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Protestuje cała Polska, protestuje także Świdnica. Kilkaset osób codziennie manifestuje 
przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. „Myślę, czuję, decyduję”, 
„nie poddamy się” – między innymi z takimi hasłami spacerują ulicami miasta protestujące 
kobiety. 
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Chcą stworzyć galerio-kawiarenkę. 
Zbierają środki na remont lokalu.
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Helena Semenetz-Kwiatkowska: 

Mam plan 
na kolejną książkę
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ŚŚwidnica

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Franciszkańska 18

▪ Filia Biblioteki - Kraszowice 
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska 
▪ Urząd Miasta 
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe 
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji  

Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy 
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki 
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka 
▪ Szpital LATAWIEC 
▪ Przychodnia MEDYK 
▪ Przychodnia BHMED 
▪ Przychodnia ARSMEDICA 
▪ Przychodnia MEDI-LAB 
▪ Przychodnia OSTEON 
▪ Przychodnia ESKULAP 
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki 
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA 
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice 
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrtolux Świdnica
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne  

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Bystrzycy Dolnej 

▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej 
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,  

Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji  

w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej  

Karolina w Jaworzynie Śl.

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

Osoby uciekające z Białorusi to 
najczęściej ranni w czasie protestów, 
a także prześladowane w areszcie. 
Często mieli godzinę, dwie na opusz-
czenie kraju. Przyjeżdżali tak, jak stali. 
Z tym, co akurat mieli przy sobie. Na 
Dolny Śląsk dotychczas przyjechało 
około 40 osób. 20 przebywa obecnie 
w Dusznikach Zdrój. Trójką z nich 
zaopiekowali się mieszkający w 
Świdnicy Białorusini - Natallia Polkh-
Kastsiukovich i jej mąż Andriej. – To 
są osoby, które naprawdę potrzebu-
ją wsparcia. Chcemy im pomóc w tej 
trudnej sytuacji – znaleźć pracę, szkołę, 
mieszkanie. Na Białoruś, póki wszyst-
ko się nie uspokoi, nie mogą wrócić – 
mówi Natallia Polkh-Kastsiukovich.

W Świdnicy schronienie znaleźli 
Maria, Bogna i Aleksiej. Pierwsza z 
kobiet była niezależnym obserwato-
rem na wyborach. Jak mówi, widziała 
wiele rzeczy wykonywanych wbrew 
prawu. Potem zaczęły napływać na 
nią skargi, pisma, żeby zdjąć ją z tego 
stanowiska. W mniejszych miejscowo-
ściach było mało obserwatorów i wła-
dze chciały się ich pozbyć. – Zaczęły 
napływać skargi na policję, że kogoś 

pobiłam – opowiada. - Nagrywałam, 
publikowałam w internecie, co się dzie-
je. Córka Marii – Bogna także była ob-
serwatorem w Mińsku. Nie udostęp-
niono jej, mimo wniosku, protokołu z 
wyborów. Wzięła udział w proteście, 
w czasie którego została ranna. Rzu-
cono w nią granatem hukowym, tra-
fiła do szpitala. Miała problem ze słu-
chem po wybuchu. Konieczna okazała 
się także operacja, ponieważ odłamki 
granatów utkwiły w nogach. Ze szpi-
tala przewieziono ją do więzienia na 
3 dni. W tym czasie przeszukano jej 
mieszkanie. Zabrano laptopa, bran-
soletkę. Gdy wychodziła z więzienia, 
usłyszała, że to jeszcze nie koniec. – 
Mieliśmy wybór – albo uciekać, albo iść 
do więzienia – podsumowuje Bogna. 

Aleksieja Bogna poznała w cza-
sie pobytu w szpitalu. On także został 
ranny. - W szpitalu dziewczyny opo-
wiadały, że przychodziła policja, jesz-
cze zanim w pełni wybudziły się z nar-
kozy, przesłuchiwała ich i mówiła, że 
to ich wina. Chcieli, żeby to podpisały. 
Na przesłuchaniu mówiłem, że nie by-
łem na proteście, ale szedłem do sklepu. 
Przechodziłem obok. Skierowano mnie 

na badania lekarskie, na których zapy-
tano mnie, kto do mnie strzelał. Zapew-
niano, że wszystko będzie ok. Wyjecha-
łem zaraz po wyjściu ze szpitala, przed 
Bogną i jej matką. Zaraz po wyjeździe 
dowiedziałem się, że ją aresztowano i 
że w moim mieszkaniu także było prze-
szukanie. Gdybym nie wyjechał, też 
zostałbym aresztowany. Mam kontakt 
z wolontariuszami z Mińska. Wiem, że 
mam założoną sprawę. Jak wrócę teraz 
na Białoruś, możliwe, że od razu zosta-
nę aresztowany – wyjaśnia Aleksiej.

Wszyscy troje wierzą, że będą mo-
gli wrócić, gdy sytuacja się uspokoi. Na 
razie z ciężkim sercem patrzą na to, co 
się dzieje. - W czasie przeszukań za-
bierają wszystko – laptopy, telefony, ale 
też flagę, bransoletkę. Adwokat próbuje 
odzyskać nasze rzeczy, ale bez skutku. 
Pozakładali nam sprawy, że spowodo-
waliśmy pożary, ale co się paliło, nie 
wiadomo. Co to za zarzuty, też nie. Lu-
dzie mają świadomość, że nie ma już 
drogi powrotu. Zrobili tyle, że nikt im 
tego nie daruje. Zwalniają lekarzy, na-
uczycieli. Zwolnili rektora Politechniki 
w Brześciu. Nowym rektorem została 
osoba z zewnątrz. W końcu nie będzie 
lekarzy, żeby leczyć. Musi się to skoń-
czyć. Nie mogą wszystkich posadzić. 
Codziennie 300 osób zostaje areszto-
wanych. Dają bardzo wysokie manda-
ty. Ludzie żyją w strachu. Nie można 
nic powiedzieć. W Dzień Edukacji Na-
rodowej nauczycielki wyszły położyć 
kwiaty pod pomnikiem. Zostały aresz-
towane za niewłaściwe kolory ubrań. 
Jedna miała czerwony sweterek, druga 
czerwony płaszcz – opowiada Maria. 
- Jesteśmy dumni, że ludzie razem tyle 
czasu wychodzą. Nie wiadomo, co da-
lej. Strach jest cały czas. Nie wiadomo, 
ile to potrwa. Osoby, które prowadzą te 
sprawy, czekają na informację z góry. 
Ludzie nie chcą podejmować decyzji, 
żeby nie obróciło się to przeciwko nim. 
Wszystko w zawieszeniu. 

Ile to potrwa, nie wiadomo. Dla-
tego chcą w Świdnicy znaleźć pracę, 
szkołę i mieszkanie. Czekają na usta-
wę, która umożliwi Białorusinom pra-
cę na wizach humanitarnych. 

Agnieszka Komaniecka

* Imiona bohaterów zostały zmienione. 

Świdnica solidarna 
z Białorusią. 
Pomaga ofiarom represji

Na Białorusi nadal odbywają się protesty, które mają na celu obalenie reżimu Łukaszenki. 
Wciąż są brutalnie tłumione. Nasilają się też prześladowania obywateli. Część z represjono-
wanych osób zdołała uciec do Polski. Dotarli także na Dolny Śląsk. Trojgiem zaopiekowali 
się mieszkający w Świdnicy Białorusini - Natallia Polkh-Kastsiukovich i jej mąż Andriej.

Część z represjonowanych Białorusinów zdołała uciec do Polski. Dotarli także na Dolny Śląsk. 
Trojgiem zaopiekowali się mieszkający w Świdnicy Białorusini - Natallia Polkh-Kastsiukovich 
i jej mąż Andriej.
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Jedna z najpiękniejszych kamienic w Świd-
nicy sukcesywnie odzyskuje swój dawny blask. 
Dobiegają końca prace renowacyjne kamienicy 
przy ul. Pułaskiego 24.

Piękna barokowa kamienica, została wznie-
siona w I połowie XVIII wieku, w typie rezyden-
cji miejskiej, o pałacowym charakterze z zacho-
wanymi gotyckimi i późnogotyckimi piwnicami, 
oraz renesansowym sklepieniem traktu tylnego 
parteru, o bryle i układzie wnętrz, które ukształ-
towane zostały w czasie barokowej przebudowy. 
Usytuowana w centrum historycznego miasta, w 
pierzei ul. Pułaskiego, wyróżnia się bogatym ba-
rokowym portalem oraz detalem sztukatorskim. 
W ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków jest to obiekt o dużym znaczeniu historycz-

nym, zabytkowym, kulturo-
wym i wymaga szczegól-

nego traktowania.
Remont kamieni-

cy kosztował w su-
mie około 300 tys. 
zł, z czego 150 tys. 
zł to dofinansowa-
nie z budżetu miasta 
przyznane w ramach 

programu dotacji ce-
lowych dla remontów 

obiektów zabytkowych.
Daniel Gębala

Efekt prac będzie 
oszałamiający

◄ Dobiegają końca prace renowacyj-
ne kamienicy przy ul. Pułaskiego 24.

SPRZEDAM
DZIAŁKI 
ROLNE

 OPOCZKA  - pow. 3,11 ha
 BURKATÓW - pow. 4,72 ha
 BURKATÓW - pow. 3,027 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA 
     - pow. 1,72 ha, 1,70 ha, 
     2,28 ha, 7,51 ha

 Bystrzyca Górna 
     - pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 600 374 775

tel. kontaktowy 600 374 775
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W ciągu najbliższych czterech 
lat 38 par będzie mogło skorzystać 
z dofinansowania metody in vitro. 
Rozstrzygnięto właśnie konkurs 
na realizację programu. 

Na konkurs wpłynęła tylko jed-
na oferta – kliniki INVICTA z Gdań-
ska, oddział we Wrocławiu i uzy-
skała 96 punktów na 100. To ta kli-
nika, oddział we Wrocławiu zajmie 
się realizacją programu w latach 
2020-2023. 

Łącznie z budżetu miasta na 
dofinansowanie in vitro ma być 
przeznaczone 190 tys. zł, w tym 
roku – 40 tys. zł. Z programu sko-
rzysta 38 par. Każda może liczyć na 
dopłatę w wysokości 5 tys. zł. 

Do programu zostaną zakwa-
lifikowane pary spełniające kil-
ka kryteriów. Muszą mieszkać w 
Świdnicy, czyli być zameldowane 
od minimum 12 miesięcy. Przyczy-
na niepłodności lub nieskuteczne-
go leczenia niepłodności musi być 
stwierdzona również w okresie 12 
miesięcy poprzedzających zgło-
szenie do Programu. Wiek kobiety 
powinien mieścić się w przedzia-
le 25-40 lat, a mężczyzny 25-50 
lat. Decyzję o kwalifikacji pary do 
leczenia podejmie realizator pro-
gramu, mając na uwadze ustawowe 

Klinika INVICTA 
realizatorem Miejskiego 
Programu in vitro 

warunki rozpoczęcia terapii meto-
dą zapłodnienia pozaustrojowego 
oraz pozostałe kryteria zawarte w 
programie.

Niepłodność została uznana 
przez Światową Organizację Zdro-
wia za chorobę społeczną. Według 
szacunkowych danych WHO w Pol-
sce niepłodnych jest około 10-15% 
par. Ocenia się, że w naszym kraju 
problem ten dotyczy 1,2 – 1,5 mi-
liona par, a bezdzietnych jest około 
600 tysięcy par.   Dla nich in vitro 
to jedyna metoda na doczekanie się 
własnego potomstwa. Niestety dla 
wielu osób barierą są względy fi-
nansowe. Wychodząc temu naprze-
ciw wiele samorządów zdecydowa-
ło się na dofinansowanie tej metody 
leczenia bezpłodności. Pierwszym 
miastem, które wprowadziło pro-
gram dofinansowania zabiegów in 
vitro była Częstochowa. Miało to 
miejsce 2012 roku, od tego czasu 
urodziło się tam już ponad 50 dzie-
ci. Pozostałe miasta, które realizują 
taki program to m.in.: Gdańsk, War-
szawa, Wrocław, Szczecin, Chojni-
ce, Słupsk, Tarnowo Podgórne, Ko-
łobrzeg, Łódź. Kwota dofinansowa-
nia w tych miastach wynosi około 5 
tys. zł.

Ak 
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Uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej 
Ciebie” przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Świdnicy, chcą wyjść do lu-
dzi i otwierają galerio-kawiarnię, w 
której będą pokazywać i sprzeda-
wać swoje prace. Projekt jest jednak 
czymś więcej niż tylko uruchomie-
niem miejsca spotkań. 

