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Skrócony czas przejazdu, nowe linie autobusowe – od 1 września obowiązują zmiany w komunikacji miejskiej w Świdnicy.
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Zmiany w rozkładzie
i liniach komunikacji
miejskiej
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Świdnica świętuje
40-lecie powstania
NSZZ „Solidarność”

foto: D. Gębala

Wystawy tematyczne i oficjalna uroczystość – Świdnica
obchodzi 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Obchody 40-lecia
Solidarności
rozpoczęła uroczysta
msza święta w katedrze.

Dokładnie 40 lat temu, 31 sierpnia
1980 roku w Gdańsku zostały podpisane
porozumienia między komisją rządową
a komitetem strajkowym Stoczni Gdańskiej. Porozumienia Sierpniowe i w konsekwencji powstanie Solidarności stały
się początkiem przemian 1989 roku.
Msza święta pod przewodnictwem
biskupa Ignacego Deca, która odbyła
się 31 sierpnia w katedrze, zainaugurowała miejskie obchody 40. rocznicy

utworzenia NSZZ „Solidarność”. Po mszy
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową
Solidarności.
W piątek, 4 września o godz. 13.00 na
placu z dzikami obok siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej odbędą się główne
uroczystości miejskie.
Z okazji 40-lecia Solidarności Muzeum Dawnego Kupiectwa i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały także
okolicznościowe wystawy.

„40 lat Solidarności” w Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dla przybliżenia, zwłaszcza młodemu
pokoleniu, klimatu tamtych czasów,
stworzono ekspozycję w oparciu o nowoczesne środki przekazu: aranżację
„podziemnej drukarni Solidarności”,
kiosku z gazetami z lat 80. XX w. czy
kącika płytowego z „zakazanymi piosenkami”. Wystawę można oglądać do
11 października.

Ku wolności... Krótki rys historyczny NSZZ „Solidarność”
Ziemi Świdnickiej

foto: D. Gębala
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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

Po mszy złożono
kwiaty pod tablicą
Solidarności.

Kobiece twarze Solidarności

Wystawa w zwięzły sposób opowiada o początkach
powstawania
struktur
świdnickich NSZZ
„ S o l i d a r n o ś ć ”.
Tekst jest wzbogacony o skany
zdjęć
archiwalnych,
plakatów,
ulotek, druków II
obiegu. Prezentowana jest w patio
na drugim piętrze,
w budynku głównym
biblioteki
przy ul. Franciszkańskiej 18. Można
ją oglądać do 15
września, w godzinach otwarcia
biblioteki.

Na wystawie
można
obejrzeć skany
archiwalnych
zdjęć, plakatów i
ulotek.

foto: D. Gębala

go”, czy wydawanej od maja 1989 r.
„Gazety Wyborczej”. Cennym artefaktem obecnym na ekspozycji jest obwieszczenie o wprowadzeniu stanu
wojennego.

Wystawa oparta jest na krótkich wspomnieniach wybranych bohaterek polskiego podziemia. To próba opowiedzenia o poza kadrowej obecności
kobiet w historii „Solidarności”, ich za-

angażowaniu w rozmaitą działalność
na rzecz związku. Prezentowana jest na
skwerze z dzikami przy budynku głównym biblioteki przy ul. Franciszkańskiej
18 do 15 września.
Wystawa
prezentuje
wspomnienia
kobiet
zaangażowanych
w działalność
związku.

foto: A. Komaniecka

Wystawa powstała w oparciu o zbiory
księdza Tadeusza Farysia, dyrektora
Wydziału Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zaprezentowano w niej
dokumenty, wydawnictwa drugiego
obiegu i ulotki nazywane wtedy bibułami, drukowane i kolportowane przez
działaczy „Solidarności”, za co w latach
70. XX w. i po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego groziła
kara więzienia lub inne represje. Na
wystawie prezentowane są fotografie
i pamiątki okolicznościowe z tamtych
lat, m.in. pierwsze numery Tygodnika
Solidarność”, „Monitora Dolnośląskie-
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Wrocławska do remontu

foto: D. Gębala

W przyszłym roku rozpocznie się
remont ulicy Wrocławskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej. Inwestycję będzie współfinansować Dol-

nośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Decyzję w tej sprawie podjęli
radni podczas sesji 27 sierpnia.

Remont Wrocławskiej
rozpocznie się
w przyszłym roku.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu zadeklarowała wolę współfinansowania remontu ul. Wrocławskiej na
odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej. Żeby
to było możliwe, Rada Miejska musiała
podjąć uchwałę w sprawie przejęcia od
województwa realizacji zadania. Uchwałę
podjęto na sesji 28 sierpnia. - Na wniosek Gminy Miasto Świdnica, Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK)
zadeklarowała wolę współfinansowania
remontu nawierzchni jednego pasa jezdni
drogi wojewódzkiej nr 379 -ulicy Wrocławskiej, na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej. Drugi pas jezdni ma zostać odtworzony na koszt Świdnickiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, po zakończeniu
przez nie przebudowy sieci wodociągowej
we wskazanej lokalizacji. Powyższe roboty
planowane są do wykonania w 2021r., a
deklarowana pomoc Województwa Dolnośląskiego wynosić będzie 100% wartości
robót remontowych jednego pasa jezdni

na wymienionym odcinku ul. Wrocławskiej
– wyjaśnia w uzasadnieniu do uchwały
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i
Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Realizacją inwestycji zajmie się jeden wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej, w ramach dwóch odrębnych umów, dotyczących:
1) odtworzenia nawierzchni pasa
jezdni po robotach instalacyjnych – roboty rozliczane bezpośrednio z budżetu
ŚPWiK
2) wykonania remontu drugiego
pasa jezdni – roboty rozliczane poprzez
udzielenie miastu przez Województwo
Dolnośląskie dotacji celowej.
Rola inwestora zastępczego i koordynatora robót zostanie powierzona samorządowi Świdnicy na podstawie odrębnych porozumień zawartych z DSDiK
oraz ŚPWiK.
Ak

Rusza grupa wsparcia
dla osób dotkniętych przemocą
wtorek miesiąca od godz. 16.00 w budynku MOPS w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7, w pokoju 16.
Z uwagi na potrzebę zachowania
środków bezpieczeństwa, na terenie
Ośrodka klienci muszą zasłaniać usta i
nos maseczką lub w inny sposób. Zapewnione zostaną środki do dezynfekcji.
Zapisy pod nr tel. 513 288 925.

reklama

tychczasowi uczestnicy, jak i osoby nowe.
Grupę prowadzi 2 terapeutów, pedagogów, posiadających doświadczenie
w prowadzeniu interwencji kryzysowej,
terapii rodzinnej, mediacji w konfliktach
z udziałem dzieci oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
domowej. Dwugodzinne spotkania odbywać się będą w każdy pierwszy i trzeci

reklama

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby. Zadbaj o
siebie już dziś i dołącz do kameralnej
grupy wsparcia.
1 września Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy wznawia spotkania grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie. Na
zajęciach mogą pojawić się zarówno do-
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Zmiany w rozkładzie i liniach
komunikacji miejskiej
Skrócony czas przejazdu, nowe linie autobusowe – od
1 września obowiązują zmiany w komunikacji miejskiej w
Świdnicy.
czenie wielkości wozokilometrów. Weryfikowane i oceniane były nie tylko aspekty
związane z prognozowaną zmianą wielkości pracy eksploatacyjnej, ale także
kryteria pozaekonomiczne dotyczące parametrów i atrakcyjności oferty przewozowej, czyli dostępność komunikacyjną,
bezpośrednie połączenia oraz wspólną,
systemową częstotliwość kursowania –
tłumaczy Małgorzata Lubandy, dyrektor
Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.

foto: D. Gębala

Przede wszystkim skróceniu uległ
czas przejazdu i obsługa większego obszaru na określonych trasach. Powstały dwie nowe linie autobusowe nr 9 i 13
oraz zmodyfikowano linie: 1, 6 i 30. To
usprawnienia, które mają na celu przede
wszystkim poprawę obsługi komunikacyjnej w mieście. - Przeprowadzono
analizę, w której wzięto pod uwagę trzy
warianty zmian w sieci świdnickiej komunikacji miejskiej. Uwzględniła ona przede
wszystkim kluczowe rozwiązania w zakresie zmian tras wpływających na ograni-

oprac.

Od 1 września obowiązują zmiany w liniach komunikacji miejskiej.

Najważniejsze zmiany:
Linia nr

1

44444

będzie obsługiwała dotychczasowe połączenia na trasie ul. Strzelińska - E. Plater – Strzelińska z opcjonalnym
wydłużeniem biegu do Komorowa przez Słotwinę. Zastępuje tym samym likwidowaną linię nr 2. Pasażerowie podróżujący do i z Komorowa zachowają dotychczasową
liczbę kursów, uzyskując dodatkowo możliwość bezpośredniego połączenia z dalszymi rejonami miasta (dolna
Świdnica) bez konieczności przesiadania się.

Linia nr

2

44444

zostaje zastąpiona przez wybrane kursy linii nr 1.

Linia nr

4

44444

zostaje zastąpiona przez wybrane kursy linii nr 6.

Linia nr

6

44444

zachowuje dotychczasową trasę przejazdu na terenie
miasta na trasie E. Plater – Kopernika – Wokulskiego.
Przejmuje także obsługę rejonu dzielnicy Kolonia oraz
podmiejskiego przejazdu do Pszenna (w wybranych kursach linia 6 E. Plater- Pszenno). Zastępuje likwidowaną
linię nr 4. Pasażerowie dotychczasowej linii nr 4 kończącej
obecnie bieg na pl. św. Małgorzaty uzyskają możliwość
podróży jednym autobusem do wszystkich osiedli miasta
bez przesiadek, oszczędzając czas i koszt dodatkowego
biletu.

Linia nr

7

pozostaje bez zmian.

Nowa linia nr

44444

94 4 4 4 4

stanowić będzie połączenie osiedla Młodych, osiedla
Zawiszów, Centrum i dzielnicy przyległej do Szpitala Latawiec. Pasażerowie uzyskają skrócony czas przejazdu
z osiedla Zawiszów do szpitala, w porównaniu z istniejącymi liniami „pięćdziesiątek”. Uzupełni także linię nr 6,
zwiększając częstotliwość połączeń z osiedla Młodych
na osiedle Zawiszów i do centrum. Liczba kursów pozwoli na bezproblemowy dojazd do wybranych części
miasta w szerokim zakresie godzin.

Linia nr

Linia nr

Linia nr

12 4 4 4 4 4

Linie nr

Nowa szybka linia nr

13 4 4 4

połączy osiedle Młodych, osiedle Zawiszów i strefę
przemysłową w dzielnicy Kolonia. Przeznaczona jest
dla pracowników mieszkających na wymienionych
osiedlach i dojeżdżających do zakładów pracy w okolicy ul .Wokulskiego. W głównej mierze trasa przebiegać będzie po drodze DK-35 skracając czas dojazdu

41 4 4 4 4 4

pozostaje bez zmian.

Linia nr

pozostaje bez zmian.

30 4 4 4 4 4

ma nieznacznie zmodyfikowaną trasę przejazdu przebiegającą wzdłuż ulicy Śląskiej. Zmiana ta pozwoli na skrócony czas przejazdu linii na terenie miasta, pozwalając na
szybszy dojazd do miejscowości na terenie Gminy Świdnica. Umożliwi to dodatkowo obsługę przystanku na ul.
Słowiańskiej we wszystkich kursach.

10 4 4 4 4 4

pozostaje bez zmian.

Linia nr

linią 6 z 30 do 19 minut, na odcinku E. Plater – Wokulskiego.

43 4 4 4 4 4

pozostaje bez zmian.

50 i 52 4 4 4 4

większość kursów będą rozpoczynać i kończyć na przystankach przy ulicy Kopernika. W związku z wydłużeniem
kursów linii nr 6 do ul. Wokulskiego, tylko wybrane kursy linii 50 i 52 dojeżdżać będą do strefy przemysłowej w
celu obsługi pasażerów na kursach pracowniczych.

Linia nr

60 4 4 4 4 4

pozostaje bez zmian.

Nowe wiaty przystankowe
ul. Wałbrzyskiej. Ta pierwsza zastąpiła starą, skorodowaną już wiatę. Natomiast druga była w dobrym stanie
technicznym, jednak na początku kwietnia, w wyniku

Ul. Wyszyńskiego
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wypadku drogowego uległa całkowitemu zniszczeniu.
Koszt ich zakupu to 49 tys. 642 zł. Za uszkodzoną wiatę
miasto otrzymało odszkodowanie w wysokości 10 tys. zł.

