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Trzy dni
z fotografią

Po raz kolejny w Świdnicy swoje święto
obchodzić będzie fotografia. 23 września
2011 roku rozpoczną się XXIV Dni Fotografii.
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Tkanie życia - Janusz Gol

Sport

Ten, który
pobił Moskwę

Pierwszy sezon
w I lidze

Kibicom piłki nożnej to nazwisko nie jest obce.
Ale ci, którzy stronią od sportowych emocji,
zapewne nie wiedzą, kim jest Janusz Gol.
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Już w najbliższą sobotę,
17 września, piłkarze ręczni
rozpoczną sezon w I lidze.
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Zarobił
grubo ponad milion
Zaledwie pięciu lat potrzebował, by zarobić ponad milion złotych. Świdnicki
fotoradar, który w ubiegłym tygodniu świętował swoje piąte urodziny, jest najlepszym
"pracownikiem", jakiego miasto kiedykolwiek miało. Nie dość, że nie trzeba mu płacić to
jeszcze gwarantuje wpływy do budżetu na poziomie 300 tysięcy rocznie

>> Więcej na stronie 15

Wyczerpany limit cierpliwości
Gdybym miał zrobić jeszcze raz to samo, zrobiłbym bez wahania
– mówi Krzysztof Lewandowski

Z

anim postawiono ostatnią kropkę na listach kandydatów do Sejmu i Senatu, w świdnickim PiS - ie nieźle gruchnęło. Z partii demonstracyjnie odszedł jej wieloletni lider i założyciel struktur lokalnych, Krzysztof Lewandowski.

I to nie sam – wraz
z dziesiątką swoich towarzyszy. A powodem nie były tylko nieszczęsne listy
wyborcze. - Mieliśmy dość
tej fatalnej atmosfery i niezdrowej rywalizacji – tłumaczy Lewandowski. – Od
kilku miesięcy dojrzewaliśmy do tej decyzji. Ja i moi
koledzy, ale ja szczególnie.
Od pewnego czasu w świdnickiej strukturze PiS nastą-

pił podział na trzy frakcje.
Pierwsza grupa sprzyjała
pani poseł Zalewskiej, co
było naturalne. Kto ma władzę, ten ma swoich zwolenników. Druga grupa tzw.
starych działaczy, którzy
nie chcieli się wikłać w jakieś rozgrywki i zamierzali spokojnie przetrwać
ten czas. To byliśmy my. A
później pojawiła się jeszcze
grupa związana z Gazetą

Polską. To ludzie przekonani o tym, że tylko
oni reprezentują jedynie prawdziwy
nurt patriotyczno - polski.
I w efekcie
wszyscy
skoczyli sobie do
gardeł.
» Więcej na stronie 3.

„Rzetelnie
i zgodnie z prawem”

T

ak zatytułowała jeden z fragmentów artykułu „Świdnica taniej sprzedaje swoim?” w 37 numerze tygodnika „Wiadomości Świdnickie” z 2011 roku Anita
Odachowska – Mazurek, pisząc o gruncie zakupionym
przez firmę Mediator.

Zapomniała jednak
o elementarnych zasadach
dziennikarskiej rzetelności i staranności, formułując niezgodne z prawdą
i niczym nieuzasadnione
tezy o istnieniu „układu”
między władzami Świdnicy a firmą Mediator. Tym
samym naruszyła zapisy artykułu 212 kk oraz art. 12
ustawy „Prawo Prasowe”.
Poprzez podanie niepraw-

dziwych informacji i podawanie za pewnik istnienia
rzekomego układu oraz
powołanie się na anonimowe, niemożliwe do zweryfikowania źródła Anita
Odachowska – Mazurek
artykułem zatytułowanym
„Świdnica taniej sprzedaje
swoim” naraziła firmę Mediator na utratę zaufania publicznego i dobrego imienia.
» Więcej na stronie 7.
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Nowy lider
Platformy
Obywatelskiej
W

potrzebne w danej gminie.
Bardzo często zwracają się
do mnie samorządowcy,
również z powiatu świdnickiego, z prośbą o wsparcie
jakiegoś pomysłu czy choćby wspólne spotkanie z danym ministrem. Nigdy takiej
pomocy nie odmówiłam.
Tak właśnie pojmuję pełnienie mandatu – nie będę decydowała co jest najlepsze
dla lokalnej społeczności,
ale pomagała w realizacji
inicjatyw podejmowanych
przez mieszkańców.
˭˭ Jak wygląda Pani
współpraca ze strukturami
Platformy Obywatelskiej
w powiecie świdnickim?

»» r ed

nadchodzących wyborach parlamentarnych Izabela Katarzyna Mrzygłocka
jest liderką listy Platformy Obywatelskiej w naszym okręgu. Zapytaliśmy ją,
czy zna problemy mieszkańców powiatu świdnickiego i jaki sposób zamierza
reprezentować ich interesy wypełniając mandat poselski.

w kampanii?
Przede wszystkim mogę zapewnić, że nadal będę
z zaangażowaniem działała na rzecz powstawania
nowych miejsc pracy. Tym
zajmuję się w parlamencie
od sześciu lat. Zdaję sobie
sprawę, że to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy
i stanowiąc prawo należy
o tym pamiętać. Oczywiście równie ważne jest zabezpieczenie interesów osób
zatrudnionych i tymi zagadnieniami zajmuję się jako przewodnicząca Rady
Ochrony Pracy. Musimy sobie też zdawać sprawę, że
polityka ma swoje określone prawa, im lepszy wynik
w wyborach osiągnie dana
osoba, tym silniejszą pozycję osiągnie w strukturach
partii. W konsekwencji uzyskuje się ważny argument,
bardzo przydatny w walce o interesy mieszkańców
regionu. Bycie liderem to
również wielka odpowiedzialność, aby jej podołać
potrzebny jest mocny mandat społeczny.