Miejsce pracy i spotkań
Stworzenie miejsca aktywiza-

cji zawodowej jest niezwykle ważne 
dla uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej. Rynek pracy wciąż sta-
wia bowiem ograniczenia związa-
ne z zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych. Niełatwo jest im znaleźć 
stałą pracę i naprawdę udaje się to 
tylko nielicznym. Niepełnospraw-
ne intelektualnie osoby dorosłe po 
ukończeniu szkoły wciąż potrze-
bują wsparcia i pomocy. Uczestnicy 
warsztatów pracują w sześciu pra-
cowniach – technicznej (tu powsta-
ją drewniane ozdoby: półki, ramki, 
świeczniki itp.), krawieckiej (ozdo-
by, broszki, ale też bombki, kart-
ki świąteczne), informatycznej (tu 
uczą się obsługi aparatu, komputera, 
urządzeń biurowych), florystycznej 
(tworzą kompozycje, stroiki itp. z 
kwiatów), artystycznej (tu powstaje 
rękodzieło), edukacji i komunikacji 

społecznej (uczą się m.in. obsługi 
urządzeń gospodarstwa domowe-
go i przygotowywania prostych po-
siłków). W pracowniach powstają 
przepiękne prace, które potem są 
sprzedawane. Podopieczni warszta-
tów cały czas pracują z terapeutami. 
Pod ich opieką odbywają praktyki 
zawodowe w wybranych zakładach 
pracy chronionej. To jednak kropla 
w morzu potrzeb. Osobom niepeł-
nosprawnym nie jest łatwo znaleźć 
stałe zatrudnienie. Dlatego pojawił 
się pomysł stworzenia w Świdnicy 
galerio-kawiarni – miejsca, gdzie te 
osoby miałyby stałe zajęcie, ale były-
by też w stałym kontakcie z ludźmi. 
„Zachodzisz do pięknie wyremonto-
wanej i wyposażonej kawiarni albo 
siadasz przy stoliku na dworze. Za-
mawiasz kawę u Krzyśka, który już 
zaprasza Cię na koncert, jaki jego ze-
spół będzie grał za miesiąc. Dostaje 
za to gadulstwo po uchu od swojej 
bardziej zdyscyplinowanej koleżan-
ki – Maja przejmuje sprawy w swoje 
ręce, zbiera od Ciebie zamówienie, 
wszystko zapisuje skoncentrowany 
już Krzychu. Zza futryny nadzoruje i 
wspiera ich terapeuta, który pomaga 
zrealizować zamówienie” – opisu-
ją członkowie stowarzyszenia. Sam 
zdecydujesz, ile chcesz zapłacić. W 
lokalu, poza kawiarnią, ma funkcjo-

nować galeria, gdzie będzie można 
podziwiać i kupować prace wykony-
wane na co dzień przez uczestników 
warsztatów. I prawdopodobnie nie 
tylko uczestnicy świdnickich warsz-
tatów będą eksponować swoje prace. 
Podobne warsztaty funkcjonują tak-
że w Mokrzeszowie i Strzegomiu. Te 
w Mokrzeszowie prowadzi Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, 
koło w Świdnicy. 

Potrzebne środki
Największym problemem przed 

uruchomieniem galerio-kawiarni jest 
obecnie zgromadzenie środków na 
remont lokalu. Pracownicy dwoją się i 
troją, by zebrać fundusze, choć pan-
demia koronawirusa uniemożliwiła 
organizację akcji charytatywnych. 
- Dopóki ograniczenia związane z 
pandemią nie uniemożliwiły prowa-
dzenia wydarzeń charytatywnych, 
przeprowadziliśmy w 2019 roku: 
charytatywny pokaz mody, a póź-
niej koncert mikołajkowy, natomiast 
w lutym 2020 roku, we współpracy 
z SP4 „Olimpijczyków”, kolejne wy-
darzenie charytatywne – koncert „W 
rytmie dzielenia się dobrem” – infor-
muje kierownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Teresa Antonowicz-Rak. 
Dotychczas udało się zebrać środki 
w wysokości 61 tys. 866,62 zł.

Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków wyraził już wstępną akcep-
tację projektu, natomiast ostateczne 

Chcą stworzyć 
galerio-kawiarenkę. 
Zbierają środki na remont lokalu

Zaczęło się od marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie mogłyby czuć się zawodowo potrzebne. Dzięki pomocy władz miasta, terapeutów i 
rodziców powstaje w Rynku galerio-kawiarnia, w której takie osoby będą mogły pracować. 

stanowisko w przedmiotowej spra-
wie wymaga rzeczonych projektów. 
- Taka sama sytuacja zaistniała w 
przypadku otrzymania rekomen-
dacji/zgody Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Wszystkie projekty (bu-
dowlane, instalacji itd.) wykonywane 
są dla nas w formie darowizny przez 
specjalistów – tłumaczy Teresa An-
tonowicz-Rak.

Dotychczas udało się przepro-
wadzić przegląd kominiarski wenty-
lacji lokalu, uzyskać wstępną zgodę 
konserwatora zabytków na przepro-
wadzenie remontu lokalu, w tym wy-
miany stolarki oraz zmiany lokaliza-
cji wejścia, wykonać przyłącze elek-
tryczne zewnętrzne, zapewnić do-
stawy wody i przeprowadzić pierw-
sze prace rozbiórkowo-porządkowe.  
- W ostatnim kwartale 2020 roku 
przewidujemy otrzymać kompletny 
projekt, ze wszystkimi składowymi. 
To pozwoli nam uzyskać ostatecz-
ne zgody instytucji – wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa 
Powiatowego. Ponadto w momencie 
otrzymania projektów, wystąpimy do 
zadeklarowanych wstępnie darczyń-
ców o wykonanie kosztorysów – na 
ich podstawie zakupimy pierwsze 
potrzebne materiały i rozpoczniemy 
remont lokalu, który, co należy pod-
kreślić, nie był remontowany od oko-
ło 20-30 lat i wymaga generalnego 
przerobienia. W związku z tym jed-
nym z priorytetowych działań, które 
zostaną podjęte w najbliższym czasie, 
będzie osuszenie i odgrzybienie ścian 
– wyjaśnia Teresa Antonowicz-Rak.

Stowarzyszenie uruchomiło tak-
że zbiórkę na portalu Zrzutka.pl (pod 
hasłem: wyremontuj z nami galerio-
-kawiarenkę w Świdnicy). 

Agnieszka Komaniecka

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Świdnicy, chcą wyjść do ludzi i otwierają galerio-kawiarnię, w której będą poka-
zywać i sprzedawać swoje prace.

Trwa zbiórka środków na remont lokalu, który mieści się w Rynku.
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W ramach stypendium moż-
na otrzymać od 300 do 450 zło-
tych miesięcznie. Termin składania 
wniosków mija 30 listopada.

Stypendium może otrzymać oso-
ba, która wykaże się dorobkiem w 
zakresie twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury, czy też 
opieki nad zabytkami oraz mieszka 
w Świdnicy. Z wnioskiem o przyzna-
nie stypendium może wystąpić osoba 
zainteresowana, w przypadku osoby 
nieletniej rodzice lub prawni opie-
kunowie, a także szkoły i uczelnie, 
instytucje kultury oraz organizacje 
pozarządowe, związki twórcze i inne 
podmioty, których statutowa dzia-
łalność obejmuje zadania w zakresie 
kultury i sztuki. Może być ono przy-
znawane jako stypendium twórcze w 
dziedzinach tj. literatura, sztuki wizu-
alne, muzyka, taniec, teatr, film, opie-
ka nad zabytkami lub jako stypendium 
na przedsięwzięcia związane z upo-
wszechnianiem kultury, w zakresie 
animacji i edukacji kulturalnej.

Wzór formularza o przyznanie 
stypendium określa załącznik do 
uchwały. Może być ono przyznane 
maksymalnie na 12 miesięcy. Jego 
miesięczna wysokość wynosi:

▪ dla uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych - 300 zł brut-
to,
▪ dla studentów – 400 zł brutto,
▪ dla osób pełnoletnich nieuczących 
się – 450 zł brutto.

Wnioski wraz z oświadczenia-
mi adresowane na Wydział Kultury 
i Organizacji Pozarządowych – Re-
ferat Kultury, należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii 
Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsłu-
gi Interesantów, w terminie do 30 li-
stopada 2020 r., do godz.15.30.

Wysokość oraz zasady przy-
znawania stypendiów osobom zaj-
mującym się twórczością arty-
styczną, upowszechnianiem kul-
tury oraz opieką nad zabytkami 
reguluje uchwała Rady Miejskiej nr 
XXXVII/394/17 z dnia 27 paździer-
nika 2017 r. Jest ona do wglądu w Re-
feracie Kultury, Świdnica ul. Długa 
33, pokój nr 03 lub nr 02 na II piętrze 
(tel. 74/8562-836 v 74/8562-966) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.
nv.pl/swidnica.

Oprac.

Można już składać 
wnioski o stypendia 
w dziedzinie kultury

w świdnickich szkołach. Całe życie 
osobiste podporządkowałaś pracy 
zawodowej i społecznej. Efekty tej 
mrówczej działalności były impo-
nujące i jakże motywujące innych.

Po przejściu na emeryturę 
uczestniczyłaś w różnych projek-
tach rozwijających kulturę i eduka-
cję w naszym mieście. Otrzymałaś 
tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Świdnicy.

Chociaż Szkoła Podstawowa nr 
10 przestała istnieć, my emeryci 
nadal ją tworzymy, spotykając się 
w każdy piątek na kawie, wyjściach 
do teatru, spacerach. Utrzymuje-
my kontakt z naszymi młodszymi 
koleżankami. Wspominamy uro-
czystość, podczas której serdecz-
ne rozmowy i przeżycia połączyły 
wiele pokoleń naszej szkoły. Więź 
i sympatię, która nas łączy – za-
wdzięczamy wieloletniej pracy w 
Dziesiątce, zawdzięczamy Tobie.

Świdnica była dla Ciebie naj-
piękniejszym miejscem do życia, 
poza nią nie znalazłaś ukojenia.

Dziękujemy i żegnamy naszą 
Dyrektorkę, przyjaciółkę, koleżankę

śp. Teresę Słupianek.

Emerytowani, czynni nauczyciele, 
uczniowie, pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 10  Świdnicy, 
nauczyciele z byłej Dziesiątki pracujący 

w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy

Ostatnie Pożegnanie

śp. Teresy Słupianek 
– wieloletniej  Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 10  

im. księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy

Byłaś zawsze potrzebna tym, 
o których inni nie pamiętali. 

Obdarzałaś sercem tych, 
którzy od najbliższych 

serca nie zaznali.

W tych słowach zawarta jest 
treść Twojego życia: mądrość, pra-
cowitość ponad siły, wrażliwość na 
krzywdę słabszych – to dominujące 
cechy wielkości charakteru. Swoim 
zaangażowaniem i sumiennością w 
codziennej pracy dawałaś przykład 
nauczycielom, uczniom i pracowni-
kom, jak rzetelnie wywiązywać się z 
obowiązków. Posiadałaś doskonałe 
umiejętności organizacyjne zarów-
no w zarządzaniu, jak i w nauczaniu.

Stworzyłaś szkołę, w której 
uczniowie czuli się bezpiecznie, 
zdobywali szeroką wiedzę, odnosili 
sukcesy i rozwijali swoje zaintere-
sowania. Szkołę, w której deko-
rowali aulę na karnawałowe bale, 
odkrywali historię patrona dumnie 
spoglądającego z portretu na szkol-
nym korytarzu, a w czerwcu z rado-
ścią odbierali z Twoich rąk Puchar 
Przechodni dla najlepszej klasy.

Byłaś Dyrektorką wymagającą, 
ale najwięcej wymagałaś od siebie. 
Nie liczyłaś wszystkich ponadwy-
miarowych godzin spędzonych w 
szkole. Wychowałaś wiele nauczy-
cielek i nauczycieli,  którzy  pracują 
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność” 

Emily Dickinson

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Marka Maciejowskiego
Był działaczem społecznym i sportowym, 

sędzią Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej,
prezesem Ogniska TKKF Bolko w Świdnicy

 oraz aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym
składają:

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
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Od 75 lat serwują świdniczanom 
domowe wypieki. Firmowe rogaliki-
-eklerki znają chyba wszyscy. Co cie-
kawe, wciąż wypiekane są według re-
ceptury, w tradycyjny sposób. - Kiedy 
cukiernia przechodziła w moje ręce, 
ówczesna szefowa przestrzegła mnie 
słowami swojego męża: „proszę, aby 
receptury pozostały takie same. Mo-
żecie dodawać nowe pozycje, ale to, co 
było do tej pory, niech pozostanie w 
niezmienionym składzie” – wspomina 
Stanisław Chojecki, właściciel cukier-
ni Chojeccy. 

Cukiernia świętuje w tym roku 
75-lecie swojego istnienia. Jak 
to wszystko się zaczęło? Kto 
wpadł na pomysł otwarcia cu-
kierni i dlaczego akurat cukier-
nia?

- Wszystko zaczęło się od pierwszego 
właściciela, pana Władysława Chojec-
kiego (ur.1915-zm. 1984). Od 1931 roku 
mistrz cukiernictwa uczył się zawodu w 
cukierniach w całej Polsce. Nawet Niem-
cy go chwalili, że „takich ciastek jak pie-
cze Chojecki, to nikt nie robi”. W lipcu 
1945 roku Władysław Chojecki przybył 
do Świdnicy z transportem repatrian-
tów przesiedlonych z ówczesnego woj. 
krakowskiego. Urząd dał mu trzy miejsca 
do otworzenia cukierni – wybrał lokum 
przy ul. Długiej 68, gdzie przed wojną 
znajdowała się piekarnia (sklep firmowy, 
a nad nim wytwórnia pieczywa).

Początki działalności to rok 
1945 r., a zatem czasy powo-
jenne. Czy trudno było „wkraść 
się” w rynek cukierniczy? Jak 
wyglądała wówczas praca cu-
kierni?