Ul. Wałbrzyska

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace montażowe
dwóch nowych wiat przystankowych. Zostały one ustawione przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na

aktualności

Zalew Witoszówka:

w trybie awaryjnym Wody Polskie
będą remontować zasuwy

foto: A. Komaniecka

Do końca tego roku Wody Polskie mają wyremontować zasuwy na zalewie, co pozwoli
na przywrócenie poziomu wody w zbiorniku. W dalszej kolejności będą czynione starania o
pozyskanie funduszy na całościowy remont.

Spuszczenie wody spowodowało śmierć tysięcy ryb i małży.

Informację o aktualnej sytuacji świdnickiego zalewu przedstawiła podczas
sesji Rady Miejskiej 27 sierpnia prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Podjęto nieprzemyślaną decyzję, która
doprowadziła do katastrofy ekologicznej.
Bez uprzedzenia miasta, kogokolwiek,
oddział w Legnicy zdecydował o spuszczeniu wody. Stało się to, co się stało, te-

raz trzeba znaleźć rozwiązanie. 12 sierpnia
na wniosek dyr. Oddziału Wód Polskich
we Wrocławiu odbyło się spotkanie.
Uzgodniliśmy się, że pierwszym krokiem,
które wykonają Wody Polskie, będzie naprawa zasuw. Następnie będą starały się
o pozyskanie 300 tys. na remont zasuw,
co pozwoli przywrócić poziom wody. Może
to się stać jesienią, ale ponieważ nie ma

zabezpieczonych środków, przyjęliśmy, że
będzie to czwarty kwartał – mówiła prezydent.
1,5 – 2 miliony złotych, według szacunków, ma kosztować całkowity remont
zbiornika. - Będziemy wspólnie lobbować
o te środki. Niestety, pierwszeństwem
we wszystkich inwestycjach, jest funkcja
zbiornika. W pierwszej kolejności brane
są pod uwagę zbiorniki retencyjne. Nasz,
mimo że był budowany jako zbiornik retencyjny, pełni tylko funkcję rekreacyjną,
więc jest na samym końcu. Będziemy
uczulać ministerstwo, że zależy nam na
biologicznej ochronie tego zbiornika. Jesteśmy po rozmowach z ministrami Wojciechem Murdzkiem i Ireneuszem Zyską, posłami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. Mam deklaracje, że będą czynić starania, żeby pieniądze się znalazły. Niestety,
jest to proces długotrwały, ale jeśli zasuwy będą sprawne, woda wróci. Na pewno
będą wyciągane konsekwencje. Ucierpiał
chroniony prawnie gatunek. Działania,
które podjęto, były bardzo negatywne i
nieodpowiedzialne – tłumaczyła Beata
Moskal-Słaniewska.

Przypomnijmy, decyzję o spuszczeniu wody podjął zarząd zlewni w
Legnicy „Wód Polskich. – 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. Aktualnie w zbiorniku utrzymywany jest maksymalny poziom wody, uwzględniający
kwestie bezpieczeństwa oraz konieczność zadbania o organizmy bytujące w
akwenie. Jest to etap niezbędny, przygotowawczy. Trwają dalsze procedury –
informował Jarosław Garbacz, główny
specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa. Czynności cały
czas trwają.
Do sprawy wrócimy.
Ak

„Opieka wytchnieniowa”
- rusza nabór wniosków
do kolejnej edycji programu
Uczestnicy projektu mogą skorzystać z profesjonalnej opieki nieodpłatnie do 240 godzin na osobę. Program,
którego realizacja zaplanowana jest
do 31 grudnia br., skierowany jest do
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172,
z późn. zm.).
Zainteresowanych udziałem w tej
formie wsparcia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej
15, Franciszkańskiej 7 i Westerplatte 47
oraz telefonicznego kontaktu z panią
Moniką Kosterką – nr tel. 74/852 13 27
wew. 13 lub 16.
W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Świdnica
otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 290 tysięcy złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie
360 tys. zł.

reklama

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę
nad osobą niepełnosprawną mogą
skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej zyskają czas dla siebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przystąpił do kolejnej
edycji programu pod nazwą „Opieka
wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej
przerwy w sprawowaniu opieki. – Do
miejsca zamieszkania uczestników programu przychodzi opiekun, który spędza
czas z osobą niepełnosprawną, towarzyszy jej, wykonuje przy niej niezbędne
czynności. W tym czasie ci, którzy na co
dzień zajmują się swoimi najbliższymi,
mają czas na wyjście, załatwienie spraw
poza domem lub po prostu wypoczynek
– mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świdnicy.

Oprac.
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Krystyna Jankotowicz:

trzeba cieszyć się
z drobiazgów
Od 42 lat otacza opieką pacjentów
świdnickiego szpitala „Latawiec”, od
prawie 30 – onkologii. Kiedy dopada
ją stres, wsiada na rower i wyrzuca z
siebie negatywne emocje. Jej mottem
są słowa Mikołaja Gogola: „Szczęście
człowieka na ziemi zaczyna się dlań
wtedy, gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich...” Krystyna Jankotowicz, oddziałowa Oddziału Onkologii,
w grudniu 2019 została wyróżniona tytułem „wolontariusz roku”.
Ze świdnickim szpitalem związana
jest od zawsze. Jak sama mówi, tu się
urodziła i tu podjęła pracę, którą realizuje do dzisiaj.

- W 1973 r. rozpoczęłam naukę w Liceum
Medycznym w Świdnicy. Pięć lat później, w
1978r., rozpoczęłam pracę w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, najpierw na Oddziale Noworodkowym, następnie - Oddziale Wewnętrznym. Praca, którą wykonywałam, dawała
mi wiele satysfakcji, szczególnie oddział
noworodkowy, ale nie czułam się w pełni
zrealizowana. Zawsze bardzo chętnie pomagałam ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali. W Świdnicy w tym czasie mało
wiedzieliśmy na temat onkologii, o chorobach nowotworowych mówiło się niewiele.
W 1991 r. Świdnicy rozpoczęła pracę pani
dr Ewa Kilar i zaproponowała mi pracę na
onkologii. Wspólnie przez wiele lat tworzyłyśmy Poradnię Onkologiczną, Chemioterapii, Paliatywną, Genetyczną i Oddział
Onkologii Klinicznej. Aby swoją pracę wykonywać jak najlepiej, podnosiłam swoje
kwalifikacje, między innymi uzyskałam
specjalizację z zarządzania w służbie
zdrowia. Studiowałam pielęgniarstwo na
Wydziale Nauk o Zdrowiu, uzyskując tytuł
magistra pielęgniarstwa, następnie ukończyłam specjalizację onkologiczną. Ukończyłam wiele kursów kwalifikacyjnych i
specjalistycznych, nabywając dużo wiedzy
w dziedzinie onkologii, opiece paliatywnej
i itp. Już w 1991 r. odbyłam pierwsze szkolenie w Hospicjum w Poznaniu z zakresu
Opieki Paliatywnej u prof. Jacka Łuczaka.
Od wielu lat uczestniczę czynnie i biernie w
wielu konferencjach onkologicznych, będąc członkiem Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Na tle innych oddziałów, specyfiki przypadków, chorób, jest
to oddział wyjątkowy. Często
trafiają tu osoby, dla których
nie ma ratunku. Czy trudna jest
praca pielęgniarki na tym oddziale?

- Oddział Onkologii Klinicznej jest oddziałem wyjątkowym, praca tu jest niezwykłym doświadczeniem, zmieniającym
naszą rzeczywistość i nas samych. Tutaj
pielęgniarka postrzegana jest jako osoba, której rolą jest „dawanie siebie”, natomiast rzeczywistość i doświadczenia
pracy pokazują, jak wiele my dostajemy
w zamian, często nawet nieświadomie.
Jedna z głównych zasad pielęgniarstwa
mówi, że najważniejszy jest pacjent, bo to
naprzeciw jego potrzebom wychodzimy
na naszych dyżurach. Ale jednocześnie
paradoksalnie najważniejsze jesteśmy
my, bo jeśli o siebie nie zadbamy, to nie
wystarczy nam sił, by zadbać o innych.
Recepta na bycie dobrą pielęgniarką
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Jak to się stało, że trafiła Pani
na Oddział Onkologii?

- Najważniejsze w życiu jest to, by mieć pasję – mówi Krystyna Jankotowicz, oddziałowa Oddziału Onkologii.

lub wolontariuszem jest prosta - zawsze
trzeba być sobą, zachować wrażliwość i
otwartość na siebie i na innych. Nie bójmy się przecierać szlaków w byciu z drugim człowiekiem. Nie potrzeba nic więcej.
Nasza obecność to najcenniejszy dar,
jaki możemy dać pacjentom. Pacjenci
są różni, każdy ma inną osobowość, ale
każdy potrzebuje ciepła i obecności drugiej osoby.

A jednak odczuwała Pani niedosyt. Stąd pojawił się pomysł
wolontariatu?

- Najważniejsze w życiu jest to, by mieć
pasję. Moją pasją jest praca i daje mi
ona wiele satysfakcji, niemniej cały czas
brakowało mi czegoś. Moja przygoda z
szeroko pojętym wolontariatem zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w szkole
podstawowej, gdy udzielałam się jako
harcerka ZHP. Okres ten był bardzo
ważny dla mnie jako młodej osoby w
kształtowaniu pierwszych relacji międzyludzkich. Był to czas działania na rzecz
lokalnej społeczności. Liceum Medyczne
było konsekwencją moich zainteresowań skierowanych na pomoc. Umiejętności interpersonalne, które nabyłam, w
trakcie nauki w kolejnych latach okazały się bezcenne. Udzielanie się na rzecz
społeczeństwa i troska o wspólne dobro zawsze były dla mnie ważne i dawały ogromne ilości pozytywnej energii
do dalszego działania. Swoją przygodę
z wolontariatem „na poważnie” rozpoczęłam w 1999 r. Byłam jedną z osób,
które tworzyły Hospicjum w Świdnicy. Tu
nabierałam doświadczenia i wiele uczyłam się od swoich pacjentów. Dziś wiem,
że pacjenci oczekują od wolontariuszy
przede wszystkim pomocy w poruszaniu
lub przemieszczaniu się, towarzystwa,
ciepła, czasu i cierpliwości, wspólnego
milczenia, spokoju, rozmowy i wysłuchania, serdeczności, a przede wszystkim
uśmiechu. Powinniśmy wspierać rozmową chorego i jego rodzinę, nie wpływać
na ich decyzje medyczne, czy wybór spo-

sobu leczenia. Choroba nowotworowa
to poważne wyzwanie psychofizyczne
dla każdego pacjenta. Nierzadko zdrowy, samodzielny człowiek, stanowiący
o sobie, staje się osobą z ograniczoną
możliwością wpływu na swoją rzeczywistość. Zostaje on zmuszony do wielu
zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu i w bardzo różny sposób radzi sobie
z tymi zmianami. Jedni szukają winnych,
inni pomniejszają znaczenie problemów,
bagatelizując i tłumiąc swoje emocje, a
jeszcze inni konfrontują się z rzeczywistością i szukają realnych rozwiązań. W
pracy z ludźmi ciężko chorymi nie trzeba
dużo mówić, Trzeba słuchać i spełniać
życzenia, a w tym jestem dobra.

Czym dla Pani jest wolontariat?

- Wolontariat to pojęcie określające
wszelkie działania mające na ceku bezinteresowną pomoc innemu człowiekowi.
To także niezwykła szansa zrealizowania
swoich pasji i chęci pomagania innym.
Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie
i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych, to osoba, która daje
cząstkę siebie drugiej osobie potrzebującej. Ale to nie tylko dawanie siebie innym.
To również szereg doświadczeń i korzyści,
z których często nie zdajemy sobie sprawy. Dla mnie wolontariat to droga do dojrzałości i odkrywania siebie na nowo. Co
odkryłam? Że jestem silniejsza, niż mi się
wydawało. Patrzę na chorych ludzi jak
na własne dzieci, a nie jak na przypadek
medyczny, jestem też potrzebna ich rodzinom. Zaprzyjaźniłam się z wieloma z
nich. Oczywiście, że przyzwyczajam się
do pacjentów i przykro mi, gdy odchodzą,
ale jestem pielęgniarką i umiem oddzielać
życie prywatne od zawodowego. Jeśli ktoś
umrze, modlę się za niego, to przynosi mi
ulgę. Gdy wchodzę do domu, żyję swoim
życiem.

W grudniu została Pani nagrodzona tytułem „wolontariusz
roku 2019”. Czym dla Pani jest

ta nagroda, jaka była Pani reakcja na wieść o tym wyróżnieniu?

