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Na początku roku zawitała wreszcie śnieżna, biała zima, zachęcając do zimowych zabaw.
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Najmłodsi uczniowie
wracają do szkoły

Tu znajdziesz
biuletyn

Świdnica

grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno
dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców. - W związku z tym to nauczanie w
klasach I-III rzeczywiście może przynieść
zdecydowanie więcej efektów wówczas,
kiedy będzie się odbywało w trybie stacjonarnym - mówił minister. Zaznaczył,
że w grudniu i na początku stycznia
odbywały się konsultacje w tej sprawie,
które prowadziła m.in. Rada Konsultacyjna do spraw Bezpieczeństwa w Edukacji.
Daniel Gębala

Obostrzenia obowiązujące
do 31 stycznia:

Świdnica
biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
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Mimo powrotu do szkoły, nauczyciele nie mogą jednak liczyć na wcześniejsze szczepienie

Od poniedziałku 18 stycznia
uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej.
Pozostałe obostrzenia zostaną utrzymane.
Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej 11
stycznia stwierdził, że widmo trzeciej
fali koronawirusa jest bardzo realne.
Widać to po działaniach rządów wielu
państw. Stwierdził jednak, że sytuacja
epidemiczna po świętach jest stabilna
- nie ma dużego obłożenia szpitali, nie
ma drastycznego skoku zachorowań.
– Mamy za sobą bardzo trudną decyzję,
ponieważ ona jest podejmowana w trudnych warunkach niepewności. Wszędzie
w Europie widzimy narastającą trzecią
falę. Widać, że jest pewne przyspieszenie

pandemii, które jest wiązane z wystąpieniem mutacji wirusa. Widmo trzeciej fali
jest realne, państwa podejmują decyzje
konserwatywne, asekuracyjne. Z drugiej
strony sytuacja w Polsce wygląda stabilnie, nie ma drastycznego skoku zachorowań. Nie mamy dynamicznego wzrostu
liczby zgonów czy obłożenia szpitalnego. Poziom zajętości respiratorów, łóżek nadal waha się poniżej 50%. Ważąc
wszystkie za i przeciw, i opierając się na
modelach prognostycznych, doszliśmy do
wniosku, że najbardziej nieśmiałym krokiem, który nie stanowi zagrożenia, jest
uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach 1-3 – argumentował minister Adam
Niedzielski. Tymczasem Przemysław
Czarnek, minister edukacji podkreślił,
że nauczanie zdalne w najmłodszych

& Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu 1,5 metra
& Limit pięciu osób dotyczy także
imprez i spotkań organizowanych w
domach
& Zgromadzenia publiczne dozwolone do pięciu osób/odległość między zgromadzeniami powinna wynosić minimum 100 metrów
& Restauracje mogą działać jedynie
na wynos lub dowóz
& W galeriach handlowych mogą
działać jedynie wybrane sklepy (limit 1 os/15m2)
& Wciąż zamknięte pozostają hotele
i pensjonaty
& Zamknięte pozostają stoki
& Z infrastruktury sportowej mogą
korzystać jedynie osoby, profesjonalnie uprawiające sport
& Osoby, które wrócą do Polski
transportem zbiorowym, muszą
przejść 10-dniową kwarantannę

Kiedy zrobimy niedzielne zakupy?
W tym roku zakupy w niedzielę
zrobimy siedem razy. Kiedy będzie
taka okazja?
Pierwsza niedziela handlowa w
2021 roku przypada 31 stycznia. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w
niedzielę, okazji do zrobienia zakupów
w bieżącym roku będzie dokładnie
siedem. Na kolejną będzie trzeba poczekać aż do 28 marca.
Lista niedziel handlowych
w 2021 roku:
▪ 31 stycznia
▪ 28 marca
▪ 25 kwietnia
▪ 27 czerwca
▪ 29 sierpnia
▪ 12 grudnia
▪ 19 grudnia
Przypomnijmy, że do 31 stycznia wydłużono obecnie panujące obWYDAWCA
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
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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.

W związku z epidemią, we wszystkich placówkach handlowych należy
nosić maseczki ochronne zasłaniające usta i nos

ostrzenia. Zamknięte są m.in. galerie
handlowe, oprócz sklepów zapewniających zaspokojenie podstawowych
potrzeb, czyli np. sklepów spożywREDAKTOR NACZELNY:
p.o. Daniel Gębala
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Cader
FOTOREPORTER: Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl

czych, aptek i drogerii. W sklepach
nadal obowiązują limity osób i maseczki.
Daniel Gębala
druk
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Zbiórki zaplanowano jeszcze w
dniach: 19, 26 stycznia oraz 2, 9, 16, 23
lutego. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić
przed nieruchomość w dzień odbioru
do godziny 6:00. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej oraz niezamieszkałej drzewka należy wystawić przy
pojemnikach na odpady komunalne
lub altanach śmietnikowych. – Należy
pamiętać, aby uprzednio zdjąć z choinki świąteczne ozdoby. Choinki powinny
być wystawione bez stojaków i doniczek.
Przez cały czas, zarówno choinki, jak i
inne odpady zielone, można nieodpłatnie w dogodnym terminie dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy
ul. Metalowców 4 w Świdnicy lub zagospodarować we własnym zakresie np.
poprzez kompostowanie – przypomina
Krystian Werecki, dyrektor Wydziału
Gospodarki Odpadami.

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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

mojaswidnica.pl

Gabinet
podologiczny
w nowej
lokalizacji

reklama

Daniel Gębala

Przed wystawieniem choinki należy zdjąć ozdoby oraz wszelkie donice i stojaki

W Galerii Świdnickiej czynne pozostają:
sklepy i salony
INTERMARCHE // ROSSMANN // ZIAJA

„Happy Feet”, gabinet
podologiczny Joanny Bober,
cieszy się sympatią wśród
świdniczan. Od stycznia
działa w nowej lokalizacji,
przy ul. Bolesława
Chrobrego 6 w Świdnicy.

PLAY // PLUS // T-MOBILE // KOLPORTER
BLUNTLAND // KANTOR // JYSK

(11.00 - 20.00)

restauracje
Na wizytę można umówić się
telefonicznie, za pomocą
Facebooka i Messengera.
Telefon kontaktowy:

603 381 381

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

MARRAKESZ // KFC
(zamówienia na wynos i na dowóz)

reklama

Gabinet działa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Podczas wizyty obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Dokładam
wszelkich starań, by było bezpiecznie i
sterylnie. Między poszczególnymi wizytami dokonuję dezynfekcji i wietrzenia gabinetu – mówi Joanna Bober.
Wizyty umawiane są na konkretne
godziny. W przypadku wcześniejszego
przybycia, pacjent proszony jest o poczekanie na zewnątrz.

APTEKA // VISION EXPRESS // EMPIK

artykuł promocyjny

foto: D. Gębala

Piękna, zielona choinka to nieodłączny element Bożego Narodzenia. Świerk, jodła, sosna
– wiele odmian, wielkości, odcieni, wszystko wedle uznania. Co jednak zrobić z niepotrzebnym drzewkiem po okresie świąteczno-noworocznym? Z pomocą przychodzi Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy, który przypomina, że do 23 lutego w
każdy wtorek odbywa się zbiórka naturalnych choinek na terenie całego miasta.

SPRZEDAM

reklama

Trwa zbiórka
niepotrzebnych choinek

aktualności

15-28.01.2021 r. |

Świdnica

3

aktualności

Bolko Świdnicki
bezwzględnym okrutnikiem?
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, księcia Bolka Świdnickiego oraz pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – na początku
marca te trzy propozycje zgłoszono
jako pomysły na zagospodarowanie skweru im. Lecha Kaczyńskiego. – Lata świetności grodu Świdnica
trwają od 700 lat, od czasów Bolka II.
Trzy razy składaliśmy pomysł budowy
pomnika. Teraz właśnie po raz trzeci,
w 650. rocznicę śmierci księcia Bolka.
To jemu zawdzięczamy sławę Świdnicy. Był najwybitniejszym z Piastów
Śląskich. Konferencja popularnonaukowa, która odbyła się w Świdnicy 15
czerwca 2018 roku, przybliżyła społeczeństwu historię księstwa, księcia
oraz jego bratanicy Anny, żony króla
czeskiego, późniejszego cesarza, Karola IV. Serial „Korona Królów” również zrobił doskonały marketing tej
postaci. Nadszedł odpowiedni moment, aby teraz wypromować Świdnicę, oddając cześć tej postaci. Gdzie?
Tam, gdzie żył. Na zamku. Ślady tej
budowli są tu, gdzie obecnie znajduje
się Kościół Zielonoświątkowy. Konkurs, w którym wezmą udział artyści
– rzeźbiarze, wyłoni najlepszy projekt, który zostanie zrealizowany w
II etapie – mówiła wówczas Urszula
Pawłowska z Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.
Aby wyłonić zwycięski projekt
pomnika, ogłoszono konsultacje
społeczne. Prowadzono je od 3 do 18
marca oraz od 27 maja do 26 czerwca zeszłego roku. Złożono w nich
1 tys. 198 ankiet, w tym 407 papierowych i 791 elektronicznych. Powołany przez prezydent miasta zespół po
analizie i weryfikacji ankiet stwierdził, że oddano 947 ważnych głosów.
Biorący udział w konsultacjach
zagłosowali następująco:
▪ Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – propozycja złożona
przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy – 94 głosy
▪ Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego
– propozycja złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 650 głosów
▪ Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej – propozycja złożona
przez Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej
2010 w Świdnicy – 127 głosów.
76 ankietowanych nie wskazało
na żadną z powyższych propozycji.
– Budowa pomnika w żaden sposób nie będzie rzutowała na budżet
miasta, ponieważ od początku zakładaliśmy, że pomnik zostanie zbudowany za pieniądze ze składek społecznych, które przeprowadzi Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.
Nasz udział polega na tym, że mamy
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Sporo emocji towarzyszyło debacie w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Bolka II Małego, księcia świdnicko-jaworskiego, na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego. – Ktokolwiek odważyłby się zbudować ten pomnik, musi mieć świadomość, że okrutnik Bolko Świdnicki na to w żaden sposób nie zasłużył – przekonywał podczas grudniowej sesji radny Krzysztof
Lewandowski. Po burzliwej dyskusji o historii i dokonaniach świdnickiego władcy, radni ostatecznie uchwałę przyjęli…