˭˭ Startuje Pani do Sejmu
po raz trzeci, tym razem
z „jedynki”. Czy kobiecie
trudniej zdobyć tak
wysoką pozycję i co o tym
zdecydowało?
I. K. Mrzygłocka: - Myślę, że moi partyjni koledzy
docenili przede wszystkim
moją pracowitość. W kończącej się kadencji jestem

na drugim miejscu spośród
wszystkich posłów, jeśli
chodzi o liczbę prowadzonych ustaw. Przypomnę,
że jestem wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego PO, to funkcja, którą
otrzymałam w wyniku głosowania wszystkich parlamentarzystów z mojej partii.
Przyznam jednak, że rze-

czywiście kobietom w polityce jest trudniej. Muszą
więcej pracować, ale jak widać konsekwencja przynosi
efekty.
˭˭ Jest Pani wałbrzyszanką,
ale walczy także o głosy
mieszkańców powiatu
świdnickiego. Co
zamierza im Pani obiecać

˭˭ Chodzi jednak o sprawy
lokalne. Mieszkańcy
Świdnicy mają przecież
inne problemy niż
wałbrzyszanie.
Moim zdaniem wiele
z tych problemów jest bardzo podobna. Chcemy jeździć po drogach bez dziur,
mieć łatwy dostęp do edukacji czy opieki medycznej.
Według mnie rola posła polega na wsparciu lokalnego
samorządu w działaniach
na rzecz mieszkańców. To
lokalne władze wiedzą najlepiej, jakie inwestycje są

Świdnicka Platforma straciła lidera, co zawsze wprowadza zamieszanie wśród
członków partii. Nie mamy
jednak do czynienia z przedsiębiorstwem, ale z organizacją społeczną, w której udział
jest dobrowolny. Mimo wysokiej pozycji, jaką wypracowałam w Platformie na
szczeblu krajowym nie mam
zamiaru wtrącać się i decydować kto powinien kierować lokalnymi strukturami.
Jest tu wiele wartościowych
osób, które znam od lat i na
pewno poradzą sobie z aktualnymi problemami. Jestem
do ich dyspozycji, ale na zasadzie partnera, który deklaruje pomoc.

Według mnie rola posła polega na wsparciu
lokalnego samorządu w działaniach na rzecz
mieszkańców. To lokalne władze wiedzą najlepiej,
jakie inwestycje są potrzebne w danej gminie.
Bardzo często zwracają się do mnie samorządowcy,
również z powiatu świdnickiego, z prośbą
o wsparcie jakiegoś pomysłu czy choćby wspólne
spotkanie z danym ministrem.
Nigdy takiej pomocy nie odmówiłam.

P

olacy są już zmęczeni niekończącymi się dyskusjami polityków, szczególnie, że mają one charakter
kłótni, akcentują różnice a żywią się błędami innych. W
większości w tych sporach uczestniczą ci sami politycy
o znanych nazwiskach. Wśród nich nie pojawia się, na
szczęście nazwisko Pani poseł Katarzyny Mrzygłodzkiej. Należy ona do tych nielicznych, którzy swoją ciężką i solidną pracą chcą pokazać wyborcom, że można
i trzeba inaczej wypełniać tą zaszczytną i wysoką funkcję zaufania społecznego. Jeżeli do tego dodamy szczególne zaangażowanie w obszary tak społecznie ważne
jak sfera pracy, bezrobocie, sytuacja pracodawców, czy
wreszcie rozwiązania prawne łączące życie rodzinne
z pracą zawodową to nabieramy przekonania o właściwym wyborze. Jestem przekonany, że kolejnym
atutem jest doświadczenie samorządowe, które może zaowocować poprawą prawa dotyczącego działań
samorządu. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie ogromna nadzieja, że będzie możliwa zdecydowanie lepsza współpraca między społecznościami
mieszkańców Świdnicy i Wałbrzycha gdy zaangażują
się w nią takie osoby jak Pani poseł.
Wojciech Murdzek,
Prezydent Świdnicy
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Zanim postawiono ostatnią kropkę na listach kandydatów do Sejmu i Senatu,
w świdnickim PiS - ie nieźle gruchnęło. Z partii demonstracyjnie odszedł jej
wieloletni lider i założyciel
struktur lokalnych, Krzysztof Lewandowski. I to nie
sam – wraz z dziesiątką
swoich towarzyszy. A powodem nie były tylko nieszczęsne listy wyborcze.
- Mieliśmy dość tej fatalnej atmosfery i niezdrowej rywalizacji – tłumaczy
Lewandowski. – Od kilku
miesięcy dojrzewaliśmy do
tej decyzji. Ja i moi koledzy,
ale ja szczególnie. Od pewnego czasu w świdnickiej
strukturze PiS nastąpił podział na trzy frakcje. Pierwsza grupa sprzyjała pani
poseł Zalewskiej, co było
naturalne. Kto ma władzę,
ten ma swoich zwolenników. Druga grupa tzw. starych działaczy, którzy nie
chcieli się wikłać w jakieś
rozgrywki i zamierzali spokojnie przetrwać ten czas.
To byliśmy my. A później
pojawiła się jeszcze grupa związana z Gazetą Polską. To ludzie przekonani
o tym, że tylko oni reprezentują jedynie prawdziwy
nurt patriotyczno - polski. I
w efekcie wszyscy skoczyli
sobie do gardeł.
Według Lewandowskiego konflikty rodziły się
niemal przy każdej sposobności. Jedni wychodzili z założenia, że pewne
sprawy należy załatwiać
spokojnie i na gruncie porozumienia. Niestety, poja-
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Wyczerpany
limit cierpliwości
Gdybym miał zrobić jeszcze raz
to samo, zrobiłbym bez wahania
– mówi Krzysztof Lewandowski
wili się i tacy, którzy byli
zwolennikami ciągłej konfrontacji i nie mieli ochoty
na kompromisy. Doszło do
tego, że w finale nie wiadomo było, o co komu chodzi,
a głównym problemem była niechęć personalna jednej grupy do drugiej. Na
porządku dziennym było
ocenianie i wytykanie innym ich zachowań, których
podłożem miałby być jakiś wyimaginowany interes
personalny. I tak rodziły się
absurdy uniemożliwiające
normalne funkcjonowanie
struktury partyjnej.
- Już w maju tego roku sygnalizowałem swoim
kolegom, że mam dość tego „piekiełka” – przyznaje
były lider PiS w Świdnicy. – Wybory w strukturach
planowano na jesień, ale
uważałem, że nie powinniśmy na siłę tolerować

