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Jesteś głodny? Na co czekasz? Weź telefon, złóż zamówienie w jednym ze świdnickich
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koronawirusa borykają się z problemami, nierzadko walcząc o przetrwanie.
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Urodziła się w województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie ziemie
ukraińskie). Pogromy ludności polskiej zmusiły ją do opuszczenia rodzinnego gniazda. Swój
azyl odnalazła na Dolnym Śląsku. Mieszkała kolejno w Bolesławicach (gmina Jaworzyna Śląska), Mrowinach (gmina Żarów), od 1969 r. – w Świdnicy. 4 listopada Franciszka Barbadyn
obchodziła 100. urodziny.
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4 listopada Franciszka Barbadyn obchodziła 100. rocznicę urodzin.

Franciszka Barbadyn urodziła
się 4 listopada 1920 r. w Sieniawie, w
województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie są to
ziemie należące do Ukrainy). Przyszła na świat jako drugie dziecko z
czworga rodzeństwa. O jciec Józef
był rolnikiem, mama Katarzyna pomagała w gospodarstwie oraz zajmowała się wychowywaniem dzieci i
prowadzeniem domu. Straciła matkę
w wieku 4 lat. Po ukończeniu szkoły
powszechnej pani Franciszka kontynuowała naukę w gimnazjum prowadzonym przez Zakon Sióstr Felicjanek w Zbarażu.
W czerwcu 1939 r. wyszła za
mąż za Jana Mazurkiewicza, który
po powołaniu do wojska brał udział
w kampanii wrześniowej, a później
jako żołnierz armii gen. Władysława
Andersa walczył między innymi pod
Monte Cassino. W czasie wojny jubilatka pracowała w gospodarstwie
rolnym rodziców. W 1940 r. na świat
przyszła jej jedyna córka Janina. PoWYDAWCA
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

gromy ludności polskiej na Ukrainie
przez banderowców zmusiły rodzinę
pani Franciszki do opuszczenia rodzinnego gniazda. Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych przybyła z córką i najbliższą rodziną do
Głubczyc, gdzie również utrzymywała się z pracy w rolnictwie. Osiedlała się kolejno w Zawiszycach w
województwie opolskim, a następnie
w Bolesławicach w gminie Jaworzyna
Śląska. W tym czasie sama wychowywała dziecko, gdyż mąż, pomimo zakończenia wojny, nie powrócił
do kraju z obawy przed czekającymi go represjami. Zmarł w 1955 r. w
Wielkiej Brytanii.
18 listopada 1958 r. zawarła związek małżeński z Walerianem Barbadynem i zamieszkała w Mrowinach.
Od tej chwili zajmowała się wyłącznie prowadzeniem domu. Jej drugi
mąż przez wiele lat był zatrudniony
na kierowniczych stanowiskach w
gospodarstwach rolnych dawnego
Kombinatu PGR. W Świdnicy FranREDAKTOR NACZELNY:
p.o. Agnieszka Komaniecka
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▪ 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
▪ Electrolux 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.

ciszka Barbadyn zamieszkuje nieprzerwanie od 17 stycznia 1969 r.
Jej wcześniejsza praca w rolnictwie
przerodziła się w pasję uprawiania
warzyw i kwiatów na działce, na której pracowała do 95. roku życia. Od
1970 r. jest wdową. Pani Franciszka
pozostaje pod troskliwą opieką swojej jedynej wnuczki. Jest prababcią
dwóch prawnucząt.
Ak
druk
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w cieniu koronawirusa

 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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

mojaswidnica.pl

Daniel Gębala
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Harcerze złożyli symboliczną wiązankę od wszystkich świdniczan pod Pomnikiem Zwycięstwa
na placu Grunwaldzkim

Co roku Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada obchodzone
jest bardzo uroczyście. Tego dnia odbywają się specjalne biało-czerwone
parady, które wiodą przez główne ulice miasta. Ponadto w święto organizowane są także koncerty, na których
można usłyszeć patriotyczne piosenki
i występy młodzieży. Niestety, w tym
roku w związku z obecną sytuacją
pandemiczną większość z tradycyjnych form świętowania nie mogła
dojść do skutku. - W tym roku jedno
z najważniejszych świąt – Dzień Niepodległości musieliśmy obchodzić bez
otwartych uroczystości, bez parady,
koncertów i spotkań, bez tak lubianego przez nas Biegu Niepodległości. Ze
smutkiem odwołaliśmy niemal wszystkie zaplanowane punkty obchodów
tego dnia. Pandemia zamknęła nas w
domach. Obostrzenia nie pozwalają na
spotkania mieszkańców. Część zdarzeń
nasze placówki kultury zorganizowały
wirtualnie, chcąc choć w ten sposób
podtrzymać wypracowane przez lata
tradycje. Symboliczne w tym roku flagi
zawisły tylko w wybranych punktach
miasta, w tym na placu Grunwaldzkim
czy w rynku – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

DZIAŁKI
ROLNE

od 7 do 29 listopada
w Galerii Świdnickiej czynne pozostają
sklepy i salony
INTERMARCHE // ROSSMANN // ZIAJA
APTEKA // VISION EXPRESS // EMPIK
PLAY // PLUS // T-MOBILE // KOLPORTER
REFAN // BLUNTLAND
restauracje
MARRAKESZ // KFC
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(zamówienia na wynos i na dowóz)
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W środę, 11 listopada, obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości. Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy,
symboliczny przebieg ze względu na obostrzenia związane
z pandemią COVID-19.

SPRZEDAM
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Święto Niepodległości
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Andrzej Siennicki był właścicielem i dyrektorem Cloos Polska.

dzani, między innymi Medalem Europejskim w dziedzinie usług i produktów, złotą i platynową statuetką

Fair Play, nagrodą Europrodukt, oraz
Dolnośląskim Kluczem Sukcesu. W
roku 2003 był nominowany do tytu-

łu Absolwent Roku Politechniki Częstochowskiej, a w roku 2014 został
uhonorowany medalem 65-lecia Politechniki Częstochowskiej. Za osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa
Andrzej Siennicki został nagrodzony
medalem im. inżyniera Stanisława
Olszewskiego, przyznanym przez
środowisko zawodowe polskich spawalników, a za działalność w stowarzyszeniu SIMP otrzymał złote odznaki NOT i SIMP oraz odznakę im.
inż. Henryka Mierzejewskiego. Jako
przedsiębiorca został wyróżniony
przez BCC Złotą Statuetką Lidera
Polskiego Biznesu 2016.
Od 2008 r. był członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich. Zaledwie rok od przyjęcia do SPiKS, w 2009 r., został laureatem statuetki przedsiębiorczości
SPiKS w kategorii „profesjonalne prowadzenie działalności usługowej.
Prywatnie był kochającym mężem
żony Małgorzaty, którą poznał w czasie studiów na Politechnice Częstochowskiej. Wychowali wspólnie trójkę dzieci: Marcina, Piotra i Karolinę.
Był również szczęśliwym i dumnym
dziadkiem trojga wnucząt: Michaliny,
Szymona i Julii.

Nie płacisz
- zapłacisz wyższą karę
Propozycje zmiany opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania otrzymali w formie projektu
uchwały świdniccy radni. Dotyczy
on dwóch aspektów podwyższenia
stawek: opłat za niewnoszenie należności oraz opłaty za parkowanie. Nie
ulegną zmianie opłaty abonamentowe, w tym dla mieszkańców strefy.
Ostatnia zmiana cen za parkowanie
na terenie miasta miała miejsce w
2011 roku.
Aktualizacja stawek wysokości
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Świdnicy wynika ze
zmienionych przepisów ustawy. Po
wejściu w życie nowelizacji ustawy
o drogach publicznych większość
samorządów zdecydowało się na
korekty opłat w strefach płatnego
parkowania. Uchwały w tej sprawie
podjęli radni z takich miast jak: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, Grudziądz, Opole, Poznań, Wałbrzych,
Leszno, Zielona Góra, Tarnów. Ceny
za postój w tych miastach wzrosły
średnio od 40% do nawet ponad
130%. W Świdnicy średnia ta wyniesie 17%.
- Proponowane przez nas korekty
opłat wpłyną pozytywnie na zwięk-
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szenie rotacji parkujących pojazdów w
obszarze strefy płatnego parkowania,
co ułatwi znalezienie wolnego miejsca kierowcom. Uzyskane w ten sposób dochody pozwolą nam na realizację programu wymiany parkomatów
na bardziej nowoczesne i przyjazne w
obsłudze. Obecnie funkcjonujące urządzenia zostały zainstalowane w latach
2009-2011 – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej.
Według nowej propozycji od
stycznia 2021 r. w podstrefie płatnego parkowania „I” usytuowanej w
ścisłym centrum Świdnicy, za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą
3,90 zł, drugą godzinę 4,60, trzecią
godzinę 5,50 zł oraz 3,90 za czwartą
i każdą kolejną godzinę (obecnie 3 zł
za pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą
godzinę, 4,30 zł za trzecią godzinę i 3
zł za każdą kolejną godzinę).
Opłata za pierwszą godzinę postoju w podstrefie „II” wyniesie 2,20
zł, drugą godzinę 2,60 zł, trzecią godzinę 3,10 zł oraz 2,20 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę (obecnie
1,50 zł za pierwszą godzinę, 1,80 zł
za drugą godzinę, 2,10 zł za trzecią
godzinę i 1,50 zł za każdą kolejną godzinę).

Ostatnia zmiana cen za parkowanie na terenie miasta miała miejsce 9 lat temu

Zmianie ulegnie także opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za
parkowanie, która wyniesie:
do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty
dodatkowej 50 zł,
po 7 dniach od dnia wystawienia
wezwania o obowiązku zapłaty opłaty
dodatkowej 150 zł (obecnie do 16 godzin 30 zł, po 16 godzinach 50 zł).
Korektę czeka również opłata do-

Ak

foto: D. Gębala

Od lat siedemdziesiątych związany był ze świdnickim przemysłem.
Od 1991 z sukcesem prowadził firmę
Cloos Polska. Laureat wielu nagród,
członek
Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.
Zmarł Andrzej Siennicki. Miał 73 lata.
Andrzej Siennicki urodził się 24
stycznia 1947 r. w Boguszycach koło
Rawy Mazowieckiej. Szkołę średnią –
Liceum Ogólnokształcące - ukończył
w 1965 roku w Nowym Mieście nad
Pilicą. W latach 1965-1971 studiował
na Politechnice Częstochowskiej na
Wydziale Budowy Maszyn, uzyskując
tytuł magistra inżyniera mechanika, o
specjalności urządzenia i technologie
spawalnictwa.
Od 1971 r. do 1992 r. związany był
z Fabryką Wagonów „Świdnica”, gdzie
pracował kolejno na stanowiskach:
technologa, kierownika sekcji i głównego spawalnika. Pracując, ukończył
w 1979 roku studia podyplomowe o
specjalności „budowa pojazdów szynowych” na Politechnice Poznańskiej
i uzyskał specjalizację zawodową. Był
rzeczoznawcą SIMP.
W 1991 r. utworzył firmę Cloos
Polska Sp. z o.o. Był właścicielem i
dyrektorem spółki. Andrzej Siennicki
i jego firma byli wielokrotnie nagra-

foto: W. Bąkiewicz / SPiKS

Odszedł Andrzej Siennicki,
prezes Cloos Polska

datkowa za przekroczenie opłaconego
czasu parkowania, która wyniesie:
do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty
dodatkowej 30 zł,
po 7 dniach od dnia wystawienia
wezwania o obowiązku zapłaty opłaty
dodatkowej 100 zł. (obecnie do 3 godzin 10 zł, od 3 do 16 godzin 30 zł, powyżej 16 godzin 50 zł).
Oprac.
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Zmarł Władysław Brodowski
Przeżył prześladowania Polaków na Wołyniu i II wojnę światową. Członek Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej,
były radny miejski, „zasłużony dla miasta Świdnicy”. W czerwcu świętował 100. urodziny. 7 listopada odszedł podporucznik
Władysław Brodowski.
godzin, w fabryce wagonów, WPHW
oraz szkole nr 8, wykonując głównie
prace konserwatorskie.
W latach 80-tych przeszedł na
emeryturę. W wolnym czasie zajmował się uprawą działki, otrzymał nawet dyplom działkowca z wyróżnieniem za wzorowe prowadzenie ogrodu. Od 1 grudnia 1989 roku należał do
Stowarzyszenia Żołnierzy AK, Obwód
Świdnica, które od roku 1990 działa w
ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoje zasługi
uzyskał wiele odznaczeń, medali i dyplomów. W 1990 roku przyznano mu
,,Medal Wojska Polskiego” oraz ,,Krzyż
Armii Krajowej”. W 1995 roku został
odznaczony ,,Krzyżem Partyzanckim”.
Otrzymał też ,,Patent Weterana Walk
o Wolność i Niepodległość O jczyzny”,
,,Krzyż Pamiątkowy Akcji Burza” oraz
medal ,,Pro Memoria”. W 2001 roku
został mianowany na stopień Podporucznika Wojska Polskiego przez
Prezydenta RP, natomiast w 2016 roku
otrzymał tytuł ,,Zasłużony dla miasta Świdnica”. Był również członkiem
,,Korpusu Weteranów”.
Ak

Władysław Brodowski w czerwcu obchodził setną rocznicę urodzin.

