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Mój wybór  
– bezpieczeństwo

Uzależnieni 
od Tourist Trophy

Dystans 
jest najcenniejszy
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Przodujemy w Europie w statystyce wypadków 
drogowych. Nikogo nie trzeba przekonywać,  
że jest to poważny problem społeczny. 

Motoswidnica Racing Team wziął udział  
w największym wydarzeniu motocyklowym  
świata – wyścigu ulicznym na wyspie Man.

Wywiad z, nie koniecznie, tylko jedynym 
pytaniem. Rozmowa z Witoldem 
Tomkiewiczem.

Świdnica •  Strzegom •  Świebodzice  •  Żarów  •  Marcinowice •  Dobromierz •  Jaworzyna Śląska
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Aktualności Wydarzenia Tkanie życia

Swidnica24.pl w swo-
jej kategorii powalczy 
z Kongresem Regionów 
i ze świdnickimi arty-
stami Magdaleną i An-
drzejem Kucharskimi, 
twórcami znanych na ca-
łym świecie artystycz-
nych wyrobów ze szkła. 
To już VII edycja kon-
kursu.

Nagroda w 2011 ro-
ku przyznawana jest w 9 
kategoriach – produkt 
regionalny, dynamicz-
ny rozwój firmy, innowa-
cyjność, firma społecznej 
odpowiedzialności biz-

Swidnica24.pl nominowana Miasto 
się buduje

nesu, najlepszy 
debiut gospodar-
czy, inwestycja 
roku, wybit-
na osobowość, 
najlepszy pra-
codawca i naj-
lepsza obsługa 
klienta. W tych 
dwóch ostat-
nich kategoriach 
wyboru poprzez 
głosowanie do-
konają miesz-
kańcy Świdnicy. 
Głosy można będzie od-
dać na kuponach, które 
wkrótce zostaną opubli-

kowane m.in. we wrze-
śniowym, gazetowym 
wydaniu Swidnica24.pl 
i poprzez stronę interne-
tową swidnickigryf.pl. 

Szczegóły wkrót-
ce na portalu 
Swidnica24.pl.

W poprzednich 
edycjach mia-
no najlepszego 
produktu regio-
nalnego uzyska-
li m.in. Karczma 
Zagłoba, Cze-
sław Piekielnik 
– producent rę-
kawic munduro-
wych, Chocofee, 
Zakład Porce-

lany Stołowej „Karoli-
na” z Jaworzyny Śląskiej. 
Statuetki zaprojektował 

Portal internetowy Swidnica24.pl decyzją kapituły 
konkursowej został nominowany w kategorii  

produkt regionalny do tegorocznych nagród 
gospodarczych Świdnicki Gryf. 

znany świdnicki arty-
sta Andrzej Andrzejew-
ski. Do kogo trafią w tym 
roku, rozstrzygnie się 
w październiku 2011 ro-
ku podczas gali w teatrze 
miejskim.

- Świdnicki Gryf to pre-
stiżowe wyróżnienie. Jest 
ono podsumowaniem do-
tychczasowych działań 
przedsiębiorców oraz do-
cenieniem najlepszych 
świdnickich firm. W kilku 
kategoriach przyznaje-
my nagrody najlepszym 
z najlepszych. W ten spo-
sób chcemy docenić trud 
przedsiębiorców, którzy 
na co dzień starają się 
o zdobywanie rynku - mó-
wi Wojciech Murdzek, 
prezydent Świdnicy.

Pewnie niejeden lokalny polityk wzdycha z żalu, że już 
dawno po kampanii wyborczej. Tak wielu okazji do 

przecinania wstęg nie było już dawno. Świdnica się buduje 
– prywatnie, za pieniądze z budżetów miasta i powiatu, 
z dofinansowaniem Unii Europejskiej i przy udziale 
sąsiadów.

Choć przez dwa miesiące pogoda nas 
nie rozpieszczała,  mimo wszystko 
wakacje można zaliczyć do 

udanych. Ten, kto został w domu nie mógł 
się nudzić, chyba że bardzo chciał.  
W ofertach można było przebierać  
już od czerwca.

>> Więcej na stronie  8.

Gotowe 
Rondo i ulica Śląska – 

19 sierpnia do użytku zosta-
ło oddane największe rondo 
w Świdnicy przy ulicy Ślą-
skiej.  Przebudowana  zosta-
ła sama ulica wzdłuż Parku 
Centralnego.  Jest  nowa  na-
wierzchnia, nowe chodniki 
i  szeroka  ścieżka  dla  ro-
werzystów. Ulica zostanie 
całkowicie otwarta po prze-
budowie mostku i wjazdu 
z ulicy Westerplatte w listo-

padzie. Koszt inwestycji to 
6,4 mln zł,  w tym 2,9 mln zł 
miasto otrzyma z tzw. sche-
tynówek.

Hala sportowa – 1 wrze-
śnia  uczniowie  Zespołu 
Szkół  Ekonomicznych  bę-
dą  ćwiczyć we własnej  ha-
li sportowej, która powstała 
przy ulicy Pionierów. To in-
westycja powiatu, na któ-
rą z budżetu wydano 2 mln 
złotych.

» Więcej na stronie 7

Koniec
lato trwa
wakacji
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Jest wszechstronnie wy-
kształcona.    Skończyła 
Wałbrzyską Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Przedsiębior-
czości  na  kierunku  admi-
nistracja  ze  specjalizacją 
gospodarka i administracja 
publiczna.  Wiedzę  uzupeł-
niła  podczas  studiów  po-
dyplomowych na kierunku 
logistyka  w  biznesie.  Już 
drugą  kadencję  jest  radną 
Rady Miejskiej  w  Świdni-
cy, w poprzedniej kadencji 
pełniła  funkcję  jej  wice-
przewodniczącej. 

-  W tym czasie byłam 
inicjatorem budowy aqu-
aparku, który jest w fazie 
realizacji – mówi Teresa 
Świło. -  Szczególnie skupi-
łam się na poprawie jakości 
dróg i chodników w naszym 
mieście oraz oświetleniu 
niebezpiecznych miejsc. W 
tej kadencji kontynuuje już 
rozpoczęte  prace  i  podej-
muje nowe wyzwania.
Z  zapałem  uprawia 

sport,  szczególnie  lubi  jeź-
dzić  na  rowerze.  -     Wie-
le czasu spędzam jeżdżąc 
po ulicach naszego mia-
sta i regionu, co umożliwia 
mi rozmowy z mieszkań-

cami na temat problemów, 
które warto rozwiązać na 
szczeblu lokalnym i krajo-
wym.  W przyszłości chciał-
bym mieć wpływ na zmianę 
prawa i ułatwienie dalsze-
go rozwoju sieci dróg, kolei 
i autostrad. 
Teresa  Świło  jest  zwo-

lenniczką  kompleksowych 
rozwiązań. Chce działać na 
rzecz  budowy obwodnicy 
południowej  Świdnicy,  ob-
wodnicy  Wałbrzycha,  po-
łączenia  z  autostradą  A-4 
oraz  reaktywacji linii ko-
lejowej Wrocław – Sobótka 
- Świdnica - Jedlina Zdrój.  
- Jestem za utrzymaniem 
istniejących miejsc pracy 
poprzez przedłużenie dzia-

łalności Specjalnych Stref 
Ekonomicznych do 2025 
roku – dodaje. - Zależy mi 
także  uproszczeniu prze-
pisów prawnych dla osób 
prowadzących własną dzia-
łalność gospodarczą, a tak-
że na unowocześnieniu 
edukacji od przedszkola 
do matury, ze szczególnym  
uwzględnieniem nauki ję-
zyków obcych i elementów 
informatyki. Są mi bli-
skie zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem publicz-
nym, co oznaczać będzie 
więcej policji na ulicach 
naszych miast i wsi. Wśród 
priorytetów wymienia tak-
że    popularyzację  spor-
tu  i  zdrowego  stylu  życia 

w  połączeniu  z  promocją 
zabytków Dolnego Śląska. 
Oznaczać to będzie rozwój 
agroturystyki  i  sieci  ście-
żek rowerowych łączących 
najciekawsze miejsca re-
gionów.

» P re zentac j e

Nowa siła, 
nowa myśl, 
rozwój 
regionu

Czuje się spełniona jako kobieta – 
mama Rafała i Wojtka, babcia Kuby  
i Filipa – i jako przedsiębiorca. Jednak 

energia nie pozwala jej na siedzenie w domu 
czy koncentrowanie się wyłącznie na pracy 
zawodowej. Jej pasją jest działanie na rzecz 
ludzi, na rzecz świdniczan szczególnie. 
Teresa Świło od wielu lat udowadnia, że dla 
miasta można zrobić wiele.

Jestem zwolenniczką 
kompleksowych 

rozwiązań.  
Chcę działać na rzecz  

budowy obwodnicy 
południowej 

Świdnicy, obwodnicy 
Wałbrzycha, 

połączenia 
z autostradą A-4 

oraz  reaktywacji linii 
kolejowej Wrocław  

– Sobótka - Świdnica 
- Jedlina Zdrój

Rekreacja i zdrowy styl życia 

zawsze były priorytetem dla 

Teresy Świło. Stąd jej inicjatywa 

budowy parku wodnego w 

Świdnicy i ścieżek rowerowych 

tam, gdzie są niezbędne.  

W wolnych chwilach lubi chodzić 

po górach, jeździć na rowerze, 

pływać, a w zimie uprawiać 

narciarstwo. Jest przykładem 

aktywności w myśleniu  

i działaniu.

• Wychowana w szacunku do pracy zna jej smak, szczególnie 
tej ciężkiej przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Dzisiaj na 
swojej podkrakowskiej wsi pojawia się rzadko, ale codziennie  
dba o wygląd swojego przydomowego ogrodu. 

• Obowiązki radnego rady miejskiej sprawiają, że wizyty w partner-
skich miastach Świdnicy nie są rzadnością. Wymienia się wówczas 
doświadczenia i pogłębia wiedzę na temat pracy samorządowca.  
Tutaj podczas jednej z wizyt na Ukrainie, w Stanisławowie. 
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Znane  są  już  niemal 
wszystkie nazwiska kan-
dydatów do Sejmu i Se-
natu. Zarówno po prawej, 
jak i lewej stronie sceny 
politycznej.  Problem  jest 
tylko z Prawem  i Sprawie-
dliwością.  Wg  nieoficjal-
nych  informacji  nazwiska 
„jedynek”  i  pozostałych 
kandydatów do Sejmu zo-
staną  zaprezentowane 
niemal w ostatniej chwi-

Wyborcze 
napinanie 
mięśni
Chcieliśmy mieć swojego senatora i będziemy go mieli.  