Zbiórkę funduszy na budowę pomnika na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego przeprowadzi Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

uchwalić lokalizację tego pomnika. Ile
potrwa zbiórka na ten pomnik? Tego
nie wiemy. To już jest wola towarzystwa. Aby wspomóc budowę, mam
zamiar na ten cel przeznaczyć swoje
prywatne środki. Jako prezydent miasta obejmę patronat nad budową pomnika. Pragnę zaznaczyć, że patronat
nad inicjatywą objął również biskup
świdnicki, Marek Mendyk – tłumaczyła na sesji prezydent Świdnicy,
Beata Moskal–Słaniewska.
– Stały i niezachwiany w wierności dla Polski, bo kiedy wszyscy inni
książęta śląscy poodrywali się od
Królestwa Polskiego i przyjęli jarzmo
czeskie, on sam pozostał tylko wiernym królowi polskiemu i królestwu,
uważając to za głupotę i szaleństwo,
żeby własnych porzucić, a przedkładać raczej czeskich królów – takimi słowami opisywał księcia Bolka
Świdnickiego, słynny kronikarz Jan
Długosz. Czy aby na pewno jednak
twórca księstwa świdnicko-jaworskiego zawsze kierował się męstwem
i dobrem swych poddanych? Uchwała o budowie pomnika księcia Bolka II
nie wszystkim radnym się spodobała. Sporo wątpliwości miał Krzysztof
Lewandowski, który podczas grudniowej sesji podważał sensowność
gloryfikowania władcy. – Jestem pewien, że lokalizacja pomnika Bolka
Świdnickiego nie jest przypadkowa.
Jest pewnego rodzaju prowokacją,
która ma zniechęcić nas, mówię tutaj
o dużej grupie mieszkańców, która od
10 lat chce, by w tym miejscu powstał
pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej
– mówił Krzysztof Lewandowski. –
Nie chciałbym się jednak uprzedzać
do samej inicjatywy i pozwoliłem sobie zadać trochę trudu i dowiedzieć

się nieco więcej o Bolku Świdnickim.
Dwa bardzo wiarygodne źródła mówią coś innego o tym władcy, niż to,
że był szlachetny – zaznaczył. Radny
Prawa i Sprawiedliwości, powołując
się fragmenty publikacji „Słownik
władców polskich”, autorstwa prof.
dr Tomasza Jurka oraz na kronikę
czeską napisaną przez Václava Hájka
powątpiewał w szlachetność i dobre rządy księcia - Bolko Świdnicki
był mężem niewielkiego wzrostu, ale
okrutnikiem, który krył się ze swymi myślami i nosił niechęć w swoim
sercu przeciwko Janowi – królowi
czeskiemu. Nakazał między innymi
pojmać bez przyczyny pewnego znamienitego rycerza tylko z tego z powodu, że przynależał on do królestwa
czeskiego, aby tym samym zrobić na
złość królowi. Rycerz ten został następnie zagłodzony. Uderzającym w
prezentowanym opisie jako pogląd i
ocenę Bolka Świdnickiego z drugiej
strony granicy, czyli strony czeskiej,
jest fakt przedstawienia władcy jako
okrutnika, którego słowa i czyny doprowadziły do wybuchu wojny czesko-świdnickiej, co wiązało się z licznymi nieszczęściami i ofiarami po obu
stronach. W tekście oryginału autor
użył nawet wieloznacznego czeskiego
określenia „zurivy”, odnoszącego się
do księcia, co można oddać, jakoby był
wściekły, szalony, niespełna rozumu.
Stąd też w odczuciu czeskich dziejopisarzy, na których opiera swoją wiedzę Hájek, Bolko Świdnicki nie mógł
zaistnieć jako władca sprawiedliwy.
Został przedstawiony w całkowicie
negatywnym świetle. To rzuca nowe
światło na postać Bolka Świdnickiego, który jeszcze w późnych latach
80. przez środowiska lewicowe lub

nieznające pełnej historii tego władcy był przedstawiany jako szlachetna
postać. Myślę, że mamy pewność, że
taką szlachetną postacią Bolko Świdnicki nie jest i próba budowania mu
pomnika, gloryfikacji jego czynów jest
wielkim nieszczęściem. Ktokolwiek
odważyłby się zbudować ten pomnik,
musi mieć świadomość, że okrutnik
Bolko Świdnicki na to w żaden sposób
nie zasłużył – przekonywał radny Lewandowski.
W obronie pomysłu i uchwały
stanęli jednak inni radni. – Bardzo
się cieszę, że ten pomnik powstanie ze środków społecznych – mówił radny Wiesław Żurek. – Bardzo
przepraszam, ale muszę się odnieść
do wypowiedzi mojego przedmówcy.
Jestem pod wrażeniem merytorycznej
oceny tej postaci. Cieszę się jednak
panie Krzysztofie, że nie znalazł pan
wśród krewnych Bolka Świdnickiego
dziadka z Wehrmachtu – dodał żartobliwie. – Nie możemy zakłamywać
historii. To, co mówi kolega Lewandowski, jest nieprawdą. Dlatego ja
występuje przeciwko nieprawdziwym
informacjom, które tutaj państwo
przekazujecie. Źródła historyczne z
okresu średniowiecza, kroniki wszelkiego rodzaju pisane poza granicami
Polski, a na pewno kronikarze czescy
nie byli przychylni państwu polskiemu. Nie byli przychylni Kazimierzowi
Wielkiemu, skoro większość księstw
była wówczas zhołdowana przez
władcę czeskiego Jana Luksemburskiego. Nigdy tamte kroniki nie będą
pozytywnie pisały o władcy, który pozostał przy państwie polskim. Żadna
kronika, czy to kronika niemiecka,
czeska, czy też ruska, nie będzie wiarygodną kroniką oceniającą dzieje
polskie – zwróciła uwagę radna Zofia
Skowrońska–Wiśniewska.
– Zgadzam się z panią radną. Nie
mamy uprawnień do takich ocen. Zapisy źródłowe, które ocalały do naszych
czasów, nie są kompletne. Mówimy
przecież o okresie, kiedy niewiele osób
potrafiło czytać, stąd też nie mamy
żadnej możliwości konfrontacji źródeł i
porównania ich ze sobą, zweryfikowania obiektywizmu tych, którzy te kroniki tworzyli. Postać Bolka była wybrana
jako postać, której należy się pomnik w
kontekście nie narodowościowym, tylko w kontekście twórcy miasta, w którym dziś przyszło nam żyć. To właśnie
Bolko stworzył księstwo świdnicko-jaworskie. Do dziś wiele z zachowanych
zabytków to ślady z jego epoki – przypomniała prezydent miasta, Beata
Moskal–Słaniewska.
Ostatecznie radni przyjęli uchwałę. 15 głosowało za, 5 przeciw, a dwóch
wstrzymało się od głosu.
Daniel Gębala
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Odeszła Irena Kozłowska –
zasłużona dla Świdnicy

Zawsze uśmiechnięta, nieoceniona i szanowana. Spod jej nauczycielskiej ręki wyszły przyszłe pokolenia świdnickich
anglistów. 23 grudnia 2020 roku w wieku 99 lat zmarła Irena Kozłowska, Pionierka Ziemi Świdnickiej, odznaczona tytułem
„Zasłużony dla miasta Świdnicy”.
świdniczanom Stanisław Kotełko –
nauczyciel historii i języka polskiego.
W latach późniejszych Irena Kozłowska poza pracą zawodową działała
społecznie w wielu stowarzyszeniach.
Była współzałożycielką Koła Polonistów w Świdnicy w 1957 roku, które
istnieje do dziś. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała wiele
wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi,
Nagrodę Ministra i Kuratora Oświaty.

Zasłużona dla Świdnicy

DG

Irena Kozłowska do samego końca tryskała energią i niesamowitym poczuciem humoru. Zarażała optymizmem.

1952 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo była jedyną anglistką w mieście i uczyła w wielu szkołach, między innymi w I LO w latach
1953-1973, w II LO w latach 1952-1954
i 1971-1979, w Liceum Spółdzielczym
(obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) w latach 1946-1951. Po przejściu
na emeryturę nie zerwała kontaktów
ze szkołą, pracowała jeszcze w II LO
na pół etatu. Wkład w edukację to nie
jedyne zasługi Ireny Kozłowskiej. Należała ona do grona Pionierów Ziemi
Świdnickiej – osób, które po II wojnie
światowej przybyły do Świdnicy i budowały w niej polskość. Organizowały
życie polityczne, społeczne i kulturalne od podstaw. W tej grupie znaleźli
się także m.in. Mieczysław Kozar-Słobódzki oraz dobrze znany wszystkim

reklama

Irena Kozłowska urodziła się w
1921 roku Warszawie. W 1939 roku
ukończyła II Miejskie Gimnazjum i Liceum żeńskie im. Jana Kochanowskiego. W czasie okupacji była członkiem
AK, działała w tajnym nauczaniu, a od
roku 1943 prowadziła punkt kontaktowy cichociemnych. Po przyjeździe
do Świdnicy podjęła pracę w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
którego dyrektorem był wówczas
Mieczysław Kozar-Słobódzki. W szkole przy ul. Równej pracowała w latach
1946-1973 i 1974-1976. Współtworzyła
pierwszą bibliotekę w LO dla Dorosłych. Pomimo rozporządzenia, aby
wszystkie biblioteki poniemieckie
zdać na przemiał, dzięki jej staraniom,
udało się ocalić wiele wartościowych
dzieł. Tytuł magisterski uzyskała w

reklama

foto: D. Gębala

Decyzję w sprawie nadania tytułu
zasłużonej podjęli radni podczas sesji
Rady Miejskiej 22 maja zeszłego roku.
Podczas sesji 18 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.
O jego nadanie wnioskowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy przy wsparciu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. – Gdy wchodziła do klasy, zawsze
była elegancko ubrana. Stanowiła dla

nas młodych, wychowanych w szarych
czasach PRL-u, symbol innego świata.
Imponowała erudycją, zawsze trzymała fason, nie pamiętam, by kiedykolwiek ktoś wyprowadził ją z równowagi.
Myślę, że każdy, kto był uczniem Ireny
Kozłowskiej, podpisze się pod tymi słowami maturzysty z lat 60-ych. Jestem
dumna, że mogę pracować w szkole, w
której Pani Irena Kozłowska robiła tyle
dobrego – mówiła wówczas radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska, odczytując uzasadnienie uchwały o nadaniu
tytułu „zasłużonej dla miasta Świdnicy”. – Dziękujemy, że tak wiele wniosłaś
w świdnicką oświatę, że jesteś wzorem
i przykładem dla nauczycieli. Wzorem
dbałości, jak powinno się podchodzić
do edukacji młodego pokolenia – dodał
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Jacek Iwancz.
Ceremonia pogrzebowa odbyła
się 12 stycznia na Starych Powązkach
w Warszawie
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Przyjęto budżet Świdnicy n
Stabilny plan na trudne cza
Radni Rady Miejskiej Świdnicy we wtorek, 29 grudnia 2020 roku, przyjęli budżet miasta na nowy - 2021 rok. 13 radnych było za, 9 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Dochody miasta mają sięgnąć 297 824 517,68 zł, a wydatki
311 810 524,68 zł. Deficyt ma wynieść 13 986 007,00 zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta, został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Subwencja oświatowa niepokrywająca wydatków na utrzymanie
szkół i płace nauczycieli, wydatki
związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz ograniczone
wpływy z tytułu udziału miasta w
podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały największy
wpływ na budżet Świdnicy na 2021
rok. Zgodnie z przyjętą uchwałą
budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 297 824 517 zł,
w tym dochody bieżące w kwocie
267 752 131 zł i dochody majątkowe

szacowane na 30 072 386 zł. Wydatki
miasta mają sięgnąć 311 810 524 zł, w
tym wydatki bieżące w kwocie 263
849 967 zł oraz wydatki majątkowe,
czyli inwestycje planowane w sumie
na 47 960 557 zł. Deficyt na 2021 rok
planowany jest w kwocie 13 986 007 zł,
a nadwyżka operacyjna w kwocie
3 902 164 zł. Przychody sięgną kwoty 24 577 089 zł w tym wolne środki
szacowane na 8 077 089 zł i kredyty/obligacje na sumę 16 500 000 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie
10 591 082 zł.

– Pomimo panującej pandemii
COVID-19 finanse naszego miasta
pozostają na bezpiecznym poziomie.
Bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2021
rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje,
które pozwolą miastu na rozwój w
tych trudnych czasach. Chcemy zrealizować ambitne projekty, takie jak
przebudowa kompleksu basenów przy
ul. Śląskiej czy remont alei Niepodległości. Nie zapominamy jednocześnie
o tych drobniejszych zadaniach, jak

STANOWISKA KL
Tomasz Kempa
- „Świdnica ponad podziałami”
– Sytuacja, w której Rada
Miasta w Świdnicy przyjmuje budżet, widmo spadających dochodów, szczególnie z PIT i CIT, skutki wzrostu wydatków bieżących w
latach ubiegłych, deficyt budżetowy z pewnością większości z nas nie satysfakcjonują. Jednakże propozycje
ujęte w projekcie budżetu
na 2021 rok, w naszej ocenie, stanowią odpowiedź na
aktualne możliwości i potrzeby miasta. Radni Klubu Radnych „Świdnica ponad podziałami” wyrażają opinię, że osoba pani prezydent, Beaty Moskal–
Słaniewskiej gwarantuje racjonalną i optymalną,
uwzględniającą oczekiwania mieszkańców realizację budżetu miasta, a wszystkie zakładane działania
w sferze przebudowy dróg, budownictwa mieszkalnego, modernizacji obiektów oświatowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpłyną na
poprawę funkcjonowania miasta i życia mieszkańców – mówił radny Tomasz Kempa.