Historia życia Władysława Brodowskiego jest najlepszym przykładem
patriotyzmu. Urodził się 10 czerwca
1920 r. w Lednie w woj. wołyńskim.
Był pierwszym dzieckiem z pięciorga rodzeństwa, dwóch braci odeszło
w dzieciństwie, zaś młodsza z sióstr,
Jadwiga (90 lat), do dziś mieszka w
Dzierżoniowie. Ojciec Szczepan zajmował się gospodarstwem, pracując
też jako gajowy. Mama Antonina dbała
o dom. Gdy pan Władysław wchodził
w dorosłość, na Wołyniu odczuwalny
był już wzrost napięcia i niepokojów
społecznych. W wieku 19 lat wstąpił
do organizacji „Strzelec”, która wraz
z wybuchem II wojny światowej stała
się głównym obrońcą ludności polskiej
przed bestialskimi mordami ukraińskiej nacjonalistycznej bandy UPA Z
chwilą uformowania się 27. Wołyńskiej
Dywizji Armii Krajowej zgłosił się w jej
szeregi i po złożeniu przysięgi, nadaniu
pseudonimu „Górnik”, dostał przydział
do 45. Pułku Piechoty do służby ochrony. Brał udział w walkach z bandami w

rejonie: Huta Stepańska, Stara Huta i
Przeobrzeże. W ramach „Akcji Burza”
walczył z oddziałami niemieckimi w
rejonie Lubelszczyzny: Lasy Parczewskie, Lubartów. Jego oddział w walce
ze wspólnym wrogiem współpracował
z partyzantką rosyjską aż do 25 lipca
1944 r., kiedy to podczas zgrupowania
w lasach został zdradziecko okrążony,
zmuszony do rozbrojenia i poddania
się. W tej sytuacji dowódca oddziału,
kpt. Kochański (Cichociemny), pseudonim „Gzyms” podjął decyzję o zniszczeniu uzbrojenia i rozformowania żołnierzy. W wyniku tzw. „kotła” żołnierze
zostali siłą wcieleni do wojska dowodzonego przez sowietów. Dowódca
zginął, pan Władysław uniknął wcielenia. We wcześniejszych akcjach był
kilkukrotnie ranny, co w konsekwencji
doprowadziło do tego, że nie był zdolny do służby wojskowej. Zwolniony z
wojska wrócił w rodzinne strony.
Dwa lata po ustaniu działań wojennych, przebywający na Pomorzu,
pan Władysław natrafił na ślad swo-
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jej rodziny. Jego rodzice i siostry,
wywiezieni wcześniej do Niemiec,
osiedlili się w Nowiźnie, obok Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Postanowił do nich dołączyć. Podjął pracę w
DZPB – Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie w straży.
Rodzina przeniosła się do Mościska,
gdzie otrzymała gospodarstwo. W
1950 roku pan Władysław ożenił się
ze Stefanią, a w roku 1951 urodził się
ich pierwszy syn Ryszard (zm. 2001
r.). W 1953 roku przeprowadzili się
do Świdnicy, na świat przyszła córka
Jadwiga i drugi syn - Jarosław. Podjął zatrudnienie jako kowal w fabryce
wagonów, pracował w kuźni na młocie pneumatycznym, a po ukończeniu
szkoły zawodowej zostaje brygadzistą
i uczy młodych pracowników. W latach sześćdziesiątych został wybrany
na radnego, funkcję tę pełnił przez
dwie kadencje. W tym czasie otrzymał również odznaczenie ,,XV-lecia
Wyzwolenia Dolnego Śląska”. W latach siedemdziesiątych uległ wypadkowi w pracy i podupadł na zdrowiu.
Przeszedł na rentę. Mimo to, w celu
zapewnienia bytu rodzinie, podjął się
zatrudnienia w niepełnym wymiarze
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Katarzyna Szymko-Kawalec:

uwielbiam łamać przyjęte
powszechnie stereotypy
Skromna, wrażliwa i niezwykle utalentowana. Już od najmłodszych lat próbowała komponować muzykę. Uwielbia uczyć
najmłodszych, ale też uważa, że
na muzyczną przygodę nigdy nie
jest za późno. Katarzyna Szymko–Kawalec – twórczyni, dyrygent i prowadząca świdnicki Dziki Chór, z którym osiąga ogromne
sukcesy, opowiada o początkach
swojej miłości do muzyki.

nowałam osiąść na stałe. Jednak
względy rodzinne zadecydowały o
przeprowadzce, choć miało to być
rozwiązanie tymczasowe. Chcąc
dzielić się tym, co wiem, założyłam
tu Muzazę – Kreatywną Edukację
Muzyczną. Muzaza z każdym rokiem rozwijała się bardziej, aż w
końcu miałam coraz więcej pracy i
ani się nie obejrzałam, a zadomowiłam się tutaj. Potem pojawił się
jeszcze Dziki Chór. Choć zajęło mi
to chwilę - wiem, że jestem w dobrym miejscu.

Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką? Czy już
jako mała dziewczynka
podrygiwała Pani w rytm
piosenek, czy ta miłość
zrodziła się z czasem? Jak
to było?

Jest Pani twórcą, dyrygentem i prowadzącą Dziki Chór. Skupia on osoby
pracujące w różnych branżach i którego zazdroszczą
nam inne miasta. Chór,
który czerpie ogromną
radość ze śpiewania i doskonale się ze sobą bawi.
Skąd pomysł na taką działalność?

reklama

foto: J. Kluka

- Podrygiwania w rytm piosenek
nie pamiętam, ale mając zaledwie
kilka lat podejmowałam pierwsze
próby kompozytorskie. Wiem o
tym, bo taka adnotacja widnieje
w moim dziecięcym pamiętniku! Możliwe więc, że coś było na
- To prawda – chór tworzą niezwyrzeczy już od najmłodszych lat,
kli ludzie, którzy na co dzień robią
- Ta nagroda wiele dla mnie znaczy. Czuję, że to takie
choć przyznam, że ani ja ani nikt
bardzo różne rzeczy, niezwiązane
ukoronowanie wszystkich moich rozlicznych działań na
terenie Świdnicy – mówi Katarzyna Szymko-Kawalec o
z mojego otoczenia nie postrzegał
z muzyką. Ale to właśnie muzyka
nagrodzie kulturalnej prezydent Świdnicy.
mnie wtedy jako osoby w szczebardzo nas wszystkich zespala. Pogólny sposób „utalentowanej”.
mysł na tę działalność zawdzięczaMyślę, że większość dzieci jest w ten
my Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury,
Uczy Pani zarówno dorosłych,
sposób utalentowana, pozostaje jedw którym już wcześniej funkcjonował
jak i dzieci. Która z tych ról
nak kwestia rozwijania pasji i konzespół chóralny. Ponieważ osoby, któprzysparza więcej satysfaksekwentnej pracy w tym zakresie. U
re śpiewały wcześniej w tym zespocji?
mnie ta prawdziwa pasja i miłość
le, zgłaszały potrzebę i chęć dalszego
- Uwielbiam uczyć dzieci – każde jest
przyszły później.
śpiewania – postanowiono taki zespół
inne i bardzo wyjątkowe, wszystkie
stworzyć na nowo i na początku 2019
są na swój sposób bardzo wrażliwe w
Kiedy poczuła Pani, że muzyka
roku pojawiło się ogłoszenie na prokontekście muzyki. A najcudowniejsze
może być sposobem na życie?
wadzącego chór. A ja wymyśliłam taki
jest to, jak bardzo naturalnie i prosto
- Pod koniec szkoły średniej, kiedy
właśnie Dziki Chór.
potrafią przyswajać sobie muzyczny
trzeba było zacząć zastanawiać się, co
język. Ale uwielbiam uczyć też dorodalej, wybrać jakiś kierunek - przyKiedy ogłaszano nabór do
słych, bo im nie przychodzi to aż tak
szedł jeden z decydujących momentów.
chóru, spodziewała się Pani
łatwo, co stanowi większe wyzwanie.
Pamiętam, że to było podczas jednej z
aż takiego sukcesu? Pamięta
Uwielbiam łamać przyjęte powszechprób gorzowskiej orkiestry, w której
Pani pierwsze spotkania?
nie stereotypy: że się nie da, że już za
miałam wtedy przyjemność grać. Do- Od początku bardzo chciałam stwopóźno, że jestem za stary, że słoń mi na
tarło do mnie, że nie chcę wykonywać
rzyć duży zespół chóralny i zupełnie
ucho nadepnął.
pracy, siedząc za biurkiem przez osiem
inny niż te istniejące. Ale nie ukrygodzin. Że to, czego doświadczam, grawajmy – „śpiewanie w chórze” to nie
Jak to się stało, że trafiła Pani
jąc w orkiestrze i tworząc muzykę, jest
jest slogan, który przyciąga tłumy.
do Świdnicy?
tak niezwykłe i poruszające, że chciaChór kojarzy nam się z profesjonal- Mój mąż pochodzi ze Świdnicy. Ja
łabym, by to właśnie wypełniało moje
nym śpiewem w czterogłosie, głównie
bardzo nie chciałam opuszczać możycie.
podczas uroczystości kościelnych lub
jego rodzinnego Gorzowa – tam plaprezentującym poważny repertuar
muzyki klasycznej. Takich zespołów
chóralnych jest najwięcej i w Świdnicy - choć nieco mniejsze - również takie funkcjonują. Nie chciałam
kolejnego takiego zespołu. Zależało
mi, żeby to był chór miejski, do którego mógłby przyjść każdy i żeby był
to zespół śpiewający utwory głównie
świeckie. Myślę, że w naszym społeczeństwie jest zdecydowanie za mało
takich dużych, fajnych zespołów amatorskich. Pierwsze spotkanie pamiętam bardzo dobrze. Przyszło na nie
około 40 osób i większość z nich jest
z nami do dzisiaj. Czy spodziewałam
się sukcesu? Od długiego czasu naprawdę bardzo ciężko pracujemy. Nie
wiem czy sukces da się zaplanować,
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ale to żeby zrobić dobry zespół i konsekwentnie go rozwijać – jak najbardziej tak. Zresztą mam ogromną nadzieję, że sukcesy dopiero przed nami.

