Święto policji – nagrody i awanse wręczone
94 funkcjonariuszy policji
awansowało w tym roku na
wyższe stopnie zawodowe.
31 lipca podczas uroczystej
akademii wręczono
decyzje o awansach.
Nagrodzono także tych
policjantów, którzy w
sposób szczególny
zasłużyli na docenienie.
www.mojaswidnica.pl
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Pierwsze koty za płoty. Za nami mecz z Ruchem Chorzów

str. 9

Piłkarze Dabro-Bau
Polonii-Stali Świdnica w
meczu inaugurującym
sezon 2020/2021 przegrali
na własnym boisku z
14-krotnym Mistrzem Polski
Ruchem Chorzów 2:4.
Mimo porażki, biało-zieloni
mogą z optymizmem
patrzeć w przyszłość.
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Katastrofa ekologiczna
na zalewie.

foto: A. Komaniecka

Władze Świdnicy interweniują

str. 10-11
Widok zalewu przygnębia. Brak wody, martwe małże budzą niepokój mieszkańców i wędkarzy. – To katastrofa ekologiczna
– mówią. Odpowiedzialny za decyzję o spuszczeniu wody Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tłumaczy,
że sytuacja ma związek z przygotowywanym remontem i do czasu jego zakończenia wody nie będzie. Miasto natomiast
żąda natychmiastowej interwencji i zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

aktualności

Sudety 2030:

gminy czeka sporo pracy,
ale jest o co walczyć
Do końca roku powstanie plan wydatków do zrealizowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Do końca września gminy mają czas na przedstawienie swoich projektów. Dlatego sygnatariusze porozumienia Sudety 2030 spotkali się, by wspólnie się do tych
działań przygotować.

two dolnośląskie, licząc na pozyskanie
środków z funduszu na szeroko pojęte
inwestycje transformacyjne, przygotowuje aktualnie Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji. To dokument,
który zidentyfikuje potrzeby poszczególnych obszarów regionu i pozwoli racjonalnie podzielić wsparcie finansowe,
jakie uda się wynegocjować w ramach
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Do wsparcia w ramach Funduszu Komisja Europejska wskazała cały subregion
wałbrzyski, czyli powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i m. Wałbrzych.
Gminy do końca września muszą
przygotować swoje projekty. - Do końca
roku mamy zgłosić czego, ile potrzeba.
Musimy być przygotowani z projektami.
Bardzo dużo pracy przed nami, mało
czasu, musimy to przygotowywać. Jeśli
do końca roku nasz projekt nie znajdzie
się w tym planie podziału sprawiedliwej
transformacji, nie będzie finansowany
– wyjaśniał lider porozumienia Roman
Szełemej.

foto: A. Komaniecka

Gminy zaczęły mówić
jednym głosem

Sygnatariusze Sudety 2030 będą zabiegać o środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 29 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego samorządowcy spotkali się, by przedstawić główne założenia projektu.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań Unii Europejskiej na rzecz
zrównoważonej gospodarki. Fundusz
ma wspierać transformację regionów,
których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla. W ramach funduszu
na lata 2021-2027 dla całej UE przewidziano 7,5 miliarda euro, z czego Polska
(według propozycji KE, która jest wciąż
dyskutowana) ma dostać największą
część - 2 miliardy euro.
Przygotowanie projektów w ramach funduszu było jednym z tematów
spotkania sygnatariuszy porozumienia
Sudety 2030, którego liderem jest Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Spotkanie odbyło się w środę 29 lipca
w Urzędzie Stanu Cywilnego. – Spotykamy się w okrojonym składzie, mimo
wakacyjnego czasu, ale mamy sporo
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tematów do przedyskutowania i dużo
pracy. To porozumienie to jedna z niewielu inicjatyw w Polsce, gdzie większość
upomniała się o prawa mniejszości –
mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. - Staramy się patrzeć
dalej. Naszą perspektywą jest rok 2030.
Do tego czasu wszystko w Europie może
się zmienić. Gdyby kilka miesięcy wcześniej ktoś mi powiedział, że będziemy żyć
w czasach pandemicznych, nie uwierzyłbym. To inna rzeczywistość, próbujmy się
w niej odnaleźć. Południe powinno na
pandemii wygrać. Szukajmy w tej trudnej
rzeczywistości plusów i realizujmy nasz
plan – dodawał Roman Szełemej.

Wsparcie dla rejonów
górniczych

Jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją dziś regionalne
gospodarki jest transformacja sektora energetycznego i ochrona klimatu.

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

Pomóc w tym procesie ma Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji i przygotowywany w jego ramach przez samorząd
województwa
Dolnośląski
Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji. - Według aktualnej propozycji
Polska może liczyć na ok 3,5 mld euro.
Więcej od pierwotnie zakładanej propozycji, która wynosiła 2 mld i jednocześnie
najwięcej spośród wszystkich państw
członkowskich – informuje marszałek
Cezary Przybylski. Negocjacje wysokości wsparcia finansowego dla poszczególnych regionów będą trwały
do końca roku i odbędą się w tak zwanym trilogu pomiędzy województwem,
rządem i instytucjami unijnymi. Projekt
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie funduszu zawiera
zasady podziału środków na państwa
członkowskie, a późniejsza dystrybucja wsparcia do regionów będzie leżała
w gestii władz krajowych. WojewódzREDAKTOR NACZELNY:
p.o. Agnieszka Komaniecka

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala, Agnieszka Komaniecka
Justyna Cader (staż dziennikarski)
FOTOREPORTER: Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl

Spotkanie stało się także okazją
do przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć członków porozumienia. – Złożono 1400 projektów na ponad 4 miliardy zł. Patrząc na te liczby,
osiągnęliście bardzo wiele. Coraz więcej
osób dostrzega teraz południe Dolnego
Śląska z problemami rozwojowymi. Nie
byłoby tego bez tej inicjatywy. Macie jedną narrację, wspólne stanowisko. Osiągnęliście wiele, nie angażując środków
finansowych – mówił Ireneusz Ratuszniak, ekspert funduszy unijnych i realizacji projektów. Wskazał jednocześnie,
że dopracowania wymaga strategia
przygotowana przez członków porozumienia. Nad tym będą prowadzone w
najbliższym czasie prace, a także nad
połączeniem pojedynczych projektów
gmin w projekty sieciowe, czyli zadania
z jednego obszaru realizowane jednocześnie przez kilka gmin. - Często jest
tak, że małe gminy nie mają, kim projektu napisać. Nadzieją jest tworzenie
projektów sieciowych, np. w transporcie,
produktach lokalnych. W transgranicznym projekcie zrewitalizowaliśmy część
szklarni, posiłkując się współpracą z
ZOO Safari w Dvur Kralove – wyjaśniał
Roman Szełemej.
Samorządowcy
podkreślili,
że
wspólne mówienie o problemach jest
już dla nich wielką pomocą. – Spotkałem się z komentarzami, że jak to, nie
zrobiliście wodociągów? A było tyle lat
na to. Tymczasem nie mieliśmy na wkład
własny. Mówienie głośno o problemach
otwiera ludziom oczy i pomaga, niezależnie od tego, ile środków otrzymamy
– mówił burmistrz gminy Wleń Artur
Zych.
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W imieniu szpitala darowiznę odebrał zastępca dyrektora ds. lecznictwa Sławomir
Pietrzak (na zdjęciu z lewej).

reklama

Fundacja Siepomaga.pl przekazała świdnickiemu szpitalowi „Latawiec”
darowiznę w postaci specjalistycznego
sprzętu do tlenoterapii donosowej.
Szpital Latawiec otrzymał od Fundacji Siepomaga dwie sztuki specjalistycznego sprzętu do wysoko – przepływowej
tlenoterapii donosowej, uznawanej przez
Światową Organizację Zdrowia za jedną
z terapii leczenia pacjentów chorych na
COVID-19. W imieniu szpitala darowiznę
odebrał 29 lipca zastępca dyrektora ds.
lecznictwa Sławomir Pietrzak.
Urządzenie AIRVO 2 generuje wysokie przepływy ogrzanych i nawilżonych
gazów oddechowych, które są dostarczane do pacjenta za pomocą różnych
nosowych i tracheostomijnych części
kontaktujących się z pacjentem oraz
masek. Zastosowanie urządzenia daje
szansę na uniknięcie konieczności wentylacji mechanicznej, czyli podłączenia
do respiratora.
Dzięki wbudowanemu generatorowi przepływu oraz innowacyjnemu
systemowi podawania tlenu urządzenie
AIRVO 2 jest skutecznym i wszechstronnym rozwiązaniem w terapii tlenowej.
Sprzęt został zakupiony ze środków
pochodzących ze zbiórki pieniężnej prowadzonej na portalu internetowym siepomaga.pl, której celem jest wsparcie
polskiej służby zdrowia w walce z epidemią COVID-19, a łączna wartość podarowanego świdnickiemu szpitalowi sprzętu
medycznego wyniosła prawie 55 tys. zł.

foto: SP ZOZ Świdnica

Specjalistyczny sprzęt
w darze dla szpitala
Latawiec

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Mistrz Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego (k/m)
Elektryk (k/m)
Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica
Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem:

rekrutacja@suedzucker.pl

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych
przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji
prowadzonych w Südzucker Polska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.”

Więcej informacji:

www.suedzucker.pl - oferty pracy
7-20.08.2020 r. |
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Przekonują do picia wody
z butelek wielokrotnego użytku

W ofercie firmy jest woda w szklanych butelkach, oranżada oraz napoje – pomarańczowy i cytrynowy

klientów. Logo marki zaprojektował
świdnicki artysta, twórca murali Robert Kukla. Kartka z logo jest dodawana do każdej skrzynki jako wizytówka.
Są już pierwsi klienci, cały czas przybywa zapytań i nowych zamówień.
Snute są już także plany o kolejnych
produktach. Na początek najprawdopodobniej będzie to kawa, kupowana
w słoikach wielokrotnego użytku. W
dalszej perspektywie – mleko, śmietana i produkty nabiałowe. - Chcemy uświadamiać, uczyć, że wszystko
może mieć drugie życie. Nasze skrzynki
i butelki posłużą kilka, kilkanaście lat.
Będzie nas cieszyć, jeśli świdniczanie
zaczną pić wodę ze szkła. Nieważne,
jaką wodę. Jeśli za 10 lat, pod każdym
mieszkaniem znajdzie się skrzynka
wody, to będzie wielki sukces – tłumaczy Marek Podleśny.
Jedyne, co wyróżnia świdnickie
produkty, to nakrętki. Dawne metalowe zastąpiły korki plastikowe, ale i na
to przedsiębiorczy świdniczanie mają
pomysł. – Będziemy je zbierać i przekazywać na leczenie chorych osób – wyjaśnia Marek Podleśny. – To, co się dzieje z naszą planetą, jest zatrważające,
jesteśmy już za czerwoną linią. Dlatego
próbujemy coś robić, a jeden krok to początek gigantycznej wędrówki.
Woda jest dowożona do klienta.
Zamówienia przyjmowane są pod nr.
tel. 517 405 446, 74 855 87 93.
Agnieszka Komaniecka

na wodę z Gorzanowa. Świdniczanie
zainwestowali i sprowadzili pierwszą
partię. Firma oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 1 lipca.
Co ciekawe, już na samym początku Małgorzata i Marek Podleśni
spotkali się z pozytywnym odzewem
świdniczan i pomocą. Magazyn znajduje się na ul. Bystrzyckiej, tuż obok
firmy Jako, która już weszła do grona

reklama

foto: UM Świdnica

Wielu z nas pamięta wodę mineralną „Barbórka”, która kupowało się
w szklanych butelkach, a następnie
puste wymieniało na pełne. Mleko,
czy śmietanę w butelkach zaklejonych
srebrnym kapslem. Również na wymianę. Taki powrót do przeszłości serwuje
nam świdnickie małżeństwo, Małgorzata i Marek Podleśni. Stworzyli firmę,
która zajmuje się dystrybucją wody i
napoi właśnie w szklanych wymiennych butelkach. W tym momencie w
asortymencie znajdziemy „Cyrankę”
– wodę wydobywaną od 1985 r. w Kotlinie Kłodzkiej, oraz tworzone na jej
bazie oranżadę, napoje pomarańczowy
i cytrynowy. – Pomysł na stworzenie takiej firmy kiełkował w naszych głowach
już długo. Mamy dwoje dzieci i przytłaczała nas świadomość tego, co im po
sobie zostawimy. Wszystko w sklepach
pakowane jest w plastiki. Postanowiliśmy coś z tym zrobić. Na zakupy zabieramy swoje tekstylne torby, ale pojawiło
się pytanie, co z wodą. Rozmawialiśmy
z sąsiadami, znajomymi i nabraliśmy
przekonania, że ludzie czekają właśnie
na takie produkty – w szklanych, wymiennych butelkach – mówi Małgorzata Podleśna.
Do tego doszło przekonanie, że
każda woda zamknięta w plastiku traci swoje właściwości. Okres pandemii
przyspieszył podjęcie decyzji. – Mamy
firmę, z której żyjemy. Więc postanowiliśmy zrealizować tę ideę i zapoczątkować wielką mentalną przemianę. Mamy
nadzieję, że się uda – dodaje Małgorzata Podleśna. Na początek wybór padł