- Jest to ogromne wyróżnienie, wielki zaszczyt i podziękowanie za wszystkie lata
pracy. Było mi bardzo miło i byłam zaskoczona. To, co robię, wynika z potrzeby
serca. Nie pomagam po to, by być gloryfikowaną.

Dzisiaj już nie pomaga Pani w
hospicjum. Bardzo często angażuje się Pani za to w inicjatywy profilaktyki raka piersi,
wspiera Pani nieustannie świdnickie Amazonki, prowadzi Pani
wspólnie z nimi warsztaty samobadania piersi.

- To jest trudna praca. Długo uczyłam się
odcinania od pracy, gdy z niej wychodzę.
Brałam udział w specjalnych warsztatach.
Jest to ważne, człowiek ma swoją wytrzymałość psychiczną i jeśli nie nauczy
się oddzielać życia prywatnego od pracy, można zwariować. Kiedy mam dość,
wsiadam na rower i odreagowuję. Przyszedł jednak taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że przebywanie całymi dniami z osobami nieuleczalnie chorymi stało
się dla mnie zbyt wielkim obciążeniem
psychicznym. Swoją pomoc skierowałam
do osób, którym udało się raka pokonać.
Gdyby nie praca w Hospicjum i współpraca z Amazonkami nie poznałabym
wielu niezwykłych ludzi. Może zabrzmi to
absurdalnie, ale Amazonki dają mi mnóstwo pozytywnej energii. Cieszą się każdą
chwilą i każdym drobiazgiem. Mi się to
udziela, inaczej patrzę na swoje problemy.
Zaczęłam doceniać to, co mam: zdrowie,
przyjaciół, rodzinę, bo w życiu trzeba nauczyć się cieszyć z drobiazgów. Wspólnie
z Amazonkami prowadzimy warsztaty,
ale też wykłady o innych nowotworach w
szkołach, klubach seniorach. To są niesamowite dziewczyny. Pełne pasji, ciągle
aktywne.

Jak zmienia się mentalność
kobiet? Czy bardziej niż kiedyś
czujemy potrzebę badań, dbania o siebie?

- Świadomość zmienia się bardzo. Na
początku pracy przychodziły pacjentki w
stopniu zaawansowanym choroby. Teraz
zgłaszają się we wczesnym stadium. Od
20 lat prowadzone się badania genetyczne. Dzisiaj nie ma rodziny, która nie byłaby
doświadczona nowotworem. A wiadomo, że gdy choruje jedna osoba, chorują
wszyscy w domu. Trzeba też pamiętać, że
metody leczenia zmieniły się diametralnie.
Dziś bardzo często udaje się uratować
pierś. Poza tym od trzech lat posiadamy
urządzenie do chłodzenia głowy, które
pozwala uratować włosy. Bardzo często
też Amazonki przychodzą na oddział i
rozmawiają z pacjentkami. One najlepiej
wiedzą, jak to jest. Człowiek chory potrzebuje kogoś, kto go popchnie do działania.
Amazonki taką siłę dają.

Jak zachęciłaby Pani innych do
wolontariatu?

- Działalność na rzecz mojej małej ojczyzny daje mi dużo satysfakcji i przyczynia
się do tego, że jestem lepszym człowiekiem i bardziej wartościowym członkiem
społeczeństwa. Myliłby się ten, kto twierdzi, że wolontariat to tylko bezinteresowna praca. To również szereg doświadczeń
i przeżyć, które korzystnie odbiją się na
całym naszym życiu: od prywatnego, po
zawodowe. Bardzo często wolontariuszami zostają osoby, które doświadczyły
trudnych przeżyć, ktoś im pomógł i one w
podziękowaniu pomagają innym. Ale tak
naprawdę w zakresie wolontariatu każdy
z nas miałby co robić. Dlatego, jeśli jesteś
osobą, której tak jak mi, w głowie przemyka od czasu do czasu myśl o pomocy
innym – weź rower, samochód, cokolwiek,
udaj się w jakieś spokojne miejsce, przemyśl sprawę i… działaj! Ważne jest, abyś
jako przyszły wolontariusz był świadomy,
w jakim kierunku chcesz działać i że naprawdę chcesz się zaangażować.
Agnieszka Komaniecka

aktualności

Przysmaki z różnych stron
świata na wyciągnięcie ręki
Kuchnia azjatycka, włoska, burgery, także w wersji wegetariańskiej. Food
Trucki napakowane różnymi pysznościami opanowały nasz rynek! W dniach od
28 do 30 sierpnia odbył się Świdnicki Festiwal Smaków Świata!
Ulubiony festiwal wszystkich smakoszy i głodomorów to przede wszystkim
okazja, by skosztować popisowych dań między innymi z krajów Ameryki Południowej czy Azji.
dg
foto: D. Gębala

Podjadanie

Poznajcie

Podobno kaloria to taka mała, wredna istota,
która mieszka w twojej szafie i co noc zszywa
ci coraz ciaśniej ubrania. Ale czy to ona jest
winna, że ubrania stają się ciaśniejsze,
a waga szybko rośnie w górę?

swoje
stopy

Podjadanie – to najczęściej popełniany
grzech żywieniowy.
Podjadasz między posiłkami, podjadasz
wieczorem, w nocy. Podjadasz z nudów albo
by poprawić sobie nastrój. Nie jesz kolacji, bo
niezdrowo, za to podjadasz zamiast kolacji.
A później patrzysz w lustro i masz wyrzuty
sumienia.

▪ Jedz co 3-4 godziny. Najlepiej trzy obfite posiłki plus jedną lub dwie przekąski. Godziny
posiłków dopasuj do swojej pracy i trybu życia.
Zjedz pierwsze śniadanie, a następne posiłki w
odstępstwie do 4 godzin. Do każdego posiłku
dodaj pełnoziarnisty produkt jak, pieczywo razowe, graham, płatki owsiane, kasze, ryż, makaron, strączki lub ziemniaki. Dodatkowo dużo

warzyw, dobre tłuszcze, jak oliwa, orzechy,
ziarna i produkty zawierające białko roślinne
i zwierzęce. Należy tak ułożyć jadłospis, żeby
posiłek sycił nas na tyle, aby sytość wystarczała do kolejnego posiłku.
▪ Unikaj długich przerw pomiędzy posiłkami.
Dlatego najlepiej zaplanuj na kilka dni do przodu swój jadłospis. Dzięki takiej liście kupisz tylko potrzebne produkty i nic zbędnego.

Stopa grecka – niegdyś uznawana za
oznakę arystokratycznego pochodzenia. Charakteryzuje się najdłuższym
drugim palcem i kolejnymi proporcjo-

▪ Nie głodź się. Największym wrogiem podjadania są głodówki lub diety ubogokaloryczne. To nieprawda, że na diecie odchudzającej
powinniśmy być głodni. Dobrze zbilansowana
dieta redukcyjna jest objętościowa i sycąca.
▪ Naucz się jeść o określonych godzinach. Stałe
pory posiłków sprawią, ze twój organizm zacznie działać jak zegarek i będzie cię informował, że już pora na posiłek.

Stopa rzymska - jej posiadanie powinno być marzeniem każdego ziemianina.
Stopa może nie wygląda szczególnie
pięknie, bowiem I, II i III palec są niemal
tej samej długości, a dwa pozostałe są
nieco krótsze, ale też prawie równe sobie. Posiadacz takiej stopy ma niewielkie
szanse na niemal wszystkie niesprawności, o jakich pisałam. Do gabinetu podologicznego nie będzie zaglądał z powodu dolegliwości bólowych.
Poznajmy nasze stopy, zawsze jest na to
czas. W razie wątpliwości lub jakichkolwiek problemów zapraszam do kontaktu
603 381 381

DIETAMINKA
dietetyk
kliniczny,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
Przychodnia Medi-Lab, ul. Dworcowa 5
ŚWIDNICA

nalnie
malejącymi. Taką
stopę
posiada około 20 % populacji. Za arystokratyczną cechę posiadacze płacą
skłonnością do odcisków, nagniotków,
bólem kości śródstopia, zwiększonym
ryzykiem powstania palucha koślawego. Trzeba pamiętać o tym, żeby buty
dopasować do długości palca drugiego, a nie palucha.

Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy
przy ul. Jagiellońskiej 1/02
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
tel. 603 381 381
4-17.09.2020 r. |
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artykuł promocyjny

Jak jeść, by nie podjadać?

Stopa egipska - to stopa „idealna”; paluch jest najdłuższy, a kolejne palce są
proporcjonalnie mniejsze. Idealna nie
znaczy jednak wolna od schorzeń. Posiadacze stopy egipskiej mają skłonności
do tworzenia się haluksów i wszystkich
z tym związanych przypadłości: modzeli podeszwowych, przykurczu ścięgna
Achillesa, palców młotkowatych.

reklama

Ze względu na dostępność produktów
spożywczych, mamy non stop ku temu okazje.
Nie musimy wychodzić z domu, żeby zamówić
pizzę, kupujemy po kilka sztuk jednego produktu, bo była promocja. Często chodzimy „na
głodnego” do sklepu i wrzucamy do koszyka
wszystko, co nam wpadnie w ręce.
Czy wiesz, że jeden batonik, cukierek lub
piwo przy wieczornym grillu ma ponad 200
kcal? Pewnie nie. Skąd masz wiedzieć? Jeszcze nikomu nie udało się gołym okiem zobaczyć kaloryczności posiłku czy produktów. Co
za tym idzie? Nagle w naszym dziennym zapotrzebowaniu mamy o 200 kcal za dużo i powoli,
ale systematycznie waga zaczyna rosnąć.
Zamiast zjeść zdrową i smaczną kolację,
siadasz przed telewizorem i czujesz głód.
Otwierasz lodówkę, albo szafkę i sięgasz po
lody lub ciasteczka. W pracy traktujesz wafelek
jako drugie śniadania. A obiad dopiero za parę
godzin. Zamiast drugiego śniadania w formie
zwykłych kanapek z chleba pełnoziarnistego,
ciasteczko lub coś na szybko, bo już głód się
pojawia. Gorzej, jak nic nie zjesz, po 8 godzinach pracy przychodzisz do domu i zjadasz, co
ci wpadnie w ręce, zanim przygotujesz obiad.

Czy wiesz, że ze względu na długość
palców wyodrębniono trzy typy stóp:
egipską, grecką i rzymską.

aktualności

Rok szkolny rozpoczęty

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

W 7 publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Świdnica, rok
szkolny 2020/2021 rozpoczęło 3727 uczniów w 171 oddziałach klas I-VIII oraz 183 uczniów
w „zerówkach”. 831 dzieci objęto opieką w 7 publicznych przedszkolach.

wielu pracuje na własnych komputerach. Z
tego, co mi wiadomo, to wszelkie wytyczne
nie dotyczą procesu edukacyjnego, tylko
stanu epidemii. A dzieci chodzą do szkoły
przede wszystkim po to, by się uczyć. Czasu
mało, procedury trudne, mam nadzieję, że
będzie dobrze. 80 laptopów na kilka tysięcy
uczniów to kropla w morzu potrzeb. Spodziewamy się, że te kilka miesięcy zdalnego
nauczania spowoduje konieczność organizacji zajęć wyrównawczych dla dzieci, które
z różnych względów były wykluczone. Głosy
rodziców napływały cały czas. Także od rodziców, którzy po powrocie z pracy o godz.
17.00 zaczynali nie odrabiać lekcje, ale prowadzić je z dzieckiem. Liczyliśmy na większe
wsparcie ministerstwa. Zdalne nauczanie w
wykonaniu polskim w odniesieniu do szkół
podstawowych jest katastrofą i odbije się na
poziomie edukacji dzieci i przygotowaniu do
egzaminów – tłumaczyła prezydent Beata
Moskal-Słaniewska.
Rozpoczęcie roku szkolnego, czyli
spotkania z wychowawcami odbyły się w
różnych godzinach zgodnie z ustalonym
harmonogramem, uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa.

Ponad 360 tysięcy złotych
wydano na przygotowanie
placówek do pracy

Przez wzgląd na epidemię koronawirusa 1 września nie odbyły się uroczyste apele, ograniczono się do spotkań klas z wychowawcami. Zastępca
prezydent Świdnicy Szymon Chojnowski odwiedził jednak Szkołę Podstawową nr 2 i spotkał się z uczniami, życząc im samych dobrych ocen.