W lipcu Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność z 
prawem poprawki o okręgach jednomandatowych. Kto 

zostanie naszym reprezentantem w Senacie, okaże się w niedzielę, 
9 października, po policzeniu głosów wyborców. Podobnie będzie z 
przyszłymi posłami. Czeka nas ponad 40 dni gorączki wyborczej.

li.  Platforma  Obywatel-
ska  i  SLD  przedstawiły 
swoich kandydatów na po-
słów już dawno,  PiS ogło-
szenie  swych  list  wciąż 
przekłada.  Jednak  możli-
wości manewru  powoli  się 
kończą,  bo  30  sierpnia  to 
ostateczny  termin  zgłosze-
nia  list w  Państwowej Ko-
misji  Wyborczej.  Podobno 
część  obecnych  parlamen-
tarzystów  PiS  nie  znajdzie 

się na listach, a część spad-
nie  z miejsc wiodących  na 
gorsze. - Kaczyński ogłosi 
to w ostatniej chwili, żeby 
awantura była jak najkrót-
sza  -  tłumaczył  takie  za-
chowanie prezesa jeden 
z członków partii.
To  zupełnie  prawdopo-

dobne,  bo  tajemnicą  po-
liszynela  jest,  że  lidera 
w naszym okręgu ma wska-
zać  sam  prezes.  Drugie 

miejsce  ma  otrzymać  do-
tychczasowy  poseł  Walde-
mar Wiązowski,  a  „trójka” 
to  posłanka  ze  Świebodzic 
– Anna Zalewska. O innych 
kandydatach  zupełnie  nic 
nie wiadomo.
W  Platformie  Obywatel-

skiej wszystko jest jasne 
od  dawna.  Na  liście,  któ-
rej  liderami  są  dotychcza-
sowi  posłowie  Katarzyna 
Mrzygłocka,  Jakub  Szulc, 
Tomasz Smolarz i Monika 
Wielichowska pojawiały się 
trzy nazwiska ze Świdnicy. 
Z  „piątki”  (wiadomo  było 
o  tym  już w  kwietniu)  bę-
dzie startował Robert Jagła, 
obecnie  szef  powiatowych 
struktur partii,  z „dziewiąt-
ki”  –Teresa  Świło,  obecna 
radna miejska. A  z  pozycji 
10  –  Zbigniew  Szczygieł, 
radny  Sejmiku  Dolnoślą-
skiego, w minionych wy-
borach  samorządowych 
kandydat na prezydenta 
Świdnicy. 

Do Senatu poparcie zy-
skał Wiesław Kilian,  który 
od  ubiegłego  wtorku  prze-
stał  należeć  do  klubu PJN, 
a  wcześniej  był  posłem 
z ramienia PiS po tragicznej 
śmierci  posłanki  Aleksan-
dry  Natalii  –  Świat.  Teraz 
urodzony  w  Ząbkowicach 
Kilian będzie szukał popar-
cia wyborców z okręgu wał-

brzysko-świdnickiego. 
Wyjątkowo  bogato 

w świdniczan  jest  na  lewi-
cy. Prócz byłego posła Ada-
ma Markiewicza, który ma 
już „zaklepane” ostatnie, 16 
miejsce na liście do Sejmu, 
wystartuje  świebodziczan-
ka Urszula Kruczek, tam-
tejsza  radna  i  działaczka 
ZNP, która otrzymała miej-
sce piąte. A także Rafał Fa-
suga, wicedyrektor Zespołu 
Szkół Elektryczno - Budow-
lanych ze Świdnicy, z miej-
sca 7. Liderem wałbrzyskiej 
listy SLD był przez pewien 
czas Sergiusz Najar, w 2005 
r. wiceminister spraw zagra-
nicznych. W ostatni week-
end  „wymieniono”  go  na 
Danutę  Marosz.  Zastąpiła 
ona Najara, który w czwar-
tek, 18 sierpnia, zrezygno-
wał z kandydowania. Nowa 
„jedynka” listy Lewicy jest 
wałbrzyską  radną  i  dyrek-
torką  Teatru  Dramatycz-
nego  w  Wałbrzychu.  Do 
wyścigu  o  fotel  senatora 
SLD wystawia  także  świd-
niczanina Henryka Rataja, 
szefa powiatowych struktur 
partii.

Tyle kandydaci partyj-
ni.  Oficjalnie  wiadomo,  że 
wśród  świdnickich  kandy-
datów niezależnych najbar-
dziej znanym jest Ryszard 
Wawryniewicz,  który  już 

potwierdził  swoją  decyzję. 
Były  poseł,  wiceprezydent 
Świdnicy  i  wicestarosta 
świdnicki, a obecnie prezes 
spółki  „Inwestycje  Świd-
nickie”  będzie  się  ubiegał 
o miejsce w Senacie pod-
czas październikowych wy-
borów.
–  Startuję  jako  kandydat 

niezależny,  z własnego ko-
mitetu  w  okręgu  Świdni-
ca-Wałbrzych – powiedział 
naszemu portalowi Swid-
nica24.pl. Kandydat dwu-
krotnie  zasiadał  w  ławach 
poselskich w latach 1997 
–  2001  z  ramienia  AWS, 
w 2005  roku –  z  listy PiS. 
Z wykształcenia  jest  histo-
rykiem.  Żonaty.  Jego  cór-
ka  jest  studentką.  Ryszard 
Wawryniewicz  podkreśla 
niezależność  swojej  kan-
dydatury,  choć  miejscowa 
posłanka  PiS Anna  Zalew-
ska poinformowała, że par-
tia  zamierza  poprzeć  jego 
kandydaturę i nie wystawić 
własnego kandydata.
Jest także drugi kandydat 

niezależny – były poseł PO 
z Wierzbnej – Zbigniew-
Chlebowski. Kilka dni temu 
ostatecznie  opuścił  partię  
i  szykuje  się  do boju o  fo-
tel  senatora.  Zarejestrował 
już swój komitet wyborczy 
w PKW.

Wacław Piechocki »
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Książki musiały być no-
we, nie mogłam kupić uży-
wanych  podręczników. 
Rzeczywiście,  w  najgor-
szej  sytuacji  są  rodzice 
dzieci z klas I-III. Wszyst-
kie podręczniki są połączo-
ne z ćwiczeniami. – Można 
trochę oszczędzić, kupując 
w Internecie – doradza pan 
Mateusz, ojciec 10-letnie-
go Kamila.

Komplet do III klasy w 
księgarni kosztował 206 
złotych, w sieci – 182. No 
ale jeszcze trzeba dokupić 

Nasza droga szkoła
1000 złotych – wzdycha pani Joanna 

ze Świdnicy, która już 
skompletowała szkolną 

wyprawkę dla swoich dwóch córek. – Tyle wydałam, 
mimo że szukałam tańszych okazji i promocji. 
Niestety, niewiele udało się zaoszczędzić,  
bo jedna z dziewczynek zaczyna naukę  
w I klasie podstawówki, druga w III. 

podręcz-
nik do na-
uki języka 
obcego i reli-
gii. Marzyłem 
też o proz-
drowo tnym 
plecaku dla 
syna, jednak 
na marzeniach 
się skończyło. Lek-
ki, wyprofilowany 
plecak kosztuje 
nawet 400 złotych. 
To poza moim zasię-
giem. W lepszej sytuacji 

są  rodzice  uczniów  klas 
IV-VI  w  szkołach  pod-

stawowych, gim-
nazjalistów i 
licealistów. Tutaj 
już można rozej-

rzeć  się 

za  podręcznikami  używa-
nymi. Większość  szkół  na 
początku  roku  szkolnego 
organizuje  giełdy,  podczas 
których  można  zaoszczę-
dzić  nawet  połowę wydat-
ku,  jaki  trzeba  ponieść  w 
księgarni.

Wszystkich, 
którzy nie 
chcą  czekać 
na  tę  okazję, 
z a c h ę c amy 

do skorzystania z 
darmowych  ogłoszeń 

Swidnica24.
pl. Bezpłat-
nie  można 
umieśc ić 
og ł osze -
nie   o  sprze-

daży  bądź 
w y m i a n i e 
s z k o l n y c h 
książek.

Pod ręcz -
niki z ro-

ku  na  rok  są 
coraz  droższe.  Minister-
stwo  Edukacji  Narodo-
wej  ma  nowy  pomysł  na 

ulżenie  rodzicom  w  wy-
datkach.  Chce  wprowa-
dzić  elektroniczne  wersje 
podręczników.  To  ucznio-
wie wybieraliby, czy chcą 
korzystać  z  takiej  formy 
książek, czy wolą wydaw-
nictwa papierowe. Wy-
dawcy twierdzą jednak, że 
to  nie  będzie  tańsze  roz-
wiązanie,  bo  wówczas  na 
pewno podrożeją tradycyj-
ne podręczniki.

Marzyłem też  
o prozdrowotnym 
plecaku dla syna, 

jednak na marzeniach 
się skończyło.  

Lekki, wyprofilowany 
plecak kosztuje nawet 

400 złotych. 
To poza moim 

zasięgiem.
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Człowiek 

W iesł aW K ili a n

stąd!

Panie pośle, mówi pan o sobie  ˭
„jestem stąd”.
W.  KILIAN:  Oczywiście. 

Od urodzenia  jestem związany 
z  Dolnym  Śląskiem.  Dzieciń-
stwo  i  lata  szkolne  spędziłem 
na wsi w okolicy Barda Śląskie-
go.  Szkołę  średnią  ukończy-
łem  w  Ząbkowicach  Śląskich, 
a  wyższe  studia  na  Wydziale 
Prawa  i Administracji Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Obecnie 
mieszkam  we  Wrocławiu.  Ale 
wiem doskonale, czym żyje mój 
region i my, jego mieszkańcy.

Pana praca w samorządzie to  ˭
też Dolny Śląsk.
W. KILIAN: Też. Byłem rad-

nym  Rady  Miasta  Wrocławia 
oraz  członkiem  Zarządu  Mia-
sta  Wrocławia  za  prezyden-
tury  Bogdana  Zdrojewskiego, 
którego  do  dziś  wielu  wrocła-
wian  uważa  za  najlepszego 
prezydenta. W  Zarządzie Mia-
sta  odpowiadałem  za  politykę 
mieszkaniową i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

A czym się pan zajmuje  ˭
w parlamencie.
W.  KILIAN:  Będąc  posłem  

V  kadencji  Sejmu,  oprócz  wy-
konywania  obowiązków  posła 
i uczestniczenie w pracach legi-
slacyjnych,  pracowałem w Ko-
misji  Administracji  i  Spraw 
Wewnętrznych,  wykorzystu-
jąc  swoje  doświadczenie,  które 
zdobyłem pracując w  samorzą-
dzie. W obecnej kadencji byłem 
członkiem  Komisji  Nadzwy-
czajnej  przygotowującej  Ko-
deks  Wyborczy  oraz  pracuję 
w  Komisji  Ochrony  Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa.

Jakie plany na przyszłość? ˭
W. KILIAN: Przyjdzie jeszcze 

czas, by porozmawiać o moich 
planach  politycznych.  A  dal-
sze  życie  zamierzam  spędzać 
z  powrotem  w  okolicy  Barda 
Śląskiego. Mam tam swoją win-
nicę, na której uprawiam wino-
rośle. Za kilka lat zapraszam na 
wina własnego wyrobu!           