foto: D. Gębala

Postanowili wrócić do praktyk sprzed lat i ratować ziemię od zalewającego ją plastiku. Na początek oferują wodę, w szklanych, wymiennych butelkach. W planach mają także
dystrybucję w takich opakowaniach kawy, mleka i śmietany. Jak mówią Małgorzata i Marek
Podleśni, jeden krok to początek gigantycznej wędrówki.
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Małgorzata i Marek Podleśni ufundowali zakup dwóch czerwonych koszy w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki. Pierwszy został zamontowany przy parkingu nad zalewem Witoszówka, a drugi stanął na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej, przed wejściem na stadion. Miasto
zajęło się montażem koszy i będzie koordynować zbiórkę plastikowych nakrętek za
ich pośrednictwem. Dochód z ich sprzedaży przekazywany będzie na rzecz osób
potrzebujących. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia od organizacji charytatywnych bądź osób prywatnych, które wymagają wsparcia przez Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych w Świdnicy pod numerem telefonu – 74 856 29 99 bądź
elektronicznie pod adresem – k.piotrowska@um.swidnica.pl. - Chcemy, aby dochód
ze sprzedaży nakrętek trafiał do jak największej liczby potrzebujących, dlatego też proponujemy system rotacyjny, w którym co kilka tygodni zmieniana będzie osoba, na
rzecz której prowadzona jest zbiórka. Przy koszach w kształcie serca będzie tabliczka
z informacją, dla kogo i do kiedy potrwa dana zbiórka – mówi Szymon Chojnowski,
zastępca prezydent Świdnicy.
Efekt zbiórki zależeć będzie głównie od ilości zebranych w koszach plastikowych
nakrętek. Im więcej nakrętek, tym lepiej, bez względu na ich kształt czy kolor. Ważne, by do pojemników w kształcie serca nie wrzucać innych przedmiotów.
Oprac.
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Przebudowa alei Niepodległości

foto: D. Gębala

– w przygotowaniu wniosek
o pozwolenie na budowę

Remont al. Niepodległości jest jedną z tych inwestycji, na które kierowcy czekają od dawna.

Aleja Niepodległości jest jedną z
ważniejszych arterii Świdnicy, pozostającą pod zarządem województwa. Jej
przebudowa jest inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu mieszkańców. Na
mocy porozumienia z zarządcą drogi
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei miasto
wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Ze względów logistycznych i finansowych zadanie podzielone zostało na
III etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu Wolności do skrzyżowania
z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z
pl. 1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej
i w ostatnim etapie pozostanie do zrealizowania fragment do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany
zakładają nie tylko przebudowę jezdni,
chodników i budowę ścieżki rowerowej,
ale też uporządkowanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, wymianę całej infrastruktury technicznej drogi, przebudowę
sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia
ulicznego, w tym budowę doświetlenia
przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym
elementem projektu jest również zieleń
uliczna, nawiązująca do uwarunkowań
historycznych.
Szacowany koszt I etapu inwestycji to ok. 5 mln zł, z czego 70% środków
pokrywa zarząd województwa, 30% –
miasto Świdnica. Koszty kolejnych eta-

pów zostaną określone po zakończeniu
prac projektowych, które określą rozmiar
przebudowy.
W 2017 roku sporządzona została
koncepcja przebudowy alei Niepodległości, w ramach której sporządzono inwentaryzację zieleni, wykonano badania
geologiczne, rozpoznano rozwiązania
sytuacyjno-wysokościowe i terenowo-prawne, a także przyjęto warianty rozwiązań komunikacyjnych.
W kwietniu 2018 roku podpisano
umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Do połowy 2019 roku trwały
uzgodnienia i prace związane ze wstępnym ustaleniem Planu Zagospodarowania Terenu (PZT). Wytyczne przekazane
na początku projektantowi przez miasto
były zmieniane w zakresie: zwiększenia
miejsc postojowych, poszerzenia jezdni z 6 do 7 metrów - tego domagało się
DSDiK). Były więc sporządzane kolejne koncepcje, uwzględniające przepisy
bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery), wymagania zarządcy drogi (szerokość jezdni), oczekiwania mieszkańców
(ilość miejsc postojowych) oraz przepisy
szczegółowe, dotyczące m. in.: infrastruktury podziemnej (np. kable energetyczne rurociągi, itp. muszą znajdować
się w odpowiedniej odległości od innych
sieci, korzeni drzew itp.), wymagań konserwatora zabytków.
Tego typu postępowanie jest długotrwałe, ale jest też normalną drogą docho-

dzenia do ostatecznego kształtu projektu.
Termin wykonania dokumentacji projektowej jest bardzo trudny do określenia, ponieważ zależy on od wielu czynników, m. in.:
▪ od lokalizacji inwestycji - ta leży na
terenie wpisanym do rejestru zabytków,
jako historyczny układ urbanistyczny, ale
jednocześnie jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych Świdnicy, dlatego
ścierają się tutaj wątki historyczne z wymogami życia współczesnego,
▪ od zarządcy drogi – w tym wypadku zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a więc każde
posunięcie musi być uzgadniane z instytucjami mu podległymi (DSDiK, Instytut
Rozwoju Terytorialnego),
▪ od ilości sieci podziemnych, itp.
Do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków (WKZ) o pierwszą opinię miasto zwróciło się w grudniu 2018 roku i
pierwsza opinia była pozytywna. Niestety, po szczegółowym rozeznaniu przebiegu sieci okazało się, że kolidują one z
nasadzeniami. Kolejne opinie i uzgodnienia otrzymywaliśmy w dniach: 18 czerwca 2019 r., 2 sierpnia 2019 r., 28 sierpnia
2019 r., 6 grudnia 2019 r., 10 lutego 2020
r. Ostatnia opinia jest pozytywna. Dodać
należy także, że w większości korespondencję z konserwatorem zabytków w
imieniu miasta prowadził projektant.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
projektant musiał jeszcze:

▪ ustalić usytuowanie i ilość lamp oświetlenia ulicznego (zależne od ilości drzew),
▪ rozwiązać drobne kolizje pozostałych
drzew z infrastrukturą podziemną,
▪ złożyć wniosek o Zespołu Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej (ZUD) – nastąpiło to 25.06 i obecnie jest pozytywna
opinię ZUD,
▪ po otrzymaniu protokołu uzyskać
uzgodnienia od Tauron i PSG,
▪ niezależnie od ZUD wystąpić o opinie i
zatwierdzenie do organizacji ruchu,
▪ w oczekiwaniu na uzgodnienie sprawdzić i skompletować dokumenty formalne (prawo do dysponowania terenem itp.)
▪ złożyć kompletny projekt budowlany i
wystąpić o ostateczne uzgodnienie do
DSDiK ,
▪ złożyć kompletny projekt wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Po spełnieniu wszystkich tych formalności można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Termin złożenia
tego wniosku będzie zależny w dużym
stopniu od instytucji opiniujących i wydających decyzje. Urząd Miejski ma nadzieję, że nastąpi to najpóźniej w połowie września tego roku. Złożenie wniosku umożliwi sporządzenie SIWZ i uruchomienie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy zadania.
Oprac.

codzienna porcja informacji na

reklama
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Marta Moneta:

bez muzyki nie potrafię
funkcjonować
wać i przede wszystkim chcą się rozwijać,
żeby ciągle było coraz lepiej. O zapale
zespołu do pracy i efektach tego najlepiej
świadczy fakt, iż po około roku wspólnej
pracy, w październiku 2019 r. pojechaliśmy
na Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja
Zieleńskiego do Łowicza, z którego wróciliśmy z dwoma Złotymi Pasmami (odpowiednik pierwszego miejsca w kategorii
zespoły wokalne i chóry mieszane). Obecny skład powstał z rozszerzenia aktywnie
działającego, kilkunastoosobowego zespołu wokalnego, z którym pracowałam
przez kilka lat, do czego bardzo przyczynił
się projekt Chóru Społecznego przy Festiwalu Bachowskim, który miałam zaszczyt
prowadzić przez ostatnie cztery edycje.
Niektórzy chórzyści, dowiadując się, że
na stałe prowadzę w Świdnicy chór, pytali, czy mogą dołączyć i chodzić na próby
regularnie, moi chórzyści z kolei zachęcali do śpiewania swoich znajomych, co
zaowocowało znacznym powiększeniem
składu, ale absolutnie nie ostatecznym.
Korzystając z okazji wspomnę, że z radością powitalibyśmy w naszym gronie alty,
tenory i basy!

Niezwykle skromna, wrażliwa,
pogodna. Z sukcesem zaraża swoich
uczniów miłością do muzyki. Z jeszcze
większym prowadzi dwa chóry i dwa
zespoły wokalne. Marta Moneta, świdnicka dyrygent, nauczycielka w klasie
fortepianowej i chóralnej Szkoły Muzycznej, o kilku lat udowadnia, że muzyka klasyczna jest fascynująca i na
pewno nie jest nudna.

Pamięta Pani, kiedy zaczęła
się Pani fascynacja muzyką?
Czy już jako mała dziewczynka
asystowała Pani mamie w
czasie gry, czy zaczęło się to
później?

- Odkąd pamiętam, muzyka była dla mnie
bardziej czymś naturalnym i normalnym,
niż fascynującym. Pierwsze wspomnienia
to Mama, grająca na pianinie piosenki z
mojego ulubionego zbioru i mała, śpiewająca ja. Kiedy miałam niecałe trzy lata, po
raz pierwszy wystąpiłam publicznie, śpiewając w naszej Szkole Muzycznej kolędę
„Wśród nocnej ciszy”. Później pamiętam
Mamę, grającą w kościele na organach i
pięcioletnią mnie, wspinającą się na ławkę organową, obserwującą klawiaturę i
śpiewającą psalmy.

- Tego momentu wprawdzie nie pamiętam dokładnie, ale jestem pewna, że nikt
mnie nie namawiał od początku lubiłam
śpiewać i chciałam grać, więc szkoła muzyczna była najlepszym miejscem, żeby
rozwijać muzykalność.

Kiedy przyszedł ten moment,
kiedy poczuła Pani, że to
właśnie muzyka może być Pani
sposobem na życie?

- Kiedy zaczęłam się zastanawiać nad
tym pytaniem, zrozumiałam, iż bardziej
odczuwalny był dla mnie moment zrozumienia, że jednak bez muzyki nie potrafię
funkcjonować. Zaraz po zdaniu matury i
jednoczesnym ukończeniu Szkoły Muzycznej II stopnia w Wałbrzychu zdecydowałam, że kończę przygodę z muzyką i poszłam na studia na Politechnikę
Wrocławską. Po dwóch trudnych latach
zrozumiałam, że nie jest to moje miejsce...
Dzięki zrozumieniu i ogromnemu wsparciu rodziny, przyjaciół oraz życzliwym
podpowiedziom znajomych muzyków,
zamiast pisać kolejne egzaminy, z duszą
na ramieniu pojechałam na egzaminy
wstępne na warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, i ku swojemu
zdumieniu, zdałam bez najmniejszego
problemu. Drugim przełomowym momentem były pierwsze dni w stolicy, gdzie nie
miałam nikogo znajomego i we wszystkim
byłam zdana sama na siebie. Pamiętam,
jak jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego wybrałam się do księgarni
muzycznej, kupiłam płytę z nagraniami
Palestriny (m.in. z moją ukochaną „Missą
Papae Marcelli”) i słuchając jej w pokoju
w akademiku pierwszy raz poczułam, że
jestem w dobrym miejscu na ziemi. Każdy
kolejny dzień przez pięć lat studiów tylko
mnie w tym utwierdzał, a choć nie mogę
powiedzieć, że zawsze było łatwo, nigdy
nie żałowałam dnia, w którym (wprawdzie
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Czy decyzja o tym, by zapisać
się do szkoły muzycznej, była
w pełni Pani decyzją czy może
ktoś Panią do tego namawiał?

Za swoją pracę Marta Moneta odebrała we wrześniu 2019 r. nagrodę prezydent Świdnicy Beaty
Moskal-Słaniewskiej za upowszechnianie kultury.

przez łzy strachu i niepewności) powiedziałam: „tak, chcę jechać na studia do
Warszawy”.