W Świdnicy funkcjonują także 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszczać
będzie około 500 uczniów oraz 14 prywatnych placówek przedszkolnych (13
niepublicznych oraz Przedszkole Sióstr
Prezentek), które obejmą opieką wychowawczą ponad 1 tys. 100 dzieci. Przygotowanie szkół podstawowych do nowego
roku było jednym z tematów podczas sesji
Rady Miejskiej 27 sierpnia.
Rozpoczęcie
roku
szkolnego
2020/2021 jest szczególne ze względu na
trwającą pandemię. Przedszkola i szkoły
oraz Młodzieżowy Dom Kultury otrzymały cały szereg wytycznych z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, które zabezpieczyć mają dzieci i pracowników placówek
przed skutkami epidemii. W placówkach
wprowadzono zmiany, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia. Miasto kupiło środki
ochrony osobistej m.in.: maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk,
które przekazano dyrektorom szkół. - Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół nie
są jednoznaczne, a czasami wręcz sprzeczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej całą
odpowiedzialność przerzuciło niestety na
dyrektorów placówek oświatowych. Bardzo
im dziękuję za ogrom pracy, który włożyli w
to, aby przystosować szkoły i przedszkola do funkcjonowania w czasie pandemii.
Dziękuję dyrektorowi Wydziału Edukacji
Tadeuszowi Niedzielskiemu oraz wszystkim pracownikom tego wydziału za koordynację działań i sprawne wprowadzenie
zaleceń. Przed nami wiele niewiadomych
i mnóstwo obaw rodziców, szczególnie
tych najmniejszych dzieci. Pragnę Państwa
zapewnić, że przekazujecie dzieci bardzo
dobrym nauczycielom, gdyż Świdnica ma
doskonałą kadrę pedagogiczną. Żałuję, że
nie będzie tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego z życzeniami dobrej
nauki, dlatego też pragnę już teraz życzyć
nauczycielom dużo mądrości i cierpliwości.
Życzę mimo wszystko dobrego, udanego
roku pracownikom wszystkich świdnickich
placówek. A rodzicom, aby przeszli ten
okres w spokoju, ufając w dobre decyzje dyrektorów i nauczycieli – mówiła prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
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Regulaminy i procedury
funkcjonowania placówek
oświatowych

Dyrektorzy świdnickich placówek,
uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku oraz aktualne przepisy prawa, opracowali wewnętrzne szczegółowe regulaminy i procedury
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
Wszyscy pracownicy zostali zaznajomieni z procedurami. Rodzice i opiekunowie
dzieci mają możliwość zapoznania się z
nimi poprzez stronę internetową szkoły,
przez e-dziennik oraz poprzez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń. W każdej placówce są dostępne środki do dezynfekcji
rąk: przy wejściach/wyjściach, przy wejściu do szatni, oraz w pomieszczeniach,
gdzie odbywa się spożywanie posiłków.
W pomieszczeniach, w których odbywają
się lekcje, znajdują się także pojemnik z
płynem do dezynfekcji rąk. Natomiast w
pomieszczeniach sanitarno–higienicznych
dostępne jest mydło oraz ciepła woda do
mycia rąk. Miasto zapewniło środki ochrony osobistej. Przygotowano również pomieszczenia do izolacji ucznia z objawami
chorobowymi wskazującymi na infekcję
dróg oddechowych. Z sal zostały usunięte
przedmioty, których nie da się skutecznie
wyczyścić, wymyć lub zdezynfekować.
Przy organizacji pracy placówki dyrektorzy uwzględnią w miarę możliwości osoby powyżej 60. roku życia oraz z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają
osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, nauczyciele Ci zostaną zwolnieni z dyżurów. Wyznaczono miejsca przebywania
osób postronnych oraz miejsca przyprowadzania i odbioru dzieci, przyjęto zasadę,
że dziecko przyprowadza i odbiera jeden
zgłoszony wcześniej opiekun. Ustalono – w
miarę możliwości – taką organizację korzystania z szatni, aby uczniowie mogli uniknąć
nadmiernego tłoku. Tam, gdzie to możliwe,
dzieci będą wchodzić i wychodzić do budynków różnymi wejściami zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przestrzeni
wspólnej – w ciągach komunikacyjnych, toaletach uczniowskich, nauczycieli oraz pra-

cowników obowiązują maseczki ochronne.
Uczniowie jednego oddziału/grupy będą
uczyć się w jednym przydzielonym pomieszczeniu (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora, odstępstwo od tej zasady). W miarę
możliwości, w sekretariatach uczniowskich,
bibliotekach oraz innych pomieszczeniach
zostaną zamontowane antybakteryjne lady
z barierami z pleksy ochronnej. Dyrektorzy
opracowali także procedury zarządzania
placówką w przypadku konieczności przejścia na kształcenie tzw. hybrydowe lub
zdalne. - Bez pozytywnej opinii sanepidu nie
można zawiesić zajęć. Jeśli będzie decyzja,
że klasy 1-3 uczą się stacjonarnie, a klasy 4-8
– zdalnie, odbędzie się to bez większego obciążenia budżetu. Jeśli będzie zezwolenie na
podział na mniejsze grupy, to już budżet obciąży. W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych, nauczyciele
i dyrekcja powinni odizolować dziecko we
wcześniej przygotowanym pomieszczeniu,
wezwać rodzica, który ma zabrać dziecko.
Jeśli objawy mogą sugerować zakażenie koronawirusem, należy powiadomić sanepid.
Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny,
dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń sanepidu – informował podczas sesji
Rady Miejskiej dyrektor Wydziału Edukacji
Tadeusz Niedzielski.
Podczas sesji radni dopytywali, czy w
większym stopniu szkoły są przygotowane
do przejścia na nauczanie zdalne i czy zabezpieczono potrzeby sprzętowe uczniów.
- Wszyscy tą formą zostali w marcu zaskoczeni. Polski nauczyciel w polskiej szkole nie
był obarczony wymogiem posiadania umiejętności nauczania zdalnego. Większość
musiała się tego uczyć. Po tych kilku miesiącach myślę, że osiągnęli wyższy stopień zaawansowania w tej materii. Sprzętu trzeba by
było kilkukrotnie więcej, żeby zabezpieczyć
potrzeby uczniów. Są rodziny wielodzietne,
nie w każdym domu umiejętności rodziców
pozwalają na pracę na komputerze z dzieckiem – dodawał Tadeusz Niedzielski. - Należałoby odwrotnie zapytać, co kuratorium
i ministerstwo zrobiły w sferze organizacji
zajęć online. To kreatywność dyrektorów
prowadziła do szukania programów. Poza
tym nauczyciele też często nie mają sprzętu,

Od maja do sierpnia za kwotę 111 tys.
194,48 zł zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz niezbędny
sprzęt dla miejskich jednostek oświatowych:
▪ maseczki jednorazowe: 11 tys. 630 szt.,
▪ maseczki wielorazowe: 1 tys. 324 szt.,
▪ rękawice: 28 tys. 760 szt.,
▪ przyłbice sztywne: 381 szt.,
▪ przyłbice podnoszone: 429 szt.,
▪ gogle ochronne: 5 szt.,
▪ fartuchy: 520 szt.,
▪ termometry bezdotykowe: 21 szt.,
▪ płyn do dezynfekcji rąk: 950 l,
▪ dozowniki: 49 szt.
▪ płyn do dezynfekcji powierzchni: 1 tys. 515 l.
Ponadto do końca czerwca miejskim placówkom edukacyjnym przekazano dodatkowo 1 160 litrów płynu do
dezynfekcji, pozyskanego nieodpłatnie z
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej 17 sierpnia zdeklarowało nieodpłatne przekazanie
szkołom płynów do dezynfekcji oraz masek ochronnych. Świdnickie szkoły podstawowe złożyły natychmiast zamówienia i dlatego otrzymały – wg zapewnienia
MEN jeszcze przed 1 września br. łącznie
2 025 l płynu do dezynfekcji oraz 6 750
maseczek ochronnych.
W maju za kwotę 16 tys. 432,76 zł
miasto kupiło i zleciło przeprowadzenie
testów (Coronavirus 2019 „nCoVAb”) dla
wszystkich nauczycieli i pracowników
przedszkoli, części nauczycieli i pracowników szkół podstawowych oraz wszystkich
nauczycieli i pracowników MDK. Również w maju przeprowadzono ozonowanie miejskich jednostek oświatowych (7
przedszkoli, 2 żłobki, SP2, SP4) na łączną
kwotę 32 tys. 623,07 zł.
W okresie od kwietnia do czerwca, w
ramach programu ,,Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, na złożone dwa wnioski,
miasto otrzymało dofinansowanie w dwóch
transzach na łączną kwotę 204 tys. 111,40
zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla uczniów. Miasto kupiło 80
laptopów, które rozdysponowano wśród
najbardziej potrzebujących dzieci, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych. W ramach przyznanej dotacji Urząd
Miejski zamierza jeszcze kupić 7 laptopów,
które również trafią do uczniów. Ponadto
świdnicka firma RST Software Masters przekazała w formie darowizny 6 laptopów, które
trafiły do uczniów SP4, SP6 i SP105.
Ak
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Świdnica murem za

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Niech cały świat usłyszy, co się dzieje – mówi Natasha Polkh-Kastsiukovich, Białorusinka mieszkająca od 15 lat w Polsce.
W niedzielę 23 sierpnia wspólnie z mężem zorganizowała wiec poparcia dla protestujących Białorusinów. Na spotkanie
przyszły tłumy. Kilka dni później wygłosiła apel podczas sesji Rady Miejskiej.

Świdniczanie licznie zjawili się 23 sierpnia na rynku, by zjednoczyć się z protestującymi Białorusinami.

Wybory prezydenckie na Białorusi
odbyły się 9 sierpnia. Centralna Komisja
Wyborcza obwieściła, że wygrał je Alaksandr Łukaszenka, otrzymując 80,10 proc.
głosów. Główna konkurentka urzędującego prezydenta – Swiatłana Cichanouska
uzyskała 10,12 proc. Wiele osób uważa
jednak, że wybory zostały sfałszowane.
Od tego czasu na Białorusi trwają protesty
mieszkańców. Do strajku stopniowo przyłączyły się zakłady: stołeczne MTZ (produkcja traktorów), MAZ (produkcja samochodów ciężarowych), MZKT (produkcja
zbrojeniowa), BMZ w Żłobinie (metalurgia),
Biełkalij w Soligorsku (produkcja nawozów
potasowych), Biełaz (produkcja pojazdów
budowlanych). Do aresztów trafiło blisko 7
tys. osób, niektórzy wciąż się nie odnaleźli.
Kilkaset osób brutalnie pobito.
Z protestującymi Białorusinami solidaryzowali się mieszkańcy państw Europy,
także Polski. Wiec poparcia odbył się także
w Świdnicy. Organizacją zajęła się mieszkająca od 15 lat w Polsce Natasha Polkh-Kastsiukovich i jej mąż Andriej. - Wstyd
mi, że oni wychodzą na ulicę, a ja nie mogę
nic zrobić. Często na facebooku Polacy piszą, że Łukaszenka dobrze rządzi, bo w
kraju jest czysto i jest porządek. To prawda,
jest, ale to zależy od ludzi, nie Łukaszenki.
To ludzie dbają, sprzątają. Tam pracują
wszyscy. Nie pracujesz, powinieneś płacić
podatek – mówi Natasha Polkh-Kastinkovich. – Od 26 lat jest przy władzy. To nie jest
normalne. Białorusinów nazywa bydłem. To,
co zrobił, to, że dał sobie aż 80 proc., tylko
podburzyło ludzi. Gdyby dał 52-54 proc., też
byłyby protesty, ale nie na taką skalę.
Protestujący Białorusini domagają się
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rzetelnych wyborów i normalności. - Rodzice mają 70 lat, są przyzwyczajeni do jego
rządów, młodzi ludzie nie znają innej władzy.
Protestuje grupa wiekowa 16-40 lat, choć
są też osoby starsze. Już dziś w protestach
zaginęło 80 osób. Dwóch odnaleźli, jeden
powieszony, drugi utopiony. W tym dyrektor muzeum, który był w komisji wyborczej.
Nie zabili się sami. Przed samymi wyborami podniósł emerytury, dał pieniądze na
dzieci. Łukaszenka mówi, że wychodzą
bezrobotni, a to są ludzie inteligentni,
dobrze sytuowani, artyści. Mówi, że protesty
opłacają kraje zagraniczne, także Polacy –
dodaje Andriej Kastsiukovich. – Były już
wcześniej protesty – w 1996 r. i 2010 r. – ale
ucichły. Teraz protestują w każdym mieście,
zamknęli fabryki. Tego Łukaszenka się nie
spodziewał, szuka pomocy w Rosji. Dlatego
trzeba o tym głośno mówić.