Będąc posłem V kadencji Sejmu, oprócz wykonywania obowiązków 
posła i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, pracowałem w Komisji Administracji  

i Spraw Wewnętrznych, gdzie wykorzystywałem swoje doświadczenie ,  
które zdobyłem podczas pracy w samorządzie. 
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Miasto (nie) dla rowerów

» M ia s to

Miasto (nie) d
la rowerów

Od 2008 roku gotowy jest 
plan przebudowy już istnie-
jących    i  budowy  nowych 
ścieżek rowerowych w mie-
ście  i poza  jego granicami. 
– Będą powstawały w mia-
rę możliwości finansowych 
–  wyjaśnia  Ireneusz  Pałac, 
zastępca prezydenta i zazna-
cza,  że  trasy  dla  cyklistów 
nie były i nie będą prioryte-
tem, bo miasto ma ważniej-
sze  potrzeby.  Coś  jednak 
drgnęło. Do końca 2012 ro-
ku mają powstać 2    (słow-
nie dwa) kilometry  ścieżek 
z prawdziwego zdarzenia. 
Połączą teren wypoczynko-

wy nad zalewem Witoszów-
ka  przez  Park  Centralny, 
wzdłuż ulicy Śląskiej, przez 
bulwar  nadrzeczny  z  ulicą 
Nadbrzeżną.  Gotowy  jest 
pierwszy,  robiący  wra-
żenie  800-metrowy 
fragment  wzdłuż 
p r z e b u d o w a -
nej  ulicy  Ślą-
skiej.  Trochę 
„dziurawy”, 
bo  zabrakło 
f r a g m e n -
tu w samym 
parku i po-
łączenia  do 
zjazdu nad 
potokiem Wi-
toszówka. No, 
ale prawie jest. 
Gorzej, gdy chce się 
przejechać przez parki 
– Jana Kasprowicza  i Cen-
tralny, bo tu wymalowa-
ne  białymi  pasami  ścieżki 
zmył deszcz. Po składanych 
od  maja przez dwoje rad-
nych, Teresę Świło  i Rafa-
ła Ząbczyka,  interpelacjach  
podobno  mają  być  odno-
wione do końca sierpnia.

- Tu naprawdę nie chodzi 
o wielkie pieniądze – mó-

Po latach wojen z rowe-
rzystami władze Wro-

cławia nie tylko zawarły 
pakt o nieagresji, ale po-
szły na pełną współpracę.  
W Urzędzie Miejskim zo-
stał utworzony specjal-
ny wydział ds. ścieżek 
dla cyklistów, a oni sami 
mają znaczący głos w ich 
wyznaczaniu. Hitem oka-
zało się także wprowadze-
nie rowerów miejskich do 
wypożyczenia. A Świdnica? 
Świdnica ma koncepcję. Nienawidzę kryty-

kantów, którzy bez 
przerwy narzekają, a nie 
potrafią docenić zmian. 
Mieszkam w Świdnicy 
od 50 lat i jestem coraz 
bardziej dumny. Ścież-
ki dla rowerzystów 
powstają i wcale nie 
uważam, że za wolno, bo 
przecież tyle w mieście 
się robi i buduje! Wszyst-
ko po kolei. Młodzi są 
tak niecierpliwi, ale nie 
pamiętają marazmu z 
lat 70-tych i 80-tych. Za-
chowując kulturę moż-
na swobodnie jechać po 
szerokich chodnikach 
i ulicach. Dla chcącego 
nie ma przeszkód!

wi  radny  Ząbczyk.  –  Sko-
ro jest koncepcja, warto 
do niej wrócić i realizować 
krok po kroku. Moim zda-

niem wysupłanie 100 – 150 
tysięcy złotych rocznie na 
kolejne fragmenty dla Świd-
nicy nie będzie zbyt wiel-
kim obciążeniem. Trzeba 
tylko planować z głową. Ile 
okazji Świdnica przegapi-
ła przy remontach chodni-
ków, placów i dróg? Jestem 

Ścieżki są fragmenta-
ryczne i dlatego wy-

bieram ulicę. Trasy dla 
rowerzystów pojawiają 

się i znikają, przyda-
łoby się je połą-

czyć w logiczną 
całość. Staram 

się w ogóle 
przez miasto 
nie jeździć, 
tylko obrze-
żami wymy-
kam się na 

podmiejskie 
trasy. Rower 

traktuję wy-
łącznie rekreacyj-

nie. Rowerzystów w 
ostatnim czasie przyby-

wa, warto się o nich za-
troszczyć.

Wacław 
Kowkiel

Lucyna 
Wirkus

przekonany, że sprawy ru-
szyłyby z kopyta, gdyby 
wzorem Wrocławia zorgani-
zować komórkę ds. ścieżek 
i współpracy z mieszkańca-
mi w tej kwestii. Nie mówię 
o nowym etacie, ale o wy-
znaczeniu jednego koordy-

natora, który pilnowałby 
tych spraw i wykazał się in-
wencją.

Takiej potrzeby nie wi-
dzi  zastępca  prezyden-
ta. – Świdnica jest o wiele 
mniejsza od Wrocławia i tu 
potrzeby są doskonale zna-
ne. To kwestia środków. 
Podkreślam, w miarę moż-
liwości inwestycje będą re-
alizowane.

- A może by też poszukać 
wcale niekosztownych roz-
wiązań? – ripostuje radny 
Ząbczyk.  –  Dbać o ścież-
ki, korzystając z osób ska-
zanych przez sądy na prace 
społeczne? Rozebrać ścież-
ki pobudowane niepotrzeb-
nie, jak ta za Elektroluxem 
na Zawiszowie i wykorzy-
stać tam, gdzie będą miały 
sens? No i poszukać partne-
rów do finansowania takich 
przedsięwzięć.
Przykładu  nie  trzeba  da-

leko  szukać.  O  budowę 
ścieżek  przy  udziale  środ-
ków  unijnych  postarał  się 
z  sąsiadującymi  gminami 
pobliski Dzierżoniów. Mia-
sto m.in. zyskało rowerowe 
połączenie  z  Pieszycami, 
nowoczesne, wygodne, 
z miejscami postojowymi. 
Warto popatrzeć, jak im się 
to udało. 

Agnieszka Szymkiewicz »

Gdzie 
nowe ścieżki?

» 806 metrów
od ulicy Sportowej wzdłuż  Śląskiej do Lipowej,  

powstała razem z przebudową ulicy Śląskiej

» 110 metrów 
od Lipowej obok ronda do zjazdu na bulwar 

nad rzeką; w planach

» 547 metrów
wzdłuż rzeki obok drogi dojazdowej do Galerii Świdnickiej; 

300 metrów dwupasmowa asfaltowa, 150 (do ul. Wodnej)  
– szutrowa; ma powstać w tym roku; pierwszy przetarg na 

wykonanie został unieważniony

» 774 metry 
asfaltowa ścieżka wzdłuż ulicy 

Nadbrzeżnej; gotowy projekt, 
budowa planowana   

na 2012 rok
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Gotowe 
Rondo i ulica Śląska – 

19 sierpnia do użytku zosta-
ło oddane największe rondo 
w Świdnicy przy ulicy Ślą-
skiej. Przebudowana zosta-
ła sama ulica wzdłuż Parku 
Centralnego.  Jest nowa na-
wierzchnia, nowe chodniki 
i  szeroka  ścieżka  dla  ro-
werzystów. Ulica zostanie 
całkowicie otwarta po prze-
budowie mostku i wjazdu 
z ulicy Westerplatte w listo-
padzie. Koszt inwestycji to 
6,4 mln zł,  w tym 2,9 mln 
zł  miasto  otrzyma  z  tzw. 
schetynówek.

Hala sportowa – 1 wrze-
śnia  uczniowie  Zespołu 
Szkół  Ekonomicznych  bę-
dą ćwiczyć we własnej ha-
li sportowej, która powstała 
przy ulicy Pionierów. To in-
westycja powiatu, na któ-
rą z budżetu wydano 2 mln 
złotych.

Zespół Szkół Specjal-
nych – 31 sierpnia do użyt-
ku zostanie oddana nowa 

Pewnie niejeden lokalny polityk 
wzdycha z żalu, że już dawno po 
kampanii wyborczej. Tak wielu okazji 

do przecinania wstęg nie było już dawno. 
Świdnica się buduje – prywatnie,  
za pieniądze z budżetów miasta i powiatu,  
z dofinansowaniem Unii Europejskiej  
i przy udziale sąsiadów. 

Miasto się buduje

siedziba  Zespołu  Szkół 
Specjalnych.  Ulgę  odczu-
ją  przede  wszystkim  ci 
uczniowie, którzy uczy-
li  się  w  starej  willi  przy 
ulicy  Jagiellońskiej.  Ma 
tu  uczęszczać  ponad  200 
dzieci. Koszt inwestycji 
sfinansowany z kredytu za-
ciągniętego przez powiat – 
17 milionów złotych.

Bioelektrownia Świd-
nica –  25  lipca  Bio-Wat 
Spółka  z  o.  o.  zaprezento-
wała  gotową  już,  pierwszą 
Polsce  rolniczą  bioelek-
trownię.  Koszt  tej  prywat-
nej inwestycji to 15 mln 
złotych.  Połowę  stanowi 
dofinansowanie  z  budżetu 
państwa.  Bioelektrownia 
ruszy pod koniec września.

Prawie gotowe

Łącznik do autostrady 
A4  –  30  września  ma  być 
zakończona  budowa  13-to 
kilometrowej drogi powia-
towej  nr  3396D,  popular-

nie  nazywanej  łącznikiem 
autostradowym.  Finał  prac 
planowano na 26 sierpnia, 
jednak  firma  wynegocjo-
wała  ponad  miesiąc  prze-
sunięcia  terminu,  walczy 
także o większe pieniądze. 
Prowadzona  przez  powiat 
inwestycja  będzie  w  su-
mie  kosztowała  110 milio-
nów złotych, znaczna część 
to  dofinansowanie  z  UE, 
samorządu  województwa 
i  samorządów  lokalnych. 
Kierowcy mają  tą  jednopa-
smową  trasą pojechać póź-
ną jesienią.

Centrum Wolontaria-
tu  –  koniec  październi-
ka jest przewidywany na 
termin  oddania  do  użyt-
ku gruntownie odremonto-
wanych i zaadaptowanych 

na  potrzeby  działających 
w Świdnicy organizacji po-
zarządowych  dwóch  po-
łączonych  kamienic  przy 
ulicy Długiej 33. Inwestycja 
jest częścią programu rewi-
talizacji Świdnicy, dotowa-
nego  ze  środków unijnych. 
Koszt  to  3,2  mln  złotych, 
w tym 2,2 mln z dotacji.  

Wieża ratuszowa  -  31 
marca 2012 roku to naj-
nowszy  obowiązujący  ter-
min  ukończenia  budowy 
blisko  60-metrowej  wieży 
ratuszowej. Terminów by-
ło  już  kilka,  z  tym najbar-
dziej spektakularnym, czyli 
5 stycznia 2012 w 45. rocz-
nicę zawalenia się poprzed-
niczki  obecnie  powstającej 
budowli.  Mieszkańcy  i  tu-
ryści  panoramę  miasta 

z wieży będą mogli podzi-
wiać w połowie przyszłego 
roku. Koszt inwestycji to 9 
milionów  złotych.  5,5  mi-
liona złotych dołożyła UE.