Przez kilka lat mieszkała Pani w
Warszawie, a jednak zdecydowała się Pani wrócić do Świdnicy. Dlaczego?

- Decyzja nie była łatwa, długo się wahałam - tam miałam pracę, widziałam
możliwości, jakie daje to miasto... Ale wróciłam, bo to właśnie tu w Świdnicy, przez
cały okres studiów, prowadziłam zespół
wokalny, który pięknie się rozwijał i dla
którego warto było to zrobić. Pamiętam,
jak pani promotor, zobaczywszy na moim
recitalu dyplomowym, jak bardzo wspiera mnie rodzina i chórzyści, którzy przyjechali specjalnie na koncert, zapytała przy
rozmowie o planach na przyszłość: „I pani
chce ich zostawić?” Na tak postawione
pytanie była tylko jedna, natychmiastowa
odpowiedź: „No nie chcę...”

Uczy Pani w szkole muzycznej.
Czy zainteresowanie muzyką
wśród młodzieży rośnie, maleje. Jak to wygląda?

- Na podstawie pracy tylko w szkole muzycznej ciężko to stwierdzić, zwłaszcza, że
jestem młodym nauczycielem i nie mam
porównania, jak było dziesięć, czy dwadzieścia lat temu. Uczyłam jednak również w różnych szkołach ogólnokształcących i wydaje mi się, że jeśli chodzi o
muzykę ogólnie, to zainteresowanie po
prostu dynamicznie się zmienia. W dobie
cyfryzacji i internetu, gdzie tak naprawdę
mamy nieograniczony dostęp do każde-

go rodzaju muzyki, młodzież nie ma problemu z wyszukaniem czegoś dla siebie.
Moim zdaniem, gorszym zjawiskiem jest
masowość, nie zawsze idąca w parze
z jakością. Często pierwszym kryterium
odbioru nagrania jest ilość lajków/ subskrypcji. W związku z rozwojem technologii zmienia się również sposób odbioru
muzyki przez młodzież - samo słuchanie
to często za mało, najlepiej, jeśli jest obecny również obraz. Osobiście przekonałam
się, że np. zamiast odtworzenia Rapsodii
Węgierskiej nr 2 Liszta, lepiej jest pokazać
fragment kreskówki, w której ukazane są
różne perypetie, związane z koncertowym
wykonaniem utworu (co przy okazji udowadnia, że tzw. muzyka „klasyczna” wcale
nie jest nudna i „nieżyciowa”).

Jest Pani także dyrygentem i
prowadzi na co dzień chór. Czy
może Pani przedstawić nam
jego członków i zdradzić receptę na sukcesy, jakie razem odnosicie?

- W zasadzie obecnie prowadzę dwa chóry i dwa zespoły wokalne, i na podstawie
rozmaitych, wieloletnich obserwacji różnych, fantastycznie działających zespołów, dyrygentów oraz własnych dotychczasowych doświadczeń wydaje mi się,
że recepta na sukces jest jedna: zdolni
chórzyści - pasjonaci, dyrygent - nauczyciel i dużo wspólnej, ciężkiej pracy, żeby
wzajemnie się rozwijać! Jeśli chodzi o mój
chór, działający na co dzień przy świdnickiej katedrze, to jest to zespół wspaniałych, dynamicznych ludzi, z niezwykłym
poczuciem humoru, którzy kochają śpie-

W sobotę 4 lipca wystąpiła
Pani ze swoim bratem Jakubem
podczas koncertu w katedrze.
Dotychczas
występowaliście
raczej osobno, a na pewno nie
stawała Pani w roli wokalistki.
Skąd taki pomysł?

- Z Kubą już dość długo razem gramy i
śpiewamy w ramach uczestnictwa w liturgiach, jak również nieraz akompaniował
on mojemu chórowi podczas uroczystości
katedralnych lub koncertów, więc wspólne muzykowanie jest dla nas czymś naturalnym. Ostatnio przypomniałam sobie,
że w zasadzie przecież od zawsze lubiłam
śpiewać, a poza tym, jeśli uczę moich
chórzystów, jak śpiewać, występować, to
sama powinnam umieć zmierzyć się z takim wyzwaniem, żeby jeszcze lepiej rozumieć i potrafić pomóc rozwijać im swoje
umiejętności.

Jak wyglądały przygotowania?
Czy były trudne?

- Przygotowania do występu w duecie to
sama przyjemność. Kuba jest już świadomym muzykiem, który potrafi słuchać i
współpracować, więc tak naprawdę pracowaliśmy nad jak najlepszym zgraniem
się w czasie i przestrzeni.

Jakie ma Pani plany na
najbliższą przyszłość? Jakie
cele przed sobą Pani stawia?

- Ostatni czas pokazał, że plany są rzeczą
względną i nie zawsze ich realizacja zależy od nas samych... Mam marzenia na
przyszłość o różnych koncertach, czy nawet jedno nieśmiałe o wyjeździe z chórem
na konkurs, ale pracując w miarę możliwości nad ich realizacją będę pamiętać,
że to właśnie czas pokaże, czy są one
możliwe do spełnienia. Cel, który jest dla
mnie bardzo ważny i nad osiągnięciem
którego mogę cały czas pracować, to
nieustanny rozwój siebie jako nauczyciela, akompaniatora, dyrygenta i człowieka. Moi wspaniali profesorowie, zarówno
od dyrygentury, jak i fortepianu, nauczyli
mnie przede wszystkim jednej, najważniejszej rzeczy: „Nie marnuj czasu - ćwicz!”
Agnieszka Komaniecka

aktualności

Wymień foliówkę
na eko-reklamówkę
Pierwsza wyprodukowana na świecie
torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła.
Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat,
a potrzebnych jest dziesięć razy tyle!

Kolejna edycja akcji „wymień foliówkę na eko-reklamówkę” przed
nami. Już 10 sierpnia świdniczanie
będą mogli wymienić reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne
środowisku, materiałowe torby z logiem „Czysta Świdnica”.
Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych tzw. „foliówek” z naszego otoczenia. Każda nasza decyzja w trakcie
robienia zakupów może mieć zbawienny
wpływ na środowisko. Wybierając kon-

kretne artykuły, zwracajmy chociażby
uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im mniej opakowany jest dany
produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana własnych nawyków
zakupowych, szczególnie przy kasie,
gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe reklamówki, w które najczęściej
pakujemy zakupy. Wyprodukowanie
jednej torebki foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę ze sklepu
do domu, czyli średnio 20 – 30 minut.

Alternatywą dla tzw. „foliówek” są
torby wykonane z materiału takiego jak
bawełna albo juta. Są zdecydowanie
bardziej wytrzymałe od swoich „sztucznych” odpowiedników, ale przede
wszystkim nie są obciążeniem dla środowiska. Rocznie przez foliówki umiera
na świecie 2 miliony zwierząt – pokazują
dane statystyczne. Połknięta torebka
foliowa może utknąć w ich przewodzie pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z pokarmem. Dla ryb
to śmiertelna pułapka,
wpadają w nie i duszą
się lub umierają z głodu.
Ptaki wodne zaplątują
się w foliówki podczas
nurkowania.

Oprac.

Zmiana jest w nas

Każdy
mieszkaniec Świdnicy może
taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w okresie od 10
do 14 sierpnia zgłosi się do
Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki
Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi

foto: UM Świdnica
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Zagrożenie jest poważne

jedną plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną torbę wykonaną z materiału.
Dla pierwszych 30 osób przygotowano ekologiczne pakiety, w których
znajdują się między innymi śniadaniówki, butelki szklane na wodę, ołówki z
nasionami roślin, notesy, notatniki, worki biodegradowalne, torby do domowej
segregacji odpadów oraz inne gadżety „
Czystej Świdnicy”.
- Od samego początku akcje ekologiczne organizowane przez Wydział
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Istotną kwestią w
zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów jest edukacja, która traktowana
jest przez nas priorytetowo. W przyszłości
planujemy wiele inicjatyw w tym zakresie
i mam nadzieję, że świdniczanie chętnie
skorzystają z naszej oferty – mówi Krystian Werecki, dyrektor wydziału.
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Zmiana organizacji ruchu
na ul. Kraszowickiej
oraz wyznaczono objazdy. - Prosimy kierowców o wzmożoną czujność i zwracanie
uwagi na zmienione oznakowanie drogowe w tym rejonie miasta – mówi Maciej
Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, a także budowa nowych

chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji
deszczowej i oświetlenia ulicznego. Na
realizację drogowej inwestycji, której koszt
szacowano na około 7,5 mln złotych, miastu udało się zdobyć dotację z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 3 mln
788 tys. złotych. Całość prac powinna zakończyć się do 30 września 2021 r.
Oprac.

Zmieniony został również rozkład jazdy miejskich autobusów MPK,
których trasa przebiega przez ul. Kraszowicką.

foto: UM Świdnica

Linia
30

5 sierpnia rozpoczął się remont odcinka od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej.

Remont ulicy Kraszowickiej wchodzi w przedostatni etap realizacji. Od
środy, 5 sierpnia, trwa przebudowa
odcinka drogi od ul. Bystrzyckiej do
ul. Działkowej. Obowiązuje zmieniona
organizacja ruchu. Apelujemy do kierowców o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na zmiany w oznakowaniu
drogowym oraz o dostosowanie się do
wskazanych objazdów.
W ubiegłym roku w ramach inwestycji zrealizowano już prace na odcinku od

skrzyżowania z ulicą Działkową do skrzyżowania z ulicą Przyjaźni (etap II). W lipcu
zakończona została przebudowa odcinka od skrzyżowania z ulicą Przyjaźni do
przejazdu kolejowego przy ulicy Torowej
wraz z samym przejazdem (etap III). Prace przy przedostatnim odcinku drogi od
ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej natomiast rozpoczęły się w środę, 5 sierpnia.
W związku z tym droga na wspomnianym odcinku została zamknięta, wprowadzono zmienioną organizację ruchu
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Kierunek

Przystanki wyłączone z obsługi Trasa przejazdu po zmianach

Burkatów

pl. św. Małgorzaty

Kopernika

Wokulskiego

Westerplatte/Bystrzycka
Bystrzycka przejazd kolej.
Kraszowicka/Działkowa
Kraszowicka – Most Przyjaźni

Pl. Drzymały
Śląska OSiR
Słowiańska *
Śląska - Działki
Śląska – Działki
Słowiańska *
Zielona (przystanek zastępczy)
Śląska – OSiR
Westerplatte/Śląska

Kraszowicka/Działkowa
Bystrzycka Przejazd Kolejowy

Słowiańska
Zielona (przystanek zastępczy)
Śląska
Westerplatte/Bystrzycka
Jodłowa - PKP

Bystrzycka Przejazd Kolejowy
Kraszowicka/Działkowa

Jodłowa – PKP
Westerplatte/Bystrzycka
Śląska (rondo)
Słowiańska
Zielona (przystanek zastępczy)
Śląska - OSiR

*W wybranych kursach

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Świdnicy
dotyczących wyboru pomnika, jaki miałby być usytuowany
na Skwerze Lecha Kaczyńskiego
– historycznym miejscu związanym z Piastami Świdnickimi
(u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej, nr działki 1523 obręb śródmieście)
Prezydent Miasta Świdnicy
informuje,

głosy w ankietach papierowych i 30 głosów w ankietach elektronicznych),

że powołany zarządzeniem nr 0050-52/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.
zespół w składzie:

2) 650 głosów na Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego - propozycja
złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej (153 głosy w ankietach papierowych i 497 głosów w ankietach elektronicznych),

1) Tadeusz Grabowski – przedstawiciel Społecznego Komitetu
Patriotycznego w Świdnicy,
2) Krzysztof Lewandowski – przedstawiciel Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy,
3) Danuta Morańska - przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej,
4) Sylwia Osojca-Kozłowska – Kierownik Referatu Turystyki,
5) Urszula Pawłowska – przedstawiciel Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej,
6) Joanna Trojan- Skała- Kierownik Referatu Kultury,
po analizie i weryfikacji ankiet stwierdził:
I. Łącznie wypełniono 1 198 ankiet, w tym 407 ankiet papierowych i
791 ankiet elektronicznych.
II. Łącznie oddano 947 ważnych głosów, w tym na daną propozycję:
1) 94 głosy na Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego - propozycja złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy (64
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3) 127 głosów na Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej propozycja złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy (76 głosów w ankietach
papierowych i 51 głosów w ankietach elektronicznych),
4) 76 głosów na żaden z powyższych (12 głosów w ankietach papierowych i 64 głosy w ankietach elektronicznych).
Konsultacje prowadzone były w terminie od 3 marca 2020 r., zawieszone do odwołania Zarządzeniem nr 0050-79/2020 Prezydenta
Miasta Świdnicy z dnia 18 marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie w
całym kraju zarażeniem koronawirusem. Wznowione zarządzeniem
nr 0050-123/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 26 maja 2020
r. w sprawie podjęcia przeprowadzenia gminnych konsultacji społecznych, w terminie od 27 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
wz. Prezydenta Miasta
Jerzy Żądło
Zastępca Prezydenta

aktualności

Święto policji
– nagrody i awanse wręczone
94 funkcjonariuszy policji awansowało w tym roku na wyższe stopnie zawodowe. 31 lipca podczas uroczystej akademii
wręczono decyzje o awansach. Nagrodzono także tych policjantów, którzy w sposób szczególny zasłużyli na docenienie.
WROŹNIK, st. post. Aleksander SOBKIEWICZ
na stopień starszego posterunkowego: post. Paweł BRYGADZIN, post.
Patryk DOLECKI, post. Anna GERUS,
post. Damian PANNA, post. Tomasz
PRZYPEK, post. Damian ROSIK, post.
Grzegorz STEBLIŃSKI, post.
Łukasz
WOJAK, post. Katarzyna ZELEK, post.
Michał NOWACKI, post. Tomasz NAUMIUK, post. Przemysław LITWIN, post.
Marzena CZARNA

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

NAGRODY

31 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano uroczystą akademię, podczas której wręczono awanse na wyższe stopnie, przekazano listy
gratulacyjne oraz ufundowane przez samorządy nagrody finansowe. Niestety, przez wzgląd na epidemię koronawirusa, tegoroczna akademia
była mocno ograniczona.