- W tamtym okresie nie było to aż tak 
trudne, ponieważ w Świdnicy była czyn-
na tylko jedna cukiernia, mieszcząca się 
w Rynku. Pozostałe miejsca to były pie-
karnie. 

Wasze rogaliki znają chyba 
wszyscy świdniczanie. Dla wie-
lu kojarzą się z dzieciństwem. 
Kto jest autorem tego przepi-
su? Co zdecydowało o sukcesie 
tego wypieku?

- Recepturę rogalików przywiózł ze sobą 
Władysław Chojecki z rodzinnych stron. 
Problemem były wówczas foremki, któ-
rych miał (tylko) około 150 sztuk, a nie 
były dostępne w codziennej sprzeda-
ży. Dopiero pod koniec lat 70. foremki z 
Warszawy przywiózł rzemieślnik, pro-
dukujący tzw. „półksiężyce”. Do dziś w 
takowych foremkach wypiekane są tra-
dycyjne rogaliki kruche, które są sym-
bolem naszej cukierni. Ciekawostką jest 
fakt, że kilka pierwszych foremek zostało 
zachowanych „na pamiątkę”. Sukces ro-
gali jest niepodważalny. Podróżują po 
całym świecie. Klienci brali je ze sobą 

Stanisław Chojecki: 
tradycja słodką 
recepturą sukcesu

m.in. do USA czy też Australii. Z drugiej 
strony zaś do cukierni przychodziły oso-
by, które po skosztowaniu kwitowały ich 
smak słowami „są takie same, jak 50 lat 
temu gdy wyjeżdżałem/wyjeżdżałam ze 
Świdnicy”.

75 lat to bardzo długi okres cza-
su? Kto dziś kieruje cukiernią? 
Co się zmieniło przez te lata?

- Pan Władysław prowadził cukiernię 
nieprzerwanie do 1984 roku, kiedy to 
po jego śmierci cukiernię przejęła mał-
żonka, Stefania Chojecka. To ją więk-
szość osób będzie pamiętać z lat 80. i 
90., z racji iż oprócz bycia właścicielką, 
samodzielnie zajmowała się sprzedażą 
w sklepie firmowym. Nieprzerwanie, 
od 2 grudnia 1975 r. pracuję w cukier-
ni ja – najpierw jako uczeń-czeladnik, 
później cukiernik odpowiedzialny za 
produkcję. W 2000 r. zostałem współ-
właścicielem wraz z panią Stefanią 
Chojecką. Obecnie jestem właścicielem. 
Od początku lat 50. do lat 90., poza wy-
robami cukierniczymi, u Chojeckiego 
można było napić się kawy. W między-
czasie również pan Chojecki zajmował 
się sprzedażą piwa, wina i innych al-
koholi. Pracownia cukiernicza, która 
mieściła się na piętrze w kamienicy 

kierni, gdyż władza nie lubiła prywatnej 
inicjatywy. Przez pewien czas był zakaz 
produkcji produktów cukierniczych za-
wierających jaja i mąkę przez więcej 
niż dwa dni w tygodniu. Dobry cukier-
nik, jakim był Chojecki, dał sobie radę, 
ponieważ w pozostałe dni produkował 
wyroby czekoladowe takie jak: cukierki, 
czekoladki, praliny, beczułki alkoholowe 
i ciastka na bazie czekolady. Dzisiaj jak 
jest, każdy sam widzi. Z jednej strony 
łatwiejszy dostęp do towarów i usług, z 
drugiej strony wielkie koncerny, które 
sprawiają że rodzinne firmy upadają. 
Najważniejsza jest świadomość klien-
tów – wspieranie lokalnych wytwórców.

Co zdecydowało, że trwacie 
Państwo na rynku z sukcesem 
tyle lat?

- Gwarantem sukcesu jest wierność 
tradycji i zachowanie starych receptur. 
Kiedy cukiernia przechodziła w moje 
ręce, ówczesna szefowa przestrzegła 
mnie słowami swojego męża: „proszę, 
aby receptury pozostały takie same. 
Możecie dodawać nowe pozycje, ale to, 
co było do tej pory, niech pozostanie w 
niezmienionym składzie”. Najważniej-
sze jest dbanie o jakość produktów, nie 
używanie tzw. półproduktów, polepsza-
czy i konserwantów typu jaj w proszku, 
stabilizatorów, itp. Jabłecznik jest pro-
dukowany z polskich regionalnych ja-
błek (spod Sobótki), sernik z własnoręcz-
nie mielonego sera białego, makowiec 
zaś z polskiego maku, sprowadzanego 
z Podkarpacia. Nie używamy gotowych 
mieszanek makowych z puszki, goto-
wych twarogów sernikowych oraz pulpy 
jabłkowej.

W jaki sposób zamierzacie 
Państwo świętować 75. urodzi-
ny?

- Z racji święta wypadającego 1 listopa-
da, obchody 75-lecia cukierni odbyły się 
31 października. W tym dniu nasi klien-
ci mogli uzyskać okolicznościowy rabat 
na zakupy, jak również wziąć udział w 
loterii, w której do wygrania były oczy-
wiście słodkie wypieki.

Czego można Państwu życzyć 
na kolejne 75 lat?

- Życzymy sobie, aby pokolenie klientów, 
którzy kiedyś z własnymi rodzicami i 
dziadkami odwiedzali naszą cukiernię, 
dalej do nas przychodzili, przyprowa-
dzając własne dzieci i wnuki. Sukcesem 
cukierni będzie nie malejąca ilość klien-
tów. My zaś życzymy Państwu: „Smacz-
nego”.

Agnieszka Komaniecka

- Najważniejsze jest dbanie o jakość produktów, nie używanie tzw. półproduktów, polepszaczy 
i konserwantów typu jaj w proszku, stabilizatorów, itp. Jabłecznik wciąż jest produkowany z 
polskich regionalnych jabłek (spod Sobótki), sernik z własnoręcznie mielonego sera białego, 
makowiec zaś z polskiego maku, sprowadzanego z Podkarpacia – mówi Stanisław Chojecki, 
właściciel cukierni (na zdjęciu razem z żoną Marzeną)

budynku nr 68, działała do końca lipca 
2004 roku. Od sierpnia 2004 roku wy-
roby produkowane są w nowej pracow-
ni cukierniczej, wybudowanej i miesz-
czącej się w Słotwinie.

Państwa cukiernia jest żywym 
dowodem na to, że pasję moż-
na dziedziczyć z pokolenia na 
pokolenie i przekuwać ją w 
sukces i sposób na życie. Czy to 
w Państwa przypadku było na-
turalną koleją rzeczy? Czy ktoś 
w rodzinie wyłamał się z trady-
cji? Czy kontynuujecie ją dalej 
wspólnie?

- W tym przypadku jest to słodka re-
ceptura sukcesu. Trafiłem w 1975 roku 
do Władysława Chojeckiego, z którym 
łączyła mnie… zbieżność nazwisk. Być 
może jednak są jakieś więzy krwi, gdyż 
mój ojciec pochodził z tej samej wsi co 
Władysław Chojecki i chciał się u niego 
uczyć. We wsi były 4 rodziny Chojeckich, 
podobno niespokrewnionych ze sobą.

Czy prowadzenie cukierni jest 
dzisiaj trudniejsze niż 75 lat  
temu?

- W latach powojennych, za różnych 
rządów, nie było łatwo prowadzić cu-

Władysław Chojecki wraz z pierwszą sprze-
dawczynią, 27 grudnia 1945 r.
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Żółty, rozwarstwiony pazno-
kieć? To wcale nie musi być 
grzybica. Warto zasięgnąć rady 
podologa.

Grzybica. Już sama nazwa nie ko-
jarzy nam się dobrze. Na pierw-
szy rzut oka rozwarstwiony, za-
żółcony paznokieć wywołuje w 
człowieku imperatyw pójścia do 
apteki w celu nabycia preparatu 
grzybobójczego. Ale czy to na 
pewno grzybica? Niekoniecznie. 
Bywa, że zmiany, które laicy dia-
gnozują jako grzybicę, nie mają 
podłoża grzybiczego. Stosując 
preparaty antygrzybiczne, moż-
na doprowadzić do zniszczenia 
paznokcia i jego okolic. Lepszym 
rozwiązaniem jest wizyta u podo-
loga. Zapraszam do gabinetu.

ar
tyk

uł
 pr

om
oc

yjn
y

Grzybica 
paznokci

Zapraszamy na konsultacje 
do Gabinetu Podologicznego 

Happy Feet w Świdnicy 
przy ul. Chrobrego 6 

(parter, wejście w bramie) 

Rejestracja wyłącznie telefonicznie 
pod nr tel. 603 381 381. 

W przypadku, gdy telefon nie odpowia-
da, należy czekać na kontakt zwrotny. 

Uwaga! OD LISTOPADA GABINET 
MIEŚCI SIĘ W NOWYM MIEJSCU 

J  E  S  I  E  Ń

Sprawdź jesienne okazje
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Miejska Biblioteka Publiczna
2 „Pięknie o Polsce” 
09 - 11.11.2020 r.
miejsce: 
facebook MBP Świdnica

2 „O wolności słów kilka ”
09 - 11.11.2020 r.
miejsce: 
facebook MBP Świdnica

2 „Narodowe Święto Niepodległości 
- czy wiesz, że... ” 
02 - 11.11.2020 r.
miejsce: 
facebook MBP Świdnica

Młodzieżowy Dom Kultury
2 Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poezji Patriotycznej „NIE RZUCIM 
ZIEMI SKĄD NASZ RÓD” 
9.11.2020 r.  - podsumowanie 
i ogłoszenie wyników
miejsce: www.mdk.swidnica.pl,  
facebook MDK Świdnica

2 Wystawa Plastyczna 
„BARWY NIEPODLEGŁOŚCI” 
10.11.2020 r. - podsumowanie i ogło-
szenie wyników
miejsce: www.mdk.swidnica.pl,  
facebook MDK Świdnica

2 X Turniej Szachowy 
o Szablę Piłsudskiego 
11.11.2020 r. , w godz. 10:00-13:00 
miejsce: portal Lichess.org 
Tempo gry: 5 minut + 3 sekundy na 
zawodnika
Szczegółowe informacje na 
www.mdk.swidnica.pl, 
facebook MDK Świdnica

Muzeum Dawnego Kupiectwa
2 Autorski filmik instruktażowy, 
jak stworzyć kokardę narodową 
9 listopada, godz.12.00
miejsce: 
facebook Muzeum Dawnego Kupiectwa

Narodowe Święto 
Niepodległości online

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodle-
głości, jednostki miejskie zapraszają do przestrzeni wirtu-
alnej - na profile na facebooku oraz swoje strony interne-
towe. Przygotowano szereg działań zarówno dla młodszych 
jak i nieco starszych świdniczan.

http://www.mdk.swidnica.pl/
http://www.mdk.swidnica.pl
http://www.mdk.swidnica.pl/
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Miesiąc pełen wrażeń
W Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” wiele się dzieje. Pomimo pandemii i ograniczeń dzieci nie narze-

kają na nudę. Tylko w październiku świętowały dzień uśmiechu, mycia rąk, a także spotkały się z Królewną Śnieżką.
Oprac.

Foto: SP „Akademia Przedszkolaka”

Grupa „Słoneczek” 2 października świętowała dzień uśmiechu. 
Salę przedszkolną zamieniły  w żółtą, magiczną krainę zabaw 
i zadań. Ten dzień stał się tradycją w akademii. Rozmawiano 
o tym, jak miło jest obdarować innych uśmiechem, który 
przecież nic nie kosztuje, a ma niezwykłą moc.

1 października przedszkolaki z grupy 
„Pszczółek” obchodziły światowy dzień 
muzyki. Poznały różnego rodzaju instrumenty, 
słuchały orkiestry symfonicznej, przeliczały 
nutki na pięciolinii, poznały ciekawostki o 
sławnych kompozytorach i muzykach, a na 
koniec zaśpiewały nowo poznaną piosenkę o 
witaminowych warzywach.

27 października przedszkolaki ze wszystkich grup spotkały 
się z Królewną Śnieżką. Dzieci zostały zaczarowane w 
krasnoludki, a opiekunki w Śnieżki. Wszystkie grupy poznały 
treść cudownej bajki poprzez przedstawienia w teatrzykach, 
oglądanie i słuchanie. Nie zabrakło prac plastycznych i zabaw 
ruchowych przy muzyce. Morał, który dzieci wyniosły z bajki, 
to umocnienie wiary w dobro i sprawiedliwość.

15 października upłynął 
przedszkolakom z grup „Pingwinki” i 
„Pszczółki” pod znakiem światowego 
dnia mycia rąk. Dzieci utrwaliły 
wiadomości na temat codziennego 
dbania o higienę osobistą, która jest 
niezwykle ważna w życiu człowieka. 
Szczególnie zwróciły uwagę na 
prawidłowe mycie rąk przy użyciu 
ciepłej wody z mydłem.

„Misie” 4 października obchodziły 
dzień zwierząt. Dowiedziały się, w 
jaki sposób należy opiekować się 
zwierzętami domowymi, zwierzętami 
zamieszkującymi lasy, parki i ZOO. 
Dowiedziały się również o ich trybie 
życia i sposobie odżywiania.
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konkurs
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Według doniesień historycznych najprawdopo-
dobniej pierwsze wzmianki o wypieku pierników 
wskazują na Świdnicę i 1293 r.  Przez lata wypiekane 
były według przeróżnych, niejednokrotnie sekretnych 
receptur i podbijały nawet najbardziej wybredne gu-
sta. W 1707 roku podarowano je królowi Szwecji jako 
dowód wdzięczności za pomoc w uzyskaniu zgody na 
budowę (1657 r) sławnego Kościoła Pokoju w Świdnicy. 