Dworzec  Świdnica 
Miasto – W maju 2012 ro-
ku ma się zakończyć kapi-
talny remont. Miała to być 
część  Centrum  Przesiad-
kowego, ale dopiero w paź-
dzierniku  okaże  się,  czy 
miasto otrzyma 15 mln 
złotych  unijnego  dofinan-
sowania. Na razie kosztem 

obciążony  jest  budżet.  To 
w sumie 5 mln złotych.

Galeria Świdnicka – 
koniec lutego 2012 roku to 
data  planowanego  ukoń-
czenia galerii handlowej 
i nowoczesnego kina, które 
przy ulicy Westerplatte bu-
duje  firma  Rank  Progress. 
Koszt inwestycji – prawie 
52 miliony złotych.

W przygotowaniu

Mała obwodnica – li-
czący 3,2 km odcinek nowej 
drogi  ma  omijać  Świdnicę 
od Słotwiny do ronda przy 
wylocie  na  Strzegom.  In-
westycję prowadzi DSDiK, 
koszt  to  ponad  23 miliony 
złotych.  Termin  ukończe-
nia  –  III  kwartał  2013  ro-
ku.

Aquapark – najbardziej 
kontrowersyjna budowa, 
na  której  poręczenie  mia-
sto  zarezerwowało  84  mi-
liony  złotych,  jest  w  fazie 
ostatnich przygotowań. Zo-
stał  ogłoszony  przetarg  na 
wyłonienie  wykonawcy. 
Nowoczesny wodny park 
rozrywki  przy  ulicy  Ślą-
skiej  ma  powstać  do  2013 
roku.

Agnieszka Szymkiewicz »

Czego nam brak?
 Lista życzeń jest długa – poczynając od gruntownych 

remontów lokalnych dróg, przez dużą obwodnicę, 
rewitalizację parków, po odbudowę zabytkowej wie-
życzki z parku przy ul. Armii Krajowej. Utknęły planowa-
ne inwestycje prywatne – budowa supermarketu przy 
ulicy Kliczkowskiej, hotelu nad zalewem Witoszówka, 
budynku biurowego przy ulicy Trybunalskiej i najsłyn-
niejsza - Galeria Handlowa w Zaułku Świętokrzyskim.  
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Według  wyliczeń  Świd-
nickiego  Ośrodka  Kultu-
ry  było  to  ponad  7  tysięcy 
osób.  Najwięcej  fanów wy-
brało  się na  sobotni koncert 
Kazika Staszewskiego i jego 
KULTU. Artyści zagrali po-
nad dwugodzinny koncert, 
który skończył się po półno-
cy.  Kolejny  dzień  i  wielkie 
zaskoczenie. Na koncercie 
Bayer  Full  bawią  się wszy-
scy,  i młodzi,  i  starsi.  - Re-
welacyjna muzyka, świetny 
koncert. Wystrzałowe Dni 
Świdnicy – powiedziała nam 
pani Krystyna, która na kon-
cert gwiazdy disco polo przy-
jechała ze Strzegomia. 
Lipiec  upłynął  z  teatrem 

ulicznym  i  Międzynaro-
dowym  Festiwalem  Ba-
chowskim.  To  już  tradycja. 
Festiwal  Teatru  Otwartego 
zawsze  gromadzi  dużą  pu-
bliczność.  I  tak było w  tym 
roku.  Z  kolei  na  Festiwalu 
Bachowskim  pojawiają  się 
melomani z całej Polski, sku-

Koniec 
wakacji, 
lato trwa
Choć przez dwa miesiące pogoda nas nie rozpieszczała,   

mimo wszystko wakacje można zaliczyć do udanych.  
Ten, kto został w domu nie mógł się nudzić, chyba że bardzo 

chciał. W ofertach można było przebierać już od czerwca.  
Oficjalnie letni sezon rozpoczęły Dni Świdnicy. Przez trzy dni  
przez ulicę Parkową przewinęły się tysiące świdniczan. 

szeni wysokim poziomem 
wykonawców  i  niezwykły-
mi  wnętrzami  świdnickich 
świątyń, które zamieniały się 
w sale koncertowe. Jak mówił 
Witold Tomkiewicz, utwo-
ry  Bacha  i  jemu  współcze-
snych  zyskują  w  Świdnicy 
coraz  większą  popularność. 
W lipcu Muzeum Dawnego 
Kupiectwa  zorganizowało 
Noc w Muzeum, w ramach 

której zaprezentowano stro-
je regionu dolnośląskiego na 
przełomie XIX i XX wieku. 
Wystawa budziła zaintereso-
wanie zwłaszcza wśród pań, 
zachwyconych zdobnymi 
w koronki i hafty czepcami 
2  lipca    zakończył  się 

trwający blisko dwa  lata  re-
mont placu  św. Małgorzaty. 
Na festynie z okazji otwarcia 
z  największymi  honorami 

przyjmowane były wszystkie 
Małgorzaty. – Jeśli nie wie-
dzą państwo, jak wygląda 10 
milionów złotych, proszę się 
rozejrzeć!    –  podsumował 
wydatek na rewitalizację za-
stępca  prezydenta  Ireneusz 
Pałac.  Dla  wszystkich,  któ-
rzy  przyszli  podziwiać  no-
we  fontanny,  plac  zabaw, 
ławeczki i stoły do szachów 
przygotowano moc atrak-

cji  i  prezentów. Widać  było 
jasno,  że  najzagorzalszych 
sympatyków  plac  zyskał 
wśród dzieci, zachwyconych 
m.in.  tym,  że  można  wejść 
do fontanny!

Koniec lipca to wiel-
ka wpadka organizatorów 
przedsięwzięcia,  jakie-
go  jeszcze  w  Świdnicy 
nie  było.  Euphoria  of Tran-
ce, wielka impreza muzycz-

na, miała przyciągnąć rzeszę 
fanów  muzyki  trance,  tym-
czasem sprzedano… 105 
biletów.  Teren  bazy  MPK, 
który  miał  być  wypełniony 
po brzegi, świecił pustkami. 
Tłoczno  było  natomiast 

na  świdnickim  basenie  let-
nim. 17 lipca wytchnienia 
na kąpielisku szukało prawie 
2  tysiące  osób.  Także  dwie 
Giełdy  Staroci,  Numizma-

tów i Osobliwości, organizo-
wane  w  pierwszą  niedzielę 
miesiąca,  przyciągnęły  do 
Świdnicy  tłumy  zwiedzają-
cych i kupujących.
Wakacje na finiszu, ale la-

to  wciąż  trwa.  Co  prawda 
kalendarz imprez jest już bar-
dzo ubogi, ale na pocieszenie 
– wkrótce rusza nowy sezon 
kulturalny.  Co  przyniesie, 
szukaj na Swidnica24.pl.

Tłoczno 
było na 

świdnickim 
basenie 

letnim. 
17 lipca 

wytchnienia 
na kąpielisku 

szukało 
prawie 

2 tysiące 
osób.
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Pomysł  na  stworzenie 
dzieła  narodził  się w Towa-
rzystwie Regionalnym Ziemi 
Świdnickiej,  ale  to  nie  tyl-
ko członkowie Towarzystwa 
będą  autorami  encyklopedii. 
Swoich  sił  spróbować  mo-
że każdy pod warunkiem, że 
zachowa szczególną dbałość 
o  właściwą  stylistykę  i  me-
rytoryczną  zawartość  publi-
kacji oraz będzie należeć do 
Komitetu Redakcyjnego.

- Wprowadzenie do dzie-
jów Świdnicy, środowisko 
geograficzno – przyrodni-
cze, życie gospodarcze, życie 

Encyklopedia 
coraz bliżej

Hasło już jest

W połowie lipca Klub Honorowych Dawców 
Krwi "Kropla Życia” ogłosił konkurs na hasło 

promujące festyn krwiodawców.  
Spośród ponad setki zgłoszeń jury konkursu wybrało 
hasło "Kropla krwi – ocean życia”. Jego autorką jest 
Barbara Pidanty ze Świdnicy. Wręczenie nagrody 
miało nastąpić podczas kolejnej zbiórki krwi, którą 
zaplanowano na 17 września w teatrze miejskim. 
Niestety organizatorzy festynu informują o odwołaniu 
imprezy. – Ma to związek z organizacją w tym samym 
dniu dużej imprezy plenerowej "Zdrowie ma smak”. 
Samej akcji poboru krwi nie odwołujemy, odbędzie 
się ona zgodnie z planem – informuje Rafał Klemczak 
z KHDK Kropla Życia. Nagroda zostanie wręczona  
w innymi terminie.

Uwaga! Nowy rozkład jazdy MPK

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że w związ-
ku z rozpoczęciem roku szkolnego, począwszy 

od 1 września 2011 r. obowiązywać będzie „jesien-
ny” rozkład jazdy autobusów. 
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie 
internetowej: www.mpk.swidnica.pl Wymiana roz-
kładów na przystankach nastąpi 31 sierpnia. Prosimy 
zwrócić uwagę na termin obowiązywania rozkładu. 
W dniu wdrożenia informacje dotyczące rozkładu jaz-
dy uzyskać będzie można od dyspozytora MPK pod nr  
tel. 74 851 81 55.

Wiszą prawie pół miliona

Blisko 400 tysięcy złotych to suma wszystkich 
nieopłaconych mandatów wraz z odsetkami za 

jazdę świdnicką komunikacją miejską bez ważne-
go biletu. 
Na jednym z mieszkańców miasta ciąży mandat wysta-
wiony w marcu 2007 r.  Miasto idzie na wojnę z  gapowi-
czami. Już teraz sądowym nakazem zapłaty objęta jest 
kwota 323 tysięcy złotych. 
Kontrolerzy wystawiają miesięcznie średnio 120 wezwań 
do zapłaty za jazdę na gapę. Do dzisiaj skierowanych do 
sądu grodzkiego zostało blisko 2.600 pozwów w stosunku 
do osób, które nie opłaciły kary za brak biletu w komuni-
kacji miejskiej, bądź nie okazały w autobusie lub w póź-
niejszym terminie legitymacji uprawniającej do ulgi. W 
stosunku do 1.256 osób wszczęto postępowanie komorni-
cze. W związku z prowadzoną windykacją komorniczą są 
pasażerowie, którzy musieli zapłacić nawet 500 zł kary.
Do końca września w autobusach Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego pojawi się więcej kontrole-
rów. Gapowicze będą zachęcani do kupowania biletu np. 
przez komórkę – usługa moBilet, w biletomacie bądź u kie-
rowcy, a uczniowie jeszcze – przez najbliższe tygodnie – 
do zakupu biletu wakacyjnego. Co nie znaczy, że skończy 
się tylko na upomnieniu i zachętach. Kontrolerzy gapowi-
czów będą karać.