Rafał Fasuga
– Sojusz Lewicy Demokratycznej
– Prezydent Beata Moskal–
Słaniewska w przedstawionym projekcie budżetu
uwzględniła bardzo wiele
zadań ważnych dla naszych
mieszkańców. Projekt przewiduje remonty dróg wojewódzkich na kwotę ponad
6 mln zł, dróg gminnych na
kwotę prawie 9 mln zł, w
tym na samą ulicę Kraszowicką ponad 2 mln zł. Nadal
będziemy inwestować w gospodarkę mieszkaniową, budownictwo komunalne,
społeczne tak bardzo oczekiwane zwłaszcza przez
młodych świdniczan. Należy również wspomnieć o
największej inwestycji planowanej w naszym mie-
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ście i tak bardzo oczekiwanej przez naszych mieszkańców i nas, jako radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a mianowicie przebudowy basenu letniego w Świdnicy. Inwestycja planowana od wielu
lat, inwestycja, której domagają się nasi mieszkańcy,
inwestycja, która spowoduje, że nasz OSiR stanie się
kompletnym ośrodkiem rekreacyjnym. Analizując
ten budżet i uwzględniając aktualną sytuację naszego kraju i samorządów, jako radni Sojuszu Lewicy
Demokratycznej zagłosujemy za jego przyjęciem –
mówił radny.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy, Jan Dzięcielski
– Platforma Obywatelska
– Przed nami rok, który stanowi wielką niewiadomą,
jak zachowa się gospodarka
po czasie pandemii. Rok, w
którym ciągle dochody samorządów są okrajane i to
na samorząd są nakładane
nowe zadania bez wskazania dodatkowych źródeł
ich finansowania. Mimo
wszystko budżet na 2021
rok jest zaplanowany bardzo ambitnie, gdzie wydatki majątkowe stanowią 47960557,00 zł, a na które
składają się bardzo oczekiwane inwestycje takie jak
m.in: przebudowa basenu letniego, budowa budynku mieszkalnego i mieszkań wielorodzinnych przy
ulicy Kozara-Słobódzkiego 19 i Leśnej, czy przebudowa al. Niepodległości, ul. Kraszowickiej, Jarzębinowej, Wrzosowej i Pogodnej. To tylko niektóre
inwestycje planowane na rok 2021. Jak widzimy,
część z nich nie do końca powinna być zadaniem
gminy. Zapowiadany szumnie medialnie program
rządowy „Mieszkanie+” okazał się kompletną klapą
(na terenie naszego miasta i powiatu nie powstało
żadne mieszkanie z tego programu) i to znowu na
samorządzie pozostał ciężar zapewnienia mieszkańcom mieszkań niskoczynszowych czy komunalnych, dlatego z uznaniem przyjmujemy budowę
tego typu rozwiązań przez nasze miasto – powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej.

Lesław Podgórski
- Wspólnota Samorządowa:
- Radni Wspólnoty Samorządowej,
analizując przygotowany przez
prezydent Beatę Moskal-Słaniewską projekt
budżetu na 2021 rok,
mają pełną świadomość,
że musi on uwzględniać
negatywne skutki obecnej epidemii koronawirusa. Oczywista jest dla
nas zdecydowanie większa niż w poprzednich
latach skala trudności
przy tworzeniu tego dokumentu. Ze zrozumieniem przyjmujemy niemożność uwzględnienia
niektórych uzasadnionych oczekiwań mieszkańców. Dalecy jesteśmy od totalnej krytyki budżetu,
nawet pomimo drastycznego ograniczenia wydatków bieżących w wielu wrażliwych dziedzinach
życia miasta np. oczyszczanie miasta – minus
10 %, oświetlenie – minus 20 %, kultura – minus
18 %, utrzymanie dróg gminnych – minus 20 %.
Jednak, oceniając przedstawiony projekt, nie sposób nie zauważyć, że spełniają się nasze prognozy
formułowane w latach poprzednich, w szczególności na temat budżetu uchwalanego na rok 2020.
Gorączkowe próby poszukiwania oszczędności w
wydatkach bieżących nie na wiele się zdały. Pomimo pewnych cięć utrzymanie “bizantyjskiej”
struktury nie przestaje być niesłychanie drogie.
Zadłużenie Świdnicy na koniec 2021 roku ma wynieść prawie 128 mln, choć w tym roku było już
bardzo duże – 112 mln. Prawdopodobnie realny
stan finansów miasta jest jeszcze gorszy, niż wynika z przedstawionego planu dochodów i wydatków, gdyż prezydent miasta zawyża planowane
dochody. Naszym zdaniem bardzo wątpliwe jest,
że w przyszłym roku aż o 64% wzrośnie sprzedaż
nieruchomości (różnica prawie 6 mln), wpływy
z usług transportowych o 12%, sprzedaż miejsc
grzebalnych na cmentarzach o 20%. Władza ma
ograniczony wpływ na rzeczywistą wielkość tych
wpływów.
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a 2021 rok
asy
remonty chodników, placów zabaw
dla dzieci czy ścieżkach rowerowych.
W dalszym ciągu realizować będziemy programy pro-ekologiczne, które
pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić
jakość powietrza w mieście. Chcemy
również pomóc świdnickim rodzinom
uzyskać własny kąt do życia, budując
kompleks budynków mieszkalnych
przy ul. Leśnej – mówi prezydent,
Beata Moskal–Słaniewska.
Subwencja oświatowa w tym
roku wyniesie łącznie 38 991 464 zł i
będzie niższa od tej z ubiegłego roku
o 1,1 mln zł. Tymczasem łączne wydatki na edukację w roku 2021 planowane są w wysokości 79 885 714 zł.
Oznacza to, że różnica, czyli 40,89
mln zł będzie musiała być pokryta
wyłącznie z budżetu miasta. Po raz
pierwszy nakłady własne Świdnicy
na oświatę przekroczą 50%. Plano-

wana kwota zadłużenia miasta na
koniec 2021 r. wyniesie 127,7 mln zł
(42,88% dochodów) i będzie niższa o
około 4 mln zł na koniec 2021 roku.
Przedstawiona prognoza Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia bowiem planowane do zaciągnięcia kredyty wg stanu na 30 września
2020 roku. Poziom zadłużenia na
koniec 2020 r. pozostał niezmienny
od 2018 r. i wyniesie 118,5 mln zł.
Dług w 2021 r. przyrośnie o 5,9 mln
zł. Dopuszczalny wskaźnik obsługi
długu, to 16,73%, wskaźnik planowany wyniesie 7,84%. Miasto Świdnica
w pierwszej kolejności spłaca jeszcze
zobowiązania i kredyty zaciągnięte
przez poprzednie władze. Pozostała
do spłaty kwota długu to 21,3 mln zł.
- Miejskie finanse są w dobrej kondycji, pomimo panującej na cały świecie
pandemii COVID-19. Wykorzystujemy nasze rezerwy i możliwości, aby

Zadania inwestycyjne
planowane na 2021 rok

utrzymać wydatki majątkowe na wysokim poziomie, gwarantując w ten
sposób rozwój miasta – dodaje skarbnik miasta, Kacper Siwek.
Za przyjęciem budżetu miasta
na 2021 rok zagłosowali członkowie klubów: Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Świdnicy Ponad Podziałami.
Przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej. Budżet poparło 13 radnych
(Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga,
Gadzińska, Gaszyński, Grudziński,
Kempa, Kuc, Morańska, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wołosz,
Żurek), 9 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Podgórski,
Skowrońska-Wiśniewska, Struzik),
a jeden wstrzymał się od głosu (Paluszek).
Daniel Gębala

Miasto
zaplanowało
kwotę
47.960.557 zł na inwestycje.
Będzie to m.in.:
& przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej
& przebudowa alei Niepodległości
& rozbudowa wraz z przebudową
ul. Kraszowickiej
& przebudowa ul. Jarzębinowej i
Wrzosowej
& budowa budynku mieszkalnego
z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
w Świdnicy przy ul. Kozara-Słobódzkiego
& budowa kompleksu budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
przy ul. Leśnej
& wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
& rewaloryzacja terenów zieleni w
Świdnicy
& termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – Szkoła
Podstawowa Nr 4 w Świdnicy
& rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej

UBÓW RADNYCH
Marcin Paluszek
- Świdnickie Forum Rozwoju:

Krzysztof Lewandowski
- Prawo i Sprawiedliwość:

- Budżet miasta Świdnica
na 2021 rok jest budżetem,
który zakłada deficyt na
poziomie blisko 14 milionów złotych. Związane
jest to z wieloma czynnikami, również tymi związanymi z pandemią. Niestety, wiąże się to z wieloma cięciami w wydatkach
bieżących i majątkowych,
które wpłyną bezpośrednio na jakość życia świdniczan (np. cięcia w wydatkach na bieżące
utrzymanie dróg, oświetlenie itd.). Jednakże,
ponownie nie znaleziono oszczędności w funkcjonowaniu całego aparatu administracyjnego
pani prezydent (wydatki na funkcjonowanie
urzędu wzrosną o 1,2 mln zł), które przejawia
cechy rozdętego dworu, nijak mającego się do
wielkości miasta i malejącej liczby mieszkańców. Wyprowadzenie środków z miejskiej spółki
ŚPWiK w wysokości 6 mln zł jest kolejnym dowodem na to, że finanse miasta nie są w dobrej kondycji, skoro potrzebują takiej solidnej
„kroplówki”. Taka kreatywna księgowość odbije
się w przyszłości na wzroście opłat za wodę dla
świdniczan i spowoduje mniej inwestycji w infrastrukturę w tym obszarze. Kolejne zwiększone wydatki miasta na funkcjonowanie MZN (w
postaci dotacji w wysokości 50% większej niż w
bieżącym roku) jest kolejnym dowodem na to, że
świdnicki zasób komunalny gospodarowany jest
nieefektywnie. Wydatki majątkowe w wysokości
blisko 48 mln zł są na przyzwoitym poziomieaż 20 mln zł planuje się na modernizację basenów letnich OSiR. Pomimo, ogromnych kwot
poniesionych już na przygotowanie procesu
przebudowy tych basenów- dokończenie i finalizacja tej inwestycji wydaje się zasadna i jest
oczekiwana przez świdniczan. Oczekuję jednak,
że osoby odpowiedzialne za dotychczasowe roztrwonienie publicznych środków zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

- 2021 rok zapowiada się
na szczególnie trudny. Dochody mogą być nieznacznie niższe niż w 2020 roku,
ale i tak należy uznać, że
świdniccy przedsiębiorcy i
podatnicy radzą sobie nadspodziewanie dobrze. I za to
należą się im nasze podziękowania, bo to z ich podatków i dotacji państwowych
tworzymy budżet Świdnicy.
Z tych powodów budżet na
2021 rok musi być dzielony z jeszcze większą odpowiedzialnością niż poprzednie. Chcielibyśmy móc
powiedzieć, że bierzemy odpowiedzialność za ten
szczególny budżet, ale nie było nam dane uczestniczyć w jego tworzeniu. Prezydent miasta od 2014
roku nie widzi potrzeby włączania całej Rady Miejskiej, opozycji do prac na jakimkolwiek etapie. Jest
to budżet autorski i uznaniowy pani prezydent.
Szkoda, bo była szansa na uzyskanie naszej akceptacji w obliczu pandemii i jej jeszcze nieznanych
skutków. Nasza ocena nie jest jednak jednoznaczna. Choć planowany deficyt bliski 14 mln złotych
przy obecnym długu miasta wynoszącym 112 mln
zł nie gwarantuje stabilnej sytuacji dla miasta na
kolejne lata, to dochody budżetu mniejsze o 2 mln w
2021 roku i tak dają ponad 297 mln złotych. To prawie 300 milionów! Zastanawia nas, czy w związku
z tym, 312 mln zł na planowane wydatki to nie za
dużo. Szczególnie, że jest to kosztem kolejnych obligacji i pożyczek w wysokości 16,5 mln złotych. Więcej pożyczamy niż spłacamy dotychczasowych zobowiązań. W 2021 roku spłacimy bieżące zobowiązania na ponad 10 mln złotych. Wystarczyło stworzyć choć iluzję konsultacji. Podjąć próbę rozmów
z blisko połową rady. A nie upajać się przewagą
jednego głosu. Nie było rozmów, nie było dialogu,
nie było woli! I nie ma naszego poparcia! Na kontynuowanie i realizowanie nowych inwestycji w 2021
roku prezydent miasta przeznaczy blisko 50 mln
złotych – to więcej niż w roku 2020, kiedy było to
31 mln złotych. To budżet prorozwojowy, czy może

ryzykownie ambitny? Odpowiedzi należy szukać w
intencjach. Są planem całości potrzeb miasta na
kolejną dekadę, czy polityczną kalkulacją obliczoną
na efekt wyborczy w wyborach parlamentarnych za
trzy lata.