W tym roku obchodzimy 101. rocznicę powołania policji państwowej oraz 95.
rocznicę powołania formacji kobiecej. 31
lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano uroczystą akademię, podczas której wręczono awanse na wyższe
stopnie, przekazano listy gratulacyjne
oraz ufundowane przez samorządy nagrody finansowe. Niestety, przez wzgląd
na epidemię koronawirusa, tegoroczna
akademia była mocno ograniczona.
Komendant Powiatowy Policji w
Świdnicy Andrzej Dobies podziękował
funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie w codzienną
służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu świdnickiego
szczególnie w czasie utrzymującego się
zagrożenia epidemicznego. Według danych KPP Świdnica, od początku walki z
wirusem policjanci świdnickiej komendy
weryfikowali przestrzeganie zasad kwarantanny u ponad 5,5 tys. osób, a w dalszym ciągu odwiedzają ponad 700 osób,
które przebywają na kwarantannie. Od
początku wybuchu epidemii 16 funkcjonariuszy także zostało zobowiązanych
do odbycia przymusowej kwarantanny.
W czasie akademii Andrzej Dobies
wręczył akty mianowania na wyższe
stopnie służbowe policjantkom oraz
policjantom, którzy reprezentowali mianowanych z komórek organizacyjnych
świdnickiej. Wręczył też wyróżnionym
funkcjonariuszom nagrody pieniężne

ufundowane przez samorządy powiatu
świdnickiego.
W tym roku w naszej jednostce
awans na wyższe stopnie służbowe
otrzymało 94 funkcjonariuszy.

AWANSE:

na stopień nadkomisarza: kom.
Agata OLEŚKIEWICZ,
na stopień komisarza: podkom.Mariusz ANDRZEJEWSKI,
na stopień starszego aspiranta: asp.
Marek BABIARZ, asp. Paweł DUDYK, asp.
Karol GROCHOWALSKI, asp. Przemysław
KACZMARCZYK, asp. Adam KŁYSZEJKO,
aspirant Piotr KOT, asp. Robert KURPANIK, asp. Łukasz KWIATEK, asp. Krzysztof
MISION, asp. Krzysztof NABIAŁEK, asp.
Radosław NOWICKI, asp. Marcin NYKIEL, asp. Wojciech PLIZGA, asp. Łukasz
PLUTA, asp. Szymon SZCZEAPNIAK,
na stopień aspiranta: mł. asp. Michał
DERBICH, mł. asp. Bogdan GANCARZEWICZ, mł. asp. Alicja JAŹWIK, mł. asp.
Paweł KIEŁBOWICZ, mł. asp. Małgorzata KIJEK, mł. asp. Iwona KŁYSZEJKO,
mł. asp. Michał KOPACZEWSKI, mł. asp.
Łukasz KOZAR, mł. asp. Łukasz KULPIŃSKI, mł. asp. Bartosz KUPCZAK, mł.
asp. Krzysztof RUCIŃSKI, mł. asp. Paweł
SZLĄSKIEWICZ, mł. asp. Dominik SZYDEŁKO, mł. asp. Marcin WINIARSKI, mł.
asp. Andrzej WORSKI, mł. asp. Wojciech
ZATORSKI,
na stopień młodszego aspiranta:
sierż. szt. Marek FURGAŁA, sierż. Szt.

Katarzyna KOŁODZIEJ, sierż. szt. Marcin
KOWALIK, sierż. szt. Piotr KRÓL, sierż.
szt. Aleksander KUS, sierż. szt. Grzegorz MATEJKO, sierż. szt. Jarosław MALICKI, sierż. szt. Łukasz MŁYNARCZYK,
sierż. szt. Karol MORAWSKI, sierż. szt.
Damian MARSZAŁEK, sierż. szt. Andrzej
MELON, sierż. szt. Sebastian MLAK,
sierż. szt. Piotr OWCZAREK, sierż. szt.
Krzysztof
PASIKOWSKI, sierż. szt.
Jakub PINDEL, sierż. szt. Michał SZYMAŃSKI, sierż. szt. Małgorzata URBAN,
sierż. szt. Piotr WITKA, sierż. szt. Marcin
ZELEK,
na stopień sierżanta sztabowego:
st. sierż. Łukasz BARTKOWSKI, st. sierż.
Daniel DOMARADZKI, st. sierż. Piotr JABŁOŃSKI, st. sierż. Łukasz SKÓRA, st.
sierż. Sławomir WIERZBICKI
na stopień starszego sierżanta: sierż. Tomasz ĆWIKŁA, sierż. Konrad DYKO, sierż. Kamila FRAZIK, sierż.
Krzysztof GEFERT, sierż. Przemysław
JĘDRZEJCZYK, sierż. Tomasz JĘDRZEJEWSKI, sierż. Mateusz KAŁUŻYŃSKI,
sierż. Mateusz LEGIEJEW, sierż. Łukasz
MACHNIK, sierż. Marcin MIŚ, sierż. Grzegorz OLEKSYK, sierż. Jakub PASIEWICZ,
sierż. Marcin SMOTER, sierż. Patryk WOJAK, sierż. Piotr WROŃSKI
na stopień sierżanta: st. post. Oskar
CZOP, st. post. Mateusz SZĄBER, st. post.
Katarzyna FILIPCZYK, st. post. Przemysław HOLIK, st. post. Daniel KAROŃ, st.
post. Michał KULASZEWICZ, st. post.
Oskar PERŻAN, st. post. Justyna PO-

codzienna porcja informacji na

Nagroda finansowa ze środków
pieniężnych przekazanych przez starostę powiatu świdnickiego: asp. szt.
Magdalena WĘGRZYNOWSKA, asp. szt.
Bartosz ZIENKIEWICZ, asp. szt. Marcin
KMIECIK, st. sierż. Krystian GRYGAS, asp.
szt. Łukasz HUKAŁOWSKI,
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu prezydent
Świdnicy: asp. szt. Radosław LEWANDOWSKI, asp. Marcin JAŹWIK, asp. Stanisław SOBOŃ, asp. szt. Tomasz KLECH,
st. asp. Szymon SZCZEPANIAK, asp. Iwona KŁYSZEJKO, st. asp. Robert KURPANIK, sierż. szt. Piotr JABŁOŃSKI, mł. asp.
Damina Marszałek, mł. asp. Małgorzata
URBAN,
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu wójta gminy
Świdnica: sierż. szt. Marta BALEWICZ
sierż. szt. Paweł JANISZEWSKI, st. post.
Łukasz WOJAK, st. asp. Adam KŁYSZEJKO, st. sierż. Rafał JAROSZ, mł. asp. Michał KOPACZEWSKI
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu burmistrza
miasta Strzegom: sierż. Damian KOŁKOWSKI, asp. szt. Sebastian BUJALSKI,
sierż. Mateusz SZĄBER, mł. asp. Piotr
OWCZAREK, mł. asp. Marek FURGAŁA,
mł. asp. Marcin ZELEK
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu burmistrza
miasta Świebodzice: st. sierż. Krzysztof
GEFERT, sierż. szt. Karolina BAR, asp. Dawid PRZYPRAWA
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu burmistrza
miasta Żarów : st. sierż. Marcin MIŚ, asp.
szt. Andrzej MISION
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu wójta gminy
Marcinowice: asp. szt. Piotr KRÓL, sierż.
Paweł CAJZNER, sierż. szt. Michał WOJTYRA
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu burmistrza
Jaworzyny Śląskiej: sierż. szt. Paweł
KAWKO, st. sierż. Patryk ZAWORA
Nagroda finansowa ze środków
przekazanych z funduszu wójta gminy
Dobromierz: asp.szt. Paweł TARKA, asp.
Marcin WINIARSKI
Listy gratulacyjne Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy dla pracowników cywilnych otrzymali: Bożena
MAĆKOWSKA,
Ewa
SZYMAŃSKA,
Franciszek FABIANOWICZ , Krzysztof
TRYBUS
Oprac.

mojaswidnica.pl
7-20.08.2020 r. |
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Katastrofa ekologiczna

Władze Świdnicy inte

Pismo Beaty Moskal-Słaniewskiej
Prezydent Świdnicy

Widok zalewu przygnębia. Brak wody, martwe małże budzą nie
wią. Odpowiedzialny za decyzję o spuszczeniu wody Regionalny
ma związek z przygotowywanym remontem i do czasu jego zakoń
interwencji i zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia prz

Widok pustego zalewu budzi przygnębienie.

Wątpliwości nie budzi konieczność
remontu, ale sposób jego przygotowywania. Dlaczego przed spuszczeniem
wody nie odłowiono ryb i małż, skazując
je na śmierć?

Będzie remont, ale jeszcze nie
ma projektu

foto: A. Komaniecka

Decyzję o spuszczeniu wody podjął
zarząd zlewni w Legnicy „Wody Polskie”,
mimo że procedury remontowe dopiero
są w na etapie przygotowań. – Konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych spowodowana jest zaawansowanym wiekiem obiektu oraz jego stanem
technicznym. Wody Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzą działania służące do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na
wykonanie projektu i remontu zbiornika
Witoszówka II, co pozwoli na możliwe jak
najszybsze przywrócenie stałego piętrzenia wody w akwenie. W zbiorniku utrzymywany jest maksymalny poziom wody,
uwzględniający kwestie bezpieczeństwa
oraz konieczność zadbania o organizmy
bytujące w akwenie. Trwa przygotowywanie się do ich odłowienia po uzyskaniu
stanowiska z Polskiego Związku Wędkarskiego odnośnie planowanego harmonogramu odłowów. O konieczności
obniżenia poziomu wody w zbiorniku Wi-

Na dnie zbiornika zalegają tysiące martwych małży. Fetor jest ogromny
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a na zalewie.