Firma Ol’Vita, która swoją siedzibę ma w Mysła-
kowie (gmina Marcinowice), zainspirowani pięknem 
Świdnicy i piernikową tradycją tego regionu, wprowa-
dzili do oferty „Pierniki Świdnickie”. Co ważne, pro-
dukt nie tylko nazwą promuje Świdnicę. Na opakowa-
niu znajduje się logo Kościoła Pokoju. Pierniki można 
kupić w siedzibie firmy i Informacji Turystycznej w 
Świdnicy. 

Weź udział w konkursie, który organizują wspólnie 
Ol’Vita i „Moja Świdnica” i wygraj pyszny zestaw aro-
matycznych wypieków i słodkości. Zasady 
są proste. 

Wystarczy kupić opakowanie „Pierników Świdnickich”, 
albo upiec pierniki według własnej receptury i ozdo-
bić je według własnego pomysłu. Zaskoczcie nas swoją 
kreatywnością. Wysyłajcie zdjęcia na adres redakcja@
mojaswidnica.pl lub konkurs@olvita.pl. Na zgłoszenia 
czekamy do 1 grudnia do godz. 10.00. 

Pięć osób, autorów najciekawszych prac, otrzy-
ma zestaw składający się z przepysznych Pierników 
Świdnickich MIX, chrupiących wafli oblatów do wy-
pieków oraz zestawu 3 kandyzatów, idealnych do wy-
pieków: kandyzowany korzeń imbiru, kandyzowana 
skórka cytrynowa, kandyzowana skórka pomarańczy. 
Drugie pięć osób nagrodzi firma Ol’Vita. Ogłoszenie 
zwycięzców odbędzie się 4 grudnia na portalu www.
mojaswidnica.pl, profilu na facebooku, a także nagro-
dzone nazwiska opublikujemy w gazecie, która ukaże 
się 4 grudnia. 

Zapraszamy do zabawy!

rek
lam

a

Pierniki Pierniki 
– wszystko – wszystko 
zaczęło się zaczęło się od Świdnicyod Świdnicy

Świdnica niegdyś słynęła 
nie tylko z piwa, ale 
też… pierników. Według 
doniesień historycznych, 
pierwsze wzmianki o tych 
aromatycznych wypiekach 
datowane są na koniec XIII 
w. Dziś Ol’Vita czerpie z 
historycznych przekazów 
i oferuje „Pierniki 
Świdnickie”. Weź udział 
w naszym konkursie i 
wygraj pyszny zestaw tych 
aromatycznych słodkości.  

ŚŚwidnicaSzczegółowy regulamin dostępny 
na portalu www.mojaswidnica.pl

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Beata Moskal-Słaniewska
Po 27 latach 
przestał w Pol-
sce obowiązy-
wać kompromis 
aborcyjny. Trud-
ny kompromis. 
Pamiętam jesz-
cze tamte burz-
liwe dyskusje. 
Miałam wtedy 
około 30 lat i 
p r z y j m o w a n e 

rozwiązania dotyczyły między in-
nymi moich równolatek. Rzadko 
wypowiadam się na ten temat, ale 
dziś mówię: NIE MA MOJEJ ZGO-
DY! Nie ma zgody na skazywanie 
kobiet na tortury. Nie ma zgody 
na koszmar matek, które będą 
zmuszane rodzić istoty niezdolne 
do samodzielnego życia i patrzeć 
na ich powolne umieranie. Albo 
natychmiastowe. Albo na długo-
trwałe niekiedy cierpienie... Bul-
wersujące jest, że tak głosowała 
między innymi KOBIETA. Kobieta, 
która dziecka już w życiu nie uro-
dzi. Jakie ma zatem moralne pra-
wo, żeby decydować o losie in-
nych matek, które dotknąć może 
dramat.

Violetta Mazurek
Trybunał Kon-
s t y t u c y j n y 
swym wyrokiem 
p r z e k r o c z y ł  
wszelkie nor-
my przyzwoito-
ści. To nie tylko 
dotyczy zakazu 
tzw. aborcji eu-
genicznej, ale 
jest to zamach 
na naszą wol-

ność i prawo do decydowania 
o swoich osobistych życiowych 
sprawach. I dzieje się to w tak 
trudnym momencie dla nasze-
go kraju, dla obywateli, w okre-
sie pandemii. Dzisiaj wszyscy 
powinni zajmować się ochroną 
naszego zdrowia przed szerzą-
cą się, zbierającą rosnący ciągle 
łup zarazą. Bunt ludzi, w tym 
większości oburzonych kobiet, i 
sprowokowanie ich do wyjścia na 
ulice jest czystym bandytyzmem. 
Nie w takiej Polsce chcemy żyć i 
mieszkać. 

Magdalena 
Rumiancew-Wróblewska

Dzień, w którym 
zapadł wyrok 
TK, jest bardzo 
smutnym dniem 
dla Polek. W XXI 
wieku skazuje 
się kobiety na 
niewyobrażalne 
cierpienie, na 
piekło na zie-
mi. To nie po-
lityk powinien 

decydować o tym, czy matka ma 
urodzić uszkodzony, potwor-
kowaty płód. Decyzja powin-
na należeć tylko do kobiety i jej 
najbliższych. Nie ma mojej zgody 
na zaostrzanie ustawy aborcyj-
nej, która według mnie do tej pory 
była dobrym kompromisem.

KOMENTARZE

Świdniczanki mówią zdecydowane „nie” 
wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego 

w sprawie aborcji
W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na 

dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwra-
calnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest nie-
zgodny z konstytucją. W uzasadnieniu tłumaczono, że życie ludzkie jest wartością w każdej 
fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być 
chronione przez ustawodawcę. Od tamtej pory niemal codziennie kilkaset osób wychodzi 
na ulice Świdnicy, by wyrazić swój sprzeciw przeciwko decyzji Trybunału. 

Protesty rozpoczęły się w piątek, 
23 października. Świdniczanie zebrali 
się przy ulicy Pułaskiego, pod biurem 
poselskim Wojciecha Murdzka oraz 
Ireneusza Zyski. Znaleźli się oni w 
gronie posłów Prawa i Sprawiedliwo-
ści, którzy podpisali wniosek o zmia-
nę prawa aborcyjnego do Trybunału 
Konstytucyjnego. Następnie prze-
nieśli się pod siedzibę Kurii Świdnic-
kiej. – Dzisiaj prawo aborcyjne mamy 
w Polsce gorsze niż w Iranie – co jest 
już prawdziwym wyczynem. Kaczyński 
nie zrobił tego własnymi rękami, żeby 
się nie narazić, tylko został o to popro-
szony Trybunał Konstytucyjny, który 
orzekł tak, jak miał orzec – mówił rad-
ny miejski Lech Bokszczanin, organi-
zator i uczestnik protestów. 

Podczas protestów kobiety nie 
tylko domagają się odstąpienia od 
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Anna Gromek
Decyzja o zakazie 
aborcji bardzo 
mnie poruszyła 
i zdenerwowała. 
Niestety, cofamy 
się w tym kraju. 
Tak naprawdę, 
my kobiety, nie 
mamy żadnego 
prawa głosu, nikt 
z naszym głosem 

się nie liczy. Rząd zmierza do tego, 
aby Polacy wyszli na ulice. Oglą-
dając wczorajszy protest kobiet, 
przypomniała mi się sytuacja oso-
bista. Starałam się o zwrot kosztów 
operacji Endometriozy za granicą z 
NFZ. Starałam się o 2500 zł, gdzie 
koszt operacji wyniósł około 50 tys. 
Ostatecznie nie przyznano mi tych 
pieniędzy,  ponieważ nie zachowa-
łam procedur. Bo to dyrektor NFZ 
decyduje o tym, czy mogę mieć 
taką operację i wybiera mi lekarza, 
nie licząc się z opinią mojego leka-
rza, który zna historię choroby od 
lat. Naprawdę jest to brak szacun-
ku, brak godności dla kobiet. Nie 
liczy się nasze zdrowe, nasze życie, 
tylko liczą się procedury, paragra-
fy. W dzisiejszym czasie my kobiety 
nie mamy wolności słowa!!! 

Sylwia Petryna
Z przerażeniem 
obserwuję po-
czynania naszej 
władzy w tema-
cie przejmowa-
nia kontroli nad 
kobietami – z 
n i e d o w i e r z a -
niem czytałam 
zapisy wyro-
ku. Zaostrzenie 

prawa aborcyjnego w momen-
cie najostrzejszej pandemii, żeby 
uniemożliwić protesty uliczne, 
jest nieprawdopodobne (wszyscy 
wiemy, jaką skalę miały “czarne 
protesty”). Praktycznie Polkom 
została narzucona narracja skraj-
nej prawicy, która jest antynau-
kowa i jest w mojej opinii krzyw-
dząca dla kobiet. Moim zdaniem, 
narażanie kobiet, ich rodzin oraz 
ich nienarodzonych dzieci na nie-
wyobrażalne cierpienie fizyczne i 
psychiczne jest po prostu niehu-
manitarne. Ja myślę tutaj przede 
wszystkim o tym, że donosze-
nie dziecka z wadami i świado-
mością, że po urodzeniu umrze, 
złamie psychicznie wiele osób. I 
to jest straszne. Jako kobieta je-
stem załamana tak instrumental-
nym traktowaniem nas… Ochro-
na zdrowia psychicznego jest też 
tutaj istotna. Chyba o tym zapo-
mniano…

Violetta Sobczak
Oddalamy się od 
cywilizacji za-
chodu i okopu-
jemy w ciemno-
grodzie. Szaleń-
stwo władzy w 
najlepsze trwa. 
I obawiam się, 
że to nie jest ich 
ostatnie słowo. 
Mam jednak na-

dzieję, że rewolucja jest kobietą.

KOMENTARZE

Świdniczanki mówią zdecydowane „nie” 
wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego 

w sprawie aborcji

decyzji, ale zwracają uwagę na zagro-
żenia, jakie ona za sobą niesie. – 11 lat 
temu przed faktem urodzenia dziecka, 
które w ogóle nie wyglądało jak dziec-
ko, stanęła moja przyjaciółka. 10 lat 
temu popełniła samobójstwo. Leżała 
na porodówce i patrzyła, jak inne ko-
biety cieszą się ze zdrowych dzieci. Ona 
nie mogła tego zrobić - mówiła jedna z 
uczestniczek. 

We wtorek 27 października pro-
testujące kobiety wsparli mężczyź-
ni. Wyposażeni w różnorodne ha-
sła wyruszyli z Rynku w kierunku 
ul. Grodzkiej. Następnie przeszli ul. 
Muzealną, przez Plac Grunwaldzki, 
Trybunalską, Długą, Wrocławską, 1 
Maja i Franciszkańską. Finał space-
ru odbył się pod salą widowiskową 
Świdnickiego Ośrodka Kultury. – 
Była moc! Nie sądziłam, że po latach 
znów wyjdziemy na ulicę. Przeszli-

śmy spokojnie, nie ulegając prowo-
kacji. Przeszliśmy bezpiecznie. Dzię-
kujemy Policji i Straży Miejskiej. Dziś 
jesteśmy pełni wiary, że przyjdzie 
wkrótce lepsza Polska. Polska wol-
nych wyborów. Polska praworządna. 
Polska, w której ludzie szanują swo-
je racje. Szanują siebie nawzajem. 
W której nikt nikogo na nikogo nie 
szczuje. Nikt nikogo nie dzieli. Nie 
tworzy barykad. “Myślę, czuję, decy-
duję…” Było nas tak dużo. I tak dużo 
młodych. Niech Wasza energia i chęć 
zmiany trwa! – komentowała wtor-
kowy protest prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal–Słaniewska. 

Kobiety zapowiadają, że nie złożą 
broni. Przed nami kolejne manifesta-
cje.

Ak

Protestują także mieszkanki powiatu

Nie tylko świdniczanki manifestują wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Na ulice regularnie wychodzą mieszkanki Strzegomia i 
Świebodzic. 

foto: D. Gębala
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Przypomnijmy, w czwartek 22 paź-
dziernika Trybunał Konstytucyjny wy-
dał decyzję mówiąca o tym, że aborcja 
przypadku wystąpienia ciężkich i nie-
odwracalnych wad płodu, jest niezgod-
na z konstytucją. Od tamtego czasu co-
dziennie na ulice wychodzą setki pro-
testujących. Każdego dnia protestują 
także świdniczanie. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 30 paź-
dziernika, która miała charakter zdalny, 
radni przyjęli specjalne stanowisko w tej 
sprawie. 

Treść stanowiska:
Na podstawie § 29 pkt 3 Statutu 

Gminy Miasto Świdnica, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XLVIII/523/18 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 
września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Miasto Świdnica, Rada 
Miejska w Świdnicy składa oświadcze-
nie w sprawie wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego. 