Lech Bokszczanin i Marcin Wach
- Nowoczesna:
- Czy jest to budżet idealny? Trudno tak o nim powiedzieć, ponieważ został
opracowany w trudnej i nietypowej sytuacji. Rok 2020
przyniósł nam pandemię
COVID-19, której skutki będziemy odczuwać przez długi czas. Spowolnienie gospodarki, wynikające w dużej
mierze z nieprzemyślanych
działań Rządu, spowoduje
zmniejszenie wpływów do
budżetu miasta. To niestety będzie miało przełożenie
na funkcjonowanie miasta,
mieszkańców Świdnicy i jej
rozwój. Na szczęście udało
się utrzymać sporo inwestycji, które poprawią jakość
życia w Świdnicy. Nie mamy
tu na myśli jedynie remontów dróg, ale zupełnie nowe
inwestycje, które są nam
potrzebne. Budowa budynku mieszkalno-użytkowego
przy ul. Kozara-Słobódzkiego jest jednym z przykładów – na tę inwestycję zaplanowane jest ponad 3,4
mln złotych. Rewaloryzacja terenów zielonych, przebudowa al. Niepodległości, czy budowa kompleksu
budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej to kolejne
dobre przykłady. Czy jest to budżet idealny? Trudno
tak powiedzieć. Czy jest to budżet dobry? Zaopiniowany został dobrze, wniosków zmieniających do budżetu nie złożył nikt, nie prowadzi on w naszej ocenie
do nadmiernego zadłużenia miasta, uważamy więc,
że należy budżet ten poprzeć i dokładnie obserwować
jego realizację.
15-28.01.2021 r. |

Świdnica

7

aktualności

Mimo pandemii Świdnicka
Moto Orkiestra rozgrzeje
nasze serca!
czątkach swojej działalności, logistyce i
planach na tegoroczną edycję.

- W różnych stronach Polski amatorzy
rajdów od lat organizują jazdy samochodami sportowymi w ramach WOŚP.
Rajdowa Świdnica i Stowarzyszenie G4
Sport Club spontanicznie postanowiło
przybliżyć mieszkańcom naszego rajdowego miasta te auta i przy okazji zebrać
jakieś pieniądze na słuszny cel. Nie stawialiśmy sobie jakichś granic, planów.
Chcieliśmy, by na początku każdego
nowego roku kierowcy rajdowi mogli w
spokojnej atmosferze powozić chętnych.
Przy okazji ktoś dostarczył sprzęt nagłaśniający, inny wsad do kotła. Za darmo
sędziowie klubów z okolic Świdnicy zabezpieczali trasę. Policja, ratownicy medyczni, Straż Pożarna i co najważniejsze,
władze miasta Świdnicy pomogły nam w
realizacji pomysłu.

Kto tworzy zespół, który zajmuje się coroczną organizacją?

- Ekipa organizatorów jest nieliczna
przed Moto Orkiestrą i dużo liczniejsza

Co roku ogromną popularnością cieszyły się liczne licytacje

w dniu imprezy. Przybywają nasi koledzy i koleżanki z różnych miast Dolnego
Śląska. Myślę, że nieważne są tu nazwiska, bo nie naszym celem jest lansowanie kogokolwiek. Idea będzie trwać tylko
wtedy, gdy spontanicznie Ci, co chcą,
będą to organizować. Dla nas najważniejszą sprawą jest rozumienie społecznej potrzeby pomagania innym. Idea zaangażowania w to dzieci i młodzieży jest
warta Nobla. Popieramy ją. Auta i udział
wielu kierowców to jedna strona tej
przygody. Drugą są licytacje. Przez kilka
miesięcy zbieramy każdą rzecz związaną
z rajdami, którą przekazują zbieracze,
fani sportu motorowego, hobbyści i znani
polscy kierowcy. Często są to osobiste pamiątki latami trzymane w domach i garażach, a zdobywane na trasach rajdów i
gdzie się da. Są wśród nas też tacy, którzy
swoje dodatkowe pieniądze, zarobione po
godzinach pracy, przeznaczają na zakup
przedmiotów licytacji. Czasem licytacje
są wielokrotne. Ktoś wylicytuje, zapłaci
i odda do ponownego licytowania. Korzystając z okazji, zwrócę się z prośbą do
czytelników, że przyjmiemy każdą rzecz,
usługę lub pomysł na naszą licytację.
Wszystkie informacje w tej sprawie zbiera Sebastian Sokołowski.

Załatwienie wszystkich formalności i pozwoleń absorbuje
dużo czasu?

reklama

- Formalności związane z uzyskaniem
pozwolenia na przeprowadzenie Moto
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Skąd pomysł na organizację
Moto Orkiestry w Świdnicy?

Orkiestry nie odbiegają od tego, co zwykle odbywa się przed organizacją rajdu.
Dokumentacja drogi, regulamin udziału,
wykaz organizatorów, zebranie opinii
policji we Wrocławiu i Świdnicy, zgody
Urzędu Miasta i Starostwa. Ot, zwyczajna papierowo-organizacyjna robota.

Szósta edycja Moto Orkiestry
odbędzie się pod nowym adresem?

- W tym roku plany znacznie ogranicza
znana sytuacja „koronacyjna”. Planowaliśmy większą imprezę halowo-plenerową. Od początku współpracujemy z
Galerią Świdnicką. Jest kilka sal gimnastycznych i można było w nich zaszaleć.
Jednak nie w tym roku. Patrząc na rozbudowę osiedla Zawiszów i wzrost liczby
aut na parkingach, przenosimy Świdnicką Moto Orkiestrę na nową lokalizację.
Będziemy jeździć przy ul. Pileckiego i Kosynierów w pobliżu Zespołu Szkół Specjalnych. Tam zostanie wytyczona bezpieczna trasa przejazdów pokazowych i
postawiona estrada dla prowadzących.
Zapraszamy w niedzielę 31 styczna 2021
r. w godzinach od 10:00 do 15:00. Mimo
pandemii serca nie mogą nam zamarznąć!
Świdnicka Moto Orkiestra odbędzie
się 31 stycznia w godz. 10:00-15:00 przy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kosynierów. Emocje gwarantowane!

Widowiskowe przejazdy zapewniały sporo frajdy uczestnikom zabawy

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Połączyła ich pasja do motoryzacji
i chęć pomagania. Od kilku lat trudno sobie wyobrazić świdnicki finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez ich udziału. Mimo pandemii
i wszystkich ograniczeń, Świdnicka
Moto Orkiestra nie zamierza wywieszać białej flagi, wręcz przeciwnie! Już
szykują tę w biało-czarną szachownicę i zapraszają wszystkich fanów
szybkiej jazdy do wspólnej zabawy
w szczytnym celu! -Nasze serca nie
mogą zamarznąć! – zapowiadają organizatorzy Moto Orkiestry. 29. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31 stycznia!
Organizatorzy Świdnickiej Moto
Orkiestry szykują się do szóstej edycji
swojej imprezy. Przypomnijmy, że przed
rokiem udało im się zebrać blisko 30
tysięcy złotych, co wydatnie wpłynęło
na łączą sumę zebraną przez świdnicki
sztab orkiestry. Teraz mimo obostrzeń,
nie załamują rąk. Zbierają atrakcyjne gadżety rajdowe na licytacje, kompletują
kierowców, którzy za symboliczną opłatą będą przewozić chętnych kibiców na
specjalnie przygotowanym torze. Dla
naszych czytelników opowiadają o po-

aktualności

Jak dokarmiać ptaki zimą?

Zimą nie zapominajmy o ptakach, które żyją na co dzień wokół nas. Ich dokarmianie to ważne i odpowiedzialne zajęcie.
Jakich zasad należy przestrzegać, by im nie zaszkodzić, podpowiada lekarz weterynarii Paulina Lewicka z przychodni weterynaryjnej Vetka.

Chleb, paluszki i chipsy
to rzeczy, którymi
kategorycznie nie powinno
się karmić kaczek i łabędzi

szenia naszej kuli. Można też samodzielnie uformować kulę, którą można
włożyć np. do siateczki po owocach.
Tak przygotowany pokarm nie powinien wisieć dłużej niż dwa tygodnie.
2 Kategorycznie nie podajemy
chleba, który prowadzi do chorób
układ pokarmowego, niejednokrotnie
kończących się śmiercią zwierzęcia.
Dodatkowo ma to wielkie znaczenie

przy dokarmianiu ptactwa wodnego.
Nadmiar chleba pod wpływem wody
tonie i gnije, powodując poważne
zmiany w ekosystemie.
2 Zabronione jest też dokarmianie pokarmem bogatym w sól, np.
solony słonecznik, boczek, solone
orzeszki. Niestety, w zimie ptaki mają
utrudniony dostęp do wody, a jak wiadomo, sól wzmaga pragnienie.

2 Podczas dokarmiania należy
zwracać uwagę, czy podawany pokarm jest świeży. Popsuta żywność nie
jest dobra dla nas oraz zwierząt.
2 Dla ułatwienia w sklepach
zoologicznych pojawiły się specjalne
mieszanki do dokarmiania zwierząt
zimową porą. Jest to łatwy i wygodny
sposób pomocy głodnym i zmarzniętym ptakom.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363
ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że w
dniu 15 grudnia 2020 roku na wniosek Pana Mariusza
Szyrner działającego z pełnomocnictwa Burmistrza
Miasta Żarów zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą „Przebudowa dróg gminnych ulic Wiosenna,
Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową
skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i
Pogodna w Żarowie”
Jak wynika z art. 12 ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych „decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział
nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie
podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów
w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości”.
Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do
wniosku projekt budowlany.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583, 593 i 953/1, AM8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb 0001-Żarów,
jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto

reklama

2 Dokarmianie zaczynamy w
okresie zimowym od początku do
końca mrozów.
2 Wybieramy zawsze to samo
miejsce. Ptaki bardzo szybko zapamiętują lokalizację karmnika i gdy zabraknie tam pokarmu, mogą mieć problem
ze znalezieniem nowej lokalizacji
2 W łagodniejsze zimy nie ma
konieczności wprowadzania dodatkowego dokarmiania. Ptaki świetnie
radzą sobie ze znalezieniem naturalnego pokarmu. W tym okresie można
dostarczyć pojemniki ze świeżą wodą.
2 Najważniejsza zasada podczas
dokarmiania to stosowanie świeżych i
naturalnych produktów. Karmnik powinien być codziennie opróżniany i
czyszczony.
2 Podczas dokarmiania stosujemy: słonecznik, siemię lniane, orzechy- preferowane łuskane, mrożone
porzeczki, aronia, owoce dzikiego
bzu, drobne rodzynki, płatki owsiane,
proso, słoninę, smalec i łój wołowy.
2 Jedną z propozycji podawania pokarmu jest przygotowanie kuli
smalcu z ziarnami. Przygotowujemy ją
poprzez roztopienie smalcu i dodanie
do niego mieszanki nasion oleistych,
płatków owsianych, zbóż, suszonych
owoców, rozłupanych orzechów. Stygnącą masę przelewamy np. do kubeczków po jogurtach, w których przy
denkach w dwóch przeciwległych
ścianach robimy otwory i przewlekamy sznurek, który posłuży do powie-

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
1. działka Nr 953/1, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto

foto: D. Gębala

Jak prawidłowo dokarmiać ptaki:

2. po podziale powstaną działki Nr 953/4 i 953/5,
AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna:
Żarów - miasto
3. pod inwestycję przeznaczone są obie działki
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583, i 593, AM-8,
obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb 0001-Żarów,
jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które staną się własnością
Gminy Żarów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, których użytkowanie wieczyste
wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy
Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym
wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój
118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi
i wnioski na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty
opublikowania niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie
zostaje podane do publicznej wiadomości w Urzędzie
Miejskim w Żarowie oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy - www.
bip.powiat.swidnica.pl. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia
15-28.01.2021 r. |
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Bałwankowy zawrót głowy
Na początku roku zawitała wreszcie śnieżna, biała zima, zachęcając do zimowych zabaw. Sporym zainteresowaniem
cieszyła się nasza bałwankowa zabawa.