Zawiadomienie do prokuratury

erweniują

epokój mieszkańców i wędkarzy. – To katastrofa ekologiczna – móZarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tłumaczy, że sytuacja
ńczenia wody nie będzie. Miasto natomiast żąda natychmiastowej
zestępstwa.
ny poziom wody, uwzględniający kwestie
bezpieczeństwa oraz konieczność zadbania o organizmy bytujące w akwenie.
Jest to etap niezbędny, przygotowawczy.
Trwają dalsze procedury – informuje Jarosław Garbacz, główny specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji
Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

foto: A. Komaniecka

Władze Świdnicy domagają się
natychmiastowej reakcji

Pismo Jana Dzięcielskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Agnieszka Komaniecka

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

toszówka II zostały niezwłocznie powiadomione zarówno władze miasta Świdnicy jak i wałbrzyskiego Oddziału Polskiego
Związku Wędkarskiego. Zbiornik wymaga
remontu ze względu na wiek i stan techniczny obiektu. W ostatnich dniach Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców i terenów
przyległych zleciły sukcesywne obniżenie
lustra wody o 1 metr poniżej normalnego
poziomu piętrzenia, który wynosi dzisiaj
234,5 m n.p.m. Działania te mają na celu
przygotowanie do przeprowadzenia remontu na zaporze piętrzącej wodę, jazie
oraz klapach zrzutowych. Aktualnie w
zbiorniku utrzymywany jest maksymal-

Prezydent Świdnicy wystosowała
pismo do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z prośbą o natychmiastową interwencję
(od red. treść w ramce obok). Niestety,
w chwili wysyłki bieżącego numeru do
druku, pismo nie doczekało się odpowiedzi. Do zarządu zlewni zapytanie wystosował przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dzięcielski (treść w ramce obok). Interpelację złożył radny Wiesław Żurek.
Jak dotąd, nie ma reakcji „Wód Polskich”.
Swoje wsparcie zaoferowali także
parlamentarzyści z naszego okręgu. 3
sierpnia z prezydent Świdnicy, Beatą Moskal-Słaniewską spotkali się posłowie
Monika Wielichowska i Marek Dyduch
oraz senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Wspólnie podejmą interwencję
i złożą interpelację poselską. Jeszcze w
ubiegłym tygodniu interwencję podjęła
posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Z prośbą o wyjaśnienia zwróciliśmy
się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu. Instytucja
wystosowała pismo do „Wód Polskich”.
Obiecała udzielić nam informacji po
otrzymaniu odpowiedzi.
Spuszczenie wody doprowadziło do
śmierci tysięcy małży – Szczeżui Wielkiej, która jest gatunkiem chronionym. We
wtorek 4 sierpnia prezydent Świdnicy zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Swoje wsparcie zaoferowali także parlamentarzyści z naszego okręgu. 3 sierpnia z prezydent
Świdnicy, Beatą Moskal-Słaniewską spotkali się posłowie Monika Wielichowska i Marek Dyduch oraz senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
7-20.08.2020 r. |
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Planowana rozbudowa S5
– emocje rosną
czyłem, że nie jesteśmy za tą opcją przez
którą dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Jestem
waszym przedstawicielem. Nie pozwolę
żebyście zostali skrzywdzeni – tłumaczył
wójt Stanisław Leń.

– Nie traktujcie nas jak dzieci. My tutaj się urodziliśmy, zaplanowaliśmy swoją przyszłość,
to my będziemy tutaj żyć dalej. Prosimy o wzajemny szacunek – apelowali mieszkańcy gminy Marcinowice 22 lipca podczas wyjątkowo burzliwego i emocjonalnego spotkania z dyrektor dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidią Markowską oraz wójtem Stanisławem Leniem w sprawie wariantu projektowanej trasy S5.

foto: D. Gębala

22 lipca mieszkańcy gminy Marcinowice spotkali się z dyrektor dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lidią Markowską

nie ma takiego rozmachu związanego z
rozwojem infrastruktury – powiedziała
na wstępie dyrektor dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lidia Markowska. – Nie
mylmy autostrady A4 z drogą ekspresową
S5. Jeśli w tym miejscu powstanie droga
ekspresowa S5, to nastąpi zmiana kwalifikacji DK35 z krajowej na wojewódzką. Co
będzie oznaczało to w praktyce? Znaczne uwolnienie ruchu 35-tki od ciężkiego
transportu. Gwarantuje państwu, że ruch
na tej drodze znacznie by się zmniejszył,
co byłoby dobrym rozwiązaniem dla
mieszkańców Marcinowic.

Wójt apeluje o spokój

–Zebraliśmy się tutaj po to, aby wyjaśnić niektóre kwestie dotyczące przebiegu
i wariantów drogi S5. To, co jest obecnie
na deskach projektantów, nie jest żadnym wyznacznikiem, że coś już jest po-

foto: D. Gębala

Oficjalnych wariantów budowy drogi jest obecnie dziewięć. Na poważnie
rozpatrywane i najwyżej punktowane są
cztery, w tym tak zwany wariant brązowy,
który przechodzi pomiędzy miejscowościami Niegoszów i Wilków, Marcinowice
i Gruszów/Stefanowice (kilkaset metrów
od zabudowań i gospodarstw). Mieszkańcy zarzucają GDDKiA i władzom lokalnym brak odpowiednich konsultacji i
informacji. Trwa patowa sytuacja związana z budową drogi ekspresowej S5, która
w znaczny sposób miałaby przebiegać
przez gminę Marcinowice i gminę Świdnica. Lokalna społeczność tych gmin jest
dziś dobrze zorganizowana i powołała
nieformalną grupę: – Jesteśmy mieszkańcami gminy Marcinowice i przyjaciółmi. To
my zaczęliśmy do państwa przychodzić,
pukać od drzwi do drzwi. Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na nasz protest.
Mamy nadzieję, że to coś zdziała. Nie
wiem, ilu z państwa wcześniej wiedziało
o propozycji budowy takiej drogi. Większość mieszkańców wydaje się być bardzo zaskoczona – podkreśliła Katarzyna
Korta–Waz, jedna z inicjatorek spotkania w Marcinowicach. –Wyjątkowo dużo
czasu poświęciliśmy na przygotowanie
tej prezentacji. Chciałam bardzo czytelnie
wszystko pokazać i wyjaśnić. 14 miesięcy
temu podpisaliśmy umowę na opracowanie analizy rozbudowy lub budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa.
To przedwojenny odcinek autostrady, bez
pasa awaryjnego i z nienormatywni węzłami. Jednak 24 września ubiegłego roku
do rozporządzenia Rady Ministrów wpisano dwa bardzo ważne zadania. Przedłużono drogę ekspresową i wskazano, że
nie będzie kończyła się na autostradzie A8
Wrocław, tylko przebiegnie aż do Kłodzka. Wpisano także drogę ekspresową S5
na odcinku Sobótka-Świdnica-Bolków.
Jest to odcinek mniej więcej 50 km. Równolegle trwa opracowanie drogi S8 od
Wrocławia do Kłodzka. Te trzy nowe drogi, przenikają i wpływają na siebie. Proszę
mi uwierzyć, że w żadnym regionie Polski

Lidia Markowska (na zdj. z prawej) przedstawiła planowane warianty rozbudowy dróg

12

Świdnica

| 7-20.08.2020 r.

Droga jest potrzebna,
ale nie przy zabudowaniach

twierdzone. Wiem, jak ma przebiegać 9
wariantów. Który zostanie wybrany ostatecznie? Tak naprawdę na ten moment
nie wiemy. Natomiast konsultacje, które
odbyły się za pomocą ankiet pokazały,
że jest możliwość zmiany. To, co zostało wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad to był oparte konsultacjami z przedstawicielami dziewięciu
miejscowości Gminy Marcinowice, czyli
Tworzyjanów, Strzelce, Szczepanów, Gola
Świdnicka, Śmiałowice, Klecin, Krasków,
Marcinowice, Gruszów i Stefanowice.
Obecni tu dziś przedstawiciele Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysi byli zaopatrzeni w te informacje. 3 czerwca wysłaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, i już wtedy zazna-

– Po pierwsze, dziękujemy pani dyrektor, że znalazła czas, żeby dziś do nas
przyjechać. Proszę nie odbierać tego jako
atak, bo naprawdę doceniamy fakt, że
możemy wspólnie rozmawiać, aby uporządkować argumenty, które tu padły. W
tym najnowszym wariancie, który państwo ocenili jako najlepiej punktowany,
czyli ten brązowy, w kilku gminach, bo
nie tylko w Marcinowicach droga rzeczywiście przebiega blisko zabudowań. Tak
jak sami państwo pewnie zauważyliście
na podstawie różnych pism, jest to kilkaset metrów odległości między różnymi
miejscowościami: między innymi w gminie
Świdnica, gminie Marcinowice i stąd wynika oburzenie wielu mieszkańców, co powinno być zrozumiałe. Dlatego też większość osób będzie chciało usłyszeć, co
można zrobić, żeby jednak nie szło to tym
korytarzem, lecz innym. Pragnę dodać, że
przedstawiciele 20-kilku gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli w gronie samorządowców jest nas kilkudziesięciu, postulowaliśmy, aby ta droga przebiegała jednak
jeszcze inaczej, bardziej na południe. W
Świdnicy od wielu lat istnieje problem,
postulowany między innymi przez obecnego posła Murdzka, czyli południowa
obwodnica Świdnicy. Reasumując, droga
w wariancie brązowym, który państwo zaprezentowali, nie rozwiązuje problemów.
Oczywiście wiemy o tym, że ta droga jest
potrzebna i ruch na DK35 rzeczywiście jest
ogromny i wszyscy jesteśmy za tym, aby
była jakaś droga ekspresowa. Większość
ludzi jest jednak oburzonych na bliskość
zabudowań – zaznaczył obecny na spotkaniu Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.
Przypomnijmy, że już 8 lipca mieszkańcy wystosowali oficjalny protest przeciwko planowanemu przebiegowi drogi ekspresowej S5 w wariancie S5W2a
między Marcinowicami, Stefanowicami i
Gruszowem.
Daniel Gębala

Nie tylko mieszkańcy gminy Marcinowice odczuwają niepokój w związku z planowaną budową S5 i rozbudową A4. Już w marcu protest rozpoczęli mieszkańcy gminy Żarów, głownie Kalna i Mielęcina, przez które wybrane warianty miały przebiegać. Na
przykład wariant 3 S5 zakładał przebieg drogi od Bagieńca, przez Bożanów i Kalno,
w kierunku Gołaszyc, wchodząc w kolizję z niedawno wybudowaną centralą energetyczną, nowo wybudowanymi domkami jednorodzinnymi oraz niszcząc ujęcia wody,
z których korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Żarów, ale też gmin Świdnica i Mietków. W czwartek 9 lipca w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano prace nad Studium Korytarzowym wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy A4 Wrocław – Krzyżowa i Studium
Korytarzowego S5 Sobótka – Bolków. Ze względów epidemiologicznych spotkanie,
w którym udział wzięło ponad 150 osób, odbyło się za pośrednictwem internetowej
platformy MS Teams. Projektanci zaprezentowali analizę dziewięciu wersji przebiegu
korytarzy drogowych nowego przebiegu autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu S5,
a następnie zarekomendowali do dalszych prac cztery wersje: III, IV, V i VI. W wyniku
analizy zgłoszonych uwag i protestów projektanci zrezygnowali z części rozwiązań,
w tym tej wersji przebiegu drogi S5 w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kalno. Wersja III
i V przewiduje przebieg drogi S5 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej, niedawno
wybudowanej, drogi powiatowej 3396D (obwodnica Żarowa), która przebiega przez
teren gminy Żarów: pomiędzy Mikoszową i Łażanami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Mielęcina, gdzie ma być usytuowany węzeł łączący projektowaną drogę S5 i
istniejącą drogę krajową nr 5. W trakcie dyskusji burmistrz Żarowa Leszek Michalak
zaproponował, aby w tej wersji korytarza drogowego zamiast budowy nowej drogi
wykorzystać istniejącą drogę powiatową 3396D, dobudowując brakujące dwa pasy
jezdni. Cały czas władze Żarowa przekonują też, że, aby rzeczywiście osiągnąć zamierzony efekt i rozładować ruch na drodze krajowej 35 Świdnica-Wrocław, nowe
drogi powinny być puszczone na południe od Świdnicy, która od lat zabiega o budowę południowej obwodnicy.
ak
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Wakacje z angielskim
Za nimi cztery spotkania z językiem angielskim. Świdniczanka, nauczycielka Leokadia Kasprzycka zaprosiła absolwentów klas 8. i uczniów szkół średnich na bezpłatne lekcje
angielskiego. – Był to bardzo dobrze wykorzystany czas,
oby więcej takich spotkań – mówią uczniowie.
i stronę bierną, która sprawia uczniom
sporo trudności – mówi Leokadia Kasprzycka.
Uczniowie sprawili nauczycielce
ogromną niespodziankę, dziękując za
poświęcony im czas i pomysł prowadzenia zajęć.
Lekcje były bezpłatne.

foto: A. Komaniecka

Ostatnie zajęcia odbyły się we wtorek 28 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. – Od 30 lat uczę w szkole i tęskniłam już za zajęciami twarzą w twarz.
Dlatego zaproponowałam cykl tych
spotkań. Grupa była bardzo fajna, zorganizowana. Dobrze mi się z nimi pracowało i przerobiliśmy ogromny zakres
materiału, od czasów po mowę zależną

ak

Podczas ostatniego spotkania uczniowie dziękowali za pomoc i poświęcony im czas.