Świdniczanie wyszli na ulice

Choć Natasha i Andriej Kastsiukovich
nie są przekonani, czy cokolwiek protesty
zmienią, nie zamierzają stać bezczynnie. Niech cały świat usłyszy, co się dzieje. Niech
to będzie pierwsza cegiełka na drodze do
utraty przez niego władzy – mówi Natasha
Polkh-Kastsiukovich. Dlatego w niedzielę
23 sierpnia zorganizowali przed świdnickim teatrem spotkanie poparcia protestujących Białorusinów. – Chcemy wyrazić
swoje poparcie dla nich. Oni są przerażeni,
my też. Jeździliśmy na Białoruś co 3-4 miesiące, a teraz nie wiem, kiedy pojedziemy.
Boją się dodatkowo, ponieważ jest to naród,
który panicznie boi się wojny. Wciąż ludzie
pamiętają okrucieństwa wojny i faszyzmu.
Boją się, ale protestują, choć wiedzą, że

gospodarka stanie, a na nich Łukaszenka
się zemści. Policjanci nagrywają protestujących wideorejestratorami. Potem będą namierzać, karać, posypią się mandaty i wpisy
w kartotekę, po którym trudno będzie znaleźć dobrą pracę. Tak było po dotychczasowych, wcześniejszych protestach. Bądźmy
solidarni z Białorusią – zachęcał Andriej
Kastsiukovich.
– Mamy spokojne letnie popołudnie.
Siedzimy w ogródkach, jemy obiad, jemy
lody. Spotykamy się z naszymi przyjaciółmi i rodzinami. I tak trudne do wyobrażenia jest, że za naszą granicą ludzie są w tej
chwili bici, poniewierani i prześladowani.
Słyszymy o kolejnych przypadkach zaginięć, o kolejnych zwłokach znalezionych w
lesie i nie możemy się z tym pogodzić. Nie
możemy dać naszej wewnętrznej zgody
na to, że dzisiaj w środku Europy dzieją się
takie rzeczy. Po 90. roku mieliśmy podobne szanse. Upadł Związek Radziecki, wyzwoliliśmy się spod wpływu ZSRR, a nasze
miasto opuściły wojska radzieckie. Wiele
krajów na wschód od nas odzyskało swoją
niepodległość. Niektóre musiały ją sobie
wywalczyć. Niestety, Białoruś miała pecha,
bo wpadła w ręce szaleńca i tyrana. Dzisiaj
bardzo chce się od tego uwolnić. Była taka
szansa i nadzieja przed ostatnimi wyborami. Jesteśmy przekonani, że wybory zostały sfałszowane, a tyran władzy oddać nie
chce. Dlatego jesteśmy tutaj z wami, aby
dać wyraz naszej solidarności i wsparcia,
wyraz naszej deklaracji pomocy. Jeżeli tylko zwrócicie się do nas z prośbą o wsparcie, my tej pomocy wam nie odmówimy. Bo
tak jak i dla was, tak i dla nas ważne jest
to, w co wszyscy wierzymy. Demokracja,

wolne wybory i poszanowanie drugiego
człowieka – mówiła podczas manifestacji
prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.

Rada Miejska deklaruje
wsparcie

W czwartek 27 sierpnia właśnie od
wystąpienia Natalii Polkh-Kastsiukovich
rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. - Każdy krok na ulicy może prowadzić do aresztowania, a nawet śmierci. Tysiące pobitych
i z traumą psychiczną. Łukaszenka miał
nadzieję, że stworzy piekło na ziemi, ale nie
udało się. Strach, ból i smutek, który miał
sprawić, że Białorusini będą siedzieli pod
kluczem, trzęśli się w mieszkaniach przy
zgaszonym świetle, zadziałały w przeciwnym kierunku. Odwaga i miłość Białorusinów stała się odpowiedzią na przemoc i
faszyzm. Skala protestów pokazała, że dyktator nie ma poparcia 80 proc. Co czwarty
obywatel Mińska wyszedł na ulicę. Wczoraj
ponad 100 osób zatrzymano, 5 osób w katolickim kościele i wielu na ulicach Mińska.
Ludzie się mimo tego nie wycofują. Wychodzą na ulicę, żeby nie musiały wychodzić ich
dzieci. Dziś trwa walka o prawa człowieka.
Rozmawiajcie z ludźmi, piszcie, od nas zależy czy Białoruś będzie w stanie obronić swój
naród – mówiła Natalia Polkh-Kastsiukovich.
Wsparcie w imieniu radnych zadeklarował przewodniczący rady Jan Dzięcielski.
Wyrażamy podziw dla waszej determinacji i walki. Jeśli jako rada będziemy mogli
pomóc, zawsze możecie liczyć na nasze
wsparcie – mówił.
Agnieszka Komaniecka
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Białorusią
Podczas sesji Rady Miejskiej 27 sierpnia Natasha Polkh-Kastsiukovich wygłosiła apel do świdniczan

łodeczna - lista zabitych się zapełnia. Tysiące pobitych i z
traumą psychiczną. To, co zostało zrobione przez te 3 dni,
można opisać jednym słowem – piekło.
Łukaszenka miał nadzieję, że stworzy piekło na ziemi. Ale
nie udało się! Strach, ból i smutek, które miały sprawić, żeby
Białorusini siedzieli pod kluczem, trzęśli się w mieszkaniach
przy zgaszonym świetle, zadziałały w przeciwnym kierunku. 12 sierpnia tysiące kobiet wyszły na ulice. Odpowiedzią
na kule były kwiaty. Odwaga i miłość Białorusinek stała
się odpowiedzią na przemoc i faszyzm. Kobiety wyszły a mężczyźni na fabrykach zdali sobie sprawę, że nie ma
gdzie się wycofać. Nie mają prawa.
MAZ, BelAZ, Grodno Azot, Belaruskali, działacze kultury
i prezenterowie telewizyjni - rozpoczęły strajki. Strajki

zmusiły dyktatora do przyjścia do fabryki i wysłuchania
setek głosów skandujących „Wynoś się!” w jego twarz.
Cóż, 16 sierpnia wydarzyło się coś, co w końcu pomogło
zrozumieć - dyktator nie ma poparcia 80%. Co czwarty
mieszkaniec Mińska wyszedł na ulice. Pół miliona ludzi.
I to tylko Mińsk! To był dzień, który pokazał, jak wielu ludzi jest zmęczonych ciągłymi groźbami i chamstwem z
ekranów telewizorów. Ten dzień dał do zrozumienia, że
Białoruś już nigdy nie wróci do stanu „stabilności” i stagnacji Łukaszenki.
Ofiary tych dni, młodzi ludzie, którzy zginęli z rąk policji, tysiące okaleczonych losów, nigdy nie zostaną zapomniane.
Białorusini nigdy nie wybaczą bezwstydnej samowoli, jaką
na ich oczach pokazują siły bezpieczeństwa.
Minął dokładnie tydzień od dnia największego masowego
protestu w historii współczesnej Białorusi. 14 dni protestów
i wieców w Mińsku, Brześciu, Homelu, Mohylewie, Witebsku i Grodnie, Pińsku. Codzienne łańcuchy solidarności na
wsi, o których Białorusin dopiero co słyszał. I chociaż skala protestów znacznie się zmniejszyła, a państwo zaczęło
odgrywać rolę „dobrego” policjanta, ludzie się nie wycofują.
Ludzie po prostu nie mają gdzie się wycofać. Dziś trwa walka o prawa człowieka. Białorusini dzisiaj decydują o swoją
przyszłość!
Dzisiaj w Mińsku odbywa się Marsz Wolności! I my jesteśmy sercem z tymi Białorusinami, którzy wyszli na ulice!!!
Oni wychodzą teraz, żeby tego nie musieli robić ich dzieci
w przyszłości!
Wzywam was wszystkich do dzielenia się wiadomościami
z Białorusi, do rozpowszechniania informacji o przemocy
wobec zwykłych obywateli; rozmawiajcie z ludźmi i piszcie
o protestach w sieciach społecznościowych. Od nas i naszych głosów zależy, czy Białorusini będą w stanie obronić
swój głos.”

foto: D. Gębala

Dziś, 27 sierpnia, mijają 3 tygodnie od wyborów, w których
Łukaszenko przegrał z alternatywną kandydatką, matką
dwójki dzieci, kobietą, której mąż przebywa obecnie w więzieniu po nielegalnym zatrzymaniu - Swietłaną Tichonowską. Dwa tygodnie po tym, jak dyktator rozpoczął wojnę
przeciwko swojemu narodowi, przeciwko 9 milionom ludzi,
którzy po prostu wyszli na plac pokojowo, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec sfałszowania wyborów. Dwa
dni na protestach były pełne strachu, okrucieństwa i przemocy ze strony sił bezpieczeństwa i władz. Tysiące Białorusinów zostało zatrzymanych w dniach 9-11 sierpnia. Stali
z latarkami telefonów komórkowych przed uzbrojoną policją. Pierwszego dnia niebo nad miastami było oświetlone
nie przez księżyc, ale przez światło z wybuchów granatów
świetlno-szumowych. Zamiast świętować dzień wyborów
prezydenckich i spać spokojnie, Białorusini zostali zmuszeni do walki o prawo do głosowania, o prawo do nazywania
się narodem, a nie narodcem i owcami (jak ludzi nazywa
Łukaszenko). Ta wojna trwała 3 dni.
Przez 3 dni ludzie wychodzili na zewnątrz tylko po to, by
przekazać najświeższe wiadomości - w kraju po prostu
nie było internetu. Nad Białorusią pojawiła się kopuła informacyjna, która skutecznie ukrywała przed światem zewnętrznym okrucieństwa, które miały miejsce na ulicach
pod osłoną nocy; z powodzeniem uciszyła płacz tysięcy
Białorusinów przebywających w tymczasowych aresztach.
Ludzie byli okaleczeni. Ludzie byli złamani. Zabijano ludzi.
Wychodząc na zewnątrz do sklepu lub na spacer z psem,
Białorusin zmuszony był do rozglądania się, chodzenia w
tenisówkach i z paszportem, bo każdy krok na ulicy mógł
prowadzić do zatrzymania i aresztowania, przemocy, a
może nawet śmierci.
Aleksandr Traikowski w Mińsku. Aleksandr Vikhor w Homelu. Giennadij Szumow w Brześciu, Nikita Ktiwcow z Mo-

foto: D. Gębala

Wystąpienie Natashy Polkh-Kastsiukovich podczas sesji Rady Miejskiej:

W niedzielę 23 sierpnia na świdnickim rynku zorganizowano wiec poparcia dla Białorusi.
4-17.09.2020 r. |
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Justyna Ciok:

potrzeba więcej środków na leczenie.
Przed nami dwa festyny charytatywne

21-letnia Justyna jest już po
dwóch operacjach usunięcia guzów
mózgu w Hannoverze, na które w lipcu zbierano pieniądze. Niestety, niemieccy lekarze wykryli nowe ognisko
raka w rdzeniu kręgowym. Potrzebne
jest dalsze leczenie i kwota nawet
miliona euro. Justyna walczy o życie
i prosi o pomoc. Przyjaciele i znajomi znów jednoczą siły. We wrześniu
zaplanowano dwa festyny, z których
całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie dziewczyny.
W lipcu zbierano środki na operacje, jakie Justyna musiała przejść
w klinice w Hannoverze. Operacje się
udały, ale lekarze odkryli kolejne ognisko raka. – W klinice, w której prof. Madjid Samii potrafi dokonywać cudów,
a lekarze przepełnieni są empatią, oddaniem oraz chęcią pomocy Justynce,

ofiarowano mojej córeczce czas. Czas,
który musimy wykorzystać na ostatnie
już leczenie, tym razem onkologiczne.
Leczenie w klinice INI w Hannoverze polegało na usunięciu kilku, zagrażających
życiu mojego dziecka, guzów w mózgu.
Były to dwie, kilkunastogodzinne, bardzo skomplikowane operacje, które wykonano tydzień po tygodniu. Justynka
do dziś przechodzi bardzo intensywną
rehabilitację oraz terapię logopedyczną, jednym słowem zbiera siły na dalsze
leczenie, w bólu i cierpieniu, ale i z wielką nadzieją na życie! Od razu po drugiej
operacji prof. Samii podsumował obydwa zabiegi dobrymi dla nas informacjami: udało się wszystko ,,wyczyścić”,
ale niestety powiedział nam o kolejnym
ognisku choroby, tym razem w rdzeniu
kręgowym. Wtedy nasze obawy stały się
realnym koszmarem. Profesor poinfor-

mował także, że ewentualna operacja
niesie za sobą duże ryzyko uszkodzenia
rdzenia kręgowego, jednocześnie zaznaczając, że bez konkretnego leczenia onkologicznego taka operacja jest
mało korzystna dla Justynki, ponieważ
nowotwór jest tak agresywny, że można
się spodziewać kolejnych przerzutów
oraz szybkiego powrotu guzów w głowie mojego dziecka. Prof. Samii zaproponował Justynce bardzo nowatorską
i wybiegającą w
przyszłość medycyny onkologicznej
metodę
leczenia
genetycznego, która daje jej szansę
nawet na całkowite wyleczenie z tej
okropnej choroby.
Piszę to z pełną
świadomością, że
czasu mamy bardzo mało, ale wierzę mocno w to, że
się uda, bo już raz
cudownie się udało. Prosimy Was o
kolejny wspaniały
gest, o wsparcie
finansowe bardzo
kosztownego leczenia. Nie znamy
jeszcze ostatecznej ceny leczenia
genetycznego.
Wiemy, że musimy przygotować
się na ogromną
kwotę
sięgającą miliona euro!
Nasz strach jest
ogromny,
bo
bez tych pieniędzy nie zdołamy
uratować życia
Justynki – informuje Mariusz
Ciok, tata Justyny.

Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu siepomaga.
Ponadto ze wsparciem znów ruszają
przyjaciele, znajomi i ludzie dobrej
woli. 5 września odbędzie się festyn
charytatywny w Bystrzycy Górnej
(gmina Świdnica).
19 września festyn odbędzie się w
Szczepanowie (gmina Marcinowice).
Ak

Radni przeciwko samorządowej karcie rodzin
Świdniccy radni odrzucili petycję w
sprawie przyjęcia samorządowej karty
rodzin – dokumentu przygotowanego
przez organizację Ordo Iuris. O taką

decyzję na początku sesji 27 sierpnia
apelował poseł Krzysztof Śmiszek.
Samorządowa Karta Praw Rodzin to
dokument, który w imię ochrony rodziny

foto: D. Gębala

27 sierpnia na sesji
pojawił się poseł
Krzysztof Śmiszek,
który zaapelował
o nieprzyjmowanie
samorządowej karty
rodzin.
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apeluje np., by samorządowe programy
dotyczące przeciwdziałania przemocy,
alkoholizmowi i narkomanii „uwzględniały zasadę poszanowania integralności
rodziny”, nie dotowały organizacji, które
podważają tożsamość małżeństwa jako
związku kobiety i mężczyzny i nie oferowały ulg dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Petycja w sprawie
stworzenia w Świdnicy takiej karty wpłynęła 26 maja. Dyskusja nad nią pojawiła się w programie ostatniej sesji Rady
Miejskiej.
O nieprzyjmowanie takiego dokumentu już na samym początku sesji apelował poseł Krzysztof Śmiszek. - Wasze
miasto znam bardzo dobrze. Jako poseł
jestem tu po to, ponieważ dzisiaj będziecie debatować o przyjęciu samorządowej
karty rodzin. Za nią kryje się nietolerancja
i uprzedzenie, przyzwolenie na przemoc,
z którą tak często w naszym kraju mamy
ostatnio do czynienia. Żyjemy w kraju, który jest najbardziej homofobiczny w Europie. Nasza - samorządów, posłów, działaczy społecznych - rola polega na ochronie
społeczeństwa przed nietolerancją. Wiele
osób, które nie dały rady żyć w naszym

kraju, odebrało sobie życie. Milo, osoba
transpłciowa skoczyła z mostu. Wiktor,
gej, rzucił się pod pociąg, Kacper powiesił się, bo nazwali go pedałem. Dominik
powiesił się na sznurówkach, bo zaszczuli
go koledzy ze szkoły. Przyjmowanie nawet
symbolicznych uchwał przynosi tragiczne
skutki w przyszłości – tłumaczył Krzysztof Śmiszek.
Petycja nie spotkała się z uznaniem
radnych. Negatywną opinię wydała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. - Mamy
pandemię, oświatę, a przenoszony jest
skutecznie do nas konflikt. Zajmujemy się
rzeczą, którą nie powinniśmy się zajmować. Organizacja ma jakiś cel, a chodzi
o wojnę polsko-polską. Nie zauważyłem,
żeby w Świdnicy były naciski na LGBT. Nas
to nie dotyczy. Niech każdy decyduje wedle sumienia. Starajmy się unikać w przyszłości takich petycji, dyskusji. Za chwilę
trafi petycja środowisk LGBT, będziemy
dyskutować. Gdzie my jesteśmy? – apelował radny Wiesław Żurek.
Za nieuwzględnieniem petycji głosowało 11 osób, 9 radnych było za, nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Ak

kultura

Świdnica na akwarelach
Wojciecha Górki

foto: J. Cader

Świdnicki organista Maciej Bator został stypendystą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zrealizuje koncerty i audycje dla
szkół.
To już drugie stypendium, jakie
otrzymał Maciej Bator. Od stycznia
2020 r. jako stypendysta prezydent
Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej
opracowuje chorały luterańskie na
świdnicki kurant (dzwony znajdujące
się w wieży przy Placu Pokoju).
Jako stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” od sierpnia do
października 2020 r. realizuje koncerty i audycje muzyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na
temat organów i muzyki organowej.
Projekt nosi wdzięczną nazwę „Niech
to Schlag!” i nawiązuje do nazwiska
wybitnego świdnickiego organmistrza Christiana Schlaga, założyciela
fabryki organów „Schlag i Synowie”.
W ramach stypendium Maciej Bator
skupi się na instrumentach świdnickiej wytwórni organów, która na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku zatrudniała w swojej fabryce
ponad stu pracowników, budujących
instrumenty znane na całym świecie.
Świdnickie organy stoją do dziś wielu zakątkach świata, między innymi
w Meksyku i RPA. Program „Kultura w
sieci”, w ramach którego Maciej Bator
otrzymał stypendium, jest skierowany

Wernisaż prac odbył się w piątek, 21 sierpnia w Galerii Fotografii. Wystawę otworzył znany
świdnicki artysta, Robert Kukla.

Świdnicy. Jest to efekt ubiegłorocznego
pleneru, a akwarele najlepiej oddają ulotność chwil. Co ważne, akwarela nie wybacza błędów. W przypadku np. obrazów
olejnych, błąd można poprawić, akwarelę
można jedynie zepsuć. Tę wystawę dedykuję mojej żonie, Annie – wyjaśniał Wojciech Górka.
O artyście i jego pracach opowiadała także jego żona, przejmując rolę
kuratora wystawy - Mój mąż jest winowajcą tego, że muszę przemawiać, ponieważ jest bardzo skromnym człowiekiem.
Jesteśmy małżeństwem od 42 lat. Przez
cały ten czas razem podróżujemy i nigdy
nie zdarzyło się, abyśmy nic nie robili.
Przyjeżdżaliśmy do Świdnicy kilkukrotnie,
niezależnie od pogody, deszcz nie deszcz.
Zajęcia plenerowe zaplanował Jerzy Tandecki wraz ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury. A wystawa jest właśnie efektem tych
przyjazdów. Cały wernisaż składa się z 47
prac – tłumaczyła Anna Górka. Akwarele
przedstawiają m. in. zabytkowe kamieniczki, fontanny w Rynku czy Kościół Pokoju. Wystawę można oglądać w Galerii
Fotografii.

do artystów, którzy w dobie pandemii
koronawirusa tworzą i promują swoją sztukę za pośrednictwem nowych
mediów elektronicznych. Maciej Bator nagrywa koncerty w Świdnicy,
między innymi w Kościele Pokoju.
Program zakłada, że nauczyciele
szkół będą udostępniać jego nagrania swoim uczniom, za pomocą elektronicznego dziennika i poczty mailowej. Dzięki temu uczniowie będą
mieli okazję posłuchać mało znanej
muzyki organowej, a także zobaczyć
instrument z bliska i poznać ciekawostki na jego temat. Nauczyciele
chętni do współpracy mogą kontaktować się z organistą za pośrednictwem strony internetowej: www.fundacjadobrejmuzyki.pl
Oprac.

Justyna Cader

reklama

Piękno miasta w różnych perspektywach. Uchwycone akwarelą, bo
„najlepiej oddają ulotność chwil”. Niezwykłą wystawę prac Wojciecha Górki
można oglądać w Galerii Fotografii.
Wernisaż prac odbył się w piątek,
21 sierpnia w Galerii Fotografii. Wystawę
otworzył znany świdnicki artysta, Robert Kukla. - Akwarele są ostatnio techniką bardzo mocno istniejącą w Świdnicy.
Było już kilka takich wystaw w naszym
mieście, które prezentowały tę technikę.
Jednak ta wystawa nie ma nic wspólnego z poprzednimi, jest wynikiem pleneru
malarskiego, który odbył się w ubiegłym
roku, w Świdnicy. Jednym z plenerowiczów był właśnie Wojtek Górka, który
jest dziś z nami. Już wtedy umówiliśmy się
na wystawę, którą dzisiaj prezentujemy.
Nieczęsto się zdarza, aby wystawa była
tak monotematyczna. Ta dotyczy tylko
Świdnicy i jest to ewenement, za co autorowi bardzo dziękuję. Wszystkie prace
Wojtka są do kupienia – mówił Robert
Kukla.
Autor wystawy bardzo skromnie wypowiadał się na temat swojej twórczości - Ten pandemiczny czas poświęciłem

foto: D. Gębala

Maciej Bator
stypendystą ministra
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Dożynki to czas podziękowań za plony i trud
pracy rolników. W związku
z pandemią ograniczono
obchody dożynkowe do
uroczystych mszy dziękczynnych. W minionych
dniach za plony dziękowali
mieszkańcy gmin Świdnica, Strzegom, Świebodzice, Jaworzyna Śląska i
Marcinowice.
Pierwszą gminą, w której odbyły się dożynki, była
gmina Marcinowice. Rolnicy dziękowali za plony 23
sierpnia w Goli Świdnickiej. Tydzień później msze
dziękczynne odbyły się w
Świebodzicach (29 sierpnia), gminie Strzegom (30
sierpnia), gminie Świdnica
(30 sierpnia), gminie Jaworzyna (30 sierpnia).

Pszenno

Świebodzice

foto: UM Świebodzice

foto: D. Gębala

Rolnicy podziękowali za plony

foto: FB burmistrza Jaworzyny

Marcinowice

Turystyczna pieczątka
Ziemi Żarowskiej

Nowe drogi
w gminie Jaworzyna Śląska

Oprac.
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foto: UM Jaworzyna

Po trwających kilka miesięcy remontach przyszedł czas
na oficjalne oddanie do użytku
dwóch dróg na terenie gminy.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego
programu Fundusz Dróg Samorządowych przeprowadzona została przebudowa ulicy
Ogrodowej wraz z budową sieci
instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej.
Druga inwestycja dotyczyła
remontu drogi powiatowej Jaworzyna Śląska - Piotrowice Świdnickie - Żarów, której znaczący
fragment przebiega przez gminę. Całkowity koszt prac przy ul.
Ogrodowej wyniósł 2,3 mln złotych. Remont drogi powiatowej
kosztował 1,8 mln złotych (1,4 mln
dofinansowanie z FDS, natomiast
400 tys. ze środków Powiatu
Świdnickiego). Prawdopodobnie,
gdyby nie wsparcie uzyskane z
rządowego programu inwestycje
te musiałby jeszcze czekać na
realizację. Szczególnie w przypadku ul. Ogrodowej korzystanie
z niej było już bardzo uciążliwe.
W tym roku rozpocznie się przebudowa kolejnej drogi Jaworzyna
Śląska-Bolesławice. Na to zadanie o wartości 2,1 mln zł, gmina
pozyskała dofinansowanie rządowe w kwocie 1,55 mln zł.
Ulica Ogrodowa i droga Jaworzyna-Piotrowice Świdnickie-Żarów