Daty, nazwiska, wydarzenia umieszczone w jednym dziele. Tego 
jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii Świdnicy zostanie 
wydana encyklopedia naszego miasta. Zespół redakcyjny 

pracuje już nad pierwszymi hasłami. Również ty możesz stać się jej 
autorem. Encyklopedia ma być tworzona na wzór Wikipedii. Pierwszy 
zeszyt ma pojawić się przed świętami Bożego Narodzenia. 

społeczne i kulturalne, woj-
ny i klęski żywiołowe, wy-
bitni i znani świdniczanie, 
architektura i sztuka mia-
sta, ikonografia i kartografia 
Świdnicy to niektóre tematy 
jakie znajdą się w pierwszej 
Świdnickiej Encyklopedii – 
informuje  Waldemar  Skór-
ski,  zastępca  prezydenta 
Świdnicy.
Publikacja dla każdego ha-

sła  encyklopedycznego  bę-
dzie mieścić  się na 1 kartce 
wybranego przez Zespół Re-
dakcyjny formatu. Hasła en-
cyklopedyczne, gromadzone 

w  kolejności  alfabetycz-
nej w obrębie działów, będą 
rozdzielone stronami prze-
kładkowymi,  zawierającymi 
artykuły  przeglądowe  doty-
czące  konkretnych  działów. 
Całość  będzie  sukcesywnie 
wpinana do specjalnego se-
gregatora, a po przekroczeniu 
jego  objętości  do  kolejnych 
segregatorów tematycznych. 
Każdy dział  tematyczny bę-
dzie  wyróżniony  kolory-
stycznie.
Nakład  Encyklopedii, 

w zależności od ostatecznych 
ustaleń, wyniesie od 500 do 

1000  sztuk.  Wstępnie  zało-
żono, że w pierwszym etapie 
zostanie wydany segregator 
oraz  strony  przekładkowe 
wraz z artykułami, następnie, 
w  odstępie  3  –  4  miesięcy, 
będą wydawane kolejne gru-
py publikacji.

Odbiór segregatorów i ko-
lejnych kompletów publikacji 
będzie bezpłatny, pod warun-
kiem uprzedniego wpisania 
się na listę subskrypcyjną.Na 
liście  tej  w  pierwszej  kolej-
ności  znajdą  się  świdnickie 
przedszkola,  szkoły  podsta-
wowe, gimnazja i świdnickie 
jednostki kultury. Miejscem 
odbioru segregatorów i ko-
lejnych kompletów publika-
cji będzie centrum informacji 
turystycznej lub Miejska Bi-
blioteka Publiczna.
Pierwszy numer i segrega-

tor najprawdopodobniej uka-
że się przed świętami Bożego 
Narodzenia,  podczas  Świd-
nickiej Kolędy 2011.

Trzy finalistki w „W 
domu Slim Brothe-

ra” walczą o wielką wygra-
ną, która oprócz pokaźnej 
kwoty przynieść ma zwy-
ciężczyni sławę, status 
gwiazdy i dostatnie ży-
cie. Świdnicki Ośrodek 
Kultury zaprasza wszyst-
kich miłośników teatru 
na sztukę “Dieta cud”. Ak-
cja rozgrywa się w ciągu 
dwóch ostatnich dni na 
planie reality show . 

„Dieta cud” w teatrze
Bohaterki,  Pani  Colum-

bo, Pani Doktor i Lidka pod 
wodzą demonicznej instruk-
torki  Ewy  Fitness  przygo-
towują  się  do  finałowego 
odcinka „na żywo”. Podczas 
transmisji telewidzowie za 
pośrednictwem  smsów  wy-
biorą „Miss Fitness”. Regu-
lamin  programu  najwięcej 
szans daje uczestniczce, któ-
ra  straciła  najwięcej  kilo-
gramów w myśl zasady „im 
mniej –  tym więcej”.  Jeste-

śmy  świadkami  heroicznej 
walki każdej z nich o stratę 
choćby  kilku  gramów.  Pa-
nie nie  rezygnują  też z nie-
uczciwych chwytów wobec 
konkurentek  w  myśl  innej 
zasady:  „cel  uświęca  środ-
ki.” Dopiero nieprzewidy-
wane zdarzenie na planie 
zmusza  zwaśnione  trzy 
strony do solidarnej walki 
o szczęśliwy finał.
Komedia  „Dieta  cud”  – 

satyra na telewizyjne czasy, 
gdzie  człowiek  –  najmniej 
ważny  element  wszech-
obecnego  show  staje  się 

narzędziem  świętej  „oglą-
dalności”,  produktem  wy-
pełniającym  czas  między 
blokami reklamowymi. 
I  historia  trzech  pułapek, 
w  które  dały  się  złapać 
uczestniczki.  I  trzech  decy-
zji,  dzięki  którym  możemy 
liczyć na szczęśliwy finał.

↘
Data: 26.09.2011 
Godzina: 17.30 
Miejsce: Teatr, Rynek 43 
Bilety: 80 zł do nabycia 
w kasie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury
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Finansowana  z  budżetu 
miasta inwestycja o wartości 
5 mln złotych ma się zakoń-
czyć w maju 2012 roku. W 
tej  chwili  trwają  roboty  na 
dachu, kładzione są dachów-
ki. Od strony peronów roz-
począł  się  również  remont 
elewacji. Kolej rozpoczyna 
prace przy pokryciu pero-
nów, w związku z tym robo-
ty  zostały  skoordynowane. 
We wnętrzu budynku wyko-
nane  zostały  instalacje  oraz 
częściowo tynki. Trwa mon-
taż urządzeń w kotłowni. Do 
końca  września  zakład  ga-
zowniczy powinien wyko-
nać  przyłącze,  co  pozwoli 
na uruchomienie ogrzewa-
nia.  Na  zewnątrz  wykony-
wane są podjazdy.

To jednak – w obliczu 

Remont dworca 
za wolno

Budowę centrum przesiadkowego podzielono na trzy etapy:

 I etap – przebudowa i rewaloryzacja budynku dworca PKP (obecnie realizowana) i ul. Dworcowej. W odnowionym obiekcie znajdzie się miejsce na duże centrum 
obsługi podróżnych, lokale usługowe i gastronomiczne, a także letni ogródek. Po re-
moncie do części budynku dworca przeniesione zostałoby Biuro Strefy Płatnego Par-
kowania;

II etap – budowa dworca autobusowego. Perony, z których dziś odjeżdżają autobusy przy ul. Kolejowej zostałyby przeniesione pod nowe wiaty przy dworcu PKP.  
W ich miejsce powstaną parkingi;

III etap – budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi dworca PKP. Przejście podziemne umożliwi połączenie ul. Kolejowej z dworcem PKP,  
co będzie stanowiło dogodne przejście dla podróżnych.

Już ponad 8 miesięcy dworzec Świdnica Miasto stoi za 
rusztowaniami. Remont rozpoczął się w listopadzie 2010 roku, 

ale na zewnątrz imponującego postępu prac nie widać. – Idą za 
wolno – przyznaje Stefan Augustyn, rzecznik świdnickiego Urzędu 
Miejskiego. 

krótkiego  już  terminu  za-
kończenia  inwestycji  –  nie-
wiele. - Trwały uzgodnienia 
z konserwatorem o sposobie 
pokrycia dachu, koniecz-
ne były również dodatkowe 
prace  związane  z  wymianą 
więźby  dachowej  –  tłuma-
czy Stefan Augustyn.  - Nie 
zmienia to faktu, że na tym 
etapie  prace  idą  zbyt  wol-
no, dlatego interweniujemy 
u wykonawcy, by szybciej 
uporał się z tym zadaniem.
Miasto  płaci  wykonaw-

cy  wyłącznie  za  wykonane 
już prace. Dotychczas był to 
milion  złotych.  Jak  zapew-
nia rzecznik, nie ma mowy o 
wydłużeniu terminu.

Kompleksowy remont 
dworca ma  być  częścią  za-
krojonej  na  szeroką  skalę 

budowy  Centrum  Przesiad-
kowego.  Świdnica  mia-
ła  otrzymać  na  ten  cel  15 
milionów  złotych  dotacji 
unijnej, jednak – jak już in-
formowaliśmy  – wniosek  z 
1 miejsca  spadł  na  ostatnie 
ze względu na zmianę kryte-
riów. Jeszcze w marcu tego 
roku  Sławomir  Sobieszak, 
dyrektor zarządzania RPO w 
Urzędzie  Marszałkowskim 
zapewniał,  że  jeśli  tylko na 
innych  projektach  uda  się 
zaoszczędzić, pieniądze  tra-
fią do Świdnicy. Jako termin 
ewentualnych decyzji wska-
zywał październik. Tymcza-
sem  teraz  mowa  jest  już  o 
przełomie  roku.  -Przepro-
wadzaliśmy  liczne  rozmo-
wy, słaliśmy pisma – mówi 
Stefan Augustyn.  - Według 

zapewnień  przedstawicie-
li  Urzędu  Marszałkowskie-
go jest szansa, że w ramach 
dodatkowych  środków 

możemy  otrzymać  unijne 
wsparcie na projekt. Mamy 
nadzieję,  że  te  zapowiedzi 
staną  się  faktem. Dowiemy 

się tego na przełomie roku.
Realizacja wszystkich za-

mierzeń  na  razie  stoi  pod 
znakiem zapytania.

Awantura  zaczęła  się 
wczoraj ok. 19.00 po zakoń-
czeniu meczu na stadionie 
OSiR-u. – Doszło do ostrej 
wymiany zdań i agresji mię-
dzy zwolennikami obu dru-
żyn  –  mówi  nadkomisarz 
Robert Topolski. – Policjan-
ci interweniowali i wów-
czas 32-latek z Nowej Rudy 
wyciągnął  nóż  i  próbował 
nim  ugodzić  funkcjonariu-
sza. Na szczęście nic się nie 
stało.   Policja oddała strza-
ły  ostrzegawcze  w  powie-

Niestety, w tym okre-
sie  dochodzi    do  zatruć, w 
tym i dzieci. Marek Micha-
lak,  Rzecznik  Praw Dziec-
ka apeluje do dorosłych, by 
zwracali  szczególną  uwagę 
na ochronę zdrowia i życia 
najmłodszych.  Przypomina 
również,  że  obowiązek  tej 
ochrony spoczywa na ro-
dzicach i opiekunach. 

- Chciałbym zwrócić uwa-
gę na fakt, że grzyby nie 
są zalecane do podawania 
dzieciom, a bez ich jedzenia 
da się żyć. Lepiej niech na-
sze pociechy nie jedzą po-

Pseudokibic 
z nożem na 
policjanta
Burdą i interwencją specjalnych oddziałów policyj-

nych z Wrocławia i Wałbrzycha zakończył się mecz 
w lidze okręgowej Stal Świdnica – Piast Nowa Ruda. Je-
den z pseudokibiców z Nowej Rudy zaatakował funk-
cjonariusza nożem, a później z grupą 41 osób zamknął 
się w autobusie.

trze. Mężczyzna i ponad 40 
innych  osób  zamknęło  się 
w  autobusie.  Poprosiliśmy 
o  wsparcie  KW  z Wrocła-
wia i oddział z Wałbrzycha. 
Po 1,5 godzinie  cała  grupa 
dobrowolnie wyszła z auto-
busu.  Napastnik  został  za-
trzymany. Będzie osądzony 
w trybie przyspieszonym za 
czynną  napaść  na  funkcjo-
nariusza.
Pozostali  uczestnicy 

awantury po wylegitymo-
waniu wrócili do domów.