takiej sytuacji. Tym bardziej, iż pojawili się jacyś
nieznani wcześniej ludzie
i szeptali, że „oni wszystko
obserwują i oceniają”. Czasami tak bywa, że jeśli coś
trwa za długo, to podobno
jedynym sposobem naprawy jest gruntowna zmiana. I wówczas zapomina
się o szacunku do tych starszych i sprawdzonych.
Ze świdnickiej struktury
PiS odeszło z Lewandowskim jedenastu członków
partii. Pięciu z nich postanowiło, podobnie jak ich
przewodniczący, przejść do
innego, prawicowego ugrupowania Marka Jurka, Prawica Rzeczypospolitej.
- Było coraz mniej miejsca dla nas w partii. Od
dłuższego czasu trwał proces ignorowania struktur
w terenie przez Warszawę. Listę goryczy przelały

Od pewnego czasu
w świdnickiej strukturze
PiS nastąpił podział
na trzy frakcje.
listy wyborcze, zmienione w stosunku do tych,
które wyszły z okręgu
–mówi na koniec rozmowy Lewandowski. – Odeszliśmy
z podniesioną
głową i na naszych warunkach.
Jak uczciwi
ludzie. A
to, co
się dzieje teraz,
świadczy raczej dobrze o nas
niż o naszych byłych
kolegach z PiS.
»» Wacław Piechocki

Kim jest Krzysztof
Lewandowski?

W

latach 80-tych działacz NSZZ Solidarność.
Radny Rady Miasta Świdnicy w latach 19982002, 2002-2006, 2006-2010 i obecnie. Od 2001 roku
członek i przewodniczący PiS w Świdnicy, członek
władz okręgowych i delegat na Kongres Krajowy PiS.
Inicjator nadania skwerowi w centrum miasta imienia Lecha Kaczyńskiego.
spółtwórca i wydawca gazety „PiSmo”. Prezes Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego. Organizator powrotu Polaków z Kazachstanu do
Ojczyzny. Założyciel „Świdnickiej Straży Obywatelskiej”. Współinicjator budowy pomnika Jana Pawła
II w Świdnicy. Przewodniczący Rady Szkoły Caritas
w Świdnicy.
nicjator akcji „Stop pornografii”, budowy pomnika „Ofiar Smoleńska”. W kadencji 2006-2010 wybrany w plebiscycie do grona najskuteczniejszych
radnych. W ostatnich wyborach uzyskał jeden
z najlepszych wyników wyborczych w Świdnicy.
Społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć na rzecz
mieszkańców.

W
I
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Nie składamy broni
W

2013 roku zakończy się ostatnia z wielu podjętych w
ostatnich latach przez samorząd świdnicki inwestycji.
Po projekcie rewitalizacji z budową wieży ratuszowej,
odnowie placów Jana Pawła II i św. Małgorzaty, przebudowie ulic
Śląskiej i Łukowej, termomodernizacji szkół, remoncie dworca na
finał zostanie otwarty Aquapark.

Rozmach ogromny, ale
co dalej? Czy na następne lata zostanie tylko spłata długów? Z Wojciechem
Murdzkiem,
prezydentem Świdnicy rozmawia
Agnieszka Szymkiewicz.
˭˭ Warto było ponosić
tak ogromny ciężar
finansowy, zwłaszcza
że nie są to inwestycje
w miejsca pracy?
- Świdniczanie zapracowali na te inwestycje.
Można odwołać się do
Rzymian i słynnego zawołania „Chleba i igrzysk”.
Był czas, gdy głównym
problemem były miejsca