Gminne Centrum
Kultury
i
Sportu i Żarowska
Izba
Historyczna
w ciekawy sposób
chcą
przybliżyć
mieszkańcom i miłośnikom pieszych
wędrówek walory
turystyczne gminy
Żarów.
W ślad za rosnącą popularnością
kolekcjonerskich
pieczątek oraz dla
podkreślenia walorów Ziemi Żarowskiej już niebawem w wybranych
lokalizacjach pojawi się „Turystyczna pieczątka Ziemi Żarowskiej”. Na pamiątkowych stemplach swoje
miejsce znajdą najciekawsze zabytki tutejszej architektury. Pieczątki zostaną umieszczone w specjalnych ogólnodostępnych skrzynkach, w których
oprócz pamiątkowego stempla będzie znajdowała
się krótka informacja historyczna. Pierwsze pieczątki
pojawią się jeszcze we wrześniu tego roku, następne
sukcesywnie będą pojawiały się w kolejnych miesiącach.
Bilety wstępu do większości muzeów, zamków, pałaców, galerii, wież i tarasów widokowych są
obecnie stemplowane. Pamiątkowe pieczątki można
uzyskać także w wielu obiektach noclegowych np.
w schroniskach górskich, w zajazdach, restauracjach
oraz w hotelach. Dla wielu osób kolekcjonowanie odciśniętych znaków, stało się swoistą pasją.
Na Ziemi Żarowskiej znajduje się 238 zabytkowych budowli i obiektów z czego 66 w granicach
miasta Żarów. Spośród tej ogólnej liczby, 28 zabytków wpisanych zostało do rejestru, który jest formą
ich ochrony prawnej. Poza tym istnieje niezliczona
liczba miejsc i obiektów nieznanych, tajemniczych i
zapomnianych, które są świadectwem minionej historii i życia dawnych mieszkańców.
Oprac.

foto: GCKiS Żarów

Strzegom

foto: UG Marcinowice

Jaworzyna

foto: UM Jaworzyna

foto: J. Cader
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Przemierzaj questy, zostań
odkrywcą i zdobywaj nagrody

Perełki Grodziszcza, najstarszej dolnośląskiej wsi, z nurtem Bystrzycy, Strażacki
Quest w Burkatowie, Tajemnice Śląskiej
Doliny, Wyprawa nad Jeziorko Daisy – to
tylko kilka questów, które możemy roz-

Odznaki dla najaktywniejszych
odkrywców

W Boleścinie powstaje gra terenowa o ekologii.

wiązywać w okolicy Świdnicy. Już trwają
prace nad kolejnymi grami. W Boleścinie
powstaje gra terenowa o ekologii, w Gogołowie charakterystycznymi punktami na
trasie będą Holenderski Wiatrak i 800-letni kościół św Marcina, a mieszkańcy Lutomii Górnej opracowują szlak śladem bitew
pod Lutomią i Burkatowem. Wszystkie
questy powstają pod czujnym okiem doświadczonego trenera Krzysztofa Szustka
z Fundacji Calamita, oraz inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu. Kreatywni
mieszkańcy wymienionych miejscowości,
również chętnie pomagają w stworzeniu questów. Wszystkie gry terenowe z
naszych okolic można pobrać ze strony
www.questy.com.pl
Czym jest Quest? Jest to edukacyjna
gra terenowa, która łączy ze sobą kilka
elementów – zabawę, naukę, poszukiwanie skarbu i odkrywanie. Quest to nazwa,
która oznacza zadanie, zagadkę i polega
na poszukiwaniu skarbów. Gra nie wy-

Zakończenie wakacji pod parą
metrów i wznoszą się nad historyczną starówką miasta. Estakada zbudowana jest z
czterdziestu pięciu betonowych arkad oraz
trzech stalowych wiaduktów. W Polsce,
oprócz strzegomskiej budowli znajdują się
tylko dwie podobne konstrukcje – we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim.
Z kolei parowóz Tkt48 - 18 jest jedynym sprawnym na Dolnym Śląsku zabytkowym parowozem normalnotorowym.
Lokomotywa w 2010 roku została poddana kosztownej naprawie, a następnie wróciła na tory. Waży dziewięćdziesiąt osiem
ton i porusza się z prędkością osiemdziesięciu kilometrów na godzinę.
Organizatorem wycieczek było Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

foto: J. Cader

30 sierpnia zabytkowe pociągi retro
ponownie wyruszyły na tory estakady
kolejowej w Strzegomiu. Mimo deszczowej pogody, chętnych na przejażdżki nie
brakowało.
Zabytkowy parowóz TKt48 – 18 z trzema wagonami pasażerskimi pięciokrotnie
przejechał trasę Strzegom Główny – Strzegom Miasto - estakada – Strzegom Grabina i z powrotem na stację Strzegom Główny. W krótką, ale jakże malowniczą podróż
wyruszyły pociągi: św. Piotr i Paweł, Granitowe Serce Polski, Karmel, Księżna Anna
oraz Delfinek. Największą atrakcją niedzielnych wyjazdów był przejazd składu, po
jednotorowej, odrestaurowanej estakadzie
miejskiej. Budowla pochodzi z 1911 roku,
a łuki budowli miejskiej mają długość 630

Zabytkowe pociągi retro ponownie wyruszyły na tory estakady kolejowej w Strzegomiu.

Jc

maga żadnej skomplikowanej obsługi
czy znaczenia terenu, tak jak np. w podchodach. Do zabawy wystarczy ulotka
lub darmowa aplikacja. Ulotki z questami
można też otrzymać w wybranych punktach turystycznych. Uczestnicy zabawy
czytają wierszowane wskazówki i podążają według instrukcji questu. Na końcu
drogi na odkrywców czeka skarb, a w nim
pieczątka, która jest potwierdzeniem przebycia trasy.

Niedroga promocja

Edukacyjne gry terenowe to doskonały sposób na promocję regionu. - Pomysłodawcami tych gier są zazwyczaj rady
sołeckie i mieszkańcy miejscowości. Jest to
nietuzinkowy sposób na niedrogą promocję
gminy. Koszt jednego projektu związanego
z daną miejscowością to około trzy tysiące
złotych – mówi Krzysztof Jas. Uczestnicy zwracają uwagę na niezwykłą historię
miejsca, kulturę i przyrodę. Rozwiązywanie zagadek zachęca do aktywnego

Uczestnicy mają możliwość rywalizowania ze sobą w ogólnopolskim rankingu.
Najbardziej aktywni otrzymują odznakę
PTTK Questy Wyprawy Odkrywców. Aby
uzyskać odznaczenie, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze trzeba posiadać konto w aplikacji mobilnej lub konto
na portalu questów. Drugim warunkiem
jest ukończenie kilku questów i dotarcie
do mety ze skarbem na danym obszarze
– idąc pieszo z ulotką, aplikacją mobilną
lub przechodząc quest wirtualny. Zdobyć można cztery odznaki w zależności
od ilości ukończonych questów – odznaka popularna wymaga ukończenia pięciu
questów, brązowa piętnastu z dwóch województw, srebrna pięćdziesięciu z pięciu
województw, a złota stu w dziesięciu województwach. Można również zdobyć honorową odznakę ambasadorów questów,
przyznawaną za promowanie i rozwijanie
programu wypraw odkrywców. Gry zostały podzielone na następujące kategorie:
▪ województwa
▪ powiaty
▪ dostępność (całoroczne lub sezonowe od kwietnia do października)
▪ czas przejścia (do trzydziestu minut, od
trzydziestu do sześćdziesięciu minut, powyżej godziny)
▪ tematyka (historyczna, kulturowa, przyrodnicza, inne tematy)
▪ forma (dostępna w aplikacji, questy w formie pdf, questy wirtualne)
▪ rodzaj (pieszy, wodny, rowerowy, inny)
▪ rodzaj terenu (las, pola, miejscowość, pomieszczenie).
Jc

Pierwszy inwestor w jaworzyńskiej
strefie gospodarczej

źródło: UM Jaworzyna

Questy z okolicy Świdnicy

udziału, odkrywania otoczenia i dotarcia
do skarbu. Questy to świetna forma edukacji nie tylko dla turystów, ale też dla
mieszkańców, którzy współtworzą i przemierzają grę. Poszerza się wiedza o regionie, wzmacnia tożsamość, a mieszkańcy
się ingerują i aktywizują lokalnie.

foto: UG Świdnica

Chcesz aktywnie spędzić czas? Zdobyć nowe umiejętności, a przy okazji
nabyć i utrwalić wiedzę o regionie? W
najbliższym czasie odbędzie kilka ciekawych gier terenowych. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Dobra zabawa na świeżym
powietrzu gwarantowana.
Już dwunastego września odbędzie
się „Dolnośląski Weekend z Questami. Zostań odkrywcą tajemnic gminy Świdnica”.
Organizatorami imprezy są: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
Questy – Wyprawy Odkrywców oraz Fundacja Calamita. Impreza zaplanowana jest
w godzinach od 15.00 do 18.00. Zbiórka
uczestników odbędzie się na terenie świetlicy wiejskiej w Burkatowie. Odkrywców
czeka wiele atrakcji, m. in. do przebycia
będzie dziewięć questów o najróżniejszej
tematyce, pływanie łodziami po przypałacowym stawie w Burkatowie, zabawy z
animatorami dla najmłodszych, bicie rekordu Polski w questowaniu. Na odkrywców, którzy przejdą wszystkie dziewięć
gier terenowych, czekają nagrody. Uczestnicy, którzy przyjadą z dalszych miejscowości, mogą skorzystać z noclegu w
Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.
Aby zarezerwować miejsce, wystarczy podać hasło Quest lub Questy. Ilość miejsc
noclegowych jest ograniczona. - Obecnie
posiadamy dziewięć skończonych i sprawdzonych questów w gminie Świdnica. Kolejne sołectwa są zainteresowane tworzeniem
questów, więc z pewnością w najbliższym
czasie powstaną kolejne gry terenowe. Na
śmiałków, którzy ukończą wszystkie dziewięć questów czekają atrakcyjne nagrody niespodzianki. – informuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Świdnicy, Krzysztof Jas.

Na terenie jaworzyńskiej strefy gospodarczej zainwestuje firma Fire Family
Sp. z o.o. Rozpoczęcie działalności planowane jest na drugą połową 2021 r.
Firma Fire Family Sp. z o. o. powstała
jako dostawca grilli, akcesoriów grillowych
i kominkowych czy podpałek. Współpracuje z największymi sieciami handlowymi
w Polsce, supermarketami i marketami
budowlanymi. Spółka kooperuje także z
ponad tysiącem małych i dużych, lokalnych i krajowych firm. Swoje produkty
wysyła za granicę. Odbiorcami są firmy z
całej Europy, Ameryki Północnej, a nawet
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
W pobliżu wsi Pasieczna, na zakupio-

nym od gminy 1,3 hektarze gruntów powstanie hala produkcyjno-magazynowa o
powierzchni 2000-2500 metrów kwadratowych. Zatrudnienie w nowym zakładzie
ma znaleźć kilkudziesięciu pracowników.
Firma planuje rozpoczęcie działalności w
drugiej połowie 2021 roku.
– Szefowie firmy podkreślali bardzo dobre przygotowanie terenów inwestycyjnych,
świetną lokalizację oraz atrakcyjną cenę.
Jesteśmy przekonani, że już wkrótce znajdą
się kolejni inwestorzy, którzy ulokują swoje
przedsiębiorstwa na terenie naszej gminy
– informuje Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej.
Oprac.
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kultura

Wakacje z teatrem Maska
i biblioteką
Misia Matusia, czarodziejka Karolina i profesor Książeczka porwali najmłodszych świdniczan w wir zabawy
i do krainy wyobraźni. Za nami wakacyjny cykl spotkań z teatrem, na który
zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy.
W tym roku świdnicka biblioteka za-

prosiła najmłodszych świdniczan na trzy
przedstawienia teatralne, które odbyły
się kolejno 7, 21 i 28 sierpnia. Wszystkie
wykonywali aktorzy teatru Maska z Krakowa. Spektakle odbywały się na placu
z dzikami przy ul. Franciszkańskiej z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
Ak

foto: D. Gębala

Wyobraźnia potrafi podsunąć niezwykłe obrazy.
Dzięki niej przeprowadza się
najciekawsze eksperymenty. Do takich doświadczeń
zaprosił najmłodszych
świdniczan profesor Książeczka. Przedstawienie
odbyło się 28 sierpnia.

foto: D. Gębala

foto: A. Komaniecka

7 sierpnia Misia
Matusia zaprosiła
najmłodszych na
imprezę urodzinową.

21 sierpnia czarodziejka Karolina porwała widzów w świat magii i dobrego humoru. Zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy i rzucania
zaklęć według Księgi Czarów. Wszystko po to, by szybciej stać się dorosłą.