W czwartek, 22 października Trybu-
nał Konstytucyjny wydał wyrok (w spra-
wie sygn. akt. K 1/20), w którym orzekł o 
niekonstytucyjności przepisu pozwalają-
cego na dokonanie aborcji w przypadku 
wystąpienia ciężkich i nieodwracalnych 
wad płodu lub nieuleczalnej choroby za-
grażającej jego życiu. Unieważniony w 
ten sposób przepis był częścią polskiego 
prawa przez 27 lat, był wypracowanym 
kompromisem, który miał i ma szerokie 
poparcie społeczne Polaków.

Zmiana ta została wprowadzona 
w newralgicznym momencie pande-
mii COVID-19, gdzie próbuje się para-

liżować wyraźny sprzeciw społeczny 
wobec tej decyzji. Masowe protesty w 
całym kraju i w naszym mieście, dają 
wyraźny sygnał, że nie ma zgody na 
zmianę obowiązujących przepisów w 
tym zakresie.

Zmuszanie kobiet do noszenia pło-
dów z nieodwracalnymi wadami gene-
tycznymi i rodzenia dzieci martwych 
lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie 
nie powinno mieć miejsca, a tak trudna 
tragiczna decyzja zawsze powinna na-
leżeć do kobiety otoczonej opieką bli-
skich i państwa. 

Apelujemy do rządzących o powrót 
do rozmów i nowelizacji prawa w tym 
zakresie. Prosimy o niedzielenie Pola-
ków i niepodżeganie do agresji.

Jednocześnie wyrażamy poparcie 
dla protestujących i domagających się 
swoich praw.

Za wprowadzeniem stanowiska 
głosowali: Lech Bokszczanin, Jan Dzię-
cielski, Rafał Fasuga, Joanna Gadziń-
ska, Albert Gaszyński, Krzysztof Gru-
dziński, Mariusz Kuc, Danuta Morań-
ska, Marcin Paluszek, Magdalena Ru-
miancew-Wróblewska, Marcin Wach, 
Władysław Wołosz, Wiesław Żurek. 

Przeciwko byli radni Prawa i Sprawie-
dliwości, którzy wydali własne oświad-
czenie. – Ataki na kościoły i symbole reli-
gijne w naszym mieście uważamy za nie-
dopuszczalne i apelujemy do demonstru-
jących o poszanowanie miejsc modlitwy i 
wizerunku ważnych dla osób wierzących. 

Przyjmując, że manifestacje są przyjętym 
w demokracji sposobem wyrażania swo-
ich poglądów, apelujemy o kulturalny ich 
przebieg. W imię wzajemnego szacunku 
w życiu społecznym, dbając o styl debaty 
i towarzyszącego jej sporu, apelujemy o 
zaprzestanie posługiwania się pod adre-
sem osób duchownych i reprezentantów 
życia publicznego językiem uznawanym 
powszechnie za wulgarny i obraźliwy – 
odczytywał treść oświadczenia radny 
Andrzej Ora. To oświadczenie nie zyskało 
jednak poparcia rady.

Dyskusja wokół stanowiska wzbu-
dziła wiele emocji. - Aborcja to jest takie 
zabijanie na żądanie właśnie. Moralnie 
jest to nie do wytłumaczenia, bo człowiek 
nie ma prawa rozstrzygać, kto ma żyć, kto 
umrzeć – mówił radny Krzysztof Lewan-
dowski. - My jako katolicy nie możemy 
uznać, że inne grupy wchodzą do naszego 
życia. Myślę tu o skrajnie lewicowych  gru-
pach, którzy stawiają człowieka w jednym 
szeregu ze zwierzęciem. Protesty podsy-
cają ludzie dorośli, władze samorządowe, 
prezydenci miasta. Tak być nie powinno. 
Powinniśmy studzić emocje, tłumaczyć a 
nie możemy zapominać o tym, że chodzi 
tu o sumienie, które pozwala odróżnić 
dobro od zła. Aborcja staje się dla niego 
ogromnym obciążeniem. Do słów radnego 
odniosła się prezydent Beata Mokal-Sła-
niewska. - Zniszczono właśnie w Polsce 
kompromis, który wypracowany został 
wspólnie z kościołem katolickim. Uznano 
wówczas, że prawo zezwala na dokona-
nie aborcji w trzech wypadkach: m.in. w 
przypadku wad rozwojowych płodu. Po-
stawiono wtedy na wolną wolę matki. To, 
co dzisiaj radny próbował wpleść w swo-
ją wypowiedź, to są absolutne kłamstwa. 
Nikt nie mówi w tej chwili   o aborcji na 
życzenie. Protest młodych kobiet dotyczy 
wyłącznie zmian w tym zapisie. Mężczyź-
ni nie mają prawa wypowiadać się w tej 
sprawie, pan w ciąży nie był i nie będzie. 
Proszę więc się za matki nie wypowiadać 
– mówiła.          Ak

Radni wsparli protestujących. 
Dyskusja w sprawie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wzbudziła sporo emocji

30 października radni w sposób zdalny procedowali uchwały.

Od ponad tygodnia na ulice polskich miast codziennie wychodzą kobiety i mężczyźni, 
wyrażając sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Podczas sesji 30 paździer-
nika radni miejscy przyjęli stanowisko, w którym udzielili protestującym poparcia. Swoje 
oświadczenie wydali radni PiS.

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
mieszczący się przy ul. Metalow-
ców 4 w Świdnicy, od 2 listopada 
jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10:00 do 
15:00 oraz w soboty od godziny 
09:00 do 12:00.

- Wprowadziliśmy tymczasowe 
zmiany w funkcjonowaniu PSZOK w 
związku z obecną sytuacją związaną 
z epidemią COVID 19. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo mieszkańców, 
prosimy o zachowanie wszelkich 
środków ostrożności oraz stosowanie 
się do zaleceń przekazywanych przez 
pracowników punktu – mówi Kry-
stian Werecki, dyrektor Wydziału 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy.

Zmiana godzin pracy PSZOK
Przypomnijmy, że do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przyjmowane są od-
pady od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, czyli: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zuży-
te baterie i akumulatory, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zu-
żyte opony, chemikalia, w tym opa-
kowania po chemikaliach, odpady 
zielone, odpady ulegające biode-
gradacji inne niż zielone, inne od-
pady niebezpieczne powstające w 
gospodarstwach domowych, papier 
i tektura, metal, tworzywa sztucz-
ne, szkło i opakowania ze szkła, 
okna i szyby, opakowania wielo-
materiałowe, opakowania ulegające 
biodegradacji.

Oprac.

Mimo pandemii nie 
przestają trenować i za-
skakiwać dobrą formą. 24 
października w Zabrzu 
Anna i Tomasz Wojasowie 
wytańczyli mistrzostwo 
Polski w kategorii powyżej 
50 lat i wicemistrzostwo 
w kategorii powyżej 40 lat.

Mistrzostwa odbyły się 
w pełnym reżimie sanitar-
nym, bez udziału publicz-
ności. Tancerze występo-
wali w krótkich blokach 
czasowych i w niewielkich 
grupach na parkiecie.

ak

Anna i Tomasz Wojasowie 
mistrzami Polski 
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https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lech.bokszczanin?__cft__%5b0%5d=AZWXryzqJ3nTwwQ8AULlKDnFqSsQEeJ67cIvD5CUerksWZFJQ3bo1rKFdIWrCt6frnJcm6KdIN-rvQy7olNQljF5VEwMfL1V8Adw4_0i6dfh69rrC7aGPztPHOuTmhkjyvA&__tn__=-%5dK-R
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17 października otrzymała Pani 
nagrodę za całokształt działal-
ności kulturalnej? Czym dla 
Pani jest ta nagroda? Co Pani 
czuła, odbierając ją na scenie?

- Byłam bardzo wzruszona i jednocze-
śnie stremowana. Nagroda, którą przy-
znała mi pani prezydent, jest zwień-
czeniem moich wieloletnich działań na 
rzecz kultury i jest zachętą do dalszej 
pracy nad nową książką. 

Jest Pani z wykształcenia ma-
tematykiem. Uczyła Pani tego 
przedmiotu w szkole. Jak to 
się stało, że od matematyki 
odeszła Pani w stronę pisa-
nia? To dwie różnie dziedziny 
nauki.

- Matematyka i praca w szkole nie 
przeszkadzały mi w rozwijaniu moich 
pasji. Wiele czytałam i zgłębiałam ta-
jemnice nie tylko starożytnego Egiptu. 
W pewnym momencie, ze względu na 
słabość mojego głosu, przestałam pra-
cować w szkole. Miałam więcej czasu 
na pogłębianie moich zainteresowań. 
Zaczęłam pisać. Uważam, że matema-
tyka pomogła mi w kojarzeniu faktów i 
dojściu do poznania tożsamości Nefre-
tete.

Właśnie, swoją twórczość lite-
racką oparła Pani na badaniu 
losów pary królewskiej staro-
żytnego Egiptu - Echnatona i 
Nefretete. Skąd u Pani fascy-
nacja akurat tą tematyką?

- „A wszystko się zaczęło przed wielu 
laty od zjawiskowego i znaczącego dla 
mnie snu…” – to cytat z mojej drugiej 
powieści „Klucz Życia”. We śnie je-
stem w pędzącym „w przeciwną stro-
nę” pociągu, obok mnie siedzi męż-
czyzna, trzymający w ręce książkę 
„Tutanchamon” autorstwa Christia-
ne Desroches-Noblecourt. „Kiedy ją 
odłożył… Wzięłam „Tutanchamona” 
do ręki i zaczęłam przeglądać indeks. 
Znalazłam tam swoje panieńskie na-
zwisko.” Poszukując tożsamości Se-
menechkare, doszłam do bohaterów 
Wielkiej Herezji Amarneńskiej m.in. 
Echnatona i Nefretete. 

Udało się Pani ustalić, kim oni 
byli?

- Przez ponad 3 tysiące lat nikomu 
się nie udało rozwiązać zagadki, kim 
był/była Semenechkare, oraz kim 
byli Echnaton i Nefretete. Mnie naj-
bardziej poruszył los Nefretete. Jeżeli 
chcemy rozwiązać zagadkę jej tożsa-
mości, musimy odrzucić dotychczaso-
we schematy myślenia. Tak postąpi-
łam i jestem przekonana, że Nefretete 
i Helena ze Sparty to ta sama osoba. 

Echnaton to księżniczka Satamon, 
a Semenechkare jest tożsama z Ne-
fretete. Takie stwierdzenia mogą 
oburzać niejednego egiptologa. Ja 
nie mam ambicji naukowych, ale je-
stem przekonana, że moje śledztwo w 
sprawie Nefretete jest wolne od utar-
tych schematów i budzić może wiele 
uprzedzeń.  

Od wielu lat angażuje się Pani 
w działalność społeczno-kul-
turalną. Współtworzyła Pani 
sympozja, spotkania z poezją, 
wystawy. W 2014 r. zainicjo-
wała Pani comiesięczne eku-
meniczne modlitwy o pokój 
na świecie. Dlaczego ta sfera 
odpowiedzialności społecznej, 
zaangażowania się w sprawy 
społeczne, jest tak ważna dla 
Pani?

- W latach dziewięćdziesiątych, gdy 
rodziła się nasza młoda demokracja, 
bardzo dużo osób bezinteresownie 
angażowało się w działania kultu-
rotwórcze. Okazało się, że w naszej 
„Małej Ojczyźnie” jest wielu artystów. 
Stąd, w sposób naturalny, zaczęły 
się spotkania z poezją, prezentacje 

i wystawy. Tu wspomnę Antoniego 
Matuszkiewicza (poeta i pisarz), Ma-
riana Jachimowicza (nestor poetów 
polskich), Mariana Ruszkiewicza 
(artysta malarz), Danutę Saul-Kaw-
kę (poetka), Franciszka Kawkę (po-
eta), Mirosława Jabłońskiego (muzyk, 
kompozytor i wychowawca wokali-
stów), Marka Banaszczyka (muzyk i 
kompozytor) i Marię Skiślewicz (cho-
reograf, twórczyni zespołu „Krąg”) 
oraz wielu innych. Lubię ludzi. Aktu-
alności z kraju i ze świata przynoszą 
wiele niepokoju. Zastanawiałam się, 
jak można ludziom pomóc na miarę 
moich możliwości. „Modlitwa o Po-
kój” została zainicjowana w wyniku 
wojny w Syrii i innych konfliktów na 
świecie, w tym w sąsiedniej Ukrainie. 
Widziałam zdjęcie, które wywarło na 
mnie ogromne wrażenie: Syria, leżą-
ce na ziemi małe dziecko, w którego 
główkę wymierzone były lufy praw-
dziwych karabinów w rękach nie-
co starszych kolegów. W inicjatywę 
„Modlitwy o Pokój” zaangażowała się 
Jadwiga Linard oraz duchowni trzech 
świdnickich wyznań: Kościoła Poko-
ju, Kościoła Rzymsko-Katolickiego i 
Kościoła Prawosławnego.

Helena Semenetz-Kwiatkowska: 
mam plan na kolejną książkę

W 1992 r. współtworzyła Pani 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Człowieka „ITON”. Czym ono 
dokładnie się zajmuje?

- Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka 
ITON (Integracja Tolerancja Odrodze-
nie Niezależność) zostało powołane do 
życia w marcu 1992r. Współtworzyli je, 
poza mną i moim mężem Wiesławem 
Kwiatkowskim, m.in. Marek Michalak 
(były Rzecznik Praw Dziecka), Antoni 
Matuszkiewicz, Szczepan Bakalar-
czyk, Danuta Saul-Kawka, Franciszek 
Kawka oraz przedstawiciele pięciu 
świdnickich wyznań religijnych: pa-
stor (obecnie biskup) Waldemar Pytel, 
ks. Jacek Włostowski, pastor Wiktor 
Szpilko, pastor Tadeusz Wiśniewski i 
ks. Marian Kosiński. Stowarzyszenie 
ITON odwołuje się do człowieka jako 
integralnej, niepowtarzalnej jednost-
ki – pragnie dopomagać mu w roz-
woju, poszerzaniu samoświadomości, 
rozwiązywaniu problemów zewnętrz-
nych i organizacji bytu społecznego. 
Kieruje się zasadą, iż każdy człowiek 
jest indywidualnością twórczą, która 
powinna znaleźć, w interesie wła-
snym i ogółu, najlepsze dla swojego 
potencjału pole realizacji. Stowa-
rzyszenie ITON podejmowało różne 
działania. M.in. w 1999 r. zorganizo-
waliśmy Wigilię Przełomu Tysiącleci 
na świdnickim Rynku. W spotkaniu 
wzięli w udział prezydent Świdni-
cy i starosta powiatu świdnickiego, 
przedstawiciele świdnickich kościo-
łów oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Świdnicy, mimo 10-stopniowe-
go mrozu. To był początek corocznej 
tradycji:   Wigilii Wszystkich Świdni-
czan. 

W 2020 r. dołączyła Pani do 
Związku Literatów Polskich. 
To bardzo duże wyróżnienie. 
Czy planuje Pani napisanie i 
wydanie kolejnych książek?

- Po napisaniu drugiej książki, ze 
względów zdrowotnych, miałam 
ograniczoną możliwość pisania. Jed-
nak od kilku miesięcy poczułam in-
spirację i mam plan na nową książkę. 
Zaczęłam pisać. Nie będzie to książ-
ka o starożytnym Egipcie, ale trochę 
Egiptu w niej będzie… Chcę pokazać 
różne ludzkie uczucia i namiętności. 
Pokazać, jak zmieniały się na prze-
strzeni wieków.

Czego można Pani życzyć na 
najbliższe miesiące-lata? O 
czym jeszcze Pani marzy?

- Przede wszystkim zdrowia, ale też 
dalekich i ekscytujących podróży, 
spotkań z ciekawymi ludźmi. Kilka 
razy byłam w Egipcie, ale nie uda-
ło mi się dotrzeć do fascynującego 
miasta Nefretete i Echnatona. Byłam 
blisko Achetaton, jadąc pociągiem z 
Asuanu do Kairu. Moim marzeniem 
jest spacer po słonecznych ruinach 
ulic tego miasta, a nawet mi się ma-
rzy jego odbudowa… 

Agnieszka Komaniecka

Pisarka, organizatorka życia społeczno-kulturalnego Świdnicy, inicjatorka Wigilii 
Wszystkich Świdniczan. Nagrodzona przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską za cało-
kształt działalności kulturalnej. – Ta nagroda jest zachętą do dalszej pracy nad nową książ-
ką – mówi Helena Semenetz-Kwiatkowska.

Helena Semenetz-Kwiatkowska w towarzystwie męża Wiesława Kwiatkowskiego 17 paździer-
nika odebrała nagrodę prezydent Świdnicy za całokształt działalności kulturalnej.
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https://iton.org.pl/2019/05/12/wigilia-przelomu-tysiacleci-na-swidnickim-rynku/
https://iton.org.pl/2019/05/12/wigilia-przelomu-tysiacleci-na-swidnickim-rynku/
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Uroczystość rozpoczęła przedsta-
wicielka jury Młodzieżowej Rady Mia-
sta Świdnica, ogłaszając przyznane 
przez Radę wyróżnienie w konkursie 
„Okiem młodych” – Amatorzy, które 
spośród siedmiu filmów konkurso-
wych przypadło w tym roku fabule 
z Francji – „Tabula Rasa” w reżyserii 
Sarah Carmen Martin – za „świeże, 
nietuzinkowe podejście do powszech-
nie wykorzystywanego motywu nie-
zrozumianej nastolatki. Dopełniona 
tajemniczym klimatem i sprawnie do-
braną, nienachalną scenografią, histo-
ria Aminy skłania odbiorcę do reflek-
sji, a nawet pozwala na uosobienie się 
z główną bohaterką. […]”

Główną nagrodę w konkursie 
amatorskim otrzymało Dziecięce Stu-
dio animacji DRF z Uzbekistanu za 
krótki metraż „Wygodna pozycja”. Jury 
w składzie Aleksandra Hamkało, Ma-
ciej Kędziora i Krzysztof Kuc zgodnie 
stwierdziło, że ten „mistrzowsko zre-
alizowany, jednocześnie będący na-
tchniony dziecięcym wyobrażeniem 
świata film […], spokojnie mógłby zna-
leźć się wśród list najlepszych animacji 
z całego świata.” Jury przyznało także 
wyróżnienia dla filmów „Untersberg, 
czyli dzieje Czerwonego Papy” (reż. 
Mateusz Rzepka) oraz „Tato, gdzie je-
steś” (reż. Pedro Furguim).

W konkursie „Okiem młodych” – 
Fabuła, nagroda „Niepełny kadr” przy-
znawana przez jury osób z niepełno-
sprawnościami z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Mokrzeszowie, przy-
padła filmowi „Poza świadomością” 

w reżyserii Marion Jhöaner. Statuet-
ka, która poleci aż do Paryża, została 
ręcznie wykonana przez uczestników 
warsztatów.

Główna nagroda w konkursie fa-
bularnym została przyznana Michało-
wi Ciechomskiemu za krótki metraż 
„Uległość”. Członkowie jury – Adria-
na Prodeus, Rafał Zawierucha i Piotr 
Dylewski, nagrodzili film za „przemy-
ślany i dopracowany w każdej rybiej 
łusce świat, który tonie i umiejętne 
połączenie dramatu z czarnym hu-
morem. To historia dająca odwagę do 

walki z systemem, bo przewrotny ty-
tuł „Uległość” mówi naprawdę o tym, 
jak nie dać się złapać w sieć opresji i 
nie wybierać tylko najłatwiejszej dro-
gi.” Jury przyznało także wyróżnienia 
dla filmów „Obłęd” (reż. Jakub Drob-
czyński) oraz „Sun Dog” (reż. Dorian 
Jespers).

W konkursie „Okiem młodych” – 
Dokument, nagrodę „Kinematogra-
fek” przyznawało Jury osadzonych z 
Aresztu Śledczego w Świdnicy, którzy 
poza festiwalem biorą udział w licz-
nych warsztatach filmowych i sami są 
autorami dwóch filmów dokumental-
nych zrealizowanych w ramach pro-
gramu resocjalizacyjnego „Kocham 
Kino”. Kierownik działu penitencjar-
nego przekazał werdykt Jury, które 
nagrodziło film Mariusza Rusińskiego 
– „Julia nad morzem”. Miejsce drugie 
i trzecie otrzymały odpowiednio filmy 
„Jej obraz” (reż. Olga Papacz) i „W nocy 
wszystkie koty są czarne” (reż. Lasse 
Linder). Do twórców trafią wykonane 
samodzielnie przez osadzonych sta-
tuetki.

Jury dokumentalnej sekcji „Okiem 
Młodych” w składzie: reportażysta 
Kamil Bałuk, filmoznawca Piotr Pła-
wuszewski oraz reżyserka Agnieszka 

Znamy zwycięzców 
6. Świdnickiego Festiwalu 
Filmowego Spektrum!

W sobotę, 31 października, 6. Świdnicki Festiwal Spektrum, który w tym roku odby-
wał się wyjątkowo w trybie ONLINE, zakończył się uroczystą galą wręczenia nagród, pod-
czas której poznaliśmy tegorocznych laureatów. Ogłoszenie werdyktu transmitowane na 
żywo prowadził dziennikarz Jan Pelczar. Nagranie jest także dostępne na oficjalnym profilu 
Spektrum na platformie facebook.

Po raz siódmy swoją nagrodę przyznało jury złożone z osadzo-
nych Aresztu Śledczego w Świdnicy. Tym razem wyróżniono film 
„Julia nad morzem” w reżyserii Mariusza Rusińskiego. Reżyser on-
line podziękował za nagrodę. 

Zwiefka, po burzliwych dyskusjach, 
postanowiło przyznać nagrodę głów-
ną ex aequo dwóm tytułom. „Efekt 
halo” w reż. Patrycji Polkowskiej urzekł 
jurorów za „wielość głosów, przekonu-
jąca prostota formy i świadomość for-
my i otwarcie na to, co poza kadrem 
i poza ostatnim ujęciem, natomiast 
w filmie „W nocy wszystkie koty są 
czarne” w reż. Lasse Linder, docenio-
no „dojmujący i niezwykle świadomy 
portret samotności i izolacji, w której 
w ostatnich miesiącach wszyscy do-
świadczamy.”

6. edycja Świdnickiego Festiwalu 
Filmowego Spektrum miała planowo 
odbyć się w formule hybrydowej w 
dniach 24-31 października w Świdnicy, 
ale z uwagi na sytuację pandemiczną, 
organizatorzy podjęli decyzję o prze-
niesieniu wydarzenia w całości do 
sieci. Widzowie mieli okazję oglądać 
konkursowe krótkie metraże i wy-
brane filmy pełnometrażowe z kon-
kursu SPEKTRUM, za pośrednictwem 
platformy mojeekino.pl, a spotkania 
na żywo z gośćmi Spektrum, m.in. 
Agnieszką Holland, Lechem Majew-
skim czy Jagodą Szelc – odbywały się 
na festiwalowym facebooku.

Świdnicki Festiwal Filmowy Spek-
trum jest organizowany przez Świd-
nicki Ośrodek Kultury i Wrocławską 
Fundację Filmową oraz finansowany ze 
środków miasta Świdnica – oficjalnego 
mecenasa wydarzenia i współfinan-
sowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Oprac. 
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a Statuetki dla laureatów głównych nagród w 
Konkursach „Okiem młodych zostały wyko-
nane przez wrocławskie studio Zakwas. 
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name is woman… bizneswoman” to 
zapis 73 kobiecych opowieści o ży-
ciowych doświadczeniach. Każde z 
tych doświadczeń jest inne, jak inne 
są kobiety, drogi czy biznesy. - Być 
może zobaczysz w tych historiach sie-
bie i swoje dylematy. Zobaczysz też, 
że nigdy nie jest za późno na zmianę. 
Chciałybyśmy, żebyś poczuła się zain-
spirowana tym, czego doświadczyły-
śmy w różnym wieku, dążąc z uporem 
do realizacji swoich celów. Życzymy 
Tobie i sobie, by ta książka była iskier-
ką, która Cię zapali, która przypomni 
Ci, jak bardzo jesteś wartościowa i jak 
wiele cudownych rzeczy możesz zrobić. 
Z naszej książki dowiesz się, czego na-
uczyły nas nasze doświadczenia życio-
we i biznesowe. Jak przez nie przeszły-
śmy i jakie wnioski z nich wyciągnęły-
śmy. Przeszłość to lekcje, które warto 
odrobić. Przekonasz się, że inwestując 
w swój rozwój, pomnażasz swoje bo-
gactwo wewnętrzne a tego nie odbie-
rze Ci nikt, ale też zwiększasz swoją 
szansę na interesującą pracę, świet-

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy zaprasza na wystawę „W 
obcych mundurach. Polacy – jeńcy 
I wojny światowej”. To historia żoł-
nierzy, którzy przez splot wydarzeń 
musieli walczyć w barwach zabor-
czych armii.

Wystawa prezentuje losy żoł-
nierzy polskiego pochodzenia, któ-
rzy walcząc w ramach armii zabor-
czych w latach I wojny światowej, 
nierzadko stawali naprzeciw sie-
bie na polu walki, a po przegranej 
bitwie trafiali do niewoli różnych 
państw. – Ekspozycja prezentuje sy-

tuację ok. 400 tys. Polaków – żołnie-
rzy państw zaborczych w obozach 
jenieckich utworzonych przez Au-
stro-Węgry, Francję, Niemcy, Rosję 
i Włochy, poczynając od momen-
tu dostania się do niewoli poprzez 
długotrwałą nierzadko izolację, 
aż po powrót do kraju – informuje 
Katarzyna Poznańska, kierownik 
Wypożyczalni Naukowej i Czytelni 
Czasopism.

Wystawę można oglądać do koń-
ca listopada na parterze i I piętrze 
biblioteki.

ak

Kobiety zmieniają świat 
– niezwykłe spotkanie 
w bibliotece za nami

ne zarobki i lepsze relacje.   Jeżeli się 
rozejrzysz, zobaczysz ludzi gotowych 
wyciągnąć do Ciebie pomocną dłoń. 
Dostrzeżesz, że Twoje własne historie i 
doświadczenia życiowe są fundamen-
tem pod budowę Twojego świata. Że 
warto być sobą, żyć w zgodzie ze swo-
imi wartościami i wsłuchiwać się w 
siebie bo tam są wszystkie odpowiedzi. 
Jesteśmy trenerkami i bizneswomen-
kami, prowadzimy swoje firmy i całe 
nasze życie zawodowe i osobiste jest 
pełne najróżniejszych doświadczeń, 
które doprowadziły nas do miejsca, w 
którym czujemy się spełnione. Jednak 
nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego 
słowa. Działamy i chcemy do działania 
zainspirować inne kobiety. Wierzymy, 
że kobiety zmieniają świat. Że bycie 
silną i jednocześnie empatyczną nie 
wyklucza się, a pozwala podnosić się z 
porażek i pomagać innym – zachęcają 
do przeczytania książki autorki.

