
na Akademii Wychowania Fizycz-
nego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu, gdzie ukończył kieru-
nek sport, specjalność organizacja 

Janusz Gol nie jest już piłka-
rzem Cracovii, a Arkadiusz Piech o 
rok przedłużył kontrakt z I-ligową 
Odrą Opole. 

Krakowski klub potwierdził roz-
stanie z 34-letnim pomocnikiem. 
Kontrakt został rozwiązany za po-
rozumieniem stron. Doświadczony, 
defensywny zawodnik reprezento-
wał barwy Cracovii od 2018 roku, 
kiedy to wrócił do Polski z rosyjskie-
go Amkara Perm. Janusz Gol roze-
grał w koszulce „Pasów” 62 spotka-
nia. Strzelił jedną bramkę i zanoto-
wał pięć asyst. Ostatni sezon zakoń-
czył z Cracovią na siódmym miejscu 
w tabeli Ekstraklasy i z triumfem 
w Pucharze Polski. W jakim klubie 

swoją karierę będzie kontynuował 
wychowanek Polonii Świdnica? Od-
powiedź na to pytanie powinniśmy 
poznać w niedalekiej przyszłości.  
Arkadiusz Piech podpisał nowy, 
roczny kontrakt z I-ligową Odrą 
Opole. Umowa zawiera opcję prze-
dłużenia o kolejny rok. Przypomnij-
my, że 35-letni napastnik trafił do 
Odry w trakcie poprzedniego sezo-
nu na zasadzie wolnego transferu, 
kiedy to przestał być piłkarzem Ślą-
ska Wrocław. Piech w poprzednim 
sezonie Fortuna I ligi wystąpił w 19 
spotkaniach i strzelił siedem bra-
mek.

Daniel Gębala

Świdniczanin z kolejnym tytułem 
Mistrza Świata!

Co słychać u wychowanków Polonii Świdnica? 

Jurek Brzostowski zdobył kolejny tytuł mistrza świata 
tym razem federacji International Taekwondo Federation 
HQ Korea oraz Unified International Taekwondo Federation. 
Zawody w tym roku odbyły się w niecodziennych warun-
kach, ze względu na pandemię Covid-19 zorganizowano je 
online.

Jedne z pierwszych gratulacji złożyła prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska, która 
spotkała się z Jerzym Brzostowskim zaraz po jego powrocie do rodzinnego miasta

i zarządzanie sportem. Swoją przy-
szłość oraz karierę zawodową chce 
związać z rodzinnym miastem. – Po 
5 latach w Poznaniu, pomimo propo-
zycji pozostania na uczelni, postano-
wiłem wrócić do rodzinnego miasta 
– Świdnicy. Planuję rozpowszechniać 
aktywność fizyczną w naszym regio-

nie, szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży. Zachęcać do sportu oraz ru-
chu i zdrowego stylu życia. Nie chcę 
zdradzać konkretnych planów, aby 
nie zapeszać, ale dowiecie się o nich 
w najbliższej przyszłości – mówi Ju-
rek Brzostowski.

Mateusz Jadach
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mojaswidnica.pl
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Piast Żmigród – Dabro-Bau Po-
lonia Stal Świdnica 1:1

Sołtysiński 45′ – Baumgarten 58′
Dabro-Bau Polonia-Stal: B. Kot, 

P. Paszkowski, Kozachenko, Białas, 
Sowa, Sztylka, Stachurski, Szu-
ba, Myrta, Chajewski, Borowy oraz 
Baumgarten, B. Paszkowski, Jaro-
szyński, Filipczak