Nie dawać 
grzybów 
dzieciom! 
Sezon na grzybobranie w pełni. Zbieranie grzy-

bów to ulubione zajęcie tysięcy  Polaków, a grzyby  
w tym czasie to stała i tradycyjna potrawa na naszych 
stołach. 

traw z grzybami – apeluje 
Michalak.
W  tym  roku  mamy  już 

pierwsze  przypadki  zatruć 
po zjedzeniu grzybów, na 
szczęście większość  z  nich 
skończyło  się  na  objawach 
żo łądkowo-jel itowych. 
- Niestety, o życie walczy 
wciąż 16-latek z Mazowsza, 
który zjadł muchomora sro-
motnikowego.  Niech ta hi-
storia pobudzi do refleksji 
i będzie dla nas wszystkich 
przestrogą - kończy w swo-
im  apelu  Rzecznik  Praw 
Dziecka.

Decyzje miały zapaść już 
w  czerwcu,  ale  przesunę-
ły się w związku z niespo-
dziewaną  zmianą  zarządu 
„Invest-Park”,  firmy  zarzą-
dzającej  Wałbrzyską  Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną. 
Jak się dowiedzieliśmy, ne-
gocjacje ostatecznie  zakoń-
czyły się sukcesem.
Fabryka  ma  powstać  na 

20-hektarowej działce przy 
ulicy Kazimierza Wielkie-
go  (obok  fabryki  Electro-
luxa).  Szczegóły  dotyczące 

Japoński  
potentat wchodzi  
do Świdnicy

Jak dowiedziała się z dobrze poinformowanych 
źródeł Swidnica24.pl, inwestycja japońskiego 

koncernu z branży spożywczej jest już pewna. Uro-
czyste wydanie zezwolenia na działalność w świdnic-
kiej podstrefie ekonomicznej to kwestia kilku dni.

wielkości  inwestycji  będą 
znane wkrótce, ale jej war-
tość ma sięgnąć ok. 200 mln 
złotych.
W  Europie  Lotte  znane 

jest z zakupu pakietu więk-
szościowego w krakowskim 
Wedlu.  W  Azji  to  gigant, 
słynący  z  gumy  do  żucia 
Xylitol, lodów Natuur i cze-
kolady  Ghana.  Fabryka  w 
Świdnicy  byłaby  pierwszą 
budowaną  od  podstaw  w 
Europie.
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Miałem  wiele  ku  te-

mu okazji i dlatego Witold 
Tomkiewicz gości w „Tka-
niu  życia”.  Jest  jeszcze  je-
den  powód,  który  często 
podaję,  pytany,  jak  odbie-
ram Witka  –  „Dobrze,  bo 
zna się na smakach i kuch-
ni. Zawsze chwalił ukraiń-
ski  barszcz mojego  ojca!  I 
to jest właśnie to!”
Witold nie jest słodki ani 

nadskakujący.  Nie  prze-
pada  za  dworską  etykietą, 
bo  jak  na  chłopaka  wy-
chowanego na Garbarskiej, 
choć  w  porządnym  bloku 
„ŚFUP - owskim”, widział 
wiele  i  poznał  życie  dość 
dobrze. Na początku nowej 
Polski mocno zaangażował 
się  w  budowanie  lokalne-
go  samorządu.  Był  nawet 
radnym miejskim. Napra-
wiał  z  Jackiem  Drobnym 
świdnickiego  „Renifera”, 
ale jakoś im to nie wyszło, 
bo w ówczesnych realiach 
nie  mogło.  Reaktywował 
„Wiadomości  Świdnickie” 
i podpisywał  się po aktem 
sprzedaży  tygodnika  pry-
watnemu  wydawcy.  Był 
aktywny  i wiedział,  czego 
chce. Tak samo jest teraz, 
gdy po kilku latach dyrek-
torowania  w  Świdnickim 
Ośrodku Kultury  rezygnu-
je z dalszego jego prowa-
dzenia. Choć  lubi  tę  pracę 
i czuje się w niej dobrze. 
Dobrze czuje się także na 

swoich  włościach  z  żoną 
Sylwią  i  małym  Tytusem. 
Po  pierwsze  dlatego,  że 
bardzo  ceni  rodzinę  i  ko-
cha  swoich  najbliższych. 
Oni  i  święty  spokój  wo-
kół  rodziny  jest  dla  niego 
najważniejszy.  A  po  dru-

Dystans 
jest najcenniejszy

Wywiad z, niekoniecznie, tylko jednym pytaniem.  

gie, dom na zboczu daje 
mu  możliwość  widzenia 
rzeczywistości  z  innej 
perspektywy - takiej z dy-
stansem, co dzisiaj rzadkie, 
ale bardzo cenne. Jest sma-
koszem i numerem jeden 
jest dla niego chleb. Lu-
bi ciemne pieczywo i pro-
ste smaki. W chlebie, jak 
twierdzi, zawarte jest to 
wszystko, co najważniejsze 
–  wspomnienie  dzieciń-
stwa    z  piekarnią  Ryma-
nowskiego przy Równej 
w tle. Zapach chleba i wi-
dok  ciepłych  bochenków 
wyciąganych  z  pieca  na 
długich  deskach.  Zanim 

W i t o l d  t o m K i e W i c z

wysłany po pieczywo wró-
cił do domu na Garbarską, 
potrafił  zjeść  pół  takiego 
bochenka. Witold Tom-
kiewicz  jest  czechofilem. 
Twierdzi, że jest typowym 
czeskim zazdrośnikiem, bo 
chciałby żyć jak żyją Cze-
si. Mieć w nosie to, co wg 
innych jest ważne, a nawet 
niezbędne – a dla Czechów 
jest najmniej istotne. No 
i mieć  ten zdrowy dystans 
do  świata  i  samego  siebie. 
Ma tam swoje ulubione 
miejsca, gdzie od  lat moż-
na  spotkać  zawsze  tych 
samych ludzi. To go u Cze-
chów urzeka.

O czym marzy 
Witold Tomkiewicz, 
obserwując ze zbocza 
swojej góry panoramę 
Świdnicy?

C
hciałbym ostatnie lata mojego życia spędzić z najbliższymi mi oso-
bami, w takim miejscu, w którym nic nie będzie mnie rozpraszało od 
myślenia. Widzę to miejsce jako dom nad brzegiem morza z rozcią-
gającym się bezkresem błękitu. Codzienny widok z okna jest w tym 

miejscu tak banalnie statyczny i przewidywalny, że aż genialny. Po prostu nic 
się tam nie dzieje. Nie trzeba się zastanawiać, gdzie jedzie ten samochód al-
bo dlaczego karetka pogotowia pędzi na sygnale. Obok tego widoku i muzyki, 
i książki nic więcej mi do szczęścia nie będzie potrzebne. 

Nie przepada za wszelki-
mi  przejawami  pozorności 
wirtualnej, tak dzisiaj po-
wszechnej  dzięki  wszech-
obecnemu  Internetowi. 
Zastępuje  ona  najprostszą 
rozmowę  i  życie  towarzy-
skie, a czasami zwalnia od 
myślenia. Wystarczy hasło 
wpisać w Google i wszyst-
ko  niby  wiemy.  Podobnie 
jest  z wiarą w  jakieś  cuda 
gospodarcze i nadprzyro-
dzone zrządzenia losu, któ-
re mają za nas coś zmienić. 
Jako zodiakalny Byk twar-
do stąpa po ziemi i lubi rze-
czy,  które można  dotknąć, 
złapać, a czasami wziąć na 
rogi  lub kopnąć. Wg niego 
najcenniejszą  rzeczą,  jaką 
człowiek może posiadać, to 
poczucie dystansu – do sie-
bie, świata, ludzi. Wszystko 
inne  jakoś  można  zdobyć, 
kupić, czy wylosować. Dy-
stansu  na  szczęście  nie. 
To przychodzi z wiekiem, 
choć niektórzy mają go bez 
czekania. Dzięki temu wie-

my, w którym momencie 
życia jesteśmy i co jest dla 
nas ważne.
Z wykształcenia dzienni-

karz, którego w zawodzie 
pociąga  przede wszystkim 
możliwość  artystycznego 
wyżycia  się,  bo  pisanie  to 
sztuka  tworzenia  słowem. 
Taka namiastka literatu-
ry.  Realizując  się  napisał 
bajkę  dla  synka,  Tytusa 
i zastanawia się nad jej wy-
daniem.  Drugi aspekt to 
kontakt z ludźmi. Spotyka-
nie, poznawanie i obcowa-
nie  z  nimi.  Zwykłymi  lub 
wyjątkowymi.  A  jeśli  się 
jest otwartym na każdego, 
to można zawsze czegoś się 
nauczyć. I to jest właśnie ta 
przyjemność  bycia  dzien-
nikarzem.  Ale  jest  także 
szefem  takiej  instytucji, 
w której jeszcze pracuje. 
Obcowanie z artystami, 
ludźmi  sztuki  jest  dla  nie-
go zawsze wielkim przeży-
ciem.

Wacław Piechocki »

 

Zanim zacząłem rozmowę z Witoldem Tomkiewiczem,  
przyszło mi na myśl, że ma chyba więcej wrogów niż 

zwolenników. Jak zwykle z banalnego powodu  
– mało kto zna go głębiej. Sugerowanie się wyłącznie  
jego szorstką powierzchownością, nie sprawdza się 
zupełnie. By zmienić zdanie, wystarczy z nim  
dłużej pobyć i pogadać.
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– Nasza bioelektrownia 
powstała z myślą o ochronie 
środowiska i zagospodaro-
waniu wyłącznie roślinnych 
odpadów, które dla wielu 
rolników są zmorą – dodaje 
Marek  Baryłko,  prezes  fir-
my Bio-Wat.
Inwestycja została uloko-

wana  na  obrzeżach  Świd-
nicy  w  miejskiej  strefie 
przemysłowej.  –  Mimo że 
jest całkowicie bezpiecz-
na i nieuciążliwa dla ludzi, 
wybraliśmy miejsce z dala 

Już pod koniec września zostanie 

w Świdnicy uruchomiona 

pierwsza w Polsce bioelektrownia 

rolnicza. Naukowcy z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu 

podkreślają, że to wyjątkowe, 

nowatorskie rozwiązanie i planują na 

wzór świdnickiej instalacji wybudować 

dla potrzeb dydaktycznych podobną we 

Wrocławiu. 

- To wydarzenie bez precedensu, bo rolnicza 
inwestycja staje na terenach miejskich – mówi 
prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. – 

Niezwykle istotny jest fakt, że to inwestycja  
z górnej półki, na wskroś nowoczesna. 

Skorzystają na niej nie tylko rolnicy, którzy 
będą mogli się pozbyć plonów niskiej wartości, 
ale także mieszkańcy Świdnicy. Nasz Zakład 

Energetyki Cieplnej będzie odbierał wytwarzane 
w bioelektrowni tanie ciepło, skończy się także 

odwieczny problem, co robić z tonami koszonej na 
naszych terenach zielonych trawy.