Spotkanie w bibliotece prowadziła 
Monika Bisek-Grąz.

ak
Autorki książki „My name is woman… bizneswoman” odwiedziły 22 października Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Świdnicy. 

Cztery kobiety biznesu, cztery 
niezwykłe historie i drogi do speł-
nienia. Autorki książki „My name is 
woman… bizneswoman” odwiedziły 
22 października Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Świdnicy. 

Sylwia Petryna, Marzena Sto-
kłosa, Mariola Kruszyńska, Magda-
lena Falkowska i Małgorzata Niski 
w czwartkowe popołudnie, 22 paź-
dziernika odwiedziły bibliotekę i spo-
tkały się z czytelnikami. Książka „My 
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Polacy w obcych mundurach 
– niezwykła wystawa w bibliotece 

Wystawę można oglądać do końca listopada na parterze i I piętrze biblioteki.
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Utalentowany organista znalazł 
się w gronie 20 osób, którym Funda-
cja Santander przyznała stypendium 
artystyczne. Został też laureatem 
Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Religijnej w Rumii.

To duży sukces, biorąc pod uwagę, 
że do fundacji wpłynęło 395 zgłoszeń. 
Jakub zdobył stypendium po raz drugi 
z rzędu.

To nie jedyny sukces, jaki w ostat-
nim czasie udało się osiągnąć Jakubo-
wi. W piątek 23 października został, 
po raz kolejny, laureatem konkursu 
organowego w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Religijnej 

im. ks. Stanisława Ormińskiego, zdo-
bywając III miejsce. 

Jakub urodził się w Świdnicy 31 
grudnia 2004 roku. Uczy się w Ogól-
nokształcącej Szkole Muzycznej I i II 
st. im. Karola Szymanowskiego we 
Wrocławiu (dawna Łowiecka). Jest w 
klasie IV szkoły II stopnia (tzn. reali-
zuje równolegle program II klasy li-
ceum ogólnokształcącego i IV klasy 
szkoły muzycznej II stopnia – to cykl 
sześcioletni), a nauki gry na organach 
uczy się u profesora Piotra Rojka – 
dziekana Wydziału Instrumentalnego 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Oprac. 

Jakub Moneta 
z kolejnymi skucesami

Jakub Moneta został, po raz kolejny, laureatem konkursu organowego w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego. 
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Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” wy-
grała przetarg na zakup gruntów w 
jaworzyńskiej podstrefie. Na działce 
wielkości prawie 4 hektarów powsta-
nie hala o powierzchni ok 5 tys. m2.

Za działkę w Pasiecznej WSSE 
„INVEST-PARK” zapłaci ponad 2 mi-
liony złotych. Budowa hali ma się za-
kończyć w 2021 r. Swoją siedzibę w 
niej znajdzie 3-4 przedsiębiorców.

Inwestycja wpisuje się w program 
budowy hal przemysłowych, jaki w 
2019 r. roku ogłosił zarząd WSSE „IN-
VEST-PARK”. Zakłada on budowę sze-

Ponad 2,5 mln zł. kosztować 
będzie „Przebudowa i rozbudo-
wa publicznej drogi gminnej nr 
112503D w Witoszowie Dolnym” 
współfinansowana ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
W efekcie na odcinku 1,05 km po-
wstaną 2 pasy o szerokości 2,5m. 
Obecnie trwają prace związane z 
wykonaniem kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej.

W pasie drogowym zostaną 
umieszczone sieci infrastruktury 
drogowej: kanalizacja deszczowa, sa-
nitarna oraz wodociągowa, jak rów-

WSSE „INVEST-PARK” 
wybuduje halę przemysłową 
w Jaworzynie Śląskiej 

ściu bliźniaczych obiektów w Wałbrzy-
chu, Jaworzynie Śląskiej i Ząbkowicach 
Śląskich, Nysie, Brzegu oraz w wielko-
polskiej Wrześni. Wszystkie mają być 
gotowe w 2022 r. Każda z nich ma mieć 
powierzchnię około pięciu tysięcy me-
trów kwadratowych z możliwością po-
dzielenia na cztery moduły. Przy każdej 
przygotowane zostanie odpowiednie 
zaplecze: parking, plac manewrowy i 
tereny zielone. Łączna wartość projek-
tu szacowana jest na 120 milionów zło-
tych, przy czym do kwoty tej nie wlicza 
się kosztów zakupu gruntów.
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W nowej hali siedzibę znajdzie 3-4 przedsiębiorców.

Trwa przebudowa drogi 
w Witoszowie Dolnym

nież elementy oświetlenia ulicznego. 
Budowa przedmiotowej drogi ma na 
celu poprawienie bezpieczeństwa 
ruchu. Wody opadowe z drogi zosta-
ną odprowadzone do istniejących i 
nowo projektowanych rowów przy-
drożnych oraz nowo projektowanej 
kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji inwestycji pla-
nowany jest na II kwartał 2021 r. War-
tość całkowita projektu: 2 591 581,12 
zł brutto. Wartość dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych: 1 759 693,73zł brutto.

Oprac.

Rozpoczynają się prace związane z przebudową drogi w Witoszowie Dolnym.
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Koniec z bezkarnym podrzucaniem 
śmieci w Strzegomiu

Monitoring pojawi się w miej-
scach, gdzie najczęściej podrzuca-
ne są śmieci i gdzie istnieje problem 
z odpowiednim sortowaniem przez 
mieszkańców. Cel jest prosty – po 
pierwsze, przy pomocy foto – pułapek 
będzie sprawdzane, czy śmieci nie są 
podrzucane, a po drugie, czy są odpo-
wiednio segregowane do kubłów.

Problem z sortowaniem i podrzu-
caniem odpadów jest spory. Wynika 
to z tego, że wiele osób nie stosu-
je się do zaleceń i niedbale segregu-
je śmieci. Plastik bardzo często trafia 
do kubłów przeznaczonych na papier 
i odwrotnie. Lokatorzy mieszają gruz, 
butelki i tworzywa sztuczne z innymi 
odpadami. Altany śmietnikowe pełne 
są starych mebli czy zużytego sprzę-
tu AGD. –  Wiele osób wciąż nie zdaje 
sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie 
śmieci poza wyznaczonymi do tego 
miejscami jest karalne. Nie można po-
stawić kanapy obok śmietnika czy alta-
ny śmietnikowej poza terminem wska-
zanym w harmonogramie lub też ją 
podrzucić innej wspólnocie, licząc na 
to, że ktoś ją wywiezie. Podrzucający 
śmieci są wręcz przekonani, że uda im 
się zostawić śmieci i odjechać bezkar-
nie – mówi Małgorzata Kus–Pożoga z 
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Wyrzucanie śmieci w inne, niż 
przeznaczone na to miejsca grozi karą 
grzywny. – Osoby, które udało się nagrać 
i zidentyfikować, muszą liczyć się z tym, 
że zostaną ukarane mandatem w wyso-
kości 500 złotych –  dodaje  Małgorzata 
Kus–Pożoga. Jeżeli np. ktoś wyrzuci 
starą sofę obok kubłów w innym ter-
minie, niż data zbiórki śmieci wielkoga-
barytowych, za jej wywiezienie zapłacą 
wszyscy mieszkańcy. Dzięki monito-
ringowi znacznie szybciej i skuteczniej 
będzie odbywać się weryfikacja prawi-
dłowego sortowania odpadów oraz uda 
się zidentyfikować osoby podrzucające 
śmieci, które do tej pory były bezkar-
ne. – Powodem montażu foto – pułapek 
jest fakt, że wiele osób nie przejmuje się 
segregacją oraz utrzymaniem porządku. 
Papier trafia do pojemników na plastik, 
a obok wiat śmietnikowych rosną sterty 
różnych śmieci. Stare meble, dywany, 
kanapy, opony – to tylko niektóre rzeczy, 
jakie można zobaczyć pod kontenerami 
i altanami śmietnikowymi –  informu-
je Małgorzata Kus–Pożoga.  Lokalizacja 
urządzeń będzie się rotacyjne zmieniać, 
a miejsca, w których będą montowane, 
pozostaną tajemnicą. Tymczasem od-
pady można zawieźć i bezpłatnie oddać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

jc
Monitoring pojawi się w miejscach, gdzie najczęściej podrzucane są śmieci i gdzie istnieje pro-
blem z odpowiednim sortowaniem przez mieszkańców.

Gmina Strzegom zakłada foto – pułapki, których zada-
niem będzie monitorowanie prawidłowej segregacji odpa-
dów i niwelowanie bezkarnego podrzucania śmieci. 
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Gmina Strzegom planuje remont, 
przebudowę i adaptację pomiesz-
czeń, dzięki czemu komfort uczestni-
ków warsztatów znacznie się poprawi. 
Obiekt, w którym odbywają się warsz-
taty, zostanie powiększony o ponad 280 
metrów. Zespół Szkół Specjalnych w 
Strzegomiu nieodpłatnie użyczył swoją 
powierzchnię w porozumieniu ze Sta-
rostwem Powiatowym w Świdnicy.

Powstanie świetlica  
i pracownie

W miejscu, w którym znajduje się 
obecna świetlica, powstanie pracownia 

Po raz czwarty 30 października 
pływacy spotkali się na krytym ba-
senie w Żarowie, aby zmierzyć się 
nie tylko w bezpośredniej rywaliza-
cji między sobą, ale i z rekordem do 
pokonania. Nocne pływanie w Żaro-
wie na dobre zagościło w kalendarzu 
sportowych wydarzeń gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi ob-
ostrzeniami, impreza odbyła się bez 
udziału publiczności, ale nie zabrakło 
sportowych emocji. Po raz pierwszy 
w historii zawodów zwyciężyła ko-
bieta Dominika Sasin. Po trzydziestu 
minutach pływania osiągnęła rezultat 
2175 m. Wśród panów triumfował Alan 

Wojtowicz z wynikiem 2025 m. Naj-
młodszym uczestnikiem zawodów był 
Tomasz Wiśniewski (8 lat), a najstar-
szym zawodnikiem siedemdziesięcio-
trzyletni Henryk Niewęgłowski.

Rekordu 77 km i 525 metrów nie 
udało się pobić. Najlepszy dystans 
przepłynęli Łukasz Kułakowski 1275, 
Dawid Kalinin 1275, Anna Tomczak 
1275, Justyna Świdnicka 1225, Lilianna 
Zgraja 1200, Dariusz Kalinin 1125, Ma-
ria Suchodolska 1125, Paweł Cempura 
1050 (+500 PK), Tomasz Wiśniewski 
1000, Agnieszka Perska 1000, Henryk 
Niewęgłowski 950.

Oprac.

Nocne pływanie na żarowskim basenie 

Nocne pływanie w Żarowie na dobre zagościło w kalendarzu sportowych wydarzeń gminy. 
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Nowa świetlica dla uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu

Budynek, w którym odbywają się warsztaty, zostanie przebudowany. Powstanie nowa 
świetlica i pracownia garncarska, a pomieszczenia zostaną doposażone w nowe sprzęty.

chcieli go wypróbować – dodaje Sabi-
na Kubacka.  Kierownik warsztatów 
ma nadzieję, że remont pomieszczeń 
wystartuje już w połowie listopada. 
Pracownie zostaną doposażone w 
elementy manualne dla uczestników 
warsztatów.

Pomagają niepełnosprawnym  
w życiu społecznym

Placówka działa od 2013 roku. 
Podopieczni mają zapewniony po-
byt dzienny, rehabilitację społeczną, 
zawodową oraz możliwość poprawy 
funkcjonowania w życiu społecznym. 
Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób 
z niepełnosprawnością w Strzegomiu 
działa od grudnia 2013 roku. – Początki 
naszej działalności były bardzo trudne. 
Często natrafialiśmy na wiele prze-
szkód. Na szczęście są jeszcze ludzie o 
wielkich sercach. Obecnie warsztaty 
funkcjonują z zachowaniem wszelkich 
obostrzeń sanitarnych. Jeden terapeu-
ta pracuje z trzema uczestnikami. Po-
mieszczenia są dezynfekowane według 
wytycznych – informuje Sabina Kubac-
ka.  W obiekcie znajduje się pięć sal z 
różnymi pracowniami – informatycz-
ną, artystyczną, krawiecko-tkacko–
hafciarska, techniczną i ogrodniczo- 
bukieciarską. – Bardzo bym chciała, aby 
nasze zajęcia odbywały się jak najdłu-
żej, a placówka nie została zamknięta 
ze względu na stan pandemii. Początek 
roku nie należał do łatwych. Warsztat 
został zamknięty, a wielu naszych pod-
opiecznych popadło w stany depresyjne 
– mówi Sabina Kubacka.

Warsztaty mają przygotować 
uczestników do podjęcia pracy i od-
bywania praktyk zawodowych. Udział 
w zajęciach rozwija preferencje zawo-
dowe, umożliwia nabywanie nowych 
umiejętności. Uczestnicy tworzą pra-
ce dekoracyjne, stolarskie, przygoto-
wują posiłki, pielęgnują tereny zielone, 
szyją ręcznie oraz maszynowo, wyko-
nują prace porządkowe, działają na 
rzecz społeczności lokalnej, wykonują 
prace ogrodowe i konserwatorskie.