Zgodnie z obietnicą prezentujemy wszystkie zdjęcia konkursowe naszych czytelników.
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Przyznano stypendia
w dziedzinie kultury
Stworzenie słuchowiska biograficznego, które ma na celu przybliżenie świdniczanom wybitnej postaci astronom Marii
Kunic, wykonanie dokumentacji fotograficznej architektury Świdnicy, stworzenie nowoczesnej kompozycji elektronicznej
– swoistego elektronicznego hymnu miasta oraz rozwój zdolności wokalnych – to projekty, które zrealizowane zostaną w
tym roku w ramach stypendium prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzinie kultury. Ich ideą jest pomoc
świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć, związanych z twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Kacper Bortkiewicz na wykonanie dokumentacji fotograficznej
architektury Świdnicy i okolic z lotu
ptaka otrzyma 3 tys. 600 zł. Zdjęcia
publikowane będą dwa razy w tygodniu na portalu Instagram wnioskodawcy – swidnica_okiem_drona. W
ramach programu stypendialnego
wykonanych zostanie także 12 filmów dotyczących historii i zabytków Świdnicy. Kacper jest uczniem
Technikum Ekonomicznego w Świdnicy na profilu fotografii i multimediów. Jest jednym z najmłodszych
licencjonowanych operatorów dronów w Polsce.

Piotrowi Kozub na stworzenie nowoczesnej kompozycji elektronicznej
– swoistego elektronicznego hymnu
Świdnicy przyznano 5 tys. 400 zł. Jest
on multiinstrumentalistą, wokalistą,
instruktorem oraz autorem muzyki i
tekstów, aktywnie koncertuje na arenie polskiej i międzynarodowej. Rozwija swoje umiejętności w dziedzinie
produkcji muzycznej oraz inżynierii
dźwięku, prowadzi zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Z kilkuset sampli nagranych na ulicach, w fabrykach, sklepach chce stworzyć aranżacje i nowoczesną kompozycję, w której zawarte
będą m.in. głosy świdniczan, odgłosy miasta czy też oryginalny hejnał.
Zmontowane ma zostać to wszystko
razem z nowoczesnym teledyskiem.

Dariusz Miziarski na stworzenie słuchowiska biograficznego, które ma na celu przybliżenie mieszkańcom Świdnicy wybitnej postaci
astronom Marii Kunic, otrzyma 5
tys. 400 zł. Na potrzeby projektu
zostanie skomponowana autorska
ścieżka dźwiękowa, minimum sześć
instrumentalnych kompozycji muzycznych, które wzmocnią przekaz i
odbiór tej formy oraz oddadzą klimat
tamtych czasów. Finalnym produktem tego projektu będzie płyta audio
CD, słuchowisko będzie można także
pobrać w wersji cyfrowej ze strony
internetowej.

Jagodzie Kurzawie na rozwój
zdolności wokalnych przyznano
3 tys. 600 zł. W ramach stypendium
uczestniczyć będzie w kursach,
warsztatach oraz indywidualnych
zajęciach wokalnych, weźmie udział
w festiwalach piosenki oraz zakupi
profesjonalne aranżacje muzyczne.
Jagoda Kurzawa jest laureatką wielu konkursów i festiwali piosenek,
m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nutka”,
„Kruszwicka Nuta 2020”, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Kwietnik”,
Przeglądu Piosenki Filmowej Musicalowej.

„Świątecznie w Świdnicy”
– wybrano najpiękniejsze
fotografie
Czterdzieści siedem zdjęć od
dziewiętnastu osób wpłynęło do
Urzędu Miejskiego na konkurs
fotograficzny „Świątecznie w
Świdnicy”. Komisja konkursowa
dokonała ich oceny i wybrała najciekawsze fotografie, biorąc pod
uwagę pomysłowość wykonania
oraz jakość i technikę.

Przyznano następujące
nagrody:
2 I miejsce: Artur Tomzik
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 350 zł
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2 II miejsce: Joanna Szulc
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 250 zł
2 III miejsca: Unisława Tomaszek,
Rafał Bucharowski
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości 150 zł
Oprócz nagród głównych komisja konkursowa przyznała także
dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Łukasz Tomzik (9 lat) oraz Rafał Dobrowolski.
Nagrody: kupony premiowe
Sodexo Pass o wartości 50 zł.
Oprac.

Jedna ze zwycięskich fotografii, autorstwa Artura Tomzika

Oprac.
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Zrewitalizowane tereny
zielone w Świdnicy docenione!
W bezpłatnym konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną 2020 w Polsce, organizowanym
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna w
zieleni I nagrodę otrzymała świdnicka inwestycja, czyli rewitalizacja terenów zieleni.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Jak podają organizatorzy konkursu:
nagrodę przyznano za kompleksową
rewaloryzację trzech przestrzeni parkowych, wykonaną zgodnie z tradycją
i historią miasta. W wyniku rewaloryzacji utworzono miejsca integrujące

społeczność lokalną, przeznaczone dla
odpoczynku, rekreacji oraz rozrywki. Wieloaspektowa odnowa parku im.
Władysława Sikorskiego, Parku Centralnego oraz skweru na placu 1000-lecia Państwa Polskiego wpisały się w

kompleksowy program „Rewitalizacji
terenów zielonych w Świdnicy”, którego
celem jest przywracanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni parkowych oraz kreowanie nowej
atrakcyjności miasta. Podstawowym ce-

lem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć
urbanistyczno-architektonicznych. Nagrodzone inwestycje będą promowane drogą medialną. Przypomnijmy, że
przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” miasto
korzystało ze środków zewnętrznych z
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to 23.105.056,55 zł, w tym
dofinansowanie 14.245.496,09 zł. Zrewitalizowano ponad 18 hektarów terenów
zielonych. Jury konkursu, w którego
skład którego wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa
Urbanistów Polskich, Prezesi Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezes Izby Architektów RP, Małgorzata Pilinkiewicz oraz
Prezes Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Bohdan Lisowski, przyznało
nagrody w trzech kategoriach: przestrzeń publiczna w zieleni, zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, zrewitalizowana miejska przestrzeń
publiczna oraz Grand Prix. Rozbudowa
infrastruktury edukacyjnej na terenach
przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce to projekt,
który otrzymał Grand Prix. W kategorii
przestrzeń publiczna w zieleni nagrodę
otrzymał Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu i Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
Natomiast w kategorii zrewitalizowana
miejska przestrzeń publiczna nagrodę
przyznano inwestycji „Pociąg do kultury” czyli zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie i Miasto
i Gmina Pleszew.
Oprac.

Ogród Różany przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego to jedno z najbardziej lubianych przez świdniczan miejsc

Twój dzielnicowy.

Do kogo zwrócić się o pomoc?
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni
kontakt z mieszkańcami swoich rejonów. Rozpoznają
ich potrzeby czy oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze pomagają
diagnozować lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych
sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić się po
pomoc w Twoim rejonie zamieszkania?

foto: KPP Świdnica

dzielnicowa, asp. Magdalena Kos
nr tel: 47 87 552 33, tel. kom. 797 306 404
e-mail: dzielnicowy.1@swidnica.wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica

Dzielnicowa, asp. Magdalena Kos

Rejon służbowy - Świdnica, ul.: Akacjowa,
Andersa, Generała Władysława, Barana, Księdza Prałata Dionizego, Bernarda
Księcia, Bocheńska, Brodatego Księcia

Henryka, Brodatego Henryka Colgate Aleja, Częstochowska,
Długosza Jana, Esperantystów, Fabryczna, Galla Anonima,
Hermana Władysława, Jagienki, Krakowska, Kraszewskiego
Józefa Ignacego, Krakowska, Kraszewskiego Józefa Ignacego, Krzywoustego Bolesława, Lwowska Łokietka Władysława, Mazowiecka, Miarki Karola, Niemcewicza Juliana Ursyna, Odnowiciela Kazimierza, Podmiejska, Podolska, Pogodna, Pobożnego, Księcia Henryka, Przemysłowa od 1 do 27
nr nie parzyste, Przemysłowa od 2 do 8 nr parzyste, Reja
Mikołaja, ROD Aster, ROD Irys, ROD Kolejarz, ROD Relaks,
ROD Tulipan, ROD Ziemowit, Rondo Solidarności, Sikorskiego Władysława 42, Sikorskiego Władysława 8-80 nr parzyste, Stęczyńskiego Bogusza, Strzegomska, Strzelnica park,
Stalowa, Strzegomska, Szarych Szeregów, Śląskiej Księżnej
Jadwigi, Śmiałego Bolesława, Wadowicka, Wileńska, Willowa, Wielkiego Kazimierza, Wokulskiego Stanisława, Wołyńska, Wysockiego Jana, Zagłoby, Ząbka Tadeusza, Zmorskiego
Romana.
DG

15-28.01.2021 r. |

Świdnica

13

aktualności

Zygmunt Serdyński:

stworzył świdnickie koło
Polskiego Związku Niewidomych
Przez całe życie działał dla innych. Jako żołnierz bronił ojczyzny w czasie II wojny światowej. Po dotarciu na ziemie odzyskane prowadził koło rolnicze, aby wspierać okolicznych gospodarzy. Po przeprowadzce do Świdnicy zaangażował się
w prace na rzecz osób niewidomych w naszym mieście i okręgu. Nie szczędził sił i pracy, aby im pomóc. Z całą pewnością
Zygmunt Serdyński był jednym z pionierów utworzenia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy.

Po wojnie szukał rodziny
Po zakończeniu II wojny światowej
Zygmunt Serdyński postanowił odszukać rodzinę – żonę i syna, których odnalazł na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”,
na Dolnym Śląsku, w Szczepanowie,
jesienią, 1946 roku. Dom, który został
przydzielony Serdyńskim, był zamieszkany również przez rodzinę niemiecką, w związku z czym trzeba było mieć
wiele taktu, umiaru i cierpliwości, aby
żyć ze sobą w zgodzie. - Po wojnie bra-

14
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W dowód uznania za
swoje zaangażowanie i pracę w PZN w Świdnicy został
wybrany Prezesem Zarządu
Okręgu z siedzibą w Wałbrzychu. Funkcję tę pełnił przez
kilka kadencji. W skład okręgu wchodziły miejscowości z
dawnych województw: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
Będąc Prezesem Okręgu, był
równolegle członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZN
w Warszawie. Był też wybierany wielokrotnie delegatem
na Walne Zebranie Delegatów do Warszawy. Za zasługi
dla dobra niewidomych został w 1985 roku odznaczony
uchwałą Zarządu Głównego
PZN „Złotą Odznaką Honorową PZN”. Uchwałę tę podpisał
ówczesny przewodniczący
Zarządu Głównego PZN Włodzimierz Kopydłowski.

kowało dosłownie wszystkiego
i trzeba było się zabrać za organizowanie życia, pracując
między innymi na roli, którą
otrzymaliśmy. Prym wiodła
w tym mama ze względu na
inwalidztwo ojca, który nie
wszystkie czynności mógł wykonywać. Ale pomimo tego,
ojciec również pomagał w gospodarstwie. Posiadał bowiem
wyniesioną z domu wiedzę na
temat uprawy ziemi, chowu
zwierząt, a także pszczelarstwa. Mieliśmy własną pasiekę na trzydzieści uli - wspomina syn pana Zygmunta.