Co, według Pani, spowodowało, że chór odniósł taki sukces?

- Myślę, że składa się na to dużo czynników. Atmosfera w zespole, miłość do
muzyki, która nas wszystkich łączy.
Szacunek, który mamy do siebie nawzajem, choć tak bardzo się wszyscy
różnimy i robimy na co dzień zupełnie
inne rzeczy.

W październiku została Pani
laureatką nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Co czuła Pani, odbierając tę
nagrodę i co ona dla Pani znaczy?

- Byłam bardzo zaszczycona, mogąc odebrać tak prestiżową nagrodę.
Wiele ona dla mnie znaczy. Czuję,
że to takie ukoronowanie wszystkich
moich rozlicznych działań na terenie
Świdnicy. W tym również koncertów
gordonowskich dla najmłodszych,
które cyklicznie organizujemy razem
z Muzazą i przy wsparciu samorządu Świdnicy i ŚOK-u już od wielu lat.
Tak jak pisałam wcześniej – stworzenie tak dobrze funkcjonującego i tak
dużego zespołu, jakim jest Dziki Chór,
poczytuję sobie za wielki sukces, a
przez moją Muzazę przewinęło się już
kilkaset dzieci, nie mówiąc o dorosłych, którzy też się u nas uczą. Dzięki
tej nagrodzie poczułam, że moja praca została doceniona, więc rozpiera
mnie szczęście i duma. Jestem ogromnie wdzięczna prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej za przyznanie tego
wyróżnienia. A jednocześnie czuję
ogromną motywację do dalszej pracy
i kolejnych projektów.

Jakie ma Pani plany na przyszłość? Jakie wyzwania na Panią czekają?

- Planów jest dużo – zobaczymy, co
uda się zrealizować w obecnej sytuacji. Jeśli chodzi o Dziki Chór, to
chcielibyśmy w końcu móc pokazać się świdnickiej publiczności po
tak długiej przerwie, zaprezentować
nowe napisane przeze mnie kompozycje. A za jakiś czas marzy mi się nagranie płyty z naszym autorskim materiałem. Jeśli chodzi o moje bardziej
prywatne działania – na pewno dalej
chcę komponować. Może również nieco większe formy niż te chóralne. Dalej planuję rozwijać Muzazę – mam
teraz fantastyczny zespół, który to
bardzo ułatwia. Oczywiście wciąż
będę zajmować się propagowaniem
dobrej edukacji muzycznej. Pracuję
właśnie nad nowym projektem online, mam nadzieję, że niedługo uda mi
się ten projekt Państwu przedstawić. I
może w końcu pomyślę nad orkiestrą?
Justyna Cader

promocja

System segregowania odpadów w Świdnicy
BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK ŻÓŁTY

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

WRZUCAMY
• butelki PET
• plastikowe opakowania
• folie, torby foliowe
• puszki metalowe i aluminiowe po żywności
• odzież i tekstylia
• kartony po mleku i sokach
• puszki metalowe i aluminiowe
• styropian opakowaniowy
NIE WRZUCAMY
• butelek po olejach silnikowych
• opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
• opakowań po klejach, farbach i rozpuszczalnikach
• plastikowych zabawek
Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

PAPIER

SZKŁO

POJEMNIK NIEBIESKI

POJEMNIK ZIELONY

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

WRZUCAMY
• książki i zeszyty
• gazety, czasopisma, katalogi
• papier do pisania i ksero
• papier do pakowania
• torby papierowe
• opakowania papierowe
• kartony i pudła, tekturę
NIE WRZUCAMY
• zabrudzonego lub tłustego papieru
• odpadów higienicznych, np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki,
foliowe okienka z kopert itp.

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

NIE WRZUCAMY
• ceramiki, doniczek, porcelany
• szkła okiennego i zbrojonego
• luster
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• zniczy z zawartością wosku
• szkła okularowego i żaroodpornego
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

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

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

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

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

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
20.11-4.12.2020 r. |
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Słuchacze Świdnickiego Uniwer

wesprą rodziny zastępcze

Występy grupy teatralnej Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „UTWorki” podbiły serca najmłodszych świdniczan podczas zajęć prowadzonych w ramach tegorocznej edycji „Lata na podwórku”

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku prowadzi działalność od 2007
r., oferując całą gamę zajęć i udowadniając, że jesień życia może stać się
drugą wiosną. Seniorzy na nowo odkrywają swoje pasje, nawiązują przyjaźnie i prowadzą szereg działań dla
lokalnej społeczności. - W życiu każdego człowieka, także seniora, aktywność jest bardzo ważnym aspektem. To
ona daje nam poczucie przydatności
społeczeństwu. Żyjemy dłużej, jesteśmy
zdrowsi niż kiedyś, czujemy potrzebę
aktywności. Dlatego też nieustannie
poszukujemy jej nowych form – mówi
Krystyna Lasek, wiceprezes ŚUTW w
Świdnicy.

Pomogą rodzinom zastępczym
Seniorzy między innymi uczą się
języków, ćwiczą, ale też udzielają artystycznie. Grupa teatralna UTWorki
czy zespół wokalno-instrumentalny
„Jesienna Gama” uświetniają swoimi
występami wiele uroczystości miejskich i w regionalnych. To jednak nie
koniec, seniorzy są zawsze tam, gdzie
potrzebna jest ich pomoc. Dlatego też
zaprzyjaźniona Fundacja „Via Salutis” z
Wałbrzycha, która angażowała świdnickich seniorów do wcześniejszych działań, zaproponowała udział w projekcie
„UTW dla społeczności” realizowanym
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. – Przedłużono

termin przyjmowania wniosków, więc
udało nam się zdążyć. W październiku
odebraliśmy telefon z towarzystwa, potem drugi. Dopytywano o to, czym się
zajmujemy. Zbierali o nas informacje.
Potem dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy
wybrani jako jeden z dziesięciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w całym kraju
– opowiada Wiesław Łabęcki, prezes
Świdnickiego UTW. Świdniczanie wzięli
udział w cyklu warsztatów, najpierw
osobiście, potem zdalnie przez wzgląd
na pandemię. - To było takie przygotowywanie nas do działań i szukanie rozwiązań oraz pomysłu na to, co w ramach
tego projektu chcemy zrobić. Mieliśmy
bogate doświadczenia, które chcieliśmy

jakoś spożytkować w społeczności lokalnej, komuś pomóc. Pomysłów było kilka,
ale tak naprawdę chcieliśmy znaleźć pomysł na projekt wolontariacki, żeby dać
coś dodatkowo. Miało to być coś specjalnego – dopowiada Wiesław Łabęcki.
Tak się jakoś szczęśliwie złożyło,
że w tym czasie odbywało się kolejne
spotkanie Regionalnej Koalicji na Rzecz
Zdrowego Starzenia się, w którym także
Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy. Alicja Synowska, członek zarządu
powiatu świdnckiego zaprosiła na to
spotkanie Beatę Galewską, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W czasie rozmów pojawił się pomysł
wsparcia rodzin zastępczych. – Beata
Galewska zapytała wprost, czy UTW nie
chciałby się w to włączyć. To było dla nas
jak zrządzenie losu, tego szukaliśmy. Tak
się zaczęła więc nasza przygoda – mówi
Krystyna Lasek.
Wśród seniorów stworzono zespół
wolontariuszy ze Świdnicy, Strzegomia i Wałbrzycha pod nazwą „Srebrny
Wolontariat”, który jednocześnie został
zgłoszony do programu Towarzystwa
Inicjatyw Twórczych „ę” i rozpoczął
przygotowania do udzielania wsparcia rodzinom zastępczym i seniorom.
Seniorzy ze Strzegomia i Wałbrzycha
będą wspierali podopiecznych z
Domu Dziennego „Senior-Wigor” w
Wałbrzychu. - Zaczęliśmy działania od
edukacji naszych seniorów. Potem nawiązaliśmy kontakt z Kasią Dudkiewicz,
kierownik zespołu pieczy zastępczej w
powiecie świdnickim i Bogumiłą Łukasik, koordynatorką rodzinnej pieczy zastępczej – dopowiada Wiesław Łabęcki.
Działanie przypieczętowało podpisanie
porozumienia partnerskiego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 21 października 2020 r. Zgodnie z założeniami
seniorzy, którzy zgłosili się do projektu, będą pomagać rodzinie wskazanej
przez PCPR, jeśli rodzina zaakceptuje
wolontariusza. Wsparcie wolontariackie obejmie pomoc w odrabianiu lekcji,

Ścieżki jak nowe!
To dobra wiadomość dla mieszkańców Osiedla
Młodych. Koniec z błotem na często uczęszczanych
ścieżkach przy ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego.
W miejscu ziemnej, położona została nowa nawierzchnia z miału kamiennego, którą również
utwardzono. Usunięto trawę zarastającą krawężniki.
To jednak nie wszystko. Wzdłuż alejki prowadzącej
do ogrodów działkowych zamontowano nowe urządzenia siłowni „pod chmurką”. Interpelację w tej
sprawie złożył radny Rady Miejskiej, Andrzej Ora.
Daniel Gębala
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Przełamują stereotypy, dbają o aktywność, udzielają się na wielu płaszczyznach życia społecznego i nie spoczywają na
laurach. Wciąż szukają nowych wyzwań, jednocześnie udowadniając, jak wiele mogą od nich czerpać młodsze pokolenia.
Członkowie Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zarażają optymizmem i pomysłami. Po pracowitym lecie i wspieraniu Fundacji Ładne Historie „na podwórkach” wspomogą rodziny zastępcze.

Seniorzy wzięli udział w szeregu szkoleń, m.in. w Makowicach 6 lipca

wyjść w inne ramy, dać ciepło społeczności lokalnej – podsumowuje Wiesław Łabęcki.

Porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz wolontariatu zawarto 21 października pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Świdnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (podpisane przez dyrektora PCPR i prezesa ŚUTW). Na zdjęciu kierownik Zespołu
Pieczy Zastępczej Katarzyna Dudkiewicz i prezes Świdnickiego UTW Wiesław Łabęcki. Ze strony PCPR osobą zapewniającą sprawną komunikację i przepływ informacji pomiędzy partnerami jest Bogumiła Łukasik - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Podbili serca dzieci podczas
„Lata na podwórku”
Współpraca z PCPR-em to nie
jedyny projekt, podczas którego seniorzy mogli wesprzeć najmłodszych
mieszkańców Świdnicy. Spotkać ich
można było także w czasie zajęć dla
dzieci prowadzonych przez całe wakacje przez Fundację Ładne Historie
w ramach „Lata na podwórku”. – Przez
kilka lat obiecywałyśmy sobie z prezeską fundacji Marią Ziębą, że będziemy
współpracować. Na przełomie kwietnia i maja Maria skontaktowała się z
nami i zaprosiła do udziału w tych wakacyjnych zajęciach. W czerwcu odbyło się spotkanie organizacyjne. Poszły
dokumenty. Zorganizowano szkolenia
dla wolontariuszy. Nasi seniorzy też
z nich skorzystali. Pomagaliśmy animatorom na podwórkach. W pierwszym tygodniu byliśmy z Wiesławem
na wszystkich. Potem każdy wybrał
to, gdzie mu było bliżej od miejsca zamieszkania – mówi Krystyna Lasek.
- Pomagaliśmy w grach, zabawach z
dziećmi. Ponieważ część wolontariu-

szy jest także członkami UTWorków,
grupy teatralnej, zaproponowaliśmy
występy teatralne. Przedstawialiśmy „Rzepkę” Brzechwy. Okazało się
to hitem tegorocznej edycji „Lata na
podwórku”. Organizatorzy już podkreślają, że przyszłoroczne lato nie
może się odbyć bez nas - dopowiada
Wiesław Łabęcki. Co ciekawe, grupę „UTWorków” w przedstawieniach
wsparła świdnicka młodzież. Jest zatem szansa, że jeszcze nie raz młodzi
ludzie wystąpią z seniorami, nie tylko
podczas „Lata na podwórku”.
- Warto prowadzić takie działania,
to właściwe kreowanie wizerunku seniora. Dużo możemy sobie nawzajem dać.
Jak seniorzy mają swoją pozycję w społeczeństwie, to budowane jest społeczeństwo obywatelskie. Możemy wspierać
rozwiązywanie problemów, współpracować i integrować międzypokoleniowo.
Dobrze, że seniorzy widzą potrzebę działań wolontariackich – podsumowuje
Krystyna Lasek.
Agnieszka Komaniecka

Wśród osób zaangażowanych w „Srebrnym Wolontariacie” należy wymienić: Danutę Bessert, Edytę Chojnacką, Zofię Denysiewicz, Bogusławę Barbarę Dębską,
Bogumiłę Janas, Annę Kundzicz, Bogumiłę Kociumakę, Krystynę Lasek, Halinę
Makarowską, Alicję Przepiórską-Ułaszewską, Lidię Przepiórską, Elżbietę Rogulę,
Elżbietę Rogozińską, Annę Sampolińską-Jaworską, Stanisławę Skurczyńską, Bogumiłę Zdeb, Zofię Wiszniewską, Czesławę Włosińską i Wiesława Łabęckiego.
Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie całej grupy teatralnej „UTWorki”
na czele z prowadzącą zespół Teresą Corą, polonistką, twórcą spektakli, zasłużoną
dla świdnickiej sceny teatralnej i kultury. Grupa teatralna rozpoczęła działalność w
marcu 2011 r. z inicjatywy Wandy Karaśkiewicz.
Dobre tradycje wolontariatu w Świdnickim UTW od lat utrwalają: Irena Stefańska,
Majka Kociuba, Kazimierz Deptuła...

Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy odwołany
Niestety, przez wzgląd na trwającą pandemię, Urząd Miejski w
Świdnicy podjął decyzję o odwołaniu
tegorocznej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- Długo zwlekaliśmy z podjęciem
decyzji w kwestii zorganizowania w
tym roku Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z
pandemią COVID-19 i wprowadzaniem
kolejnych restrykcji, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewi-

dzieć, zdecydowaliśmy, że w roku 2020
Jarmark w Świdnicy się nie odbędzie.
Jest nam niezmiernie ciężko przekazywać tę informację, ponieważ świdnicki
jarmark co roku, od wielu już lat, towarzyszy świdniczanom w przedświątecznym czasie, ale musimy mieć na
względzie bezpieczeństwo, jak również
dobro potencjalnych wystawców oraz
mieszkańców - mówi Jacek Piekunko,
dyrektor Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: użyczone

spacery z mniejszymi dziećmi, organizację zabaw. Jednym słowem wszystko
to, co pozwoli rodzicom zastępczym na
odrobinę wytchnienia. Projekt rozpocznie się, gdy tylko sytuacja epidemiczna
w kraju na to pozwoli.
Projekt „UTW dla społeczności”
finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu „Uniwersytety
Trzeciego Wieku – seniorzy w akcji”.
Świdnicki UTW otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 tys. 800 zł. Kwota w całości została przeznaczona na
edukację. - Nasz projekt jest inny niż
wszystkie. Jeden UTW zrobił maseczki,
inny – torby. A my wybraliśmy zadanie
zgodnie z potrzebami naszego środowiska. Nasze wsparcie może owocować
sercem, miłością do dzieci. Chcieliśmy

foto: użyczone

rsytetu Trzeciego Wieku
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Wspierajmy
lokalnych przedsiębiorców!

Jesteś głodny? Na co czekasz! Weź telefon, złóż zamówienie w jednym ze świdnickich lokali gastronomicznych i ciesz
się smakiem wyjątkowych potraw przygotowanych przez lokalnych przedsiębiorców.
Akcja #KupujLokalnie ma na celu
wsparcie lokalnych przedsiębiorców,
którzy na skutek pandemii koronawirusa borykają się z problemami, nierzadko walcząc o przetrwanie. Urząd
Miasta Świdnicy za pośrednictwem
mediów społecznościowych zachęca
mieszkańców i mieszkanki do zakupu produktów lokalnych w szerokim

Bar Czerwona Kratka
Oferta: Kuchnia Domowa,
Pierogi, Polska, Zupy
Dostawa do domu lub odbiór
w lokalu, ul. Łukasińskiego 10
Godziny przyjmowanych
zgłoszeń:
PON-PT: 9:00 - 16:00
SO: nieczynne ND: nieczynne
TEL. 696 034 676

znaczeniu tego słowa. Chodzi już nie
tylko m.in. o warzywa i owoce, lecz
wsparcie całego sektora usługowego, fitness, beauty i wielu innych.
Przypominamy, że wszystkie sklepy,
sklepiki, butiki, drogerie, pasmanterie etc. znajdujące się na świdnickim Rynku oraz w bliższej i dalszej
okolicy, pozostają otwarte. Jedynie

sklepy w galeriach handlowych są
zamknięte. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotknęły także branżę gastronomiczną.
Z myślą o nich powstała specjalna zakładka na stronie internetowej geoportal/swidnicanawynos oraz hashtag #ZamawiamLokalnie. W serwisie
dostępna jest aktualna baza świdnic-

Green Moss
Oferta: Burgery, Kanapki, Sałatki, Wegańska
Dostawa do domu i
odbiór w lokalu, ul.
Rynek 34
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00 - 21:00
SO: 12:00 - 21:00 ND: 12:00 - 21:00
TEL. 733 606 605

Stary Młyn
Oferta:
Gyros,
Kuchnia Domowa,
Makarony, Naleśniki, Pierogi, Pizza, Polska, Sałatki,
Zupy, Włoska
Odbiór w lokalu,
ul. Łączna 4, dostawa do domu
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00 - 22:00 SO: 12:00 - 22:00
ND: 12:00 - 22:00
TEL. 74 857 88 99

Nieziemska Naleśnikarnia
Oferta:
Burgery,
Naleśniki, Sałatki,
Zupy
Dostawa do domu
i odbiór w lokalu, ul. Bohaterów
Getta 14-16
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 11:00-18:00
SO: 11:00-18:00 ND: 11:00-18:00
TEL. 575 704 393

Esperanto
Oferta: Kuchnia Domowa, Makarony, Pierogi, Polska, Sałatki,
Zupy
Odbiór w lokalu, ul.
Stęczyńskiego 18
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12.00-21.00
TEL. 74 632 23 33

Burger Stacja
Oferta: Kuchnia Amerykańska, Burgery, Sałatki
Odbiór w lokalu, ul.
Długa 54, dostawa do
domu
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-CZW:
11:00 - 20:00
PT: 12:00 - 21:00 SO: 12:00 - 21:00 ND: 13:00 - 20:00
TEL. 570970851

kich przedsiębiorców i lokali gastronomicznych, oferujących zakupy z
dowozem, mobilne usługi, posiłki na
wynos albo dostarczane do klientów.
W ten sposób Urząd Miasta promuje
świdnickie bary oraz restauracje i namawia mieszkańców do zamawiania
dań na wynos.

Tre Monti
Oferta: Pizza, Kuchnia
Włoska
Odbiór w lokalu, ul. Akacjowa 5, dostawa do domu
Godziny przyjmowanych
zgłoszeń:
PON-PT: 12:00-22:00
SO: 12:00-22:00
ND: 12:00-22:00
TEL. 509 027 929

Kuchnia Domowa „w pafalu na osiedlu”
Oferta: Kuchnia Domowa,
Makarony,
Naleśniki,
Pierogi,
Polska, Zupy, Wegańska
Odbiór w lokalu, ul.
Wróblewskiego 22,
ul. Gdyńska 25/3,
dostawa do domu
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 07:30 - 17:00 SO: nieczynne ND: nieczynne
TEL. 512 462 676

Karczma Zagłoba
Oferta: Kuchnia polska
Dostawa do domu od
100 zł lub odbiór w
lokalu: ul. Wrocławska 46
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT:
14:00 - 20:00
SO: 14:00 - 20:00 ND: 14:00 - 20:00
TEL. 74 851 22 36

W kolejnym wydaniu dwutygodnika "Moja Świdnica" przedstawimy kolejne świdnickie lokale gastronomiczne
20.11-4.12.2020 r. |
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Świdnicka kampania
przeciwko przemocy
Jak wynika z badań społecznych, w czasie pandemii problem przemocy domowej w dobie kwarantanny i izolacji przybiera na sile. Szczególnie narażone na przemoc są kobiety i
dzieci, dlatego też Świdnica aktywnie włącza się w różne działania edukacyjne i profilaktyczne w tej dziedzinie.
25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy
Wobec Kobiet, zaś 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Od
kilku lat na całym świecie prowadzona
jest kampania 16 Dni Przeciw Przemocy
ze względu na Płeć. Samorząd Świdnicy
również aktywnie włącza się w tę kampanię, organizując szereg działań. Chodzi o podkreślenie, że prawa kobiet są
niezbywalną i integralną częścią praw
człowieka, a przemoc wobec kobiet jest
łamaniem praw człowieka, a nie sprawą
prywatną. Uczestnicząc w tej kampanii
Świdnica również chce zwrócić uwagę
na istotny problem społeczny, jakim jest
przemoc w rodzinie i przemoc wobec kobiet.
Wstępem do miejskiej kampanii było
przeprowadzenie w październiku szkolenia dla nauczycieli w ramach warsz-

Wrócą harcerskie
obozy w Niesulicach
i Leśne Biwaki Rodzinne

Świdnicka Giełda jest jedną z trzech najstarszych w Polsce i drugą co do
wielkości na Dolnym Śląsku.