JC

garncarska ze specjalnym piecem ce-
ramicznym. - Odkąd zostałam kierow-
nikiem, od ponad sześciu lat pracownia 
garncarska była moim pomysłem i wiel-
kim marzeniem. Bardzo się cieszę, że 
zostanie ono spełnione, ponieważ glina 
jest niesamowitym narzędziem do pra-
cy z podopiecznymi. Jestem terapeutą z 
wieloletnim stażem i z doświadczenia 
wiem, że podczas pracy z gliną uczest-
nicy przełamują wiele barier, również 
takich swoich, osobistych. Glina to 
bardzo plastyczny materiał, który daje 
wiele możliwości –  mówi  Sabina Ku-
backa,  kierownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu. 

W pomieszczeniach, w których 
jeszcze znajdują się wykładziny PCV, 
zostaną zmienione na płytki podłogo-
we. W niektórych oknach są jeszcze 
kraty, które po remoncie zostaną zde-
montowane. W planach jest montaż 
nowego natrysku dla osób z niepełno-
sprawnością. –  Moje marzenie zwią-
zane z doposażaniem placówki byłoby 
niemożliwe do spełnienia, gdyby nie 
zaangażowanie władz miasta, w tym 
samego burmistrza miasta, Zbigniewa 
Suchyty. Piec ceramiczny do pracowni 
został już zakupiony. Jak tylko go przy-
wieziono, radości uczestników nie było 
końca. Nasi podopieczni natychmiast 

Placówka działa od 2013 roku. Podopieczni mają zapewniony pobyt dzienny, rehabilitację społeczną, zawodową oraz możliwość poprawy funkcjo-
nowania w życiu społecznym.
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Dabro-Bau Polonia-Stal Świdni-
ca pokonała rezerwy Miedzi Legnica, 
notując tym samym drugie zwycię-
stwo pod rząd na własnym boisku i 
pierwsze czyste konto w bieżącym 
sezonie.

Świdniczanie sięgnęli po kom-
plet punktów dzięki zaangażowaniu, 
uważnej grze w szykach obronnych 
i dominacji fizycznej nad rywalami 
z Legnicy. Pierwszy i jak się okazało 
jedyny gol w spotkaniu padł w 11. mi-
nucie. Po centrze Wojciecha Szuby z 
rzutu rożnego najprzytomniej w polu 
karnym zachował się Robert Myrta, 
który po niemałym zamieszaniu umie-
ścił piłkę w bramce. Po objęciu prowa-
dzenia gospodarze nieco cofnęli się do 
defensywy, oddając przestrzeń do gry 
piłkarzom Miedzi. Zawodnicy z Legni-
cy nie mieli jednak wiele do powiedze-

nia w starciu z twardą i nieustępliwą 
defensywą świdniczan. Po zmianie 
stron obraz spotkania nie uległ zmia-
nie. Goście starali się przedrzeć pod 
pole karne Kota, a gospodarze raz po 
raz wyprowadzali groźne kontrataki. 
Najlepszą okazję do podwyższenia re-
zultatu w 52. min. zmarnował Bartosz 
Paszkowski, który w sytuacji sam na 
sam oddał strzał tuż obok prawego 
słupka golkipera gości. Ostatecznie 
wynik spotkania nie uległ zmianie i 
gospodarze w pełni zasłużenie mogli 
wznieść ręce w geście triumfu. Polo-
nia-Stal po rozegraniu 14 spotkań ma 
na koncie 10 punktów

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – 
Miedź II Legnica 1:0 (1:0)

11’ Myrta
Polonia-Stal: B. Kot, P. Paszkowski, 

W dniach 24-25 października w 
okolicach Radkowa zorganizowany 
został rajd 2. Kipard Rally Tarmac 
Masters będący ostatnią rundą cy-
klu Tarmac Masters oraz Mistrzostw 
Dolnego Śląska. Na mecie rajdu świd-
nicka załoga Krzysztof Trybus/Ma-
ciej Uss mogła się cieszyć z kolejnego 
wywalczonego tytułu Mistrzów Dol-
nego Śląska.

W rajdzie wystartowała ponow-
nie duża grupa aut klasy R5 znanych 
z Mistrzostw Polski, kierowanych 
przez m.in. Grzegorza Grzyba, Kac-
pra Wróblewskiego, Łukasza Byś-
kiniewicza oraz załogi zagraniczne 
takie jak Peter Gavlak i Erik Cais. 
– Naszym założeniem na ten rajd 

była meta i zdobycie punktów, któ-
re wystarczą nam do zdobycia tytu-
łu mistrzowskiego na koniec sezonu. 
Odcinki były wymagające i miejsca-
mi bardzo zdradliwe, o czym nieste-
ty przekonało się bardzo dużo załóg. 
W wyniku wypadków niestety nie 
pojechaliśmy aż połowy odcinków 
przewidzianych w harmonogramie. 
Zgodnie z założeniami pojechaliśmy 
bez zbędnego ryzyka i ukończyliśmy 
rajd na 3. miejscu w klasie TM5, 
dzięki czemu staliśmy się mistrza-
mi cyklu Tarmac Masters oraz Mi-
strzami Dolnego Śląska – opowiada 
Krzysztof Trybus.

Daniel Gębala

Mistrzowska 
wizyta 
Marka Plawgo

Dwukrotny olimpijczyk, wie-
lokrotny medalista Mistrzostw 
Europy i Mistrzostw Świata, były 
lekkoatleta Marek Plawgo, 22 paź-
dziernika odwiedził uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Świdnicy.

Spotkanie z uczniami odbyło 
się w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Warsztaty z Olimpijczykiem”. Ma-
rek Plawgo opowiadał o kulisach 
życia sportowca i o najważniejszych 
momentach ze swojej kariery. Jak 
sam przyznał, już od najmłodszych 
lat marzył, by w przyszłości zostać 
sportowcem. – Nigdy nie miałem 
etapu, że chciałem zostać policjan-
tem czy strażakiem. Od zawsze 
chciałem być sportowcem, choć na 
początku marzyła mi się koszyków-
ka! To były te czasy, kiedy na parkie-
tach NBA brylował Michael Jordan. 
Utytułowany płotkarz przestrzegał 
uczniów, aby pamiętać, że poza ka-
rierą sportowca bardzo ważna jest 
także edukacja. – Jeśli postawicie na 
sport, nie możecie zapomnieć, że ka-
riera sportowca jest krótka. Należy 
się właściwie przygotować, na „życie 
po życiu” – mówił Marek Plawgo. 
Uczniowie mogli na własne oczy zo-
baczyć, brązowy medal Mistrzostw 
Świata w biegu przez płotki na 400 
metrów, zdobyty przez płotkarza 
podczas czempionatu w 2007 roku 
w Osace.

Daniel Gębala

Marek Plawgo opowiadał o kulisach życia 
sportowca i o najważniejszych momen-
tach ze swojej kariery.

Przypieczętowali mistrzowskie tytuły!

Załoga Krzysztof Trybus/Maciej Uss wywalczyła kolejny tytuł Mistrzów Dolnego Śląska.

Cenna wygrana 
z rezerwami Miedzi

Sowa, Salamon, Sztylka, Borowy, Bar-
ros, Szuba, B. Paszkowski, Krakowski, 
Myrta oraz Jaroszyński, Szczygieł, 
Białas
Pozostałe wyniki 15. kolejki, 15.10:
▪ LKS Goczałkowice Zdrój – Foto-Higiena 
Gać 3:2
▪ Górnik II Zabrze – Pniówek Pawłowice 
0:2
▪ Piast Żmigród – ROW 1964 Rybnik 6:0
▪ Ślęza Wrocław – Polonia Nysa – mecz 18 
listopada
▪ Zagłębie II Lubin – Rekord Bielsko-Biała 
1:2
▪ Polonia Bytom – Lechia Zielona Góra 2:0
▪ Ruch Chorzów – Gwarek Tarnowskie 
Góry 5:1
▪ MKS Kluczbork – Stal Brzeg – przełożo-
ny na 12 grudnia z powodu koronawirusa
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – pauza

Daniel Gębala

To drugie zwycięstwo To drugie zwycięstwo 
piłkarzy Dabro-Bau piłkarzy Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica.Polonia-Stal Świdnica.
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Drużyna czeskiej hokejowej Extraligi, HC 
Dynamo Pardubice szlifowała swoją formę na 
tafli świdnickiego lodowiska! Dla sześciokrot-
nych mistrzów swojego kraju to już drugie 
zgrupowanie w naszym mieście.

– Pierwszy obóz odbył się w dniach 23-26 paź-
dziernika, a drugi w terminie 28 października - 2 
listopada. Łącznie z zawodnikami i całym sztabem 
szkoleniowym do Świdnicy przyjechało 45 osób. 
Regularne treningi na naszym lodowisku podję-
ła też występująca w III lidze czeskiej drużyna z 
partnerskiego dla Świdnicy Trutnova. Dodatkowo 
trenują też młodzieżowe szkółki hokejowe z Czech 
– informuje Przemysław Grzyb ze Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Daniel Gębala

Pewne 
zwycięstwo 
świdnickich 
siatkarek

Nie były faworytem tego spo-
tkania, ale stanęły na wysokości 
zadania i pokazały, jaki drzemie 
w nich potencjał! Siatkarki MKS 
IgnerHome Volley Świdnica w so-
botę 22 października pokonały na 
wyjeździe UKS Jedynkę Siewierz 
3:0!

Sztab szkoleniowy świdnickiej 
ekipy po raz pierwszy w tym se-
zonie miał do dyspozycji wszyst-
kie najważniejsze zawodniczki. 
Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Biało-zielone podjęły rę-
kawice i zagrały kapitalne zawody 
w Siewierzu. Zwłaszcza pierwsza 
i druga partia dostarczyła bardzo 
dużo emocji. Na szczęście w klu-
czowych momentach to świdni-
czanki zachowywały więcej zimnej 
krwi, przechylając szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. Trzeci i jak 
się okazało, ostatni set należał już 
do formalności. – Cieszy nas wy-
grana za trzy punkty, ponieważ 
pojechaliśmy do silnego przeciw-
nika. Nastawiliśmy się na walkę i 
wiedzieliśmy, ze przeciwnik posta-
wi wysoko poprzeczkę, co pokazały 
wyniki pierwszych dwóch setów. 
Jestem bardzo dumny i zadowolo-
ny z postawy całego zespołu. Mam 
nadzieje, że problemy, które mie-
liśmy, już nas opuściły i możemy 
dalej skupić się na ciężkiej pracy 
– komentuje trener Mateusz Dą-
browski.

UKS Jedynka Siewierz – MKS 
IgnerHome Volley Świdnica 0:3 

(29:31, 23:25, 19:25)

MKS IgnerHome Volley Świdni-
ca: Woźniak, Śmidowicz, Nata-
nek, Cichowlas, Krusiewicz, Ma-
ciejewska, Maziakowska, Gałązka, 
Zembowicz, Kołodziejczak, Rut, 
Mieczkowska

Najlepszą zawodniczką spo-
tkania została kapitan świdnickie-
go zespołu Alicja Krusiewicz. Nie-
stety, wszystkie pozostałe mecze 
zaplanowane w ramach 6. kolejki 
zostały przełożone… Powód? Roz-
przestrzeniający się koronawirus. 
Miejmy nadzieję, że już wkrótce 
sytuacja ustabilizuje się na tyle, że 
rozgrywki będą mogły przebiegać 
bez żadnych komplikacji.

Daniel Gębala

COVID-19 storpedował 
imprezy biegowe 

- Biorąc pod uwagę wzrost wy-
krytych infekcji, rosnące poczucie 
zagrożenia epidemiologicznego i 
nadchodzące kolejne ograniczenia, 
„składamy broń”. To wyłącznie na nas 
ciąży odpowiedzialność za to, aby im-
preza mogła się odbyć bezpiecznie i 
w granicach obowiązujących przepi-
sów – poinformowali organizatorzy 
6. RST Półmaratonu Świdnickiego. 
Przypomnijmy, że jedna z najważ-
niejszych imprez sportowych w mie-
ście była zaplanowana na 7 listopa-
da. Do podobnych wniosków doszedł 
także Świdnicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, czyli główny organizator 
cieszącego się sporą popularnością 
Świdnickiego Biegu Niepodległości, 
który tradycyjnie miał się odbyć w 
dniu Narodowego Święta Niepodle-
głości. - Uważajmy na siebie, bądź-
my zdrowi i trzymajmy kciuki, aby za 
rok 13. Świdnicki Bieg Niepodległości 
mógł odbyć się w klimacie podobnym 
do poprzednich edycji! – zaapelowali 
organizatorzy.

Daniel Gębala

Czescy hokeiści trenowali formę na świdnickim lodowisku.
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Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorów listopadowych imprez bie-
gowych w naszym mieście. Niestety, w tym roku nie obędzie się 6. edycja RST Półmaratonu 
Świdnickiego oraz 13. Świdnicki Bieg Niepodległości.

Zaplanowane na listopad imprezy biegowe w tym roku nie odbędą się.

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Czescy hokeiści 
trenowali 
w Świdnicy
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