Alchemia teatralna tv:

kobiety o kobietach
Teraz czas na kolejną odsłonę działań alchemicznych nawiązujących do
tradycji teatru telewizji. Tym razem będzie to „TryptyK. Trzy kobiety i trzy historie”. Monologi znanych postaci literackich: Telimeny z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Matki Joanny z opowiadania J.
Iwaszkiewicza i Maszy z „Mojego życia.
Opowieści prowincjonalnej” A. Czechowa zinterpretują Angelika Jaśkiewicz,
Bożena Kuźma oraz Teresa Wagilewicz.
3 sierpnia monolog Telimeny wspaniale przedstawiła Angelika Jaśkiewicz.
Kolejne dwa odcinki zobaczymy 10 i 17
sierpnia. Początek o godz. 18.00 na stronie www.alchemiateatralna.pl, www.sok.
com.pl, na fanpage’ach na portalu facebook oraz kanale YouTube Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultu.
Ak
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Wyjątkowe kobiety i trzy niezwykłe
opowieści – Alchemia teatralna tv zaprasza na najnowszy cykl „TryptyK. Trzy
kobiety i trzy historie”.
Sytuacja epidemiologiczna wymusiła na wielu instytucjach przeniesienie
działalności do internetu. W ten sposób
powstał projekt Alchemia teatralna tv. W
trzy sierpniowe poniedziałki zobaczymy
wyjątkowe efekty tych działań.
Dotychczas powstały cztery odcinki
serii w reżyserii Juliusza Chrząstowskiego (Kiedy byłem mały, Stroicielu Świata,
rozstrój ten Instrument do końca, bo dostanę rozstroju nerwowego!, Wiersze o
miłości, Śmierć), do udziału w których
zaproszono wszystkich Alchemików Małych i Dużych, którzy stali na deskach
świdnickiej sceny w ciągu ostatnich
dziesięciu lat. Wszystkie zrealizowane
dotąd filmy można obejrzeć na https://
alchemiateatralna.pl/o-projekcie/prezentacje/

Angelika Jaśkiewicz, Bożena Kuźma i Teresa Wagilewicz (od lewej) przedstawią trzy wyjątkowe
monologi.

► Zuza, II LO: Nie był to zmarnowany czas. Te lekcje dużo mi dały. Podszkoliłam
dzięki nim swój angielski.
► Patrycja, I LO: Bardzo dużo dały mi te zajęcia. Aż tyle materiału nigdy nie mieliśmy
na lekcjach w szkole, gdzie poznawaliśmy ogólne zasady pisowni. Tu wszystko było
bardziej szczegółowe. Teraz łatwiej będzie mi posługiwać się językiem angielskim.
► Igor, II LO: To dobra okazja, by podtrzymać kontakt z językiem i przypomnieć sobie
to wszystko, o czym się zapomniało.
► Wiktoria, I LO: Lekcje były bardzo przydatne. Poznaliśmy szczegółowo gramatykę, ćwicząc na konkretnych przykładach i materiałach dodatkowych przesyłanych za
pośrednictwem facebooka. W miłej atmosferze uczyliśmy się angielskiego od strony
praktycznej, a nie suchych przykładów.
► Anita, I LO: Lekcje bardzo mi się podobały. Zmobilizowałam się do nauki w wakacje i uporządkowałam angielską gramatykę, która wcześniej nie była przekazywana
tak przejrzyście.
► Maja, tegoroczna absolwentka SP 1: Zajęcia bardzo przydatne, mogłoby być więcej takich.
► Oskar, tegoroczny absolwent SP 1: Warsztaty były doskonałym oderwaniem od
komputera, a także bardzo dobrym przygotowaniem do szkoły średniej.

Człowiek i przyroda – niezwykła
wystawa świdnickiej biblioteki

foto: A. Komaniecka

foto: A. Komaniecka

Komentarze uczestników warsztatów:

Do 21 sierpnia na skwerze przy ul. Franciszkańskiej można oglądać niezwykłą wystawę
„Człowiek i przyroda”.

Jednym z patronów 2020 r. jest
Roman Ingarden. Na placu z dzikami
przy siedzibie świdnickiej biblioteki
można oglądać niezwykłą wystawę
„Filozof i przyroda”.
Ekspozycja to zaproszenie do refleksji nad tekstem Romana Ingardena
„Człowiek i przyroda” omawiającym relacje człowieka i natury. Człowiek jest
częścią przyrody, ale świadomość, że
przyroda przerasta go, sprawia, że nie
potrafi czuć się w pełni szczęśliwy. Poza
fragmentami tekstu Romana Ingardena na wystawie znajdziemy trzy utwory
poetyckie: Anny Kamieńskiej, Marii Kaloty-Szymańskiej, Tadeusza Hollendra

wzbogacające rozważania o więzach
łączących człowieka z przyrodą.
Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady
i archiwum rękopisów, o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po
ontologię. Choć punktem wyjścia jego
prac była fenomenologia, z czasem
wypracował własny, oryginalny styl
myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii.
Wystawę można oglądać na placu
z dzikami do 21 sierpnia.
Ak
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„Dom Andersena”
Tomasza Ososińskiego
najlepszą autorską książką
literacką Świdnica 2020

foto: D. Gębala

Tomasz Ososiński pokonał aż 57 innych pisarzy w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Obrady jury odbyły się 10 lipca.

Do tegorocznej, trzynastej już, edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską
Książkę Literacką - Świdnica 2020 zgłoszono aż 58 książek. W piątek 10 lipca
odbyły się obrady jury, w którego skład
weszli: Karol Maliszewski - przewodniczący, Jacek Podsiadło, Anna Mizgajska, Andrzej Protasiuk i Ewa Cuban –
dyrektor MBP Świdnica.
Biorąc pod uwagę walory literackie
oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano książki
następujących autorów:
1. Jacek Maria Hohensee –
ŚWIATY ZAPASOWE
2. Laura Sarai - #ZOSTAŃWPOCIĄGU
3. Małgorzata
Południak –
Przed laty autor debiutował książką, która miała
w tytule słowo „bajki”. Teraz
przedstawia coś, co aluzyjnie – przezW
PODRÓŻOWANIE
PRZESTRZENI
Andersena
– nawiązuje do baśni. Wszystko
to w miniaturze, w kilku prostych, rysowanych
„dziecięcą” ręką, kreskach. Pytania,
4. Jonasz
Niewiadomski
– fundamentalny. Dotyczą Boga,
które nurtują to
wewnętrzne „dziecko”, mają charakter
porządku świata, relacji między snem a jawą,
tajemniczego życiaGĘŚ
zwierząt i roślin,
TEATRZYK
INFLUENCERSKA
tęsknoty za młodością. Dotyczą
drobnego (w tym ujęciu) człowieczeństwa, usiłującego
zagospodarować daną mu niewielką niszę, „wyciągają
cego ręce do czegoś żółtego
5. Tomasz
Ososiński
–
w górze”. Tak rodzą się legendy; książkę kończy
ich spis, katalog, otwierając nowy
rozdział wANDERSENA
poszukiwaniach autora.
DOM
Karol Maliszewski
6. Mateusz Andała –
KLEJNOTY
Jeśli czujesz się za dużaWIELORYBA
albo za stary na czytanie bajek, a jednocześnie
tęsknisz za
nimi, to jest to książka dla Ciebie.
7. Agnieszka
Oknińska – OPOWIADANIA
Jacek Podsiadło
8. Jacek Świłło – TU, W DOLE
9. Piotr
– CIAŁA
MI(S)TYCZNE
Cudowne Zemanek
krótkie bajeczki o zwierzętach
i pojęciach abstrakcyjnych jak Bóg lub sen,
a może to nie bajeczki, ledwo jedno mrugnięcie
powiek? Uwielbiam „Trzy papugi”,
10. Ka
Klakla
POBUDKA
„Stary Bóg”,
„Jesień”,–
„Ryby”.
Wizualnie sprytnie, bo jedna litografia rozmnaża
się
na wiele kartek. Całość wysmakowana, mimo niewielkiej
objętości książeczki.
Starczy
po wnikliwej
analizie
naOstatecznie,
wiele zachwytów.
jury postanowiło, że Nagrodę Anna
Główną
Mizgajska

otrzyma Tomasz Ososiński za książkę
„Dom Andersena”. Uroczyste wręczenie
nagrody, połączone z wernisażem i kameralnym koncertem, odbędzie się 18
września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
oprac.

Tomasz Ososiński

Dom Andersena

Centrum kulturalne
przy ul. Malinowej coraz bliżej
kwotę 890 tys. zł złożył Zakład Ogólnobudowlany REMECO Sj. Roman Waszczuk&Tomasz Waszczuk i to on zajmie
się przebudową obiektu. Wykonawca
będzie miał 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.
Przypomnijmy, o pomyśle zagospodarowania budynku przy ul. Malino-

wej mówi się od dwóch lat. Inicjatorem
utworzenia centrum kulturalnego jest
Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych. Zgodnie z projektem,

foto: D. Gębala

Już niedługo budynek po dawnej
pizzerii „Al. Capone” zmieni się w centrum kultury. Swoją siedzibę znajdą w
nim klub seniora i filia biblioteki. Do
ogłoszonego przetargu na przebudowę obiektu zgłosiło się 5 firm.
Otwarcie ofert odbyło się 13 lipca.
Najkorzystniejszą ofertę opiewającą na

Wykonawca ma pięć miesięcy na wykonanie przebudowy.
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Wizualizacje obiektu

budynek zostanie rozbudowany, zmieni
się jego wygląd zewnętrzny. 86,5 m2 zajmie Klub Seniora, 98 m2 – filia biblioteki.
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Świdnica pamiętała
Giełda staroci
o powstańcach
znów na
świdnickim Rynku
Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa na
świdnicki Rynek powrócili kolekcjonerzy
zabytkowych przedmiotów. Sierpniowa
giełda staroci przyciągnęła tłumy.

Giełda Staroci od 50 lat odbywa się
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na
świdnickim Rynku. Od kwietnia, z uwagi
na pandemię, jej funkcjonowanie było
zawieszone.
2 sierpnia handlujący i łowcy okazji
powrócili na Rynek. Obowiązują jednak
obostrzenia sanitarne, należy mieć założoną maseczkę, zachowywać dystans
społeczny min. 1,5 metra. Sprzedający
zaś muszą udostępnić klientom płyn dezynfekujący.

foto: J. Cader
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Kilkadziesiąt osób zebrało się na Rynku, by zapalić znicze i uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego

foto: J. Cader

Tradycyjnie 1 sierpnia świdniczanie wspominali uczestników Powstania
Warszawskiego. Kilkadziesiąt osób zebrało się na Rynku, by zapalić znicze,
posłuchać pieśni patriotycznych i pomyśleć o powstańcach.
Spotkanie zorganizowali Świdnickie
Towarzystwo Patriotyczne, Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Świdnicy
oraz harcerze z hufca w Świdnicy. Harcmistrz Piotr Pamuła przypomniał najważniejsze fakty związane z powstaniem, a
zgromadzeni na Rynku ułożyli znicze w
kształcie znaku Polski Walczącej. Tradycyjnie nie zabrakło pieśni patriotycznych
i uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. O godz. 17.00 w ciszy wysłuchano sygnału nadawanego w całym
mieście.

Na straganie w dzień targowy

Przerost płytki
paznokciowej?

Pierwsze, letnie warzywa i owoce
pojawiają się dopiero na przełomie maja
i czerwca. Polskie lato i wczesna jesień to
najzasobniejszy w owoce i warzywa sezon
– w tym czasie rośliny zawierają najwięcej
cennych witamin i minerałów.

WARZYWA I OWOCE W SIERPNIU
▪ Fasolka szparagowa - jest doskonałym źródłem roślinnego białka. Może wpływać na obni-

Schorzeń stóp, utrudniających nam
życie, jest wiele. Wśród nich jest onychauxsis - przerost płytki paznokciowej
bez zmiany kierunku wzrostu.
żenie „złego” cholesterolu, stabilizować poziom
cukru we krwi. Jest lekkostrawna.
▪ Śliwki - pod względem wartości odżywczych
oraz zawartości witamin i błonnika bogatsze są
śliwki suszone, jednak mają one pięć razy więcej kalorii niż śliwki surowe. Poprawiają apetyt
i działają korzystnie na trawienie. Zapobiegają
zaparciom, a tym samym zmniejszają zagrożenie
chorobą nowotworową jelita grubego.

Terapia wymaga czasu i dyscypliny,
przestrzegania podstawowych zasad
higieny i regularnego skracania płytki paznokciowej. Rozwiązaniem mogą
być doraźne, profilaktyczne zabiegi
redukujące pogrubiałe powierzchnie
płytki. Opracowanie takich paznokci w
warunkach domowych jest prawie
niemożliwe, dlatego zapraszam
do gabinetu.

WARZYWA I OWOCE WE WRZEŚNIU
▪ Dynia - nasiona mają znaczną wartość odżywczą: 42% tłuszczu, białko, lecytyna, żelazo, wapń,
cynk. Dynia jest cennym niskokalorycznym warzywem, zapobiega chorobom serca, zwyrodnieniu plamki żółtej.
▪ Jabłka - zawierają dużo błonnika rozpuszczalnego
– pektyn, które pomagają obniżyć poziom „złego”
cholesterolu. Dzięki zawartości błonnika, jabłka regulują pracę jelit, chroniąc przed zaparciami i innymi
chorobami jelit, w tym przed rakiem jelita grubego

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

Paznokieć przyrasta na grubość szybciej niż na długość. Może towarzyszyć
temu zmiana zabarwienia od żółtego,
nawet do brunatnego. Paznokcie dotknięte takimi zmianami to nie tylko defekt estetyczny. Ze względu na znaczną grubość mogą być przyczyną bólu
stopu, gdy założymy obuwie.

Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy
przy ul. Jagiellońskiej 1/02
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
tel. 603 381 381
7-20.08.2020 r. |
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artykuł promocyjny

WARZYWA I OWOCE W LIPCU
▪ Pomidor - zawiera brom, działa uspokajająco.
Pomidory oraz przetwory z pomidorów należy
jeść w dużych ilościach, gdyż związek w nich
zawarty (likopen) chroni przed nowotworami, w
szczególności przed nowotworem gruczołu krokowego.
▪ Kalafior - w jego skład wchodzą olejki eteryczne,
nadające mu przykry zapach podczas gotowania,
w trakcie, którego wydziela się siarka. Jego spożywanie zapobiega zaparciom, chorobom układu pokarmowego i zmniejsza ryzyko raka jelita grubego.
▪ Czereśnie – jak inne czerwone owoce zawierają
cyjanidynę, która ma właściwości prozdrowotne: przeciwnowotworowe, ochronne dla naczyń
krwionośnych, przeciwzapalne, zapobiegające
otyłości i cukrzycy.
▪ Maliny - dostarczają najwięcej błonnika przy
najniższej kaloryczności. Są bogatsze w kwas foliowy i cynk od większości owoców.

Odwiedź
podologa

reklama

WARZYWA I OWOCE W CZERWCU
▪ Ogórek – w 97 proc. składa się z wody. Zawiera
związek, który hamuje wzrost komórek odpowiedzialnych za rozwój raka prostaty. Dodatkowo
zawiera potas, który wspomaga pracę serca i reguluje ciśnienie krwi.
▪ Cukinia - jest bogata w wapń, fosfor, żelazo,
magnez, witaminę B1, B2, PP i C. Do spożycia
najlepiej zbierać okazy młode, od piętnastu do
dwudziestu centymetrów długości. Cukinia może
być jednym z pierwszych warzyw, jakie podaje
się małemu dziecku.
▪ Ziemniaki młode - w piramidzie żywienia zajmują podstawową pozycję razem z warzywami,
a ich przewaga nad innymi pokarmami roślinnymi
polega na wysokiej wartości odżywczej.
▪ Truskawka- warto zwrócić uwagę na wysoką
zawartość witaminy C,K i folianów. Zawiera dużo
potasu, dlatego charakteryzuje się działaniem
moczopędnym.

Powstanie warszawskie rozpoczęło
się 1 sierpnia 1944 r. Oddziały powstańcze
przez 63 dni prowadziły samotną walkę z
przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W
trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk
polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych
do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych
oraz masakr urządzanych przez oddziały
niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys.
cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek
walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców
uległa zniszczeniu większość zabudowy
lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej
wartości kulturalnej i duchowej.
Ak

aktualności

Trwa Festiwal Bachowski
Koncerty, śniadania na trawie, spotkania dla dzieci – do
końca sierpnia potrwa Festiwal Bachowski.
rowy wyjątkowo sprzyjający odbiorowi
muzyki okresu baroku. Duża część oryginalnego wyposażenia Kościoła Pokoju
pochodzi właśnie z czasów Bacha i jego
wnętrza dają nam dużo lepszy wgląd w
świat architektury otaczającej kompozytora niż najsławniejsze kościoły, w których służył — te bowiem w II poł. XVIII
w. i XIX w. zostały poddane tak daleko
idącym przeróbkom, że w niczym już
nie przypominają samych siebie sprzed
trzech stuleci.

czona. Proszą o przybycie z odpowiednim, co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem, a także o przychodzenie
na koncert z wypełnionym we wszystkich punktach (nazwa imprezy, numer
telefonu, imię i nazwisko oraz podpis)
oświadczeniem o stanie zdrowia, bardzo
nam w ten sposób pomogą i umożliwią
sprawną obsługę. Można je pobrać na
stronie https://sok.com.pl/wp-content/
uploads/2020/06/OSWIADCZENIE-O-STANIE-ZDROWIA.pdf

foto: D. Gębala

foto: A. Komaniecka

foto: D. Gębala

foto: A. Komaniecka

Tym razem świdnicki festiwal proponuje powrót do fundamentów — w
programie dominuje muzyka Johanna
Sebastiana Bacha wykonywana w wyjątkowym wnętrzu Kościoła Pokoju. Ten,
przez unikalną akustykę i atmosferę, już
od niemal czterech wieków jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla artystów,
miejscem przyciągającym wielbicieli
sztuki, ludzi wrażliwych. Miłośnicy twórczości lipskiego kantora ściągają tu z
całego świata znajdując kontekst kultu-

Po raz pierwszy w koncertach
uczestniczyć będzie można nie tylko na
miejscu, ale też za pośrednictwem transmisji online. Nowością jest Ultra Trails —
muzyczne podróże śladami wielkich artystów Dolnego Śląska.
W związku ze szczególnymi okolicznościami, w jakich odbywa się tegoroczny festiwal, organizatorzy przypominają
o zasadach bezpieczeństwa: zwłaszcza
maskach i siadaniu w odpowiednich odległościach od siebie (co drugie miejsce). Liczba miejsc została ściśle ograni-

Niepowtarzalny, oryginalny i wirtuozerski Marcin Masecki oczarował swoim występem świdnicką publiczność podczas koncertu inauguracyjnego XXI Festiwal Bachowski. Jego interpretacja Wariacji Goldbergowskich doczekała się owacji na stojąco!

Od kilku lat artyści występujący w ramach Festiwalu Bachowskiego udowadniają, że muzykę klasyczną można zaprezentować w sposób dostępny dla dzieci. W każdy czwartek o godz.
11.00 w Kościele Pokoju organizowane są koncerty dla najmłodszych. 30 lipca przed tłumnie
przybyłą publicznością zaprezentowali się Julia Carpeta na violi da gamba oraz Maurycy Raczyński na klawesynie.

PROGRAM
pt 7 VIII, godz. 18.00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
Sonata i wino
pt 7 VIII, godz. 20.00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
Clavier-Übung II
Aleksander Mocek
sob 8 VIII, godz. 11.00, Srebrna Góra
Śniadanie na trawie
Mozart • Beethoven, Kwintety smyczkowe
sob 8 VIII, godz. 18.00, Kościół Pokoju
J.S. Bach, Kantaty BWV 12 & 4
Vasa Consort • Marcin Szelest
pn 10 VIII, godz. 11:00, Kościół Pokoju
Akademia Bachowska Junior
wt 11 VIII, godz. 19:00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
J.S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier II / 1
Marek Pilch
śr 12 VIII, godz. 19:00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
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J.S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier II / 2
Marek Pilch
cz 13 VIII, godz. 11:00, Kościół Pokoju
Bach dla dzieci
pt 14 VIII, godz. 18:00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
Sonata i wino
pt 14 VIII, godz. 20.00, Kościół Pokoju (Hala
Chrztów)
J.S. Bach, Die Kunst der Fuge
Aleksander Mocek
sob 15 VIII, godz. 11.00, Piława Górna
Śniadanie na trawie
Mendelssohn, Lieder im Freien zu Singen
sob 15 VIII, godz. 18:00, Kościół Pokoju
J.S. Bach, Koncerty brandenburskie 4, 5 i 6
Concerto Polacco • Marek Toporowski
NABOŻEŃSTWA KANTATOWE
W czasie festiwalu niedzielne nabożeństwa o
godz. 10.00 (9 VIII, 16 VIII) w parafii luterańskiej

pw. Świętej Trójcy w Świdnicy (Kościół Pokoju)
posiadały będą specjalną oprawę muzyczną.
Będą w ich czasie wykonywane m.in. kantaty
J.S. Bacha.
ULTRA TRAILS
nd 9 VIII, godz. 16.00, Kotlina Kłodzka
Michael Klahr Ultra Trail
Capella Cracoviensis
nd 16 VIII, godz. 16.00, Brama Lubawska
Otto Müller Ultra Trail
Capella Cracoviensis
DROGI DO BACHA
pt 21 VIII, godz. 19.30, Żarów
Grand Tour: Paris Venezia Wittemberg
Festival Ensemble • Marek Pilch
sob 22 VIII, godz. 11.00, Pożarzysko
Śniadanie na trawie
La Viva Fiamma — consort fletów renesansowych

sob 22 VIII, godz. 19.30, Zastruże
Lambert, Duety
Michalina Bienkiewicz • Przemysław Bałka •
Maria Wilgos
nd 23 VIII, godz. 18.00, Makowice
Recital mistrzowski
Krzysztof Firlus — viola da gamba
STRZEGOM A CAPPELLA
pt 28 VIII, godz. 19.30, Strzegom Bazylika
Mniejsza
Mendelssohn • Penderecki
Chór Polskiego Radia
sob 29 VIII, godz. 19.30, Strzegom Bazylika
Mniejsza
Rheinberger • Łukaszewski • Mendelssohn
Chór Narodowego Forum Muzyki
nd 30 VIII, godz. 19.30, Strzegom Bazylika
Mniejsza
Brahms • Pärt • Schumann
Capella Cracoviensis

aktualności

Po dłuższej przerwie wróciła
muzyka jazzowa
Niedzielny koncert Parnas Brass Band
na długo zostanie w pamięci. Sześciu piekielnie utalentowanych muzyków, piękna
pogoda i niesamowita sceneria świdnickiego rynku. To nie mogło się nie udać!
Już początek był nietypowy. Członkowie
zespołu uzbrojeni w swoje instrumenty
ruszyli na spacer wokół Rynku. Muzyczna parada przykuła uwagę wszystkich
spacerowiczów oraz klientów lokalnych
ogródków gastronomicznych. Nie obyło
się bez gromkich braw i słów uznania.
Zespół swoją popularność zdobył
dzięki autorskim aranżacjom światowych
hitów w muzyce pop/funk/rock m. in.

W sobotę 18 lipca
wystąpił YES4JAZZ.

Parnas Brass Band w niedzielę
19 lipca rozruszał świdnicką
publiczność.

Sweet Dreams, Toxic, Billy Jean i wiele
innych. Unikalne brzmienie zawdzięczają
odważnym eksperymentom w łączeniu
starego z nowym. Niecodzienny skład
zespołu tworzą znakomicie wykształceni
muzycy, wielokrotnie nagradzani na konkursach i festiwalach jazzowych w kraju i
zagranicą. Jednym z nich jest multiinstrumentalista Szymon Klekowicki – najbardziej rozpoznawalny tubista jazzowy w
Polsce.
Parnas Brass Band to zespół składający się z sześciu muzyków, którzy w swojej
twórczości inspirują się uliczną muzyką

wykonywaną przez nowoorleańskie zespoły dęte. Artyści są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, w której
w Domu Studenta Parnas narodził się
pomysł powstania zespołu, stąd też jego
nazwa. W skład zespołu wchodzi sześciu
utalentowanych muzyków: Paweł Palcowski (trąbka), Marcin Elszkowski – trąbka, Adam Bławicki (lub Kuba Łępa)- saksofony, Robert Kosiński (puzon), Szymon
Klekowicki (helikon) oraz Arek Skolik –
perkusja.
DG
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Za nami pierwsze po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią, koncerty w ramach Świdnickich Nocy Jazzowych i pierwsze niesamowite emocje.
W sobotni wieczór 18 lipca na dziecińcu wieży ratuszowej wystąpił zespół
YES4JAZZ, który swoim sposobem gry
nawiązuje do tradycji stylów be-bop i
hard-bop, a przez wiele lat podstawą jego
repertuaru były standardy jazzowe. Od
2013 roku zespół wykonuje utwory autorskie, których największą siłą są melodie
skomponowane przez pianistę Wojciecha
Pruszyńskiego i niezachwiany swing Arka
Skolika.
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Pierwsze koty za płoty.
Porażka z Ruchem Chorzów
wstydu nie przynosi
rze z Chorzowa, którzy raz po raz tworzyli
klarowne sytuacje. W 76. min. za sprawą
Kawuli goście wyszli na prowadzenie. 10
minut przed końcem, wynik spotkania
ustalił Kwaśniewski.
W drugiej kolejce świdniczanie
spróbują zdobyć pierwsze punkty podczas wyjazdowego spotkania przeciwko
Warcie Gorzów Wielkopolski. (Mecz w
sobotę 8 sierpnia, godz. 17:30)