Niełatwe początki

Pan Zygmunt odziedziczył po rodzicach talent organizatorski, który z powodzeniem wykorzystywał w
życiu. Założył w Szczepanowie Kółko Rolnicze i kierował
nim przez wiele lat. WspieraWielokrotnie
ło ono miejscowych rolników
odznaczany
w ich niełatwej pracy na wsi.
za działalność
Pomagał i doradzał wielu
społeczną
swoim sąsiadom w różnych
sprawach, takich jak choćby
U schyłku swojej pracy
napisanie pisma do urzędu,
w okręgu, pan Zygmunt, za
czy służenie radą w rozosiągnięcia w działalności
wiązywaniu wielu ważnych
społecznej na rzecz osób
spraw. - Jeździł z sąsiadami
niewidomych i słabowidząZygmunt Serdyński zawsze służył pomocą wszystkim potrzebującym.
do gminy, Świdnicy, a także
cych został Honorowym
Wrocławia. Organizował życie kultunowie i wyprowadzili się do ŚwidPrezesem Zarządu Okręgu PZN w
ralne i rozrywkowe wśród mieszkańnicy, gdzie zamieszkali na Osiedlu
Wałbrzychu. Funkcję tę pełnił do końców wsi. Przyczynił się do powstania
Młodych. Mieszkając w Świdnicy,
ca życia. - Ojciec był patriotą i nim po„Klubu Rolnika”, zwoływał i prowadził
pan Zygmunt niemalże całkowicie
został. Takim go zapamiętałem. Nigdy
(był dobrym mówcą) wiejskie zebrania
oddał się pracy na rzecz Koła Polnie należał do żadnej partii politycznej,
rolników z przedstawicielami gminy.
skiego Związku Niewidomych w
ale zawsze miał trzeźwe spojrzenie na
Współpracując z sołtysem urządzał
Świdnicy i Zarządu Okręgu w Wałto, co w danym momencie działo się w
zabawy taneczne, np. z okazji Sylwebrzychu. - W utworzonym kole pełPolsce i na świecie. Potrafił oceniać i
stra, a także kończące żniwa wiejskie
nił funkcję członka prezydium, służąc
wyciągać wnioski z przeszłości czy biedożynki. Był inicjatorem dokształcania
radą i pomocą jego członkom. Inteżącej sytuacji polityczno-gospodarczej.
(za zgodą Kuratorium Oświaty) mieszresował się działalnością Spółdzielni
Znał historię, był dobrym analitykiem,
kańców okolicznych miejscowości, nie
Inwalidów, mając na uwadze zatrudz którym dobrze się rozmawiało na taumiejących pisać i czytać. Brał w tym
nianie w nich osób słabowidzących,
kie tematy. Pracował dla rodziny i dla
czynny udział, ucząc podstaw języka
którzy w ten sposób poprzez pracę,
szeroko rozumianego dobra ludzi i ojpolskiego i matematyki. Ojciec znał
mogli poprawić swoją sytuację mateczyzny, za co w końcu lat siedemdziedwa języki obce: rosyjski i ukraiński,
rialną i życiową. Nie szczędził sił w
siątych został przez ówczesne władze
którymi w swoim czasie, kiedy było to
pracy dla osób niewidomych z terenu
państwowe odznaczony Krzyżem Kapotrzebne, się posługiwał – wspomina
Świdnicy i okręgu wałbrzyskiego. Żywalerskim, a w końcu lat osiemdzieStefan Serdyński.
cie osób niewidomych, jak sama nasiątych Krzyżem Oficerskim Orderu
zwa wskazuje, nie było łatwe, dlateOdrodzenia Polski – dodaje Stefan
Pierwsza praca dla
go też ojciec, z tego co pamiętam, w
Serdyński.
swoim czasie chodził po świdnickich
niewidomych na terenie
Zygmunt Serdyński zmarł 17 luzakładach pracy, prosząc dyrektorów
tego 2013 roku i został pochowany w
Świdnicy i Wałbrzycha
o pomoc finansową na prowadzenie i
rodzinnym grobowcu na cmentarzu
W 1972 roku państwo Serdyńscy
działalność koła – mówi Stefan Serw Szczepanowie.
sprzedali gospodarstwo w Szczepadyński.
Justyna Cader
foto: nadesłane przez rodzinę

Zygmunt Serdyński urodził się 15
października 1922 roku na Kresach
Wschodnich RP w miejscowości Ułaszkowce, powiat Czortków, województwo Tarnopolskie (obecnie teren Ukrainy). - Lata dziecięce i młodzieńcze nie
były beztroskie, bo czas był trudny. Jako
dorastający chłopak musiał pomagać
rodzicom w różnych pracach w gospodarstwie. Uczył się też gry na skrzypcach, grywając później wraz ze swoim
ojcem (który grał na cymbałach) i innymi muzykantami, na wiejskich zabawach –opowiada Stefan Serdyński,
syn Zygmunta. Okres II wojny światowej też nie był łatwy. W maju 1944 roku
został powołany do służby wojskowej
i wcielony do I Armii Polskiej w ZSSR,
która w lipcu 1944 roku przekształciła
się w I Armię Wojska Polskiego. Służył
w artylerii jako szeregowy żołnierz.
Z I Armią Wojska Polskiego szedł ze
wschodu na zachód i walczył z faszystowskimi Niemcami w obronie naszej ojczyzny. Brał udział w bitwie o
Warszawę, Bydgoszcz, walczył też na
Wale Pomorskim i o wyzwolenie Kołobrzegu, gdzie został ranny i wycofany
z pierwszej linii frontu (stracił częściowo wzrok i słuch). - Ojciec był zdolnym
człowiekiem i w marcu 1945 roku został
skierowany do szkoły oficerskiej, którą ukończył w lipcu tego samego roku,
otrzymując stopień podporucznika. W
uznaniu zasług poniesionych dla ojczyzny na polu walki w wojnie z Niemcami
został w 1946 roku odznaczony Srebrnym Orderem Virtutti Militari, a także
Medalem za Warszawę 1939-1945 oraz
Medalem Zwycięstwa i Wolności. W
2000 roku został przez Ministra Obrony Narodowej awansowany na stopień
porucznika Wojska Polskiego, a w 2001
roku w uznaniu dla żołnierskiej służby
w czasach zbrojnej walki z najeźdźcami
uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu
„Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” – dodaje Stefan Serdyński.
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Kindloteka w bibliotece!

Drugi tom
antologii
już dostępny

foto: wizualizacja/MBP w Świdnicy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy jest jedną z placówek, która zakwalifikowała się do projektu Amazon STEAM Kindloteka!

W ramach programu powstanie strefa edukacyjna dla różnych grup wiekowych

W ramach projektu pracownicy
biblioteki będą prowadzili cykliczne
zajęcia wzmacniające kompetencje
cyfrowe różnych grup wiekowych.
Zgłoszenia do projektu przebiegają kilkuetapowo: I etap – pracownicy
Amazon zgłaszają placówki, II etap
– następuje weryfikacja zgłoszonych
placówek i III etap – głosowanie pracowników i ostateczny wybór placówek. – W 2020 roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy została zgłoszona do projektu, pozytywnie prze-

szła przez kolejne etapy i we wrześniu
otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy zakwalifikowani do programu –
mówi dyrektor biblioteki, Ewa Cuban i
dodaje: – Jesteśmy po wizji lokalnej, na
podstawie której została przygotowana
wizualizacja Kindloteki i obecnie oczekujemy na prace związane z instalacją
oraz aranżacją pomieszczenia. W ramach programu w Miejskiej Bibliotece
Publicznej zostanie stworzona strefa
edukacyjna, wyposażona w czytniki
Amazon KINDLE, tablety, matę eduka-

cyjną oraz niezbędny sprzęt potrzebny do przeprowadzania warsztatów
programistycznych dla różnych grup
wiekowych. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z założonym planem, już
w lutym pracownicy biblioteki przejdą
szkolenie i będą gotowi na pierwsze
zajęcia w nowej strefie edukacyjnej. –
Na dzisiaj pozostaje nam mieć nadzieję,
że jak najszybciej mieszkańcy Świdnicy
będą mogli skorzystać z nowej oferty
biblioteki – mówi Ewa Cuban.
Daniel Gębala

Łukasz Kazek z ekipą ponownie
kręcili w Świdnicy

Daniel Gębala

Justyna Cader

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

Premiera odcinka ze świdnickim wątkiem odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni

foto: D. Gębala

Twórcy popularnego kanału History Hiking na początku stycznia
odwiedzili nasze miasto. To właśnie
w Świdnicy, Łukasz Kazek wraz ze
swoim zespołem realizował zdjęcia
do jednego z kolejnych odcinków popularnej serii historycznej.
Przypomnijmy, że twórcy kanału
History Hiking, pod koniec grudnia
zeszłego roku zostali nagrodzeni Złotą
Statuetka Publiczności oraz Brązową
Statuetką kapituły BohaterOn. Łukasz
Kazek i Mateusz Kudła to wieloletni
przyjaciele, których łączy chęć dynamicznego i przystępnego popularyzowania wiedzy historycznej oraz niesamowita pasja odkrywania nieznanych
faktów i wydarzeń. Twórcy na serwisie YouTube co tydzień publikują film
o tematyce historycznej Polski i Europy. Średnia oglądalność odcinka to 150
tysięcy wyświetleń. Tematy poruszane w History Hiking cieszą się sporym
zainteresowaniem ogólnopolskich i
zagranicznych mediów.

Przez rok spotykali się, szkoląc swój warsztat literacki. Właśnie ukazała się antologia ich
tekstów. Bezpłatne egzemplarze
książki dostępne są już w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ulicy Franciszkańskiej 18.
Spotykali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, by wspólnie
pracować i omawiać tworzone
przez siebie teksty. Efekty tej pracy możemy przeczytać w antologii „Drugie Piętro”, która właśnie
ukazała się nakładem biblioteki.
Warsztaty pisarskie odbywały
się przez cały rok, co miesiąc. W
okresie pandemii – online. Grupa
młodych twórców, skupiona wokół prowadzącej Barbary Elmanowskiej, pracowała nad warsztatem pisarskim i tworzyła własne
teksty. Od teraz w bibliotece można nabyć książkę podsumowującą
warsztaty – antologię „Drugie
Piętro”, tom2. - Zgromadzone tu
prace powstały w trudnym okresie,
bo w roku 2020, dotkniętym m. in.
epidemią koronawirusa. Niewiele
czasu spędziliśmy wspólnie, przy
jednym warsztatowym stole. Rozmawialiśmy online, przez dzielący nas ekran – pisze we wstępie
Barbara Elmanowska. Prowadząca warsztaty pisarskie podziękowała dyrektor MBP w Świdnicy,
za umożliwienie kolejnej edycji
warsztatów oraz możliwość wydania antologii. W drugim tomie
antologii swoje utwory prezentowali Paweł Buczma, Martyna
Czerniec, Igor Grudzński, Tamara Hebes, Sylwia Krawiczyńska,
MarBe, Justyna Nawrocka, Anna
Podhorodecka, Izabela Prypin i
Grzegorz Woźny.
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Na zdjęciu miłośnicy motoryzacji, którzy wpadli na pomysł odrestaurowania Skody dla Amelki

Potrzeba prawie 9 milionów złotych na ratowanie życia i zdrowia
chorej na SMA Amelki. Dlatego rodzina i znajomi dziewczynki dwoją
się i troją, aby uzbierać potrzebne
pieniądze. Chętnych do pomocy nie
brakuje. Na nietuzinkowy pomysł
wpadła grupa strzegomskich miłośników motoryzacji, którzy postanowili odrestaurować starą Skodę i
przeznaczyć ją na licytację dla chorej

dziewczynki. Zanim to jednak nastąpi, prezentują ją w miastach regionu
i zbierają datki do puszek.
– Postawiliśmy przed sobą bardzo
ambitne zadanie, ponieważ obiecaliśmy Amelce, że auto zostanie odrestaurowane jeszcze przed świętami.
Samochód kupiłem już rok temu i planowaliśmy pojechać nim w charytatywnym rajdzie – Złombol. Pomysł nie
został zrealizowany z powodu szale-

jącej pandemii, a szkoda mi było, aby
takie auto się zmarnowało – opowiada pomysłodawca projektu, Łukasz
Kondak.
Pan Łukasz zaangażował do akcji
wielu przyjaciół. Od 2 grudnia trwały intensywne prace. Auto przeszło
gruntowny remont. Osoby, które w
pocie czoła pracowały nad metamorfozą Skody szacują, że wartość samego materiału, który został użyty
do remontu auta, to około 40 tysięcy
złotych. Wszyscy, którzy zaangażowali się w projekt, działali charytatywnie,
często do późnych godzin nocnych. –
Barwy, które znajdują się na skodzie,
czerwone, zielone i białe są oryginalnymi kolorami, znajdującymi się na
rajdowych Skodach V. Fakt, że Skoda
zostanie przekazana na szczytny cel,
dodawał nam skrzydeł i jeszcze większej energii do remontowania. Pojazd
był pokazywany w różnych miastach
– np. Świebodzicach i Świdnicy. To
pozwoliło nam nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla Amelki Gmyrek i zachęcić
ludzi dobrej woli to wrzucania datków
do puszki. Mieliśmy ogrom pomysłów
na organizacje akcji charytatywnej dla
dziewczynki, niestety pandemia nam
to uniemożliwiła – dodaje Dariusz
Długaszek, współtwórca Skody dla
Amelki.
Pojazd będzie można licytować od
18 do 24 stycznia na portalu Allegro.