Wojciec Murdzek,
Prezydent
Miasta Świdnica

pracy. Wówczas z całym
przekonaniem uznałem, że
to jest najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przede
mną i kolegami samorządowcami. Gdybyśmy nie
doprowadzili do stworzenia klimatu dla budowy
nowych fabryk, zarówno w strefie przemysłowej
miasta, jak i w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
to wydawanie pieniędzy
na inwestycje, które mają poprawić estetykę miasta i zagospodarować czas
wolny mieszkańców, nie
miałoby sensu. Udało się

zapewnić stabilną bazę,
która sprawdziła się także
w czasie kryzysu i można
było pomyśleć o tych symbolicznych igrzyskach.
˭˭ Czy jednak ten plac
budowy nie jest za
duży? Ponad możliwości
Świdnicy?
- Jeśli mowa o rozmachu,
w pewien sposób został on
wywołany przez fakt, że
pojawiło się bardzo dużo okazji do sięgnięcia po
środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i z budżetu
państwa. Nie planowaliśmy
termomodernizacji
szkół, ale grzechem byłoby nie skorzystać z dofinansowania, bo za kilka
lat musielibyśmy wydać
wielokrotnie więcej, by
osiągnąć ten sam cel. Podobnie z programami unijnymi, gdzie korzystamy ze
wsparcia na poziomie 7085%. Mało jest inwestycji,
które prowadzimy wyłącznie za pieniądze z naszego
budżetu. Na taki scenariusz

byliśmy
przygotowani.
Świadomie przez pierwsze
lata obniżaliśmy zadłużenie miasta, by mieć środki
na udział własny, wiedząc,
że będą dotacje unijne. Teraz wróciliśmy do poziomu
zadłużenia
zostawionego przez poprzedników.
Trzeba będzie teraz znów
powoli wracać do stanu
poprzedniego, by przygotować miasto na kolejny
okres finansowania w Unii
Europejskiej po 2013 roku.
˭˭ Czyli zaciskamy pasa
i nic się nie dzieje?
- Absolutnie nie! Nie
składamy broni. Dla mnie
kwestią oczywistą jest
zrealizowanie
inwestycji, o której coraz częściej
mówią sami świdniczanie.
Wszystkie parki wymagają
odnowy, natomiast w ciągu najbliższych 3 lat chcemy rozpocząć pierwszy
etap modernizacji Parku
Centralnego. Jestem przekonany, że właśnie na ten
pierwszy etap, szacowany

na około 7 milionów złotych, będzie nas stać. To
byłoby takie naturalne dopełnienie zmian w rejonie
przebudowanej ulicy Śląskiej i Aquaparku. Są też
plany budowy Centrum Nauki i nowoczesnej hali. Dla
mnie jednym z priorytetów
jest znalezienie sposobu
i partnerów do współfinansowania budowy szkoły
podstawowej wraz z halą
sportową obok niedawno
oddanego do użytku przez
powiat Zespołu Szkół Specjalnych. Oczywiście nie
ustaniemy w staraniach,
by zrealizować Centrum
Przesiadkowe.
Chcemy
również przygotować tereny pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ulic
Bystrzycka i Westerplatte.
Sen z powiek wciąż spędza mi także jedno z najbardziej niebezpiecznych
miejsc w Świdnicy – wiadukt przy ulicy Polna Droga. Przebudowa jest po
prostu niezbędna.

Teresa Świło. Świdniczanka dla świdniczan
Platforma Obywatelska, pozycja nr 9

K

obieta biznesu i samorządowiec. Od wielu lat prowadzi
własną firmę i świetnie zna ograniczenia, jakie niedoskonałe prawo stwarza ludziom przedsiębiorczym.

Jako radna drugiej już kadencji w Radzie Miejskiej Świdnicy poznała potrzeby mieszkańców i problemy, jakie samorząd napotyka na drodze do realizacji czasem najprostszych
oczekiwań. W Sejmie chce walczyć o lepszą jakość życia
dla świdniczan i dla wszystkich Polaków.
˭˭ Udowodniła Pani, że potrafi być skuteczna.
- Przede wszystkim potrafię słuchać. Bardzo ważne są dla
mnie rozmowy z mieszkańcami i poznawanie ich potrzeb.
Priorytety od pierwszej kadencji w Radzie Miejskiej wyznaczali mi moi wyborcy. Dla nich jestem gotowa na długotrwały wysiłek i walkę o czasem zdawałoby się błahe
sprawy. Ale uważam, że budowa chodników czy ścieżek
rowerowych jest równie ważna jak zabiegi o tworzenie nowych miejsc pracy. Jakość życia jest niezwykle istotna. Stąd
moje – zakończone sukcesem – starania o budowę Aquaparku, który ma powstać do 2013 roku, o budowę nowych boisk
w ramach programu Orlik, placów zabaw czy realizowane z
mojej inicjatywy parkingi na Osiedlu Młodych i Zawiszów.
˭˭ To bardzo konkretne zadania. Czy wyznacza sobie

Pani równie konkretne cele w pracy
parlamentarzysty?
- Zdecydowanie. Wiem doskonale, że jeśli nie
będzie miejsc pracy, o rozwoju takich miast jak
Świdnica czy Wałbrzych nie może być mowy.
Dlatego będę zabiegać o przedłużenie terminu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2025 roku. Bez gwarancji dla
inwestorów nie może być gwarancji stałego zatrudnienia dla mieszkańców. Kolejnym zadaniem dla mnie jest praca na rzecz uproszczenia
prawa, które pozwalałoby na budowę takiej
sieci dróg, autostrad i szlaków kolejowych w
Polsce, by nareszcie przemieszczanie przestało być zmorą dla kierowców. Sieć komunikacyjna to także kolejny element gwarantujący
rozwój. Nie mniej ważnym zadaniem dla
mnie jest włączenie się w prace nad
poprawą systemu lecznictwa
i edukacji. Polacy zasługują na pozytywne zmiany.
Świdniczanie zasługują
na lepsze życie.