▪ ROW Rybnik 1964 Rybnik – Rekord Bielsko-Biała 1:1
▪ Stal Brzeg – Lechia Zielona Góra 1:1
▪ Gwarek Tarnowskie Góry – Zagłębie II Lubin 0:4
▪ Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław 1:4
▪ Pniówek Pawłowice Śląskie – Piast Żmigród 1:1
▪ LKS Goczałkowice Zdrój – MKS Kluczbork
2:3
Daniel Gębala

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
Ruch Chorzów 2:4 (2:0)

foto: D. Gębala

Polonia-Stal: Kot – Patryk Paszkowski,
Orzech, Edil Souza, Bartosz Paszkowski – Borowy, Sowa (k) – Chajewski, Szuba, Baumgarten, Krakowski oraz Myrta, Filipczak, Szczygieł, Jaroszyński
Pozostałe wyniki 1. Kolejki, III ligi, grupa III:
▪ Polonia Nysa – Foto-Higiena Gać 1:2

strzeżonej przez Bartłomieja Kota. Biało-zieloni natchnieni głośnym dopingiem wyszli na prowadzenie już w 13.
minucie spotkania. Przytomnie w polu
karnym zachował się Dorian Krakowski, który pewnym strzałem umieścił
piłkę w siatce. Bezradni chorzowianie
w pierwszej połowie wyglądali bardzo
słabo. W 25. min. było już 2:0! Strzałem
„stadiony świata” popisał się Wojciech
Szuba. Pomocnik Polonii-Stali kropnął
sprzed pola karnego, nie dając żadnych
szans stojącemu na bramce Lechowi.
Do końca pierwszej części spotkania
wynik nie uległ już zmianie. Niestety, po
zmianie stron do pracy wzięli się przyjezdni. Po koronkowej akcji na 2:1 w 55.
min. strzelił Idzik. Chorzowianie poczuli,
że ze Świdnicy mogą wyjechać jeszcze
z pełną zdobyczą punktową i niestety,
dopięli swego. Ruch wyrównał w 63. min.
Wyraźnie opadający z sił gospodarze nie
byli w stanie walczyć skutecznie w środku pola. Skrzętnie wykorzystali to piłka-

foto: D. Gębala

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica w meczu inaugurującym sezon 2020/2021 przegrali na własnym
boisku z 14-krotnym Mistrzem Polski Ruchem Chorzów 2:4. Podopieczni Rafała
Markowskiego w pierwszej połowie zagrali perfekcyjnie, nie dając większych
szans utytułowanemu rywalowi. W
drugiej połowie, niestety, zabrakło „prądu” i doświadczenia na tym poziomie
gry. Mimo porażki, biało-zieloni mogą z
optymizmem patrzeć w przyszłość.
Mecz rozegrany w sobotę 1 sierpnia z pewnością przejdzie do historii
świdnickiego sportu i piłki nożnej. Piękna pogoda, stadion zapełniony według
obecnie panujących norm sanitarnych
i gorący doping żywiołowych kibiców.
Taka atmosfera podziałała motywująco na świdniczan. Gospodarze weszli w
mecz bez żadnych kompleksów wobec
bardziej renomowanego rywala. Doskonała gra w defensywie sprawiła, że
Ruch nie był w stanie zagrozić bramce

Plażowa piłka nożna w Świdnicy.
Cztery turnieje dla dzieci i młodzieży!
Wakacje, piasek, słońce i... piłka
nożna. Czy można wyobrazić sobie lepsze połączenie letnich atrakcji? Przed
nami cykl turniejów piłki nożnej plażowej o puchar prezydenta Świdnicy. Ruszyły właśnie zapisy drużyn. Udział jest

bezpłatny, a na uczestników czekają
nie tylko wspaniałe sportowe emocje,
ale też nagrody.
W planach jest rozegranie czterech
jednodniowych turniejów – każdy dedykowany dla innej kategorii wiekowej.

Pierwsze dwa już 10 i 11 sierpnia. Kolejne
dwa 17 i 18 sierpnia. Wystarczy zebrać
drużynę i zgłosić się do rozgrywek (drużyna – maksymalnie 6 osób. Na boisku:
4 zawodników z pola, bramkarz + 1 zawodnik rezerwowy). Udział jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są mailowo pod
adresem plazowkaswidnica@onet.pl Decyduje kolejność zgłoszeń – w każdym
turnieju weźmie udział maksymalnie
osiem zespołów. Zapisy w dniu imprezy
tylko w przypadku wolnych miejsc.
GDZIE GRAMY?
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji –
Centrum Sportów Plażowych, ul. Śląska
35, 58-100 Świdnica
Boisko: 35x20 m, bramki 2x3m

foto: D. Gębala

KTO I KIEDY?
DZIECI MŁODSZE: rocznik 2010 i młodsi
– 10 sierpnia (poniedziałek) 10.00-15.00
DZIECI STARSZE: rocznik 2008 i 2009 –
11 sierpnia (wtorek) 10.00-15.00
MŁODZIEŻ MŁODSZA: rocznik 20052007 – 17 sierpnia (poniedziałek) 10.0017.30
MŁODZIEŻ STARSZA: rocznik 2002-2004
– 18 sierpnia (wtorek) 10.00-17.30
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JAK GRAMY?
Przepisy plażowej piłki nożnej. Drużyna
maksymalnie 6 osób. Na boisku: 4 zawodników z pola, bramkarz + 1 zawodnik rezerwowy. Czas gry: 2x7 min (dzieci
młodsze i starsze); 2x10 minut (młodzież
młodsza i starsza)
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Dzieci młodsze, dzieci starsze – do 7
sierpnia
Młodzież młodsza, młodzież starsza –
do 14 sierpnia
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres
mailowy: plazowkaswidnica@onet.pl
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę
drużyny, kategorię wiekową, imię, nazwisko i numer telefonu pełnoletniego
opiekuna drużyny.
W każdej kategorii zagra maksymalnie
osiem zespołów. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zgłoszenia w dniu imprezy tylko w przypadku wolnych miejsc.
WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osir.swidnica.pl
tel. 502-291-179

sport

II liga wróci pod koniec września
Wiemy już, kiedy i z kim będą rywalizowały siatkarki MKS-u Volley Świdnica w sezonie 2020/2021. Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował podział
na grupy i szczegółowy terminarz II ligi
siatkówki kobiet. Na inaugurację nowych rozgrywek do Świdnicy zawita
#VolleyWrocław.
Poznaliśmy już ostateczny system
rozgrywek oraz podział na grupy w II li-

dze kobiet. Wystartuje w niej 45 zespołów podzielonych na cztery grupy. MKS
Polonia Świdnica tradycyjnie już wystąpi
w grupie III. Runda zasadnicza rozpocznie się 26 września 2020 roku, a zakończy 20 marca 2021 roku. Po zakończeniu
rundy zasadniczej w grupach 1-4 zespoły z dwóch ostatnich miejsc spadają do
ligi niższej. Do turniejów półfinałowych
awansują po dwa najlepsze zespoły z

każdej grupy. Oznacza to, że po rundzie
zasadniczej nie będzie fazy play-off ani
fazy play-out.
Grupa III:

MKS Volley Świdnica
Energa MKS Kalisz II
UKS Jedynka Siewierz
MGLKS Sobieski Oława
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
Silesia Volley Mysłowice
#VolleyWrocław
UKS Sokół’43 AS AWF SMS Katowice
Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet- Nysa
NTSK Nysa
Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki
ŁMLKS Łaskowia Łask

foto: D. Gębala

I runda fazy zasadniczej:
1. kolejka: sobota, 26 września:
MKS Volley Świdnica – #Volley Wrocław
2. kolejka: sobota, 3 października):
UKS Sokół AZS AWF SMS Katowice – MKS
Volley Świdnica
3. kolejka: sobota, 10 października:
MKS Volley Świdnica – NTSK Nysa
4. kolejka, sobota 17 października:
Gwarant Aleksandrów Łódzki – MKS Volley
Świdnica
5. kolejka, środa 21 października:
MKS Volley Świdnica – Łaskovia Łask
6. kolejka, sobota 24 października:
UKS Jedynka Siewierz – MKS Volley Świdnica
7. kolejka, sobota 7 listopada:
MKS Volley Świdnica – Energa MKS II Kalisz
8. kolejka, sobota 14 listopada:
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – MKS
Volley Świdnica

9. kolejka, sobota 21 listopada:
MKS Volley Świdnica – MGLKS Sobieski Oława
10. kolejka, sobota 28 listopada:
MKS Dąbrowa Górnicza – MKS Volley Świdnica
11. kolejka, sobota 5 grudnia:
MKS Volley Świdnica – pauza
II runda fazy zasadniczej:
12. kolejka, sobota 12 grudnia:
#VolleyWrocław – MKS Volley Świdnica
13. kolejka, środa 16 grudnia:
MKS Volley Świdnica – UKS Sokół AZS AWF
SMS Katowice
14. kolejka, sobota 19 grudnia:
NTSK Nysa – MKS Volley Świdnica
15. kolejka, sobota 9 stycznia 2021:
MKS Volley Świdnica – Libero VIP Gwarant
Aleksandrów Łódzki
16. kolejka, sobota 16 stycznia 2021:
ŁMLKS Łaskowia Łask – MKS Volley Świdnica
17. kolejka, sobota 23 stycznia 2021:
MKS Volley Świdnica – UKS Jedynka Siewierz
18. kolejka, sobota 30 stycznia 2021:
Energa MKS II Kalisz – MKS Volley Świdnica
19. kolejka, sobota 13 lutego 2021:
MKS Volley Świdnica – MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
20. kolejka, sobota 27 lutego 2021:
MGLKS Sobieski Oława – MKS Volley Świdnica
21. kolejka, sobota 13 marca 2021:
MKS Volley Świdnica – MKS Dąbrowa Górnicza
22. kolejka, sobota 20 marca 2021:
MKS Volley Świdnica – pauza
Daniel Gębala

nia środków na wózek prowadzą wspólnie Świdnicka Grupa Biegowa i klub
triathlonowy Żelazna Świdnica. Więcej o
akcji: http://sport.swidnica.pl/swidnica-zbiera-na-wozek/.
W biegu może wziąć udział każdy, kto
odwiedzi w tym dniu teren OSiR-u. - Będziemy przez cały dzień na obiektach sportowych ŚOSiR, wiata obok sztucznej płyty
boiska piłkarskiego. Wpisowe na bieg,
które przeznaczamy na wyżej wymieniony cel charytatywny, to 20 zł. Za to każdy,
który się do nas przyłączy, otrzyma od nas
koszulkę i piękny okolicznościowy medal.
Dodatkowo każdy otrzyma cegiełkę, której
numer weźmie udział w losowaniu bardzo
fajnych, atrakcyjnych nagród. Początek loterii o godzinie 20.00, po zakończeniu biegu. Nagrodą główną jest wysokiej jakości
smartfon, a także sprzęt sportowy, vouchery do znanych świdnickich restauracji oraz
do gabinetów kosmetycznych, itp. – zachęca do udziału Wiesław Żurek, prezes
Fundacji „Łączy nas Football”.
O godzinie 17:00 przewidziana jest
krótka uroczystość wspominająca naszego rodaka - św. Jana Pawła II.
Ak

Ubiegłoroczna edycja Biegu papieskiego cieszyła się sporym zainteresowaniem świdniczan.

reklama

25 czterokilometrowych pętli, kilkuset uczestników - 8 sierpnia chodnikami Świdnicy przebiegnie niezwykła sztafeta. W ten sposób uczcimy
urodziny papieża Polaka – Jana Pawła II. Wyjątkowo impreza odbędzie się
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Bieg Papieski odbędzie się 8 sierpnia. W skład każdej sztafety wejdzie
około 5 biegaczy, trasa prowadzić
będzie chodnikami wzdłuż ulic Polna
Droga, Pionierów, Śląska, Słowiańska,
Wałbrzyska. Bieg ma charakter rekreacyjny, bez rywalizacji sportowej. Start
pierwszej sztafety odbędzie się o godzinie 9:00, a ostania sztafeta po przebiegnięciu setnego kilometra przybiegnie na obiekty sportowe Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Śląska
35 - stadion) około godziny 20:00.
W czasie trwania biegu będzie
prowadzona akcja charytatywna na
zakup sportowego wózka do biegania
oraz na specjalistyczny rower dla niepełnosprawnego świdniczanina Marcina Kozubskiego. Marcin marzy o takim
rowerze od kilku lat, ale, niestety, nie
stać go na taki wydatek. Akcję zbiera-

foto: D. Gębala

100 kilometrów w setną rocznicę urodzin
Jana Pawła II – przed nami Bieg Papieski
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STUDIUJ!
blisko domu
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www.pwsz.com.pl
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