W porównaniu z ostatnim me-
czem przeciwko Kluczborkowi, tre-
ner Rafał Markowski zdecydował 
się na kilka roszad w wyjściowej je-
denastce. W Żmigrodzie od pierw-
szej minuty na boisku zameldowali 
się Kozachenko, Białas, Stachurski 
oraz Myrta. Z kolei na ławce mecz 
rozpoczęli między innymi Bartosz 
Paszkowski i Marcos Pauli Baum-
garten. I jak się później okazało, 
to właśnie wejście Brazylijczyka w 
drugiej części meczu odmieniło losy 
spotkania. Na przerwę z jednobram-
kową zaliczką schodzili gospodarze, 
którzy tuż przed końcem pierwszej 
połowy za sprawą Sołtysińskiego 
wyszli na prowadzenie. Po zmianie 
stron świdniczanie starali się wy-
równać. Ta sztuka udała się w 58. 
minucie za sprawą wcześniej wspo-
mnianego Marcosa. Do końca spo-

tkania obie ekipy miały swoje sytu-
acje do rozstrzygnięcia spotkania, 
ale finalnie więcej bramek już nie 
padło.

Pozostałe wyniki 4. kolejki:
*Polonia Nysa – pauza 

Foto-Higiena Gać 
– Warta Gorzów Wielkopolski 1:3 

MKS Kluczbork – Ruch Chorzów 1:3 
Ślęza Wrocław – Górnik II Zabrze 

– mecz w niedzielę 
Zagłębie II Lubin 

– LKS Goczałkowice Zdrój 1:2 
ROW 1964 Rybnik – Stal Brzeg 0:2 

Polonia Bytom – Pniówek Pawłowice 
– przełożony na 2 września z powodu meczu 

gości w Pucharze Polski 
Rekord Bielsko-Biała 

– Gwarek Tarnowskie Góry – 30 września

Tabela, III ligi, grupa 3 (kolejno rozegrane 
mecze, punkty i bramki)

1. Ruch Chorzów 4 12 14:5
2. MKS Kluczbork 4 9 8:6 
3. Stal Brzeg 4 7 11:4 
4. LKS Goczałkowice Zdrój 3 6 7:4 
5. Ślęza Wrocław 2 6 7:1 
6. Zagłębie II Lubin 3 6 8:3 
7. ROW 1964 Rybnik 4 5 7:4 
8. Piast Żmigród 4 5 5:6 
9. Rekord Bielsko-Biała 2 4 3:2 
10. Polonia-Stal Świdnica 4 4 7:8 
11. Foto-Higiena Gać 4 4 5:9 
12. Górnik II Zabrze 4 3 6:9 
13. Warta Gorzów Wlkp 4 3 6:12 
14. Pniówek Pawłowice 1 1 1:1 
14. Lechia Zielona Góra 1 1 1:1 
16. Polonia Bytom 0 0 0:0 
17. Gwarek Tarnowskie Góry 0 0 0:4 
18. Miedź II Legnica 2 0 1:4 
19. Polonia Nysa 3 0 2:14

Szare Wilki rozpoczęły okres 
przygotowawczy do nowego sezo-
nu. Na pierwszych zajęciach trene-
rzy Krzysztof Terebun i Patryk Dę-
bowczyk mieli do dyspozycji pięt-
nastu zawodników. Kolejni dołączą 
w najbliższych dniach.

Docelowo kadra pierwszej dru-
żyny ma liczyć 20 zawodników. W 
porównaniu do poprzedniego se-
zonu w składzie zajdą kosmetycz-
ne zmiany. Niestety, ekipę Szarych 
Wilków opuścił Michał Jaroszewicz, 
dołączy natomiast kilku graczy. Ak-
tualnie potwierdzić można już dwa 
nazwiska. To środkowy rozgrywają-
cy Michał Wojtala i lewy rozgrywa-
jący Jakub Król. Ten pierwszy ma 
19 lat, ostatnio występował w MKS 
MOS Wrocław. W poprzednim sezo-
nie wraz z juniorami tego klubu do-
tarł do ćwierćfinału Mistrzostw Pol-
ski. W rozgrywkach Dolnośląskiej 
Ligi Juniorów rozegrał 16 meczów. 
Zdobywając 95 bramek (śr. 5,9/
mecz), był piątym strzelcem ligi. Na 
szczeblu centralnym zagrał w dzie-
więciu meczach. Zdobył 49 bramek 