Bioelektrownia 
na miarę czasów

od domów, by nikomu nie 
przeszkadzać  –  wyjaśnia 
pomysłodawca  i  inwestor, 
który 25 lipca zaprezen-
tował  bioelektrownię  sa-
morządowcom,  rolnikom, 
wykładowcom  akademic-
kim.  Bioelektrownia  Świd-
nica o mocy 1 megawata 
składa  się  z  trzech   bardzo 
szczelnych zbiorników, w 
których poprzez fermentację 
beztlenową  kiszonki  z ku-
kurydzy i innych zielonych  
roślin, takich jak  trawa czy 

liście  buraków  cukrowych,  
w nowoczesnej instala-
cji wytworzony gaz zosta-
nie  zamieniony  w  energię 
elektryczną  i  ciepło.  Rocz-
nie produkcja prądu sięgnie 
9  tysięcy megawatogodzin, 
powstanie  także  drugie  ty-
le ciepła. Wytwarzana ener-
gia  będzie  znacznie  tańsza 
od  tradycyjnej,  powstającej 
przy  wykorzystaniu  węgla. 
Ciepło  trafi do mieszkań w 
Świdnicy. 
Bioelektrownia  zosta-

ła  wybudowana  przez  spe-
cjalizującą  się w  tego  typu 
inwestycjach  firmę  Ene-
co.  Kosztowała  15    mi-
lionów  złotych,  z  czego 
połowa  to  dofinansowanie 
ze  środków  Unii  Europej-
skiej w ramach programu  
restrukturyzacji polskiego 
przemysłu  cukrownicze-
go, który prowadzi Agencja 
Rynku Rolnego.

- 4 lata temu pan Marek 
Baryłko, prezes Bio-Wat 
i członek konwentu na-

szego Uniwersytetu zain-
spirował nas swoją wizją 
wybudowania bioelektrowni 
do głębszej dyskusji o odna-
wialnych źródłach energii 
–  mówi  profesor  Roman 
Kołacz, rektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego. -  M.in. 
stało się to impulsem do 
stworzenia unikalnego w 
skali kraju kierunku – ener-
gie odnawialne i utylizacja 
odpadów. Nasza uczelnia 
planuje także wybudować 
własną, oczywiście znacz-
nie mniejszą bioelektrow-
nię, ale liczymy bardzo na 
współpracę z firmą Bio-
Wat.
Prezes Baryłko z myślą o 

takiej  właśnie  współpracy, 
nie tylko z naukowcami, 
ale i rolnikami czy samo-
rządowcami,  wyposażył 

Inwestycję prezes Marek Baryłko dedykował swoje-
mu ojcu, współtwórcy dużych gospodarstw rolnych 

na Dolnym Śląsku. Pomysł na budowę bioelektrowni 
zrodził się 4 lata temu, gdy do Marka Baryłki przyjechali 
koledzy z Niemiec z propozycją kontraktu na zakup ku-
kurydzy do ich biogazowi. Wówczas pojawiło się pyta-

nie – dlaczego tu, na Dolnym Śląsku nie przetwarzamy 
zielonej masy na prąd? Kropkę nad i postawiła pogoda. 
W 2008 roku wielu rolników ze względu na fatalne wa-
runki atmosferyczne straciło plony, które nie nadawały 
się nawet na paszę. Natomiast mogą stanowić znakomite 
„paliwo” do bioelektrowni.

Z  potrzeby

inwestycję  w  specjalną 
platformę  do  zwiedzania. 
– Przetarłem szlak i chciał-
bym, żeby z moich doświad-
czeń mogli korzystać inni 
–  tłumaczy  swoja  decyzję. 
- Ta inwestycja wyznacza 
nowy kierunek nie tylko dla 
Dolnego Śląska, ale także 
dla całej Polski. Pozyski-
wanie energii ze źródeł od-
nawialnych jest także dla 
naszego kraju obligatoryj-
ne. W 2020 taka energia bę-
dzie musiała stanowić 15% 
całej, wytwarzanej w Polsce 
– podkreśla wicemarszałek 
województwa dolnośląskie-
go, Włodzimierz Chlebosz. 
Warto  dodać,  że  Bioelek-
trownia  Świdnica  będzie 
produkowała  także  ekolo-
giczne nawozy dla rolnic-
twa i działkowców.
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Jego  autorzy  ze  świdnickiego  sto-
warzyszenia  „Pro  –  motor”  chcą  za-
szczepić  im  podstawową  zasadę 
obowiązującą  w  ruchu  drogowym 
-  „Myśl  na drodze”. Cała  akcja  jest 
dofinansowana  ze  środków  Fundu-
szu  Inicjatyw  Gospodarczych  przy 
Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej. 

- Codziennie dokonujemy świa-
domie i podświadomie wielu wy-
borów – mówi Mariusz Kalista, 
prezes  stowarzyszenia  „Pro  – 
motor”  i  jeden  z  pomysłodaw-
ców projektu. -  Jak się ubrać, 
co zjeść, czy iść dzisiaj do szko-
ły czy nie, na jaki film do kina, 
czy napić się piwa na imprezie. 

Ale zawsze świadomie wybieramy bez-
pieczeństwo, chociaż nad tym się nie 

zastanawiamy. Jako założyciel sto-
warzyszenia i teamu motocyklowe-
go "Motoświdnica Racing Team" 
wiem, jak ważnym zadaniem jest 
uświadomienie młodym ludziom 
podstawowych prawd i zasad obo-

wiązujących na drodze. Nikt nas nie 
zwolni od obowiązku stwarzanie im 

szansy na rozwijanie własnych umie-
jętności. Taki jest cel naszego 

projektu. 
Stowarzyszenie  Pro-mo-

tor,  dostrzegając  skalę  zja-
wiska, zamierza w ramach 
akcji „Mój wybór - bezpie-
czeństwo"  zorganizować 
w  placówkach  oświato-
wych dwudziestu siedmiu 
powiatów  dolnośląskich 
spotkania  z  przyszły-
mi  i  zdobywającymi 
pierwsze  doświadcze-
nia uczestnikami ru-
chu  –  uczniami  szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Po  to,  by  promować 
odpowiedzialną  po-
stawę  kierowców 

i motocyklistów. 
- Aby podjęta przez 

Stowarzyszenie inicjatywa mogła zakończyć się sukcesem, 
niezbędne jest wsparcie i zainteresowanie ze strony lokal-
nych władz samorządowych -  wyjaśnia  Joanna  Drapała, 
sekretarz stowarzyszenia Pro – motor.  -  Dotychczas dzia-
łania koncentrowały się głównie na poprawie stanu dróg 
i eliminowaniu pojazdów niespełniających norm technicz-
nych. My uważamy, że to nie wystarczy. Trzeba koniecznie 
docierać o młodych uczestników ruchu drogowego.

Konieczna jest zmiana świadomości i kultury jazdy. A tej 
najlepiej uczyć młodzież, która nie nabrała jeszcze złych 
nawyków. Ważne jest pokazanie i przekonanie, że w rękach 
każdego kierowcy leży życie innych ludzi, że od szacunku 
dla wszystkich użytkowników dróg zależy bezpieczeństwo. 
Stowarzyszenie chce także zmienić nastawienie do motocy-
klistów i przekonać tych, którzy dopiero na motocykl wsią-
dą, że brawura to prosta droga do śmierci. Doświadczeni 
kierowcy pokażą, gdzie dać upust marzeniom o rywalizacji 
w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia. Akcja potrwa do 
31 czerwca 2012 roku.

M ia s to  «

Mój wybór – bezpieczeństwo
K ieroWcy  
pr zyszłości 
mogą być  
odpoW iedzi a ln i

Od pierwszego września 
startuje nowy projekt 
„Mój wybór – 

bezpieczeństwo” skierowany do 
młodych ludzi ze szkół ponad- 
gimnazjalnych w dwudziestu 
siedmiu powiatach województwa 
dolnośląskiego.
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Uzależnieni 
od Tourist Trophy

Dzisiaj już możemy śmiało  ˭
mówić, że Piotr odniósł 
sukces. Zaproszenie ze 
strony organizatora, 
przejście etapu weryfikacji, 
samo zorganizowanie 
wyprawy oraz 
zakwalifikowanie się do 
wyścigu to nie lada wyczyn. 
Piotrze, czy czujesz presję 
tego osiągnięcia?

Piotr: Dzięki za taką pozy-
tywną ocenę  tego, co udało 
się nam wspólnie z teamem 
zrobić.  Presja  pojawiła  się 
już  podczas  tygodnia  tre-
ningów,  ale  największe  ci-
śnienie  towarzyszyło  mi 
w pierwszym wyścigu klasy 
Superbike TT. Dzisiaj, jak 
sobie przypominam, nadal 
czuję wielkie emocje. Emo-
cje związane z tym wyjątko-
wym  miejscem,  z  historią, 
bo  to wyścig  o  ponad  100- 
letniej tradycji, a przede 
wszystkim z oczekiwaniami 
wobec pierwszego zawod-
nika  z  Polski.  Naprawdę 
wyjątkowe  przeżycie,  mieć 
świadomość,  że  to  dzięki 
nam polska flaga już zawsze 
będzie  wisieć  na  Grand-
stand. Mam nadzieję, że bę-
dę  potrafił  wykorzystać  to 
doświadczenie  w  przyszło-
ści.

Piotr startował w dwóch  ˭
wyścigach, Superbike 
TT oraz Superstock TT. 
Pierwotny plan zakładał 
jeden wyścig. Skąd taka 
zmiana? Dodam, że wyścig 
Superbike to 6 okrążeń, 
czyli w sumie 360 km ze 
średnią prędkością ok. 
200 km/h, a maksymalna 
prędkość dochodzi do 
320km/h.

Od  26 maja do 7 czerwca Motoswidnica Racing Team na czele z Piotrem Betlejem 
wziął udział w najstarszym i największym wydarzeniu motocyklowym świata – 
wyścigu ulicznym na wyspie Man. Ekipa miała do pokonania 1900 km  

drogą lądową oraz 2 przeprawy promowe, podróż w jednym kierunku zajęła 32 godz.  
Jak z perspektywy  oceniają start Piotra i tę niezwykłą przygodę?  
Zapytaliśmy o to  Piotra Betleja  i menagera zespołu Mariusza Kalistę. 

Mariusz: Głośno nie chcie-
liśmy  mówić  o  wszystkich 
naszych planach, bo prze-
cieraliśmy szlak. Ale po ci-
chu cały czas zakładaliśmy, 
że  uda  się  pojechać  dwa, 
a może nawet  trzy wyścigi. 
Niestety, pewne wydarzenia 
zmusiły  nas  do powrotu do 
Polski przed wyścigiem Se-
nior TT. O nasz  start w tej 
najbardziej  prestiżowej  kla-
sie zabiegali organizatorzy, 
po  tym,  jak  szybki  okazał 
się Betlej w kwalifikacjach. 
Natomiast  oba  wyścigi  po-

kazały,  że  wszystko  „za-
grało“  idealnie:  36  miejsce 
w Superbike TT na 69 za-
wodników i najlepszy debiut 
(Piotrek  jako  jedyny  z  no-
wych zawodników dojechał 
do  mety)  oraz  29  miejsce 
w Superstock TT i przekro-
czona średnia prędkość 120 
mil/h, co dało brązową statu-
etkę – wyróżnienie, którego 
nie ma wielu zawodników 
startujących tam od lat. Du-
żym osiągnięciem Piotra jest 
też  czwarta  prędkość  mak-
symalna  wśród  wszystkich 
zawodników.  No  i  najważ-
niejsza rzecz, o której wspo-
mniał  Piotr  -  zostawiliśmy 
po sobie bardzo dobre wra-
żenie  jako  Polacy,  między 
innymi dzięki licznej grupie 
polskich kibiców, która  śle-
dziła nasze poczynania.