Amelka Gmyrek jest 1,5–roczną,
wesołą dziewczynką, która walczy z
rdzeniowym zanikiem mięśni. Choroba jest na tyle niebezpieczna, że
powoli przestają pracować wszystkie
mięśnie dziecka, nawet te, które odpowiadają za prawidłowe oddychanie.
Dzięki determinacji rodziców wykonano badania genetyczne. Osiem tygodni później rodzice Amelki otrzymali druzgocącą diagnozę – rdzeniowy zanik mięśni. Leczenie, które jest
jedynym ratunkiem na uratowanie życia dziewczynki, jest bardzo kosztowne. Terapia genetyczna została wyceniona na 9 milionów złotych.
Do leczenia mogą być zakwalifikowane dzieci, które nie przekroczą wagi
13,5 kilogramów. Amelka waży 10 kilogramów. Zbiórka pieniędzy to zatem
wyścig z czasem o życie dziewczynki.
Każdy, kto chciałby ją wspomóc, może
wpłacać pieniądze na konto fundacji
siepomaga - https://www.siepomaga.
pl/amelka-sma. Na portalu społecznościowym facebook powstała grupa
– Amelka kontra SMA, można tam wylicytować najróżniejsze przedmioty.
Administratorzy grupy dwoją się i troją, aby pomóc dziewczynce. Ponadto
w całym powiecie zbierane są plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży w całości zostanie przeznaczony
na leczenie Amelki.
Justyna Cader

Wiola Łabędź – świdniczanka producentką
najnowszego klipu Quebonafide!
Młoda, piekielnie zdolna i niezwykle pracowita. Od lat zajmuje
się produkcją audiowizualną, kieruje produkcjami projektów reklamowych oraz fabularnych. Świdniczanka Wiola Łabędź – właścicielka firmy
No Drama Production, ukończyła
kurs dla producentów kreatywnych
w szkole Andrzeja Wajdy, a jej najnowszym dziełem jest teledysk topowego polskiego rapera Quebonafide!
Wiola Łabędź jest absolwentką III
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Świdnicy. Producentka organizowała plany reklamowe m.in. we Francji,
Hiszpanii, Portugalii czy Szwajcarii.
Współpracuje z FilmPRO, Festiwalem
Camerimage, Stowarzyszeniem Autorów Zdjęć Filmowych PSC, Szkołą
Wajdy. Działa pod szyldem własnej firmy No Drama Production.
– Praca nad klipem Quebonafide
„MATCHA LATTE” była wymagająca,
ale nie aż tak pracochłonna i czasochłonna jak np. przy filmach krótkometrażowych. Od scenariusza filmu, czy
teledysku do jego premiery jest długa
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droga. Produkcja krótkometrażowego
filmu, trwającego 30 minut, trwa około
dwóch lat – mówi Wiola Łabędź.
Wiola była również producentem
wykonawczym filmu pt. „Kamien”.
– W filmie możemy zobaczyć plejadę
znakomitych polskich aktorów, m.in.
Krzysztofa Maternę, Katarzynę Herman, Andrzeja Waldena, Andrzeja
Dębskiego, Irenę Melcer. Produkcja
pokazywana jest na najróżniejszych
festiwalach, w różnych częściach świata. Realizacja filmu nie byłaby możliwa
bez ogromnej pomocy świdniczan. Film
był w fazie montażu, na jego realizację
mieliśmy już większość środków, ale
brakowało niedużej kwoty. Zorganizowaliśmy zbiórkę internetową, która
szybko zakończyła się sukcesem, m. in.
dzięki pomocy mieszkańców Świdnicy
– dodaje Wiola.
Niestety, pandemia koronawirusa
spowodowała, że rynek audiowizualny
w Polsce jest w bardzo trudnej sytuacji.
– Mimo trudności wciąż mamy pełne ręce roboty, w fazie rozwoju mamy
dwie serie dokumentalne o sztuce i ar-

Wiola Łabędź na planie nagraniowym

chitekturze, kończymy pracę nad filmem o uchodźcach w Berlinie. Ważne,
by kreatywnie wykorzystać każdą sytuację, na co najlepszym dowodem jest
seria „W domu” dla HBO, gdzie krótkie

foto: archiwum prywatne / Wiola Łabędź

foto: D. Gębala

Skoda dla Amelki gotowa!
Można ją było podziwiać
na świdnickim Rynku

metraże znanych, polskich reżyserów
powstały w pierwszej fazie pandemii w
warunkach pełnej izolacji – informuje
producentka.
Justyna Cader

wieści z powiatu

Fundacja „Krzyżowa”
pierwszym polskim
zdobywcą Nagrody
im. Altiero Spinelliego

W gminie
sukcesywnie
przybywa
nowych
mieszkańców

Nagroda im. Altiero Spinelliego
przyznawana jest od 2017 roku i jest
wyrazem uznania dla wybitnych działań, które promują zrozumienie Unii
Europejskiej, jako projektu integracyjnego, oraz jej wartości. Skupia się
ona w szczególności na inicjatywach,
które pomagają młodym obywatelom
i obywatelkom zaangażować się w
procesy demokratyczne kształtujące przyszłość UE. W ostatniej edycji
Nagrody im. Altiero Spinelliego oceniano działania podjęte w 2019 roku
i pracę Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
uznano za wyróżniającą się na gruncie europejskim. Eksperci zasiadający w jury konkursu zwrócili uwagę
szczególnie na bardzo ambitny charakter projektów MDSM-u, których
podstawą są spotkania młodych ludzi
z Polski, Niemiec oraz często również
z innych krajów. Uczestnicząca w
tych projektach młodzież otrzymuje
unikatową szansę, by w nieformalnej
atmosferze uczyć się dyskutowania,
rozumienia ludzi o innych poglądach,
doświadczeniach, oczekiwaniach, a
także wyrażania swoich opinii i konfrontowania ich z opiniami rówieśników i rówieśniczek w celu budowania
konsensusu wokół odmiennych poglądów. W ten sposób młodzi ludzie
mogą lepiej zrozumieć ich własną
rolę we współczesnej Europie. W ciągu 30-letniej działalności Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w
Krzyżowej współpracował z ponad

Krzyżowa to miejsce spotkań i integracji europejskiej

250 szkołami i instytucjami, głównie
z Polski i Niemiec, realizując projekty
z udziałem młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk, o różnym
statusie materialnym, doświadczeniach, adresowane również do osób z
niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych. Wiele z nich, uczestnicząc w projektach Fundacji „Krzyżowa”, po raz pierwszy miało szansę
spotkać się z rówieśnikami i rówieśniczkami z innych krajów i mogło
pokonać bariery powstałe za sprawą
tragicznych wydarzeń z przeszłości.
Wspólne rozmowy o historii i przyszłości Europy, a także o codzien-

foto: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięzców trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im.
Altiero Spinelliego. Wśród 16 laureatów z całej Europy znalazła się Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego, stając się tym samym pierwszą w historii tego konkursu
organizacją z Polski, która zdobyła takie wyróżnienie.

ności widzianej oczyma nastolatków,
przyczyniły się do wzmocnienia europejskiego dialogu poprzez kontynuowanie go przez młode pokolenie.
Altiero Spinelli (1907–1986) był
włoskim politykiem i politologiem
uznawanym za jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. Jest współautorem Manifestu z Ventotene, odegrał
znaczącą rolę w ruchu federalistycznym, miał silny wpływ na integrację
europejską w pierw-szych jej dekadach oraz w latach 80. Jego imieniem
nazwano główny budynek Parlamentu
Europejskiego w Brukseli.

Początek nowego roku to
czas podsumowań. Zgodnie z danymi, przekazanymi przez biuro meldunkowe Urzędu Gminy
Świdnica, przygotowano garść
ciekawostek, na temat zmian demograficznych gminy.
Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe, względem
roku poprzedniego, w roku 2020
wzrosła o 91. (w 2019 r. – 16 864
mieszkańców, w 2020 r. – 16
955 mieszkańców). Wśród wyżej
wymienionych 16 955 osób zameldowanych w gminie Świdnica jest 8 620 kobiet (o 72 więcej
niż w roku poprzednim), oraz 8
335 mężczyzn (o 19 więcej niż w
roku poprzednim). Miejscowością, którą w 2020 roku najczęściej wybierano na miejsce swojego stałego zamieszkania, jest
Pszenno (tutaj przybyło aż 93
mieszkańców). Druga najchętniej zamieszkiwana miejscowość
to Witoszów Dolny (o 51 więcej
mieszkańców). Na trzecim miejscu znajdują się Burkatów i Słotwina (w obu miejscowościach
o 17 mieszkańców więcej). Największą migrację ludności odnotowano natomiast w Grodziszczu i Niegoszowie (w obu miejscowościach o 21 osób mniej).
W 2020 roku na świat przyszło
149 nowych mieszkańców gminy Świdnica. Największą liczbą noworodków poszczycić się
może Pszenno (23 dzieci). Drugie
miejsce zajmuje Mokrzeszów (10
dzieci), a trzecie Bystrzyca Górna, Jakubów i Witoszów Dolny (w
każdej z miejscowości 9 dzieci).
Imionami, które były najczęściej
nadawanymi niemowlakom w
2020 roku, są wśród dziewcząt:
Zuzanna, Zofia, Hanna, wśród
chłopców: Szymon, Jan, Antoni.
Równie popularnymi imionami były: Lena, Julia, Maja, Alicja,
Laura, Maria, Antonina oraz Filip,
Aleksander, Kacper, Franciszek,
Mikołaj, Leon i Jakub.
oprac.

oprac.