Jeśli nie będzie miejsc pracy, o rozwoju takich miast jak Świdnica czy
Wałbrzych nie może być mowy. Dlatego będę zabiegać o przedłużenie
terminu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2025 roku.
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Wiesław
Kilian
Skuteczny
w Senacie,
przydatny
w Regionie

J

ako poseł wielokrotnie doświadczyłem, jak ważną rolę odgrywa Senat w tworzeniu polskiego prawa. To senatorowie rozpatrują ustawy uchwalane przez Sejm, mogą wnieść do nich
poprawki, odrzucić je w całości lub przyjąć je bez zmian. Senat posiada także inicjatywę ustawodawczą, tzn. może samodzielnie tworzyć
projekty ustaw i przekazywać je do rozpatrzenia przez Sejm.

Senat wraz z Sejmem
decyduje o powołaniu
i odwołaniu organów
ważnych instytucji:
Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli,
Rzecznika Praw
Dziecka, Generalnego
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych,
Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej,
a także powołuje
Rzecznika Praw
Obywatelskich. Ma
też wpływ na skład
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
oraz Rady Polityki
Pieniężnej.
Oczywiście o tym
wszystkim decydują
wspólnie wszyscy
senatorowie, ale
skutecznie realizują
to tylko senatorowie
związani z opcją

polityczną sprawującą
władzę, a takim
senatorem mam
szansę być, jako
kandydat Platformy
Obywatelskiej, która
nie tylko w moim
przekonaniu wygra
wybory parlamentarne.
Pełnienie funkcji
senatora to także
dbałość o sprawy
Regionu, który
w Senacie się
reprezentuje. Zadanie
to realizowane jest
poprzez orędowanie
w wielu sprawach
w ministerstwach
i innych urzędach
centralnych.
I w tym przypadku
przydatność senatora
dla wspierania
inicjatyw lokalnych,
płynących
bezpośrednio

z samorządów, bardzo
ściśle związana jest
z jego usytuowaniem
politycznym.
Deklaracje kandydatów
niezależnych lub
związanych z partiami
opozycyjnymi
o ich wielkich
możliwościach
na rzecz rozwoju
lokalnego są
tylko chwytami
reklamowymi.
Głosujcie zatem
Państwo na mnie, ja
nie zawiodę, bo moje
zaplecze polityczne
gwarantuje moją
skuteczność przy
tworzeniu prawa,
kompetentnym
wyborze organów
ważnych instytucji
oraz przydatności
dla Regionu !!!
Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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Dyrektorskie roszady
Z

Małgorzata
GryńChlebicka zastąpi Halinę Zawadzką, wieloletnią
dyrektorkę ósemki, która
odeszła w aurze konfliktu

– Chlebickiej
obowiązki powierzył tymczasowo.
– Skupię się na poprawie
atmosfery i utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania

stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 4 był sporym zaskoczeniem. Mimo że jest
z wykształcenia nauczycielem, nie ma aktualnej oceny

dobra placówka ( w tym roku gimnazjum miało drugi
wynik w Świdnicy z testów
gimnazjalnych, zaraz za
Gimnazjum nr 1), tracimy
uczniów. Na rok 2011/2012
udało się utworzyć tylko 2
klasy pierwsze. Uczniowie
uciekają do Pszenna, Witoszowa, do Gimnazjum nr 1.
Trzeba zmienić postrzeganie szkoły, pokazać jej za-

z nauczycielami. Tomasz
Całka zostanie natomiast
pierwszym dyrektorem w
świdnickiej oświacie bez
prawa do nadzoru pedagogicznego.
Nowa dyrektorka SP nr
8 została po nieudanym
konkursie na to stanowisko wyłoniona z grona pedagogicznego. Prezydent
miasta Małgorzacie Gryń

naszej szkoły – przekonuje dyrektorka. – Zależy mi
na tym, by uczniowie, nauczyciele i rodzice przestali
odczuwać skutki ubiegłorocznych zawirowań. Szkoła ma wypracowaną dobra
markę, ale cały czas trzeba
dbać o rozwój.
O markę dla swojej szkoły zamierza walczyć Tomasz Całka. Jego wybór na

i w związku z tym nie może
sprawować nadzoru pedagogicznego. Te obowiązki
zostały powierzone jednemu z nauczycieli. – Co nie
znaczy, że będę administrował budynkiem – zapewnia.
– Przygotowałem wieloletnią koncepcję, która
przede wszystkim zakłada
zmianę wizerunku gimnazjum. Choć jest to bardzo

lety i szanse, jakie stwarza
nastolatkom. M.in. jako jedyne gimnazjum w Świdnicy realizuje program
Commenius. Nasze dzieci
będą miały szansę na wyjazdy zagraniczne i ciekawe zajęcia dodatkowe.
Tomasz Całka zaprzecza,
by jego wybór miał jakikolwiek związek z polityką.
– Stanąłem do konkursu,

miany w świdnickiej oświacie. Od pierwszego września
pracuje 4 nowych dyrektorów szkół i przedszkola. Niełatwe
zadanie czeka zwłaszcza szefów SP nr 8 i Gimnazjum nr 4.

spełniłem wymagania i tyle. Nie należę do żadnego
ugrupowania. W ostatnich
wyborach samorządowych
bez powodzenia stratował
z list PO jako sympatyk tej
partii.
Nominacje
otrzymały
dzisiaj także Alicja Matysik, która rozpocznie kolejną kadencję w Gimnazjum
nr 2 i Renata Strugała – dy-

pewno stanie się ładniejsza,
ale jak zawsze będziemy
skupiać się na kształceniu
młodzieży i oferowaniu jej
jak najlepszych warunków
rozwoju – zapewnia Alicja
Matysik.
- Przed nami natomiast
ważny czas na wdrożenie w
życie nowej ustawy o kształceniu 5 i 6-latków – mówi
Renata Strugała. – Nasze

rektorka Przedszkola nr 4.
Gimnazjum czekają trudne
miesiące, bo wkrótce rozpocznie się termomodernizacja budynku. – Szkoła na

przedszkole na szczęście
dysponuje bardzo dobrą
bazą i świetnym zespołem
nauczycieli, więc patrzę w
przyszłość ze spokojem.