Pandemia koronawirusa i wprowadzane
obostrzenia sanitarne uniemożliwiły w 2020
r. organizację obozów letnich w Niesulicach.
Zamiast tego świdnicki hufiec ZHP zaoferował Leśne Biwaki Rodzinne. Mimo niepewnej
sytuacji epidemicznej, harcerze już dziś zapowiadają organizację dwóch turnusów kolonii.
W sierpniu powrócą Leśne Biwaki Rodzinnych.
Kolonie odbędą się w dniach od 2 do 16 lipca (I turnus) oraz od 16 do 30 lipca (II turnus).
W dniach od 30 lipca do 29 sierpnia w
Niesulicach odbywać się będą Leśne Biwaki
Rodzinne. - Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja
związana z pandemią, na ile ulegnie ona poprawie, a tym samym pozwoli nam na organizację
wypoczynku w formule i wielkości jak w 2019
roku. Być może będziemy musieli przestrzegać

sztywnych procedur co do wielkości turnusów,
obostrzeń sanitarnych i zatrudniania personelu.
Stąd też nasza decyzja o organizacji dwóch, a nie
trzech turnusów obozów dla dzieci i młodzieży
oraz utrzymanie, ale tylko w sierpniu, oferty Leśnych Biwaków Rodzinnych. Pierwszeństwo zapisów na obozy mają oczywiście te osoby, które
po sezonie 2020 pozostawiły zaliczki (lub też całe
kwoty) na naszym koncie. W najbliższym czasie
skierujemy do państwa na adresy mailowe naszą
pełną ofertę i cennik obozów na 2021 rok. Zapisy
dla nowych klientów odbywać będą się poprzez
formularz zgłoszeniowy (dotyczy zarówno obozów jak i biwaków), który dostępny będzie na naszych stronach w styczniu 2021 r. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych – informuje Violetta
Sobczak z hufca ZHP w Świdnicy.

wości od lat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przyciąga setki świdniczan oraz
przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy, których w
sklepach już kupić nie można.
DG

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Obozy harcerskie w Niesulicach od 50 lat cieszą się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży

foto: ZHP Świdnica

foto: D. Gębala

Agnieszka Komaniecka

Nie po raz pierwszy Świdnica włącza się do walki z przemocą

Grudniowa
giełda staroci odwołana

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z pandemią
COVID-19 i wprowadzaniem
kolejnych restrykcji, zaplanowana na 6 grudnia Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatyków i Osobliwości została odwołana.
Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobli-

tatu „Przyjaciele Zippiego”. Program
następnie był realizowany w szkołach
i przedszkolach wśród dzieci w wieku
6-7 lat. „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u
małych dzieci. Uczy różnych sposobów
radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w
codziennym życiu oraz doskonali relacje
dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje
się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje
zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela lub wychowawcę. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można
nauczyć radzenia sobie z problemami i
trudnościami, dzięki czemu będą lepiej
funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.
Od 25 listopada na przystankach
autobusowych będzie można oglądać
plakaty z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie oraz podziwiać iluminację
świetlną w rynku poświęconą kampanii.
Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród kobiet warsztaty z samoobrony zostaną przełożone na późniejszy
okres. Natomiast, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, najprawdopodobniej uda się pracownikom MOPS i urzędu
miejskiego symbolicznie przeprowadzić
uliczną akcję „Biała wstążka” mającą na
celu edukację i zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec kobiet.

wywiad

Dariusz Miziarski:

chciałem dać dziewczynom
możliwość spełnienia marzeń

foto: M. Tokarski

Takiej płyty na świdnickim rynku muzycznym jeszcze nie było. Pięć niezwykłych młodych wokalistek prezentujących
różne gatunki – liryczne i poetyckie, popowo/funkowe, czy neoklasyczne rodem Dark Wave. 1 grudnia ukaże się płyta
„Dysonans”. Jej pomysłodawcą, koordynatorem i producentem jest świdnicki kompozytor Dariusz Miziarski, który zdradza
nam, jak przebiegały prace nad tworzeniem albumu.

- Osobiście mam cichą nadzieję, że nie będzie to jednorazowe przedsięwzięcie. Chciałbym kontynuować ten projekt i wspierać, pomagać, promować kolejne zdolne muzycznie osoby – mówi
Dariusz Miziarski.

Czym dokładnie jest Arena
Muzyczna? Skąd pomysł na
taki projekt?

- Arena Muzyczna to projekt muzyczny, który wymyśliłem w połowie
2018 roku. Ma on na celu promować
zdolne osoby ze Świdnicy i okolic. Na
ten pomysł wpadłem, gdy zacząłem
przyglądać się coraz bardziej scenie
lokalnej, a zwłaszcza wokalistkom/
wokalistom. Czyli osobom, dla których głównym instrumentem jest
głos. Lokalne zespoły żyją w nieco innej przestrzeni muzycznej i w większości są samowystarczalne pod kątem stworzenia utworu. Same są w
stanie skomponować, zagrać utwór,
napisać tekst, nagrać cały materiał,
niektóre mają także własne sale prób
bądź możliwość ich wynajęcia. Dlatego moją uwagę przykuły osoby, które
mają świetne warunki wokalne, ale
nie grają na żadnych instrumentach
i nie mają możliwości wejścia za darmo do studia nagrań, by tam spełnić
choć małą namiastkę swego muzycznego marzenia, nagrać swój autorski
singiel. Chciałem to zmienić i dać
im taką możliwość. Akurat jestem
posiadaczem studia muzycznego w
Świdnicy o dźwięcznej nazwie Howling Wolf. To tutaj powstała właśnie
debiutancka płyta duetu muzycznego
Berkanan, który zresztą współtworzę
z Witkiem Kowaliszynem. Także było
wolne studio, był czas i dużo chęci z
mojej strony, by stworzyć materiał na
tę płytę.

Ile osób brało udział w projekcie? W jaki sposób zostały do
niego wytypowane?

- W projekcie wzięło udział 5 dziewczyn:
Marta Kurzeja, Ewelina Jursza, Jula
Kamińska, Agnieszka Subocz oraz Konstancja Kowalska, którą zresztą zaprosiliśmy do współpracy muzycznej w naszym zespole BERKANAN. W pierwszej
kolejności skupiłem się nad osobami,
które mogłem usłyszeć na różnych festiwalach piosenek, m.in. na przeglądzie
piosenki literackiej PAPALI w 2019 roku,
gdzie byłem sponsorem nagrody dodatkowej w postaci sesji nagraniowej
w studio. Szybko zidentyfikowałem
te osoby, które wpadły mi najbardziej w ucho i zaproponowałem
im współpracę, przedstawiając
wcześniej koncept projektu Areny
Muzycznej. Reakcje były różne, od
zdziwienia poprzez euforię. Dwie
dziewczyny zrezygnowały z tego
projektu z niewyjaśnionych przyczyn, po prostu zamilkły... i tyle.
Finalnie na płycie znalazło się 10
utworów: 9 piosenek, 1 utwór instrumentalny.

Jak wyglądały prace z
dziewczynami? Kto wybierał utwory? Czy do
wszystkich utworów sam
komponowałeś muzykę?

- Różnie. Czasem szło bardzo szybko, sprawnie, a czasem mozolnie,
pomału, skrupulatnie, ale zawsze
do przodu. Niektóre z dziewczyn

potrzebowały pomocy przy linii melodycznej, podpowiedzi, jak mają to wyśpiewać itp. Ale i są takie na tej płycie,
które doskonale wiedziały, czego oczekiwać od siebie i ode mnie i to było bardzo
interesujące także dla mnie. Pod kątem
technicznym wyglądało to pokrótce w
ten sposób, że najpierw spotykałem się
z daną wokalistką w studio i po prostu rozmawialiśmy sobie przy kawie o
muzyce, w jakim się widzi repertuarze,
czego słucha na co dzień itp. Potem tworzyłem szkic utworu, przeważnie jedną
zwrotkę, refren i jakiś most, przygrywkę. Taki zarys kawałka wysyłałem do
danej dziewczyny. Gdy było wszystko
w porządku i miałem akcept, wówczas
zabierałem się za finalną aranżację
utworu, a następnie wysyłałem ponownie do danej osoby. Dla każdej z dziewczyn należało napisać autorski tekst
piosenki i wymyśleć jakiś zarys linii melodycznej. Po upływie miesiąca, czasem
dłużej, spotykaliśmy się w studio na sesji nagraniowej. Nagrywaliśmy wokale,
chórki, drugie głosy itp. Poprawialiśmy
zawsze coś na gorąco. Następnie robiłem mix utworu, a po akceptacji szło to
do masteringu na gotowo. Skomponowałem muzykę do ośmiu utworów, do
dwóch napisałem tekst. Dwa utwory są
napisane i zagrane na pianinie przez
Martę, zrobiłem tutaj aranż i dodałem
pewne partie smyczków.

W jakim stylu są te utwory
utrzymane? Jaka to jest muzyka?

- Piosenki są bardzo zróżnicowane stylistycznie, stąd się wzięła właśnie nazwa
płyty – „Dysonans”, od lirycznych, po-

etyckich, metaforycznych utworów
Marty, poprzez popowo/funkowe luźne
piosenki Julii, Eweliny czy Agnieszki,
skończywszy na stylistyce awangardowej, neoklasycznej formie rodem Dark
Wave w wykonaniu Konstancji. Nie narzucałem żadnej z nich stylistyki, zależało mi bardzo na tym, aby dać każdej
z nich dowolność wyboru stylistyki każdego utworu. Dlatego właśnie uważam,
iż ta płyta jest tak bardzo interesująca.

Płyta jest podsumowaniem
projektu. Kiedy ona się ukaże?
Gdzie będzie można ją nabyć?

- To podsumowanie prawie rocznej
pracy, sesji nagraniowych, mixów i
poprawek. Płyta ukaże się oficjalnie
1 grudnia 2020 r. i będzie dostępna w
limitowanym nakładzie za darmo, dlatego kto pierwszy ten lepszy! Pozostałą
część nakładu będzie można zakupić
w wybranych placówkach na terenie
miasta. Z pewnością powstanie także jakiś konkurs na naszym profilu na
facebooku (@ArenaMuzyczna), dlatego
zachęcam do jego polubienia i śledzenia. Ponadto będzie także dostępna w
Miejskiej Bibliotece Publicznej, oczywiście, gdy placówka zostanie otwarta. Wiem też, że Wasza gazeta planuje
jakiś konkurs, gdzie nagrodami będzie
płyta „Dysonans”. Więcej szczegółów
udostępnię na profilu na facebooku w
grudniu. Miejmy nadzieję, że sytuacja
placówek kulturalnych do tego czasu
się zmieni.

Czy ten projekt jest przedsięwzięciem jednorazowym? Czy
planujesz kontynuację, kolejną „edycję” z innymi osobami?

- Osobiście mam cichą nadzieję, że nie będzie to jednorazowe
przedsięwzięcie. Chciałbym kontynuować ten projekt i wspierać,
pomagać, promować kolejne zdolne muzycznie osoby. To może pomóc im w jakimś stopniu w dalszej
drodze muzycznej i rozwojowi.
Jednakże nie zależy to tylko ode
mnie. Projekt Arena Muzyczna
został zgłoszony do Urzędu Miejskiego pod koniec 2018 roku, został
pozytywnie przyjęty i rozpatrzony.
Dostałem już, kolejny raz zresztą,
duży kredyt zaufania, zwłaszcza
od prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, która zawsze wspiera
podobne projekty, przedsięwzięcia kulturalne. Także plany i chęci
zawsze są po mojej stronie, co do
reszty, czas pokaże.
Agnieszka Komaniecka
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Świdnica

13

kultura

Cztery Żywioły Słowa on-line

foto: ŚOK

▪ DENTYŚCI — Natalia Sierzputowska
/25.11.2020/
▪ ROLNICY — Mateusz Baran
/26.11.2020/
▪ PADALEC — Juliusz Chrząstowski
/27.11.2020/
Codziennie o godz. 11.00 dyktanda
będą udostępnianie na stronach www.
czteryzywiolyslowa.pl, www.sok.com.
pl, portalu społecznościowym facebook oraz na kanale YouTube Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Jednym z gości poprzedniej edycji był Tomasz Hrynacz (pierwszy z prawej)

Spotkania literackie, dyktanda i
konkurs na wiersz obrazkowy. Przed
nami Cztery Żywioły Słowa. Przez
wzgląd na pandemię koronawirusa,
tegoroczna edycja odbędzie się w
sieci.
Cztery Żywioły Słowa to wydarzenie literackie mające na celu ukazanie
poprzez słowo — pisane, czytane, mówione — związków literatury z innymi
dziedzinami sztuki, ich wzajemnych
wpływów i inspiracji, które angażuje różne środowiska artystyczne. - W
tym roku postaraliśmy się znaleźć dla
Żywiołów nową formułę, w ramach
której, nie rezygnując z ich założeń i
realizując zaplanowaną misję, w bezpiecznych warunkach będziemy mogli
opowiadać o literaturze i jej rozma-

itych kontekstach – zapowiada Halina
Szymańska ze Świdnickiego Ośrodka
Kultury.
Festiwal zaplanowano w dniach
od 23 do 28 listopada. Wszystkie wydarzenia odbędą się online.