Wolniej
i bezpieczniej
Skrzyżowanie w Witoszowie
Dolnym w kierunku na Pogorzałę,
Modliszów i Komorów jest dobrze
znane kierowcom oraz służbom bezpieczeństwa. Dość często w tym
miejscu dochodziło do niebezpiecznych kolizji.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Wyniesione przejścia dla pieszych są sposobem uspokojenia ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych.
Decyzję o montażu takich przejść
pod koniec grudnia 2020 roku w Witoszowie Dolnym podjęli zarządcy
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Zmodernizowane przejścia dla pieszych mają zagwarantować bezpieczeństwo
15-28.01.2021 r. |
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Świdniczanki zdeklasowały
lidera tabeli!
W hitowym starciu 15. kolejki MKS IgnerHome Volley Świdnica pokonał we własnej hali
lidera tabeli i dotychczas jedyną niepokonaną ekipę w stawce – Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki 3:0! Dzięki zwycięstwu biało-zielone zmniejszyły punktowy dystans do
najgroźniejszego rywala w walce o awans do I ligi.

kiego zaczęły szaleńczą pogoń. Dopięły swego i na tablicy wyników widniał
wyniki po 24! Na szczęście w walce na
przewagi więcej zimnej krwi zachowały biało-zielone. Decydujący punkt w
tym secie, atomową zagrywką zdobyła
niezawodna Ewa Woźniak. Liderki ligi
wyraźnie podłamane takim obrotem
spraw nie zdołały się już pozbierać i w
trzecim secie stanowiły jedynie tło dla
rozpędzonych świdniczanek. Ostatecznie MKS IgnerHome Volley Świdnica
wygrał 3:0. – Dużo czasu poświęciliśmy
na przygotowanie się do tego meczu.
Dziewczyny świetnie przepracowały
okres świąteczny i dzisiejszy wynik jest
tego efektem. Wykonaliśmy ciężką pracę,
za co dziewczynom z całego serca dziękuje. Od początku do końca trzymaliśmy
swoje założenia, mieliśmy ułożony plan
na ten mecz, który zadziałał. Natomiast
najważniejsze mecze jeszcze przed nami.
Ciężko dalej pracujemy, mamy założone cele, do których dążymy – mówił tuż
po meczu trener świdnickiego zespołu,
Mateusz Dąbrowski.

foto: D. Gębala

MKS IgnerHome Volley Świdnica
– Libero VIP Gwarant Aleksandrów
Łódzki 3:0 (25:23,27:25, 25:16)
MKS IgnerHome Volley: Śmidowicz,
Woźniak, Krusiewicz (k), Kołodziejczak, Natanek, Zembowicz, Maziakowska (l), Gałązka (l)
Pozostałe rezultaty 15. kolejki:
▪ #Volley Wrocław II – NTSK Nysa 2:3
▪ MGLKS Sobieski Oława – UKS Jedynka Siewierz 0:3
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
– MKS II Kalisz 3:1
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – Łaskovia
Łask – mecz 26.01
▪ Sokół43 Katowice – pauza

Dla świdniczanek było to już dziesiąte zwycięstwo z rzędu

Lider i jedyna niepokonana drużyna
w stawce, kontra zespół, który wygrał
dziewięć kolejnych spotkań i w każdym z nich prezentuje się coraz lepiej.
Czy można sobie wyobrazić bardziej
elektryzujące starcie? Chyba nie. Oba
zespoły dowiodły w sobotę 9 stycznia, że zasłużenie znajdują się w ścisłej
czołówce ligowej tabeli i wielce prawdopodobne, że to one zajmą pierwsze
dwa miejsca premiowane przepustką
do turniejów półfinałowych w walce o awans do I ligi. Starcie w hali im.
Haliny Aszkiełowicz-Wojno spełniło

Daniel Gębala

wszystkie kryteria hitu kolejki. Nie zabrakło kapitalnych wymian, wyśmienitych serwisów (świdniczanki w tym
elemencie siały popłoch w szeregach
rywalek) czy dramatycznych zwrotów
akcji. Siatkarki Mateusza Dąbrowskiego i Wojciecha Ząbka udowodniły, że
stać je na grę o najwyższe cele. Kulminacyjnym momentem spotkania była
końcówka drugiego seta. Gospodynie
wygrywały już 24:18 i wydawało się, że
partia padnie ich łupem dość gładko.
Wtedy przydarzył się przestój w grze
i zawodniczki z Aleksandrowa Łódz-

Szare Wilki
wznowiły treningi
Nieformalnie już kilka dni wcześniej, a oficjalnie od poniedziałku, 4
stycznia pierwszy zespół ŚKPR-u
Świdnica rozpoczął przygotowania
do startującej w pierwszy weekend
lutego rundy rewanżowej w II lidze.
Na pierwszych zajęciach było
szesnastu zawodników. Tymczasem
na jednych z ostatnich zajęć w starym
roku pojawił się wychowanek klu-
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Tabela II ligi, grupa III:
1. Libero VIP Aleksandrów Łódzki
2. MKS IgnerHome Volley Świdnica
3. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
4. UKS Jedynka Siewierz
5. Sokół43 Katowice
6. Energa MKS II Kalisz
7. NTSK Nysa
8. MKS Dąbrowa Górnicza
9. MGLSK Sobieski Oława
10. Łaskovia Łask
11. #Volley Wrocław II

14
13
12
13
13
13
13
12
13
13
13

36
29
28
25
22
16
15
14
11
10
7

39:13
31:13
31:15
31:20
27:23
20:27
20:29
21:28
18:32
15:31
14:36

Sparingi i finał Pucharu Polski

bu, aktualnie występujący w PGNIG
Superlidze, Stanisław Makowiejew.
W okresie przygotowawczym zespół
Krzysztofa Terebuna będzie trenował na własnych obiektach. Terminy ewentualnych gier sparingowych,
turniejów itp. uzależnione będą od sytuacji epidemicznej i obowiązujących
obostrzeń sanitarnych.
oprac.

Zawodnicy III-ligowej, Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica przed
startem rudny wiosennej rozegrają
siedem spotkań kontrolnych oraz finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym Podokręgu Wałbrzych DZPN.

Plan sparingów:
▪ 23.01.2021 (sobota) – Stal Brzeg (III
liga) – OSiR Świdnica
▪ 29.01.2021 (piątek) – Śląsk II Wrocław
(II liga) – OSiR Świdnica
▪ 6.02.2021 (sobota) – Polonia Trzebnica (IV liga) – OSiR Świdnica

▪ 10.02.2021 (środa) – Zagłębie II Lubin
(III liga) – Lubin
▪ 13.02.2021 (sobota) – MKP Wołów (IV
liga) – OSiR Świdnica
▪ 20.02.2021 (sobota) – AKS Strzegom
(IV liga) – Strzegom
▪ 27.02.2021 (sobota) – Bielawianka
Bielawa (IV liga) –finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym - Bielawa
▪ 6.03.2021 (sobota) – Sparta Rudna (IV
liga) – OSiR Świdnica
Daniel Gębala

49. Rajd Świdnicki Krause
na początek sezonu 2021
Kalendarz RSMP 2021
▪ 23-25 kwietnia – 49. Rajd Świdnicki
KRAUSE
▪ 14-16 maja – Rajd Nadwiślański 2021
(Puławy)
▪ 4-6 czerwca - Rajd Žemaitija 2021
(Litwa – Kielmy)
▪ 18-20 czerwca– 77. Rajd Polski (Mikołajki)
▪ 5-7 sierpnia – 30. Rajd Rzeszowski
(Rzeszów)
▪ 10-12 września – Rajd Śląska 2021
(Chorzów)
▪ 15-17 października – 46. Rajd Koszyc
(Słowacja)
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

W sezonie 2021 zaplanowane jest
siedem rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – wynika z kalendarza opublikowanego przez Polski
Związek Motorowy. Sezon zainauguruje 49. Rajd Świdnicki Krause, który
ma się odbyć w dniach 23-25 kwietnia.
Załogi rywalizujące w krajowym
czempionacie powalczą w pięciu rundach krajowych oraz dwóch zagranicznych. Przypomnijmy, że w sezonie
2020 RSMP liczyły zaledwie trzy rundy, bowiem cały cykl został storpedowany przez koronawirusa. 48. Rajd
Świdnicki Krause miał być trzecią i
ostatnią rundą. Na początku października w Świdnicy zwyciężył Grzegorz
Grzyb, a z tytułu Mistrza Polski mógł
się cieszyć Jari Huttunen.
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► Ubiegłoroczne zwycięstwo było dla
Grzegorza Grzyba już czwartym triumfem
w Rajdzie Świdnickim

Za nami XVII Silesian Plac do street
Winter Cup
workout’u gotowy!

kę. Wywodzi się od Kalisteniki (Kallos
Sthenos – piękno i siła), pochodzącej
ze starożytnej Grecji oraz Rzymu, gdzie
tymi samymi zasadami treningowymi
byli szkoleni tamtejsi wojownicy.
W ramach inwestycji powstał plac
do treningu siłowego o powierzchni około 264 m2. Zestaw do ćwiczeń
składa się z drążków do podciągania
– umieszczonych na różnych wysokościach, drabinek pionowych i poziomych, poręczy równoległych, kół gimnastycznych oraz ławeczki do ćwiczeń
z drabinką.
Daniel Gębala

Cztery kategorie wiekowe, 32 zespoły i rywalizacja tocząca się równolegle w dwóch halach sportowych.
Za nami XVII Silesian Winter Cup.
XVII edycja Silesian Winter Cup
odbyła się 28 grudnia 2020 r. się w
dwóch halach: w Świdnicy (ul Galla
Anonima 1) oraz w Świebodzicach (ul
Mieszka Starego 6). W hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno rywalizowały roczniki 2012 i 2009. Natomiast
w Świebodzicach grali zawodnicy z
roczników 2010 i 2011.

Zwycięzcy turnieju:
▪ Kategoria U-12: MKS Pogoń Pieszyce
▪ Kategoria U-9: KS Iskra Kochlice
▪ Kategoria U10: Zagłębie Lubin
▪ Kategoria U:11: 1. KS Ślęza Wrocław
Rozgrywki w Świdnicy odbywały się
pod patronatem prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w Świebodzicach pod patronatem posła Ireneusza Zyski oraz firmy DACCO. Organizatorem turnieju tradycyjnie był Gryf
Daniel Gębala
Świdnica. 		

Street workout to forma
ćwiczeń łącząca elementy
gimnastyki i parkouru

foto: D. Gębala

Młodzi piłkarze udowodnili, że drzemie w nich spory potencjał

reklama

foto: D. Gębala

Taka forma treningu jest odpowiednia niemal dla każdego. Pionowe i poziome drabinki, poręcze, koła
gimnastyczne i wiele innych przyrządów znajduje się na placu do street
workout’u, który powstał na terenie
kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 na Zawiszowie.
Miłośnicy treningu siłowego opartego o gimnastykę z wykorzystaniem
własnej masy mają profesjonalne miejsce do ćwiczeń. Street workout to sport
uniwersalny, który może trenować każdy. Rozwija zwinność, równowagę, koordynację, precyzję ruchów i dynami-
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ul. Długa 3, 58-100 Świdnica, tel. 884 811 878
www.goldhouse13.pl | Facebook-square GOLD-HOUSE-13
Pierwszy etap inwestycji, budynek
B2, dobiega właśnie końca. Od 30
stycznia 2021 r. można odbierać
klucze do mieszkań.
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

punkty usługowe, zabytkowy
Kościół Pokoju.
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.

W sprzedaży
gotowe
mieszkania
w Świdnicy przy
ul. 1 Maja 13.

Mieszkania są bezczynszowe,
wyposażone w ogrzewanie
Budynek oddzielony jest od ulicy,
miejskie podłogowe z MZEC, okna
co zapewnia spokój i przytulność.
energooszczędne 3-szybowe.
Balkony i tarasy usytuowane są
W mieszkaniach znajdują się
od strony południowej, dzięki
balkony i tarasy. Do wszystkich
czemu są nasłonecznione,
podciągnięty jest internet
a mieszkania jasne.
światłowodowy.
Istnieje możliwość
Mieszkania
dokupienia miejsca
zlokalizowane
postojowego
są w dogodnej
naziemnego,
okolicy, w centrum
komórki
zy
miasta. W bliskim
lokatorskiej
lub
- reszta pr
sąsiedztwie
miejsca w garażu
odbiorze kluczy.
znajdują się szkoła,
podziemnym.
przedszkole, sklepy,

PROMOC JA
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1 wpłata 20%

ZYSKAJRABAT
IPRZEZNACZNAWYKOŃCZENIE

ZYSKAJ
DO

500 

DO

4400

ZYSKAJ

ZŁ

DO

ZŁ

6000

ZŁ
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Biuro sprzedaży: tel. 662 211 370, ul. Licznikowa 17, 58-100 Świdnica