Kto rządzi od 1 września br.
Przedszkole Miejskie nr 4 – dyrektor Renata Strugała
Szkoła Podstawowa nr 8 – dyrektor Małgorzata
Gryń-Chlebicka
Gimnazjum nr 2 – dyrektor Alicja Matysik
Gimnazjum nr 4 – dyrektor Tomasz Całka

Polem i ka «
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Poprzez przekazanie nieprawdziwych informacji
i podawanie za pewnik istnienia rzekomego układu
oraz powołanie się na anonimowe, niemożliwe do
zweryfikowania źródła Anita Odachowska – Mazurek
artykułem zatytułowanym
„Świdnica taniej sprzedaje swoim” naraziła firmę
Mediator na utratę zaufania publicznego i dobrego
imienia. Mediator rzetelnie pracował na zaufanie
klientów wiele lat, uzyskując m.in. :
→ Certyfikat Przedsiębiorstwo „Fair Play”, Nagroda przyznawana przez
Kapitułę przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w dowód uznania dla zaangażowania w podtrzymywanie
najważniejszych standardów rzetelności i uczciwości w zarządzaniu oraz
działania zgodnie z zasadami etyki biznesowej,
→ Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy – nagroda
wiarygodności i jakości gospodarczej, pod patronatem
Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
→ oraz wiele innych wyróżnień i certyfikatów, potwierdzających wyjątkowa
dbałość o etykę w biznesie.
Anita Odachowska – Mazurek nie dopełniła wymaganej prawem staranności:
- nie przedstawiła stanowiska przedstawicieli bohatera artykułu, czyli firmy
Mediator; żaden z przedstawicieli firmy nie został poproszony o wypowiedź;
- nie uzyskała u źródła informacji o trybie wynajęcia
na cele reklamowe fasady
budynku przy ulicy Żeromskiego 14;
- powołała się na kłamliwe informacje podane
przez nieustalone osoby;

7

„Rzetelnie
i zgodnie z prawem”
T
ak zatytułowała jeden z fragmentów artykułu „ Świdnica taniej sprzedaje swoim?” w 37 numerze tygodnika
„Wiadomości Świdnickie” z 2011 roku Anita Odachowska – Mazurek, pisząc o gruncie zakupionym przez
firmę Mediator. Zapomniała jednak o elementarnych zasadach dziennikarskiej rzetelności i staranności,
formułując niezgodne z prawdą i niczym nieuzasadnione tezy o istnieniu „układu” między władzami Świdnicy a
firmą Mediator. Tym samym naruszyła zapisy artykułu 212 kk oraz art. 12 ustawy „Prawo Prasowe”.

- oceniła samodzielnie,
bez zapytania firmy Mediator, że działka „(…)
ma znaczną powierzchnię
(większą niż realne potrzeby Mediatora) (…)”
- w artykule powołała się na wypowiedzi p.
Pawła Skoniecznego, który
jest skonfliktowany z miastem i działa wyłącznie na
rzecz interesu reprezentowanej przez siebie firmy;
takie postępowanie jednoznacznie ocenił Sąd Najwyższy w postanowieniu
z dnia 22.10. 2008 r: „Obowiązkiem dziennikarza jest
więc weryfikacja uzyskanych informacji pod kątem
ich zgodności z prawdą,
zwłaszcza zaś w sytuacji
gdy informacje te pochodzą
od strony konfliktu, a więc
osoby, której relacjom
trudno a priori nadać walor obiektywizmu, czy też
oparte są na relacjach osób
anonimowych, których
wiedza co do określonych
okoliczności może być nie
tylko niepełna, ale też nieprawdziwa.”
- formułując tytuł złamała prawo, bowiem zgodnie

z orzeczeniem SN „Wypowiedź zniesławiająca może być wyrażona nie tylko
w trybie oznajmującym,
lecz także w trybie przypuszczającym.”
		

Fakty:
- działki przy ulicy Esperantystów kupił śp. Krzysztof Wierzęć, prowadzący

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, która to
działalność ustała z chwilą
śmierci właściciela; zakup
został dokonany w drodze
negocjacji; miasto ofertę
zakupu złożyło wszystkim
istniejącym w rejonie ulicy Esperantystów firmom,
które nie wyraziły zainteresowania;
- nie jest, jak pisze

empik poleca nowości!

w ww. artykule Anita Odachowska –Mazurek prawdą,
że „Tajemnicą poliszynela
jest jednak, że Mediator od
dawna starał się o ich kupno (działek)”; śp. Krzysztof
Wierzęć nigdy nie ukrywał
starań o zakup ww. działek, a prowadził je w sposób jawny i transparentny;
działki miały być przeznaczone na parking;

- cena działek została
ustalona przez biegłego rzeczoznawcę;
- miejsce pod baner reklamowy przy ulicy Żeromskiego 14 zostało
udostępnione przez firmę
zarządzającą budynkiem
za cenę zgodną ze stawkami rynkowymi; reklamę
opłacił Komitet Wyborczy
Wspólnota Samorządowa
- Mediator nie uczestniczył ani nie wspierał kampanii Wojciecha Murdzka
oraz Wspólnoty Samorządowej; kampanię prowadziła wynajęta przez Komitet
Wyborczy firma zewnętrzna;
W artykule Anity Odachowskiej- Mazurek
zabrakło i prawdy, i rzetelności. Tendencyjność dziwi
zwłaszcza wobec niedawnych publicznych deklaracji
Anity Odachowskiej-Mazurek, że śp. Krzysztof Wierzęć był jej mentorem.
Firma Mediator w związku z naruszeniem jej dobrego imienia występuje na
drogę prawną.
»» Zarząd Mediator Group S.A.
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Joanna Piotrowska – szczęśliwa feministka