Piotrze, jak wyglądał wasz  ˭
pobyt na wyspie? Czy poza 
treningami i pracą przy 
motocyklu znajdowaliście 
czas na zwiedzanie?
Piotr:  Tak  naprawdę  wy-

spę  zobaczyłem  dopiero  na 
filmie,  który  Mariusz  po-
składał  po  powrocie  do 
Polski.  Miejsce  jest  niesa-

mowite i warte zobacze-
nia. Ja, niestety, uczyłem się 
trasy przed ekranem, roz-
mawiałem  z  zawodnikami, 
jeździłem  po  trasie,  kiedy 
tylko pogoda na to pozwo-
liła.   Sporo czasu też zajęły 
formalności  oraz  wywiady, 
które razem z Mariuszem 
codziennie przeprowadzali-
śmy z innymi zawodnikami.

Wasz kanał na  ˭
Youtube (www.
youtube.com/user/
MotoswidnicaRacing) 
w ciągu dwóch tygodni 
odwiedziło ponad 30 
tys. widzów. Musiałeś, 
Mariusz, sporo czasu 
spędzić z kamerą i przed 
komputerem, bo macie aż 
30 filmów. Znajdowałeś 
czas na sprawy związane 
z teamem?
Mariusz: Pewnie! Ale fakt 

jest taki, że sporo czasu spę-
dziłem  ucząc  się  filmowa-
nia i składania, bo przygodę 
z kamerą zacząłem praktycz-
nie w dniu wyjazdu. Oczywi-
ście te filmiki są niedoskonałe 
pod  każdym  względem,  ale 
mam  nadzieję,  że  udało  mi 
się  pokazać  atmosferę,  jaka 

tam panuje i olbrzymie za-
interesowanie ludzi z całego 
świata (samych dziennikarzy 
akredytowanych przy tym 
wyścigu było ponad 300). W 
sumie  każdy  z  nas miał  co-
dziennie sporo zajęć. Robert 
Kuriata -  Robson, nasz me-
chanik,  codziennie  spędzał 
po kilka godzin przy motocy-
klu, sprawdzając najmniejszy 
element. Czarek Chrobot stu-
diował dogłębnie regulaminy, 
konsultując  każdy  szczegół 
z innymi zawodnikami, Rob-
sonem i Piotrkiem. 
Piotr: W  naszej  ekipie  na 

wyspie  był  jeszcze  Tomek 
Śpiewak  z  Irlandii,  który 
przed samym wyjazdem na-
bawił  się  poważnej  kontu-
zji  dłoni.  Członkiem  teamu 
stał  się  też  Krzysiek  Arci-
szewski, mieszkający na wy-
spie Polak, który był naszym 
przewodnikiem, zaopatrze-
niowcem  i  niezastąpionym 
źródłem informacji. 

 Po takim wyścigu można  ˭
się spodziewać kolejnych, 
zaskakujących pomysłów 
z waszej strony? Jaki plan 
na sezon, który jeszcze 
trwa?

Piotr:  Trudno  mówić 
o zaskakiwaniu, na pewno 
chciałbym  dalej  się  ścigać 
głównie  na  torach  wyści-
gowych.  Przygoda  z  wy-
ścigami  ulicznymi  to  spore 
wyzwanie, rywalizacja z sa-
mym sobą, z czasem, z wła-
snymi słabościami. Na torze 
rywalizujesz  „łokieć  w  ło-
kieć“,  bezpośrednia  rywa-
lizacja  daje  dużą  dawkę 
emocji i adrenaliny – to jest 
coś, co mnie kręci.

Jak więc chłodnym okiem  ˭
oceniacie to historyczne 
wydarzenie?
Mariusz: Marzenie, któ-

re  się  spełniło.  Nie  tylko 
marzenie jednej osoby, ale 
naszej  piątki,  która  tam 
pojechała i myślę, że wie-
lu  motocyklistów  z  Pol-
ski, którzy co roku się tam 
pojawiają  i  co  roku  liczą, 
że wystartuje  rodak. Mar-
ka Motoswidnica stała się 
solidnym znakiem marke-
tingowym na mapie spor-
tów wyścigowych, a nasze 
miasto jest rozpoznawalne 
przez wszystkich zawod-
ników  ze  światowej  czo-
łówki.

Piotrze, jakie są twoje  ˭
plany na przyszłość?
Nigdy  nie  myślałem,  że 

to powiem, ale jednak, je-
stem  uzależniony...  od  To-
urist Trophy na wyspie Man 
rzecz jasna. Wyjazd na TT 
był  nie  lada  wyzwaniem 
i  bardzo  niebezpieczną 
próbą,  która  jednak  przy-
niosła  mi  na  tyle  radości 
i szczęścia, że pomimo wie-
lu zagrożeń chciałbym  tam 
wystartować  ponownie. 
Takie  też  jest  założenie  na 
przyszły  rok.  Oczywiście, 
jeżeli  czas  na  to  pozwo-
li,  chciałbym  wystartować 
w  pełnym  cyklu Wyścigo-
wych Motocyklowych Mi-
strzostw  Polski  w  klasie 
Superstock  1000.  Poza  za-
łożeniami  sportowymi  jest 
jeszcze kampania na rzecz 
bezpieczeństwa na drogach, 
którą wraz  z  całym  stowa-
rzyszeniem  PRO-MOTOR 
zaczynamy  już  we  wrze-
śniu, a która potrwa do lipca 
przyszłego roku. W planach 
na przyszły rok jest jeszcze 
daleka motocyklowa eska-
pada, ale o tym wkrótce. 

Wyspa Man i Tourist Trophy  w liczbach

 Powierzchnia 572 km2
 Liczba ludności 80 tysięcy
104 lata temu odbył się pierwszy wyścig na wyspie Man
 Motor spalił ponad 300 litrów wysokooktanowego paliwa
5  razy wymieniano olej silnikowy
2  razy wymieniano nastawiony na duże zużycie  
 układ napędowy
2  razy zmieniano klocki hamulcowe
200 zawodników dopuszczono do kwalifikacji 
16  zawodników było nowych
63  zawodników zakwalifikowało się do wyścigu
43  ukończyło wyścig 
24  godziny materiału filmowego nakręcili podczas wyścigu
32  filmy powstały podczas pobytu na ekipy Motoswidnica  
 na wyspie
600 dziennikarzy akredytowano przy wyścigu
311 km/h to maksymalna prędkość, jaką osiągnął  
 Piotr Betlej podczas wyścigu
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Obecna kadencja parla-
mentu dobiega końca,  tylko 
miesiąc dzieli nas od podję-
cia decyzji, na kogo oddamy 
swój  głos.  Część  kandyda-
tów  walcząc  o  mandat  sta-
ra się uczestniczyć w każdej 
imprezie,  która  odbywa  się 
w naszym regionie. Kampa-
nia  Mrzygłockiej  wygląda 
inaczej. – Zostało jeszcze kil-
ka ważnych projektów ustaw, 
które powinniśmy przyjąć 
przed upływem obecnej ka-
dencji. Jeśli tego nie zrobi-
my, trzeba będzie powtarzać 
czasochłonne procedury. 
Dlatego mam mniej czasu 
na spotkania z wyborcami – 
tłumaczy  posłanka.  Jeszcze 
pod koniec sierpnia musia-
ła przeprowadzić przez sejm 
dwie ustawy, między innymi 

Najważniejsza jest praca
Izabela Katarzyna Mrzygłocka po raz trzeci 

będzie ubiegała się o mandat poselski. Tym 
razem władze Platformy Obywatelskiej 

zadecydowały, że to właśnie kobieta będzie 
liderem na listach tej partii w naszym okręgu.

przepisy  związane  z  zabez-
pieczeniem  roszczeń  pra-
cowników upadłych firm. 
Patrząc w sejmowe staty-

styki  widać,  że  przydomek 
„sejmowej  mróweczki”  jest 
w  pełni  zasłużony.  Nazwi-
sko  Mrzygłockiej  widnieje 
jako trzecie w zestawieniu 
posłów  sprawozdawców.  – 
Opiniowałam również wiele 
trudnych projektów w imie-
niu Platformy Obywatel-
skiej. Tak było w przypadku 
ustawy o emeryturach po-
mostowych. Przedstawicie-
le związków zawodowych 
twierdzili, że odebranie przy-
wilejów niektórym pracow-
nikom sprawi, że Platforma 
Obywatelska straci poparcie. 
Okazało się jednak, że więk-
szość Polaków rozumie na-

sze argumenty. Zmieniliśmy 
prawo, które dawało przy-
wileje nie za pracę w trud-
nych warunkach, ale za to, że 
jest się zatrudnionym w kon-
kretnym przedsiębiorstwie. 
Prawo do wcześniejszej eme-
rytury miał i maszynista, i bi-
leterka pracujący na kolei. 
To było niesprawiedliwe, bo 
te świadczenia były utrzymy-
wane z naszych wspólnych 
składek – opowiada Mrzy-
głocka.
W codziennych  zajęciach 

posłanka  najwięcej  czasu 
poświęca  problemom  za-
trudnienia. Wierzy, że trzeba 
zachęcać ludzi do podejmo-
wania  pracy.  Jako  szefowa 
sejmowej  podkomisji  stałej 
do spraw Rynku Pracy prze-
prowadziła przez parlamen-
tarne  procedury  pierwszą 
poważną  nowelizację  usta-
wy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 
– W perspektywie widać, że 
nasze pomysły okazały się 
bardzo dobre. Z kwietnio-
wych danych eurostatu wy-
nika, że stopa bezrobocia 

w Polsce jest na poziomie 
Francji i o kilka procent niż-
sza niż na Słowacji czy w Ir-
landii. Większym problemem 
wydaje się wysokość wyna-
grodzenia. Przyjmując słabo 
płatne zajęcie można jednak 
rozglądać się za lepszą po-
sadą. Poza tym praca to nie 
tylko sposób na zarabianie 
pieniędzy, to również możli-
wość poznania nowych ludzi 
i rozwijania swoich umiejęt-
ności –  twierdzi Mrzygłoc-
ka. 
Podczas  czteroletniej  ka-

dencji  Izabela  Katarzyna 
Mrzygłocka  nigdy  nie  była 
na zwolnieniu chorobowym. 
Opuściła  tylko  kilkana-
ście  z  ponad  ośmiu  tysięcy 
głosowań.  To  pokazuje,  że 
bardzo  poważnie  podcho-
dzi do swoich obowiązków. 
– Otrzymuję pensję z pu-
blicznych pieniędzy za pra-
cę w parlamencie, a nie za 
występy w telewizji czy na 
festynach – podsumowuje 
Mrzygłocka.

(red) »Izabela Katarzyna Mrzygłocka jest ekspertem 
Platformy Obywatelskiej do spraw rynku pracy
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