HARMONOGRAM
1. Stanisław Lem „Dyktanda czyli w
jaki sposób wujek Staszek wówczas
Michasia — dziś Michała — uczył pisać bez błędów”
Dyktanda przeczytają aktorzy związani ze Świdnicą:
▪ ESKIMOSI — Oskar Hamerski
/23.11.2020/
▪ GRZYBY — Konrad Marszałek
/24.11.2020/

Zaprezentowali bohaterów,
wygrali nagrody
Zwykli-niezwykli. Realizując swoje
pasje i marzenia, zmieniają małe ojczyzny, Polskę i cały świat. Dają przykład
odwagi i wytrwałości. Kim są współcześni bohaterowie? Prawie 100 osób
z całej Polski odpowiedziało na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy i zaprezentowało osoby,
które, ich zdaniem, zasługują na miano
bohaterów. Ośmioro otrzymało nagrody.
„Kolejny płomień zgasł. Jest jej przykro, czuła przywiązanie i sympatię, lubiła czuć się potrzebna akurat tobie. Jest
bohaterką, więc będzie walczyć dalej i
otoczy takim samym płaszczem bezpieczeństwa innych. Zrobi to po cichu, bo
tak dzieją się rzeczy wielkie. Bohater podejmuje się czynów odważnych w imię
idei, wartości i przekonań. W świecie
niepogody dla bohaterów może nim być
każdy, nawet, a może i szczególnie ten,
kto bezinteresownie z poszanowania
przyrodzonej i niezbywalnej godności
człowieka walczy o nią bronią silniejszą
od kul – własnym sercem” – czytamy w
jednej z nagrodzonych prac, autorstwa
Eweliny Boguś.
„Bohaterowie codzienności” to
konkurs literacki, do którego z okazji
zbliżającego się święta Niepodległości
zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy. Na konkurs wpłynęło 99
prac z całej Polski, 26 od osób niepełnoletnich, wśród prac znalazło się 6 utworów poetyckich. Jak zawsze zaskoczyli-

14

Świdnica

| 20.11-4.12.2020 r.

ście swoją kreatywnością i spojrzeniem
na temat.
9 listopada jury w składzie: Anna
Grajzer (przewodnicząca), Barbara Elmanowska, Agnieszka Komaniecka,
Łukasz Kazek zdecydowało o wyróżnieniu ośmiu osób.

Nagrodzeni:
▪ I nagroda – Ewelina Boguś
(bon na 300 zł)
▪ II nagroda – Dawid Dębowski
(bon na 200 zł)
▪ III nagroda – Martyna Czerniec
(bon na 100 zł)
Dodatkowe nagrody:
▪ Kamila Bondarowicz - voucher rodzinny o wartości 200 zł - zwiedzanie
pałacu w Jedlince, Pociągu Hitlera, degustacja pizzy w restauracji Jedlinka
▪ Kamila Wosiak – voucher (bilet łączony dla 2 osób) – zwiedzanie Kompleksu
Riese oraz Zamku Grodno
▪ Małgorzata Kranc - oryginalny ponad 100-letni banknot z Republiki Weimarskiej – niemy świadek historii oraz
książka Łukasza Kazka „Faszystowska
Mać” z dedykacją autora
▪ Dominika Świąder - książka „Faszystowska Mać” z dedykacją autora
▪ Leszek Florek - kryształowy kufel z
Browaru Jedlinka.
Patronat honorowy nad konkursem objęli historyk Łukasz Kazek oraz Zespół
Pałacowo-Hotelowy Jedlinka.
ak

2. „Literacko z…
▪ Robertem Kaśkowem /23.11.2020/
▪ Aleksandrą Kulak /24.11.2020/
▪ Krzysztofem Frączkiem /25.11.2020/
▪ Mariolą Mackiewicz /26.11.2020/
Codziennie o godz. 17.00 rozmowy
będą udostępnianie na stronach www.
czteryzywiolyslowa.pl, www.sok.com.
pl, portalu Facebook oraz na kanale
YouTube Świdnickiego Ośrodka Kultury
3. Ćwiczenia z tłumaczenia – prowadzenie Krzysztof Dix
27 listopada o godz. 17.00 lekcja zostanie udostępniona na stronach www.
czteryzywiolyslowa.pl, www.sok.com.
pl, portalu Facebook oraz na kanale
YouTube Świdnickiego Ośrodka Kultury.
4. Plenerowa wystawa „Poezja rzeczywistości” — świdnicki Rynek
5. Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazkowego - regulamin na stronach
www.czteryzywiolyslowa.pl i www.
sok.com.pl.
Rozstrzygnięcie 28 listopada
2020 o godz. 11.00 na stronach www.
czteryzywiolyslowa.pl, www.sok.com.
pl, portalu facebook oraz na kanale
YouTube Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Oprac.

Festiwalowy Konkurs
Wiersza Obrazkowego
1. Przedmiotem konkursu jest utwór
wierszowany, który swym kształtem
graficznym
przypomina
kształt jakiegoś przedmiotu, rzeczy, budynku, zwierzęcia itp., nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym
dziełem autora.
2. Turniej Wiersza Obrazkowego odbywa się w 2 kategoriach:
- do lat 15-tu
- od lat 16-tu.
3. Każdy autor zobowiązuje się wysłać
plik tekstowy/graficzny wiersza
własnego autorstwa w formacie
PDF na adres mailowy: h.szymanska@sok.com.pl do dnia 24 listopada br. Praca musi się zmieścić na
kartce A4
4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Wyniki konkursu w formie on-line
zostaną ogłoszone 28 na stronie
www.sok.com.pl www.czteryzywiolyslowa.pl i fanpage’u FB Świdnickiego Ośrodka Kultury listopada
2020 o godz. 11.00
7. Jury przyzna 2 główne finansowe
nagrody konkursu po 300 zł w każdej kategorii.
Jednocześnie Jury zastrzega sobie
możliwość innego podziału nagród.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów bez zgody autorów.
10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz
z informacją RODO
(info www.sok.com.pl)
11. Wszystkich informacji na temat
konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

reklama
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wieści z powiatu

Odkręcaj i pomagaj.
Przybywa serc na nakrętki
Pojemniki na nakrętki najczęściej
przyjmują formę wielkich, metalowych
koszy ustawianych w najróżniejszych
miejscach. Fundatorami i pomysłodawcami są różne osoby i instytucje, które
chcą pomóc potrzebującym i zadbać o
lokalne środowisko. Nakrętki wrzucamy
do pojemników, które następnie sprzedawane są firmom recyklingowym i
przerabiane na surowce wtórne. Całkowity dochód ze sprzedaży plastikowych
nakrętek przekazywany jest na konta
potrzebujących. Wrzucone zakrętki powinny być w pełni plastikowe, czyste i
pozbawione innych tworzyw sztucznych. Za kilogram takiego plastiku firmy
recyklingowe płacą od 50 groszy do 1
złotówki. Plastik pozyskany z zebranych
nakrętek jest dużo cenniejszy niż ten,
który pochodzi np. z zużytych butelek.

Świdnica wspiera chore dzieci
Serc przybywa w Świdnicy. Pierwsze zostało zamontowane na parkingu
przy Zalewie Witoszówka, a drugie stanęło obok Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oba pojemniki na nakrętki
ufundowali świdniczanie – Małgorzata
i Marek Podleśni. Fundacja Łączy nas
Football, która opiekuje się koszami,
przez cztery miesiące zebrała z nich
prawie trzy tony nakrętek. – Ogromne

podziękowania dla świdniczan, którzy
przyłączają się do tej szlachetnej inicjatywy, wrzucając uzbierane przez

Wielkie czerwone serca na nakrętki na stałe wpisały się do krajobrazu Świdnicy.

siebie nakrętki do tych pojemników.
Wszyscy razem powinniśmy być z tego
bardzo dumni, chronimy środowisko i
jednocześnie pomagamy. Niesamowite
jest to, w jak krótkim czasie udało się
zebrać, taką górę nakrętek – dodaje
Wiesław Żurek, prezes fundacji. Co

trzy miesiące będzie się zmieniać osoba, dla której zbierane będą nakrętki.
To nie koniec. Świdniczanom tak
się zbieranie nakrętek spodobało, że
we wrześniu kolejne kosze ustawiono przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz
przy „Plastrze Miodu” na Zawiszowie.
Fundatorem nakrętkowych serc jest
przedsiębiorca, Witold Jaskólski. W li-

foto: D. Gębala

W całym powiecie świdnickim nie brakuje wielkich, czerwonych serc na nakrętki. Kosze
na plastik spełniają kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, stanowią formę pomocy dla potrzebujących, a po drugie, świadome segregowanie odpadów i troska o środowisko.

stopadzie następne serduszko pojawiło
się pod Szkołą Podstawową nr 105. Władze szkoły zdecydowały, że dochód ze
sprzedaży nakrętek trafi do Mai Tyczno.
– Serce ufundowali rodzice uczniów

naszej szkoły. Metalowy kosz został
zamontowany przed wejściem do placówki. Całkowity dochód ze sprzedaży
plastikowych nakrętek zostanie przekazany na leczenie świdniczanki Mai
Tyczyno – informuje wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 105, Mirosława Stec. Szkoła Podstawowa nr 6 także

ustawiła przed swoim budynkiem przy
ul. Wodnej pojemnik. Wyjątkowo ma on
kształt butelki.

Mieszkańcy powiatu
też zbierają nakrętki

został podpatrzony już w zeszłym
roku, podczas wakacji we Francji,
gdzie takich koszy na nakrętki jest
bardzo dużo. Zawsze powtarzam, że
dobre pomysły należy kopiować, dlatego chcieliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem, aby takie serce stanęło też
u nas. Wreszcie się udało. Inicjatywa
jest wspaniała. Zbieramy nakrętki,
przekazując je na wsparcie chorych
dzieci, ale przede wszystkim uczymy
najmłodsze pokolenie pomagania i
dbania o środowisko. Dziecko, które
wrzuca nakrętki do serducha, widzi,
co się z nimi dzieje i wie, że niosą one
pomoc. Nakrętki zbieramy wszyscy.
Teraz już nie musimy ich podrzucać
do sklepu, czy magazynować w workach. Mam nadzieję, że to nasze serce
zainspiruje innych i będzie ich w naszym powiecie coraz więcej – mówi
Ewa Wołek ze Stowarzyszenia Rozwo-

ju Lokalnego „Kalinów” w Kalnie.

W sierpniu czerwone serce stanęło
w Świebodzicach. Pomysł na kosz i realizacja pomysłu to dzieło nieformalnej
grupy – Młodzi dla Świebodzic. Środki
na zakup serca zostały zebrane wśród
mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Młodzi dla Świebodzic przeszli przez
długą drogę pozwoleń i zgód od władz
miasta oraz konserwatora zabytków,
aby zrealizować swój pomysł. Warto
było. W dwa dni od postawienia kosza
mieszkańcy zapełnili go nakrętkami.
Wielkich, czerwonych serc nie brakuje także w gminie Świdnica. Pojemniki na nakrętki stanęły w Lubachowie,
Pszennie, Grodziszczu i Słotwinie. W
listopadzie nowy kosz umiejscowiono
w Boleścinie. - Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek w miejscowości Boleścin zostanie przekazany dla
dwóch potrzebujących - Emilki Pawlak
oraz Gracjana Kamienieckiego – informuje rzecznik prasowy Urzędu Gminy,
Janusz Waligóra.
Justyna Cader

reklama

foto: Fundacja Wspierania Sportu ''Łączy nas Football''

Pierwszy kosz na nakrętki pojawił
się w Strzegomiu, w maju bieżącego
roku. Serce zostało ustawione przez
pracowników Urząd Miejskiego. Władze miasta zadecydowały, że dochód z
nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dla małego mieszkańca miasta, Oskarka. Chłopiec walczy z lekooporną padaczką.