U

rodziła się w Wałbrzychu, ale całe
jej dzieciństwo związane jest z
Wiśniową, Pogorzałą i Świdnicą.
Kończyła II Liceum Ogólnokształcące.
Od 20 lat mieszka w Warszawie i obok
Kazimiery Szczuki, Magdaleny Środy
czy Agnieszki Graff jest jedną z bardziej
znanych polskich feministek.
10 lat temu założyła Feminotekę, największy
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej internetowy
serwis feministyczny. Joanna Piotrowska jest trenerką
samoobrony WenDo. Świadomie wybrała życie w pojedynkę. Jej pasją jest praca na
rzecz kobiet.
˭˭ Agnieszka Szymkiewicz
- Czy twoje zdecydowane
poglądy feministyczne
mają źródło lub przyczynę
w doświadczeniach ze
Świdnicy?
Joanna Piotrowska Chyba od zawsze wiedziałam, że coś nie gra. Już jako
mała dziewczynka czułam,
że chłopcy są inaczej, lepiej
traktowani. Wówczas było to
raczej przeczucie, które powoli zamieniało się w pewność. Wiedziałam, że jestem
inna i że swoich marzeń, zamierzeń i pasji nie będę w stanie realizować w Świdnicy,
a czułam ogromną potrzebę,
by pójść własną drogą.
˭˭ Jesteś feministką
do kości?
- Koleżanki się śmieją, że ja
mam nawet sny feministyczne! Praca na rzecz kobiet zajmuje cały mój czas, jest pasją
i potrzebą. Już nawet nie czytam książek, których autorami są mężczyźni. Przez wiele
lat siłą rzeczy byłam zmuszona do poznawania kanonu
lektur, którego trzon stanowią
dzieła pisane właśnie męską
ręką i z męskiego punktu widzenia. Zaczęła mnie męczyć
ta jednostronna wizja rzeczywistości. Gdy sięgnęłam po
„Kobiety i duch inności” Marii Janion, po powieści Wirginii Wolf, otworzył się przede
mną fascynujący świat, który stał się moim światem. U
mnie nic nie jest letnie. Nie
jestem osobą o poglądach feministycznych, jestem feministką.

˭˭ Feminoteka powstała
z miłości do kobiecej
literatury?
- Przede wszystkim z potrzeby znalezienia własnego
miejsca w środowisku. Na
początku lat 90-tych, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
działały silne organizacje
feministyczne, nie chciałam się wymądrzać i wtrącać
w to, co już istniało. Musiałam stworzyć coś swojego.
Zaczęło się od księgarni, teraz jest to fundacja. Prawdę
mówiąc, cały czas nie mogę
wyjść ze zdumienia, że mój
pomysł doszedł do obecnego
etapu. Feminoteka przez te
10 lat ogromnie rozszerzyła
swoje działania. Prowadzimy
szkolenia, badania, analizy,
wydajemy publikacje, książki. Kilka lat temu uruchomiłyśmy wirtualne Muzeum
Historii Kobiet, zrobiłyśmy
filmik o życiu codziennym
kobiet w Powstaniu Warszawskim. Feminoteka to
też platforma do dyskusji
o tym, jak rozmawiać o roli
i sytuacji kobiet, o przemocy z perspektywy płci. To temat niepopularny, nieobecny
w mediach. Informacje pojawiają się tylko w sytuacjach
skrajnych, dramatycznych.
Nie ma mowy o źródłach
dyskryminacji i sposobie
przewartościowania postaw.
Chcemy to zmieniać. To nie
jest tak, ze feministki nienawidzą mężczyzn. Chcemy
realnego partnerstwa i powstrzymania agresji. Jestem
przekonana, że oni sami
zmuszani od najmłodszych
lat do przybierania postawy twardziela, wcale nie są
szczęśliwi.
˭˭ Ale już teraz coraz
częściej mówi się
o dominacji agresywnych,
walczących kobiet…
- Takie określenia od setek
lat były sposobem na ośmieszenie tych, które chcą wyjść

Świdniczanie
w Polsce
Feminoteka przez te 10 lat
ogromnie rozszerzyła swoje
działania. Prowadzimy szkolenia,
badania, analizy, wydajemy
publikacje, książki. Kilka lat
temu uruchomiłyśmy wirtualne
Muzeum Historii Kobiet, zrobiłyśmy
filmik o życiu codziennym kobiet
w Powstaniu Warszawskim.

przed szereg. Statystyki pokazują coś zgoła odmiennego
– to z agresywnymi mężczyznami mamy kłopot. Kobiety muszą walczyć o siebie,
o równe traktowanie, a przecież wciąż startują z gorszej
pozycji. Ale kobiety coraz
częściej mówią „nie” stereotypowemu podziałowi ról.
Kobiety chcą się realizować,
chcą same dbać o bezpieczeństwo finansowe, nie chcą
być zdane na łaskę i niełaskę
mężczyzn.
˭˭ Rzeczywiście, trudno
sobie wyobrazić, byś
mogła realizować się
w Świdnicy…
- Nie miałabym odwagi, ale na szczęście trafiłam
we wspaniałe środowisko.
Ze strony sióstr feministek
spotkałam się z ogromną
życzliwością i wsparciem.
Ważna była także akceptacja i wsparcie mojej rodziny, zwłaszcza mamy. Jestem
po prostu szczęśliwa.
Chociaż zapewniam cię,
że na tle tych wszystkich
niezwykle barwnych kobiet, które działają w naszym środowisku, jestem
„normalsem”. A my wszystkie razem na tle Simone de
Beauvoir jesteśmy bardzo
„grzeczne”. To ona wyważała wrota, my tylko tupiemy już dobrze wydeptaną
ścieżką.