(średnia 5,4/mecz). Bardzo ciekawą 
przeszłość ma też Jakub Król. To 
20-latek, wychowanek Śląska Wro-
cław, który ostatnie półtora roku 
spędził w drugiej drużynie St. Ra-
phael – ósmej siły francuskiej eks-
traklasy. Świdniczanie będą treno-
wali pięć razy w tygodniu na obiek-
tach Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. W planach jest rozegranie 
sześciu gier kontrolnych i udział w 
dwóch turniejach. Przypomnijmy, że 
rozgrywki w II lidze rozpoczną się 18 
września. Na inaugurację ŚKPR za-
gra w Świdnicy z Wolsztyniakiem.

Harmonogram sparingów
19.08, godz. 19.00 Szczypiorniak Gorzyce 

(I liga) (wyjazd) 
22.08, godz. 14.00 Grunwald Poznań (I liga) 

(dom) 
29.08, godz. 19.00 TJ Hazena Nachod 

(I liga czeska) (wyjazd) 
29.08, godz. do ustalenia Turniej w Gorzycach 

(Szczypiorniak, MKS Wieluń, ŚKPR) 
1.09, godz. 19.30 TJ Hazena Nachod 

(I liga czeska) (dom) 
5.09, godz. 9.00 Turniej w Zawierciu 

(Viret CMC Zawiercie, Śląsk Forza Wrocław, 
Olimpia Piekary Śl., MKS Wieluń, ŚKPR) 
8.09, godz. 19.00 Bór Oborniki Śl. (I liga) 

(wyjazd) 
11.09, godz. do ustalenia Zagłębie Sosnowiec 

(I liga) (wyjazd)

Każdy punkt na 
wagę złota

Szare Wilki wznowiły treningi

Wakacyjne ostatki pod siatką

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica po zaciętej ry-
walizacji zremisowali na wyjeździe z Piastem Żmigród 1:1. W 
kontekście bardzo trudnej rywalizacji w III lidze, każdy zdo-
byty punkt należy szanować! 

Dobiegł końca wakacyjny cykl 
turniejów siatkówki plażowej orga-
nizowany przez Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W niedzielę 9 
sierpnia rywalizowali panowie.

Do zawodów przystąpiły cztery 
zespoły, które rywalizowały mię-
dzy sobą systemem każdy z każ-
dym, do dwóch wygranych setów. 
Zwycięzcą sierpniowego turnieju 
została para Krzysztof Gałuszka, 
Piotr Staszewski z Obornik, która 
wszystkie swoje mecze wygrywa-
ła bez większych problemów. O 
drugim miejscu w zawodach zade-
cydował bardzo wyrównany mecz 
między parami Tomasz Kubera, 
Mateusz Saramek i Paweł Pituch, 
Piotr Borkowski. Dopiero w tie-bre-
aku zwycięsko z rywalizacji wyszli 
Kubera–Saramek. Zwycięzcom na 
zakończenie przypadły w nagrodę 
pamiątkowe dyplomy oraz talony na 
sprzęt sportowy do zrealizowania w 
firmie Jako. – Na kolejne turnieje bę-
dzie trzeba poczekać do przyszłego 

sezonu, ale chętnym do grania w siat-
kówkę plażową wciąż udostępnione 
są trzy boiska na terenie kompleksu 
OSIR Świdnica przy ul. Śląskiej 35 – 
informują organizatorzy.

Końcowa klasyfikacja:
1. Krzysztof Gałuszka, Piotr Staszewski (Oborniki)
2. Tomasz Kubera, Mateusz Saramek (Szprotawa)
3. Paweł Pituch, Piotr Borkowski (Świdnica)
4. Damian Durlej, Piotr Hendżak (Świdnica)
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bilety za paragony

galeria-swidnicka.pl         
sczegóły i regulamin

21 lub 22 sierpnia zrób zakupy
w dwóch różnych sklepach w Galerii Świdnickiej

na łączną kwotę min. 100 zł 
i odbierz dwa bilety do kina Cinema 3D