Stworzenie świata na wystawie w bibliotece
i ks. dr. Piotra Nikolskiego uczestnicy
tworzyli obrazy nawiązujące do stworzenia świata. - Warsztaty nasze mają długoletnią tradycję. Jestem proboszczem
14 lat, od trzynastu robimy warsztaty. Wędrowaliśmy z nimi, ponieważ infrastruktura nie pozwalała nam na organizację ich
u siebie. Pracowaliśmy na Długiej, w Naczelnej Organizacji Technicznej, w bibliotece. W tym roku wreszcie, po dokonaniu
zmian w infrastrukturze parafii, udało się
zorganizować je u siebie. Przez te lata po-

foto: A. Komaniecka

Niezwykłe polichromie, sceny
stworzenia świata, wizerunki świętych
- przez dwa tygodnie podczas warsztatów tworzyli wyjątkowe ikony. 28 sierpnia zaprezentowano je w świdnickiej
bibliotece.
W piątek 28 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż
prac, jakie powstały podczas XIII warsztatów malowania ikon. Przez dwa tygodnie w Parafii Prawosławnej św. Mikołaja
pod kierunkiem Michała Boguckiego

foto: A. Komaniecka

Świdniczanie licznie zjawili się w bibliotece, aby podziwiać niezwykłe dzieła.

Wystawę otworzyli Andrzej Protasiuk, ks. Piotr Nikolski i Ewa Cuban – dyrektor MBP Świdnica
(na zdjęciu od lewej).

16

Świdnica

| 4-17.09.2020 r.

ziom warsztatów był bardzo różny. Czasami był zaawansowany, czasem początkujący. Różna bywała także atmosfera.
Te warsztaty uważam za jedne z najbardziej udanych. Atmosfera była skupiona,
pracowita i bardzo rzeczowa, bez niepotrzebnych napięć. Poziom też był bardzo
wysoki – mówił podczas wernisażu Piotr
Nikolski.
W tym roku organizatorzy warsztatów odeszli od tworzenia wizerunku
świętych. Zamiast tego zaproponowali

tworzenie polichromii – sporych rozmiarów obrazów, nawiązujących do stworzenia świata. Efekty robią wrażenie. – To
niezwykły projekt i wyjątkowa wystawa.
Podziwiajcie obrazy, niech dostarczą wam
wielu niezapomnianych wrażeń – zachęcała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy Ewa Cuban.
Wystawę można oglądać do 15
września.
Ak

aktualności

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

ski zmarł 15 września 2014 roku. Wraz ze
swoim nieodłącznym przyjacielem psem
Omarem utonął w nurtach Bystrzycy.
Kułakowski rzucił się na pomoc porwanemu przez prąd zwierzęciu. 74-letni
Kułakowski był wielkim fanem lokalnego sportu. Ukończył wrocławski AWF.
Potem był nauczycielem i trenerem oraz
działaczem sportowym. Był jednym z
twórców świdnickiego Tenis Fan Klubu
i animatorem organizowanej wspólnie
z ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Tenisa
Ziemnego. Organizatorami 6. Turnieju
Tenisowego Mikstów pamięci Wiesia Kułakowskiego są ŚOSiR i Tenis Fan Klub
przy współpracy z Urzędem Miejskim w
Świdnicy, Starostwem Powiatu Świdnickiego, firmą JAKO i Fundacją Łączy Nas
Football.

reklama

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tenis Fan Klub oraz przyjaciele z tenisowych kortów zapraszają na
6. Turniej Tenisowy Mikstów pamięci
Wiesia Kułakowskiego, znakomitego
pedagoga, trenera i wielkiego sympatyka sportu. Zawody odbędą się w
niedzielę, 6 września na kortach przy
ulicy Śląskiej. Zapisy w dniu zawodów,
rozpoczęcie o godzinie 9.00.
Zagrają wybrane w drodze losowania pary mieszane, miksty. System i długość gier uzależniona będzie od ilości
uczestników. Oficjalne otwarcie turnieju
odbędzie się o godz. 12.00.W trakcie zawodów delegacja uczestników turnieju odwiedzi grób Wiesia. Wydarzenie
zwieńczy spotkanie przy grillu, w trakcie
którego będzie okazja do wspomnienia
patrona memoriału. Wiesław Kułakow-

reklama

foto: D. Gębala

Po raz szósty zagrają
dla Wiesia Kułakowskiego

OSiR Świdnica
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Puchary rozdane!
Za nami 9. Świdnica Cup
19 zespołów z Polski, Czech i Niemiec stanęło w szranki 9. Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Świdnica Cup. Zwycięzców poznaliśmy po trzech dniach zaciętej rywalizacji w trzech halach w Świdnicy. Puchary za zwycięstwo padły łupem
Siódemki Miedzi Legnica (chłopcy), Kadry Dolnego Śląska (młodzicy) i LHC Cottbus E.V (juniorzy). Gospodarze – ŚKPR Świdnica najlepiej spisali się w najmłodszej kategorii. Zespół ŚKPR I (2008) zajął drugie miejsce.

foto: D. Gębala

Turniej odbywał się od 26 do 28
sierpnia. Okres epidemii spowodował
nieco niższą frekwencję wśród uczestników, na trybunach nie było widzów,
zrezygnowano z uroczystych ceremonii
otwarcia i zakończenia turnieju czy tradycyjnego spotkania kierowników i trenerów. Na szczęście dopisało to, co najważniejsze. Były wielkie emocje, piękne
bramki i niezapomniane wspomnienia,
jakie młodzi szczypiorniści zabiorą do
domów! W najmłodszej kategorii chłopców bezkonkurencyjna okazała się Siódemka Miedź Legnica. Na drugiej lokacie finiszowali gracze ŚKPR I Świdnica
(2008) trenera Krzysztofa Terebuna, a
na trzecim Żagiew Dzierżoniów. Siódme
miejsce zajął ŚKPR II Świdnica (2009 i
młodsi) trenerki Justyny Curyl. W turniej
młodzików triumfowała Kadra Dolnego
Śląska, przed Moto Jelczem I Oława i
Siódemką Miedzią Legnica. Grający dolnym rocznikiem ŚKPR Świdnica (trener
Maksymilian Paleń) zameldowała się na
piątej lokacie. Wreszcie w turnieju juniorów najbardziej okazały puchar wywalczył LHC Cottbus, przed Gwardią Opole i
Ostrovią Ostrów Wlkp. Świdniczanie pod
batutą trenera Patryka Dębowczyka
okazali się wyjątkowo gościnni i zamknęli stawkę sześciu drużyn.
Głównym organizatorem turnieju
jest Świdnicki Klub Piłki Ręcznej. Partnerami turnieju są: Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i
SP 105 w Świdnicy.
ŚKPR Świdnica

Janusz Gol
przenosi się
do Rumunii
Janusz Gol został nowym zawodnikiem Dinama Bukareszt. O
transferze poinformował rumuński
klub.
Wcześniej Janusz Gol rozwiązał
za porozumieniem stron umowę z
Cracovią. Gol do Polski wrócił latem
2018 roku po pięciu latach występów
w rosyjskiej ekstraklasie w barwach
Amkara Perm. W Cracovii należał do
wyróżniających się postaci i wystąpił w 62 meczach, strzelając bramkę i przy pięciu trafieniach asystując.
Przed wyjazdem do Rosji grał w Legii
Warszawa i GKS-ie Bełchatów. Wychowanek Polonii Świdnica z nowym
klubem związał się umową do 30
czerwca 2022 roku.

Świdniczanie nie zwalniają tempa
i powiększają przewagę!
W dniach 22-23 sierpnia na terenie Gryfowa Śląskiego zorganizowany
został rajd 3. MX Profi Rally – 2. Runda
MRF Tarmac Masters będąca jedno-

cześnie drugą rundą Mistrzostw Dolnego Śląska. W rajdzie wystartowały
102 załogi w tym również świdnicka
załoga – Krzysztof Trybus pilotowany

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl
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foto: Piotr Puchalski

Daniel Gębala

przez Macieja Uss. Ostatecznie ekipa
Kryształ Rally Team sięgnęła po zwycięstwo w swojej klasie i powiększyła
przewagę w cyklu Mistrzostw Dolnego Śląska!
–Naszym celem było dobre tempo
jazdy od pierwszego odcinka rajdu. Po
pierwszej pętli rajdu i wygraniu obu odcinków prowadziliśmy z przewagą 5,9
sekundy. Na drugiej pętli udało nam się
jeszcze podkręcić tempo dzięki czemu
zwiększyliśmy przewagę do 20,8 sekundy. Zdobyta przewaga pozwoliła nam
na spokojniejszą jazdę w ostatniej części
rajdu, gdzie warunki pogodowe zaczęły
płatać figla. Ostatecznie rajd wygraliśmy
z przewagą 21,2 s. dzięki czemu umocniliśmy się na prowadzeniu w Mistrzostwach
Dolnego Śląska. Dziękujemy serdecznie
naszym sponsorom i partnerom, bez których nasz start nie byłby możliwy: Miasto
Świdnica, Wolnet, MyPaco, Tuningproject.
pl, Power ECU, Dbam o samochód i serdecznie zapraszamy do kibicowania nam
już 5-6 września podczas rajdu Rally Masters, który odbędzie się na terenie naszej
rodzinnej Świdnicy! – relacjonuje Krzysztof Trybus.
Daniel Gębala

sport

Porażka na
inaugurację sezonu

Nie brakowało walki i ambicji. Niestety zabrakło doświadczenia. Na pewno
nie tak wyobrażały sobie debiut w rozgrywkach III ligi piłkarki Polonii Świdnica.
Podopieczne trenera Bartosza Kuliga w
sobotę 29 sierpnia przegrały przed własną publicznością z Promieniem Żary 2:5.
Przypomnijmy,
że
od
sezonu
2020/2021 w skład III ligi grupy III wchodzą
zespoły z województwa dolnośląskiego,
lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego.
Dla większości z zawodniczek ze Świdnicy
rywalizacja na takim szczeblu rozgrywkowym będzie zupełnie nowym doświadczeniem, o czym dobitnie przekonały się
już podczas rywalizacji z Promieniem.
Piłkarki z Żar skrzętnie wykorzystały nadarzające się okazje, aplikując polonistkom
aż cztery bramki w pierwszej części spotkania. Po przerwie gospodynie było stać
na dwa trafienia. Obie bramki dla świdniczanek zdobyła Kamila Kosior, która w 65
i 84 minucie popisała się pewnymi uderzeniami z rzutów karnych. W 2. serii gier w
niedzielę 6 września, biało-zielone zmierzą się na wyjeździe z Jaskółkami Chorzów.
MKS Polonia Świdnica – Promień Żary
2:5 (0:4)
Wyjściowy skład: Maciejewska – Serafin, Garbacz, Klasa, Furmaniuk – Marszałek, Miśkiewicz
(k) – Morąg, Migacz, Datsenko – Kosior

foto: D. Gębala

Pozostałe wyniki 1. kolejki:
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – KKS Zabrze 4:0
▪ MUKS Kostrzyn nad Odrą – Jaskółki Chorzów
5:0
▪ Czarni II Sosnowiec – ZTKKF Stilon Gorzów
Wielkopolski 1:0
▪ Ślęza Wrocław – Unia Opole 0:0
▪ Polonia Prószków – Plon Błotnica Strzelecka
1:3
Daniel Gębala

Od 1 września pływalnia czynna dłużej
Z początkiem roku szkolnego, od
wtorku, 1 września wracają tradycyjne
godziny funkcjonowania pływalni przy
ulicy Równej w Świdnicy. Obiekt czynny będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.00-22.00, a w weekendy
od 10.00 do 18.00. Nowością będzie

większa liczba godzin sportowych (z
możliwością pływania po torach).
Wejście do wody odbywa się o
pełnych godzinach. Godziny sportowe
wyznaczono na 7.00, 8.00, 14.00, 15.00,
19.00, 20.00 i 21.00 w dni robocze oraz
14.00, 15.00 w weekendy. W związ-

ku z lekcjami wychowania fizycznego
uczniów świdnickich szkół, z czasem
część godzin dopołudniowych będzie
niedostępna dla klientów indywidualnych. Informacje o rezerwacjach i
pełnej ofercie pływalni będzie można
znaleźć na stronie internetowej Świd-

nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ceny biletów nie uległy zmianie
– 10 zł normalny, 7 zł ulgowy. W ofercie są też bilety rodzinne i karnety. W
obiekcie honorowane są karty Multisport, OK System, FITPROFIT.
OSiR Świdnica

Zagrali 3x3
16 zespołów rywalizowało w turnieju
głównym podczas dziewiątej odsłony Domino Streetball Cup. Z powodu kapryśnej pogody tegoroczne zmagania mistrzów ulicznego grania odbyły się w hali sportowej im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno.

foto: D. Gębala

Do rywalizacji w turnieju głównym przystąpiło 16 zespołów, które podzielono na 4
grupy po 4 zespoły w każdej. Ostatecznie w
wielkim finale spotkały się ekipy Brooklyn
Wrocław i Coco Jumbo. Po wyrównanym
pojedynku lepsi okazali się zawodnicy Brooklyn.
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