Kolejne serca ustawiono w gminie
Żarów. Pierwsze w Kalnie. Kosz ufundował dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Kalinów” jeden z mieszkańców wsi – Sebastian Jarosz. - Pomysł
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Z dwóch koszy, którymi opiekuje się Fundacja Łączy nas Football, uzbierano prawie 3 tony
nakrętek.

Zgodnie z ustaleniami msza odprawiona została w języku polskim i niemieckim

To wydarzenie nie tylko
przeszło do historii, ale wpłynęło
na sytuację polityczną w Europie.
12 listopada przypadła 31. rocznica „mszy pojednania”, podczas
której ówcześni szefowie rządów
Polski i Niemiec przekazali sobie
znak pokoju.
12 listopada 1989 roku w Krzyżowej odprawiona została historyczna msza święta. Udział w niej
wziął premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce
Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz
Niemiec Helmut Kohl. – Odejdźmy
od ołtarza w kierunku dobrej, pokojowej, błogosławionej przez Boga

przyszłości dla naszych narodów,
dla narodu polskiego i niemieckiego,
dla nas wszystkich w Europie – mówił niemiecki kanclerz Helmut Kohl
podczas mszy świętej w Krzyżowej,
tuż po upadku muru berlińskiego.
Po koszmarze związanym z II
wojną światową pierwszym krokiem na drodze pojednania polsko-niemieckiego był list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Następnym
stał się gest pojednania w Krzyżowej. Wydarzenie to stało się bezprecedensowym momentem w
stosunkach polsko-niemieckich.
Daniel Gębala

Bieg Niepodległości tym razem wirtualnie
Pandemia uniemożliwiła organizację obchodów 11 listopada w
tradycyjnej formule. Mieszkańcy
gminy Jaworzyna chętnie włączyli
się jednak do udziału w Biegu Niepodległości, który tym razem wyjątkowo odbył się w sieci.
Formuła biegu zakładała przebiegnięcie dowolnie wybranego dystansu i udokumentowanie go fotografią.
Spośród wszystkich, którzy
wzięli udział w akcji, 11 listopada zo-

Nagrody za zdobyte interakcje pod
swoimi fotografiami na facebooku
otrzymali: Zuzanna Smaruj, Szymon
Smoter oraz Aleksander Borkowski.
Organizatorzy tegorocznego biegu
postanowili przyznać także nagrody
specjalne dla Magdaleny Kozłowskiej i Kacpra Prymasa. Pozostali uczestnicy „wirtualnego biegu”
otrzymają zestawy gadżetów promocyjnych gminy Jaworzyna Śląska.

stały rozlosowane nagrody ufundowane przez gminę Jaworzyna Śląska
- vouchery do wykorzystania u przedsiębiorców z branży gastronomicznej
i „beauty” z gminy. Nagrody otrzymali: Bartosz Kwiatkowski, Szymon
Smoter, Ryszard Drąg, Przemysław
Winny, Kacper Prymas, Roch Góra,
Katarzyna Antosiak, Marcin Romaniecki, Aurelia Rogalska i Joanna
Cebo. Główna nagroda - smartwatch powędrowała do Oliwiera Okarmusa.

Oprac.

Na cmentarzu w Żarowie stanęły regały na znicze
Dwa regały na znicze stanęły na cmentarzu komunalnym
w Żarowie. Znicze zamiast do
śmietnika, będzie można ponownie użytkować.
Osoby sprzątające groby, zamiast wyrzucać niepotrzebne
znicze do pojemników na odpady,
mają możliwość pozostawienia ich
na regale, dzięki czemu inni będą
mogli z nich ponownie skorzystać.
Takie działanie umożliwi wielokrotne używanie jeszcze dobrych,
nieuszkodzonych i kompletnych
osłon na znicze, a tym samym
przyczyni się do zmniejszenia ich
ilości w pojemnikach na odpady.
– Bardzo dużo szklanych zniczy

foto: UM Żarów

Zamiast wyrzucać niepotrzebne znicze, można je ustawić na specjalnym regale.

wyrzucanych jest do kontenerów
na odpady zmieszane, co, jak wiemy, stanowi koszt dla gminy, jak
i problem ekologiczny związany z
ich utylizacją. Racjonalnym więc
było zainwestowanie w dwa stojaki, na których są one umieszczane
i mogą być wykorzystywane ponownie bez konieczności zakupywania nowych. W przypadku osób
starszych, mniej zamożnych oraz
bardziej świadomych ekologicznie jest to rozwiązanie bardzo korzystne – mówi Tomasz Kuska z
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Żarowie.

Rusza projekt
„Marki Lokalne
Dolnego Śląska
– tworzone
z pasją”
Jesteś producentem lokalnych
produktów, a może tworzysz nietuzinkowe rękodzieło? Ten projekt jest dla Ciebie! Startuje nabór
wniosków do projektu “Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”. Celem projektu jest
promocja lokalnych produktów i
usług.
Lokalna Grupa Działania “Szlakiem Granitu” zamierza stworzyć
bazę siedmiu lokalnych marek.
Dzięki projektowi możliwa będzie
promocja lokalnych produktów,
wytwórców, rzemieślników, restauracji czy interesujących miejsc.
Warsztaty, spotkania, seminaria
konferencje oraz stworzenie polsko – angielskiej bazy z wytwarzanymi produktami to tylko niektóre z propozycji przygotowanych
przez organizatorów.
W ramach projektu zostaną
zorganizowane warsztaty związane z budowaniem świadomości
marki i tworzeniem etykiet produktowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planowane są
również warsztaty z rękodzieła
pt. “Stare tradycje, nowoczesny
design”. Ich celem jest prezentacja
pomysłów związana z wytwarzanymi produktami i usługami.
– Projekt MARLO to pierwszy,
duży krok w tworzeniu “Granitowego Szlaku” jako rozpoznawalnej
marki. Zależy nam na wsparciu
lokalnej przedsiębiorczości, stąd ta
inicjatywa. Tworzona baza lokalnych producentów posłuży nam w
przyszłości w naszych działaniach
promocyjnych oraz przedsięwzięciach o charakterze szkoleniowym i
edukacyjnym – informuje Krystian
Ulbin, prezes LGD.
Najważniejszym
działaniem
jest współpraca lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników, która
ma wesprzeć ich w promowaniu
swoich produktów. Projekt uzyskał
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020.
Oprac.

Oprac.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w OSP Tworzyjanów
Prawie 800 tys. złotych kosztował
wóz ratowniczo-gaśniczy, jaki trafił do
OSP Tworzyjanów.
Samochód Volvo FL 4×4 wyprodukowany w roku 2020 wyposażony jest
m.in w zbiornik o pojemności 3000 litrów, wysokociśnieniową autopompę,
system szybkiego natarcia, wyciągarkę
elektryczną i napęd na cztery koła.
Masa całkowita pojazdu wynosi 16
ton, a w kabinie znajduje się miejsce dla
sześcioosobowej załogi.
Całkowita kwota zakupu wozu wyniosła 796 917 zł, a została sfinansowana
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (285 000 zł),
Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej (275 000 zł), Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100 000 zł), Gminy
Marcinowice (136 917 zł) i Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Invest-Park” (5 000 zł na wyposażenie).
W odebraniu samochodu w siedzibie firmy Bocar oraz symbolicznym
przywitaniu uczestniczyli Wójt Gminy
Marcinowice Stanisław Leń, przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Czesław Wawro, komendant gminny OSP Arkadiusz Kulig i prezes OSP
Tworzyjanów Henryk Kulig.

foto: UG Marcinowice

foto: D. Gębala

31. rocznica mszy pojednania
w Krzyżowej

wieści z powiatu

Oprac.

► W odbiorze pojazdu uczestniczył
wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń
(na zdjęciu pierwszy z prawej)
20.11-4.12.2020 r. |
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Piszczek i spółka
wywieźli ze Świdnicy
komplet punktów

Derby
przełożone
Kolejny ligowy mecz świdnickich siatkarek nie doszedł do
skutku w pierwotnym terminie.
Zaplanowane na 14 listopada wyjazdowe spotkanie derbowe przeciwko Chełmcowi Wałbrzych zostało przełożone.
– Derby II ligi kobiet przełożone.
Mecz z MKS-em Chełmcem Wodociągi Wałbrzych został przełożony
ze względu na problemy zdrowotne naszych przeciwników. Z tego
miejsca życzymy drużynie z Wałbrzycha dużo zdrowia i szybkiego
powrotu na parkiet! – poformowali działacze klubu. Na parkiet nie
wybiegły świdniczanki, ale odbyły
się pozostałe spotkania 8. kolejki. Warto odnotować, że pierwsze
zwycięstwo w sezonie odnotowały siatkarki z Wrocławia. Liderem
niezwykle poszatkowanej tabeli pozostaje Libero VIP Gwarant
Aleksandrów Łódzki.

W starciu dwóch tegorocznych beniaminków III ligi lepsi okazali się piłkarze z Goczałkowic. Piłkarze ze Śląska wspierani z ławki trenerskiej przez samego Łukasza Piszczka pokonali świdniczan 3:0.
Furczyk, A. Grygier, Kozina, Ćwielong,
Marchewka
Komplet wyników 17. kolejki:
▪ Piast Żmigród – pauza
▪ Górnik II Zabrze – Foto-Higiena Gać 5:0
▪ Ruch Chorzów – Pniówek Pawłowice
2:0
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – Miedź
II Legnica 0:2
▪ MKS Kluczbork – Gwarek Tarnowskie Góry 4:1
▪ Ślęza Wrocław – Stal Brzeg 5:0
▪ Zagłębie II Lubin – ROW 1964 Rybnik
2:2
▪ Polonia Bytom – Polonia Nysa 3:2
▪ Lechia Zielona Góra – Rekord Bielsko-Biała 1:0

Sieć Fitness
World złożyła
wniosek
o upadłość

Spółka Fitness World nie wytrzymała rządowych obostrzeń
– 10 listopada właściciel poinformował o ogłoszeniu upadłości.
Jedna z siłowni tej firmy funkcjonowała w Galerii Świdnickiej.
– Chciałbym poinformować
Państwa, że utrzymująca się od
dłuższego czasu, a ostatnio wzmagająca na sile pandemia, spowodowała ponowne zamknięcie siłowni, pozbawienie spółki głównego
źródła przychodów, a w rezultacie
możliwości regulowania swoich zobowiązań, przez co spółka stała się
niewypłacalna. W związku z tym
właściciel Fitness World sp. z o.o.
złożył wniosek o upadłość Fitness
World sp. z o.o. Nasze kluby zostają
zamknięte na stałe. Zaprzestaliśmy
pobierania opłat z kart kredytowych. Przedpłacone, a niewykorzystane opłaty zostaną rozliczone w
ramach procedury upadłościowej.
W przypadku jakichkolwiek pytań,
prosimy o kontakt na adres skrzynki elektronicznej: klubowicz@pl.fitnessworld.com. Jak tylko będzie
to możliwe, odpowiemy na Państwa pytania. Dziękujemy za Waszą energię, uśmiechy w klubach i
współpracę w ostatnich latach. Z
poważaniem Fitness World – czytamy w oświadczeniu, które opublikowano na stronie internetowej
siłowni.
Daniel Gębala
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foto: D. Gębala

Daniel Gębala

Tabela III ligi, grupa III:

Świdniczanie do bezpiecznego miejsca w tabeli tracą obecnie pięć punktów

Ekipa z Goczałkowic to ciekawy
projekt wspierany przez Łukasza
Piszczka, który w sobotę 14 listopada osobiście wystąpił w roli drugiego
szkoleniowca. Jego ojciec, Kazimierz
jest obecnie wiceprezesem klubu.
Zawodnik Borussii Dortmund w Goczałkowicach założył akademię, która szkoli młodych adeptów futbolu
z okolic. Wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazują, że po wygaśnięciu kontraktu z wicemistrzem Niemiec, Piszczek wróci do Polski i w
przyszłym sezonie wcieli się w rolę
grającego trenera swojego macierzystego klubu. Świdniczanie w starciu z ekipą z Goczałkowic nie mieli
zbyt wiele do powiedzenia. Zespół
ze Śląska oparty w dużej mierze na
bardzo doświadczonych piłkarzach,
ogranych na wyższym poziomie rozgrywkowym, nie pozwolił rozwinąć
skrzydeł gospodarzom, którzy nieśmiało marzyli o trzecim, kolejnym
zwycięstwie na własnym obiekcie.
Pierwsza bramka spotkania padła w
21. minucie, a na listę strzelców po
koronkowej akcji gości wpisał się
Michał Szymała. W 35. min. było już
0:2, a tym razem do bramki Bartłomieja Kota trafił Marcin Kozina. Po
przerwie świdniczanie rzucili się do
odrabiania strat. Próby przechwytów, wysoki pressing i przesunięcie
na boisku wyżej rosłego Edila jednak na niewiele się zdały. Piłkarze z
Goczałkowic skrupulatnie stopowali kolejne zrywy gospodarzy. Wynik
spotkania w 84. min. ustalił jednokrotny reprezentant Polski, Piotr
Ćwielong, który trafił z rzutu karnego. Do końca rudny jesiennej do rozegrania zostały jeszcze dwie kolejki.

Świdniczanie zagrają na wyjeździe z
rezerwami Górnika Zabrze (21.11), a
tydzień później na stadion im. Janusza Kusocińskiego zawita inna drużyna zamieszana w walkę o utrzymanie w lidze, Foto-Higiena Gać.
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
LKS Goczałkowice Zdrój 0:3 (0:2)
Michał Szymała 21′, Marcin Kozina 35′,
Piotr Ćwielong 84′ (k)
Polonia-Stal: B. Kot, Sztylka, Salamon,
Sowa (k), P. Paszkowski, Borowy, Edil,
Szuba, Tragarz, B. Paszkowski, Krakowski oraz Myrta, Filipczak, Jaroszyński, Szczygieł, Frankiewicz
LKS Goczałkowice: Mrzyk, Dragon,
Szymała, Maroszek (k), Łączek, Jonda,

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

Łukasz Piszczek to 66-krotny reprezentant Polski

16 41 46-13
16 36 40-18
16 32 36-15
16 27 26-21
16 26 29-23
16 24 24-28
15 23 29-26
16 22 28-21
15 22 27-33
16 20 22-27
16 20 24-20
14 20 29-20
16 18 22-29
15 18 29-25
15 15 14-29
15 15 26-30
16 11 19-41
15 11 19-39
16 10 18-49
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Wyniki pozostałych rozegranych
spotkań w ramach 8. kolejki:
▪ Łaskovia Łask – NTSK Nysa 3:0
▪ UKS Jedynka Siewierz – Sokół43 Katowice 3:2
▪ MKS II Kalisz – Volley Wrocław II 0:3
▪ MGLKS Sobieski Oława – MKS Dąbrowa Górnicza 1:3
▪ Libero Aleksandrów Łódzki – pauza

ŚKPR zgasił Tęczę!
Kapitalnie spisali się piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica w starciu z typowanym na głównego kandydata do awansu do I ligi zespołem Tęczy Folplast Kościan. Świdniczanie po niezwykle dramatycznym i stojącym na wysokim poziomie meczu pokonali doświadczonych
rywali 30:27 (12:12). Po tej wygranej Szare Wilki awansowały na trzecią lokatę w tabeli ze
stratą trzech oczek do liderującego Zewu Świebodzin, z którym zagrają już w następnej
kolejce!
sobotni wieczór 14 listopada. Po znakomitym widowisku to podopieczni
Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka mogli wznieść w górę ręce

Dzięki zwycięstwu nad Tęczą, Szare Wilki umocniły się w czubie tabeli

w geście tryumfu. Oba zespoły podeszły do meczu bardzo zmobilizowane.
Od pierwszych minut dało się odczuć
spory ciężar gatunkowy tego pojedynku. Zaciekła walka w obronie, z
trudem zdobywane bramki, efektowne rzuty, ale i kapitalne interwencje
bramkarzy. Spotkanie lepiej rozpoczęła bardzo doświadczona drużyna
gości. Punktowała popełniających błędy świdniczan i, co szczególnie niepokoiło, potrafiła zniwelować najmocniejszą broń ŚKPR-u - szybki atak. Po
kwadransie Tęcza odskoczyła na trzy
bramki (7:4). Twarda gra rywali przekładała się jednak na sporą liczbę kar,
co pomogło miejscowym w poprawieniu wyniku. Po czterech trafieniach z
rzędu i bramce Olgierda Etela ŚKPR
po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie 8:7 w 21. minucie. Do końca
pierwszej połowy trwała zażarta walka
gol za gol. Inicjatywę zdawali się przejmować świdniczanie, ale błędy w ataku nie pozwoliły przekuć jej na rezultat na tablicy. Po trzydziestu minutach
był remis 12:12. Po zmianie stron walka
rozgorzała na dobre. Momentami na
parkiecie było nawet brutalnie – w 35.
minucie z czerwoną kartką z parkietu

zszedł jeden z liderów Tęczy Krzysztof Misiaczyk, który poza piłką ręczną
z powodzeniem uprawia także MMA
i ma na koncie starcie z Marcinem
„Różalem” Różalskim. Cios od silnego
gracza rywali otrzymał Paweł Starosta. Kapitanowi ŚKPR-u nie przeszkodziło to jednak w regularnym „szyciu”
z drugiej linii. Co ciekawe właśnie
rzuty z dystansu okazały się receptą
na dobrze zorganizowanych przeciwników. Kapitalne trafienia notował też
Dawid Jankowski czy Mateusz Redko.
W 38. minucie ŚKPR odskoczył na trzy
trafienia (17:14), ale potem swoje „pięć
minut” miała Tęcza i w 46. minucie to
goście byli na czele (21:20). W trudnych momentach ŚKPR mógł liczyć na
niezawodnego Damiana Olichwera,
który „murował” bramkę i w efekcie
okrzyknięty został najlepszym zawodnikiem meczu. W końcu udało się wyprowadzić kilka kontr. Cztery kolejne
wykończył Kamil Stadnik i na sześć
minut przed końcową syreną przewagę znów miał ŚKPR (25:23). Tęcza jeszcze raz zerwała się ataku i doprowadziła do remisu (27:27), ale końcówka
to popis „Oliego” i skutecznej gry kolegów z pola. Mimo gry w osłabieniu
świdniczanie postawili kropkę nad „i”,
rzucili trzy kolejne bramki i zwyciężyli
ostatecznie 30:27. Po meczu w obozie
ŚKPR-u zapanowała szalona radość.
Wygrana z tak wymagającym rywalem
z pewnością podniesie morale zespołu przed kolejnym szalenie trudnym
pojedynkiem. Za tydzień Szare Wilki
zagrają bowiem w Świebodzinie, z liderem tabeli – Zewem…
ŚKPR Świdnica – Tęcza Kościan
30:27 (12:12)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Redko 6,
Starosta 6, Jankowski 5, Chmiel 4, K.
Stadnik 4, Etel 2, Pęczar 2, Dębowczyk
1, Wołodkiewicz, Jaroszewicz, Król
Oprac.

W hicie 7. serii gier III ligi, grupy
A koszykówki mężczyzn, IgnerHome
Polonia Świdnica przegrała na własnym parkiecie z MKS-em Basket
Szczawno Zdrój 70:86. Po zakończeniu pierwszej fazy rundy zasadniczej
podopieczni trenera Pawła Domaradzkiego legitymują się bilansem
pięciu zwycięstw i dwóch porażek.
Świdniczanie zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli.
IgnerHome Polonia Świdnica –
MKS Basket Szczawno Zdrój 70:86
(16:22, 19:14, 12:28, 23:22)
IgnerHome Polonia: Murzacz (20),
Pałac (16), Słobodzian (12), Sieńko (11),

Kaczmarczyk (4), Soboń (3), Stec (2),
Dziedzic (2), Kostek, Poradzisz, Cisek,
Połeć
trener: Paweł Domaradzki
MKS Basket: Podejko (29), Kaczuga
(12), Stankiewicz (11), Adranowicz (10),
Krzymiński (10), Jeziorowski (7), Kołaczyński (5), Niziński (2), Makarczuk,
Sulikowski, Bedla
trener: Bartłomiej Józefowicz
Komplet rezultatów 7. serii gier:
Chrobry XXI Kłodzko – UKS SMS Karpacz 78:67
Team-Plast KK Oleśnica – KKS Siechnice 78:69
UKS Gimbasket Wrocław – ZZKK
Orzeł Ziębice 81:89
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Porażka w hicie kolejki

MKS Basket Szczawno Zdrój to jeden z tegorocznych faworytów do awansu

reklama

foto: D. Gębala

Do starcia z ŚKPR-em Tęcza Kościan miała na koncie komplet punktów i sześć wygranych. Znakomita
passa rywali została przerwana w

sport
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Dobiega końca inwestycja budowy mieszkań przy ul. 1 Maja 13.
Na nowych właścicieli czekają mieszkania dwu i trzypokojowe

Na klientów czekają mieszkania
w stanie developerskim:
► mieszkania 2-pokojowe - 46 m2,
cena 254 tys. zł brutto /
w tym 1 mieszkanie z ogródkiem
o powierzchni 97m2/
► mieszkania 3-pokojowe - 57,9 m2
- cena 314 tys. zł
Budynek oddzielony jest od ulicy,
co zapewnia spokój i przytulność.
Balkony i tarasy usytuowane są od
strony południowej, dzięki czemu są
nasłonecznione, a mieszkania jasne.
Mieszkania zlokalizowane są
w dogodnej okolicy, w centrum
miasta. W bliskim sąsiedztwie
znajdują się szkoła, przedszkole,
sklepy, punkty usługowe, zabytkowy
Kościół Pokoju.

PROMOCJA

1 wpłata 20%

- reszta przy odbiorze kluczy.

Mieszkania są bezczynszowe,
wyposażone w ogrzewanie
miejskie podłogowe z MZEC, okna
energooszczędne 3-szybowe.
W mieszkaniach znajdują się balkony
i tarasy. Do wszystkich podciągnięty
jest internet światłowodowy. Istnieje
możliwość dokupienia miejsca
postojowego naziemnego, komórki
lokatorskiej lub miejsca w garażu
podziemnym.

www.goldhouse13.pl
Facebook-square GOLD-HOUSE-13-2236833126579027

reklama

ul. Długa 3, 58-100 Świdnica
tel. 884 811 878

Na parterze budynku B1
zlokalizowane będą lokale usługowe.
Część mieszkalna budynku znajduje
się na piętrach 1, 2, 3 i 4. Do
dyspozycji klientów znajduje się
szereg mieszkań 2, 3, 4-pokojowych
o metrażu od 37,2m2 do 101,4m2.

reklama

Pierwszy etap inwestycji, budynek
B2, dobiega właśnie końca. Od 30
stycznia 2021 r. można odbierać
klucze do mieszkań.
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