A k t ua l ności «
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Serdeczne pożegnanie Idalii Jarzyny

D

elikatna , krucha i szlachetna. – Chcę, żebyśmy wszyscy
taką właśnie Mamę zapamiętali – ze wzruszeniem mówiła
Anna Bielawska, która w ostatnią drogę zabrała zdjęcie
Idalii Jarzyny, damy, nauczycielki, aktorki, lwowianki, pionierki
Ziemi Świdnickiej. Legendę powojennej Świdnicy żegnaliśmy 13
września na cmentarzu przy alei Brzozowej.

Idalia Jarzyna odeszła w
piątek, 9 września, w wieku 96 lat. Póki tylko wystarczało Jej sił, była gościem
wystaw, koncertów, odczytów. To Ona, wraz z mężem
Franciszkiem, współtworzyła w latach 40-tych ubiegłego wieku życie kulturalne
Świdnicy, była aktorką zawodowego teatru, aktywnie brała udział w pracach
Towarzystwa Regionalnego
Ziemi Świdnickiej i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

Przede wszystkim była nauczycielką, z narażeniem
życia udzielającą lekcji na
tajnych kompletach podczas
wojny, później uwielbianą
przez uczniów Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego w Świdnicy.
– Mama uczyła nas dobroci, uczciwości, szczerości
– wspominała Anna Bielawska. – Żyłaś mamo pięknie,
co nie znaczy łatwo. Twoja moc polegała jednak na
tym, że każdą trudność potrafiłaś pokonać… pięknie.

Idalię Jarzynę żegnali obok najbliższej rodziny
przedstawiciele świdnickiego środowiska nauczycielskiego, liczni uczniowie,
członkowie Towarzystwa
Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Wschodnich, samorządowcy z prezydentem miasta,
sąsiedzi, przyjaciele i wszyscy, którzy zapamiętali tę
niezwykłą Damę, dzięki
której Świdnica była piękniejsza.

Super poseł,
super kandydat
R

ozmowa z posłem Jakubem Szulcem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia
i kandydatem w wyborach parlamentarnych 2011 roku.

˭˭ Co trzeba zrobić by
zostać najlepszym
posłem polskiego Sejmu
wg rankingu tygodnika
„Polityka”?
- Ranking posłów prowadzony przez “Politykę” ma
charakter subiektywny - jest
to suma opinii 40 dziennikarzy pracujących na co dzień
w Sejmie. Myślę więc, że to
oni udzieliliby najlepszej
odpowiedzi. Ja ze swojej
strony mogę powiedzieć tylko tyle, że starałem się zawsze sumiennie wykonywać
swoje obowiązki. Praca w
Komisji Finansów Publicznych, za którą otrzymałem
wyróżnienie Polityki wymaga sporego zaangażowania
i, co tu ukrywać, wiedzy. Ja
miałem to szczęście, że wiedzę o finansach wyniosłem
ze studiów i z czasów, kiedy pracowałem w banku.
To na pewno duże ułatwienie, zarówno w samej pracy
w Komisji, jak i “dociera-

niu” określonych rozwiązań
z Ministrem Rostowskim.
Zresztą, znajomość z Ministrem Rostowskim niewątpliwie ułatwiła mi pracę
nad projektowaniem rozwiązań restrukturyzacyj-

nych dla szpitali, które,
siłą rzeczy, będą dla budżetu państwa obciążeniem.
˭˭ O czym
marzy Jakub Szulc?
- W polskiej ochronie
zdrowia zachodzi wiele
zmian. Wzrastają nakłady
na leczenie, po inwestycjach
w sprzęt medyczny (który
jest już u nas naprawdę na
europejskim poziomie) będą
szły inwestycje w szpitale,
powoli odbudowujemy niedostatki kadr medycznych.
Jest jednak jedna rzecz, której nie uda się przeskoczyć
żadnymi pieniędzmi i żadną
ustawą - podejście do pacjenta. Nie mówię, że wszędzie jest źle, ale kiedy słyszę
o niektórych przypadkach,
skóra aż cierpnie. Czasami wydaje się, że to dzisiaj
główna bolączka polskiej
ochrony zdrowia. Jeżeli to
by się zmieniło, spałbym
spokojnie.
˭˭ Dziękujemy.

!
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Szukaj nas na
Facebooku!
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Wskaż najlepszych
i wygraj cenne nagrody

W

październiku poznamy
laureatów prestiżowej nagrody
gospodarczej Świdnicki
Gryf. Wśród nominowanych w kategorii
produkt regionalny jest portal internetowy
Swidnica24.pl.

- Świdnicki Gryf to prestiżowe wyróżnienie. Jest ono
podsumowaniem dotychczasowych działań przedsiębiorców oraz docenieniem
najlepszych
świdnickich
firm. W kilku kategoriach
przyznajemy nagrody najlepszym z najlepszych. W
ten sposób chcemy docenić
trud przedsiębiorców, którzy na co dzień starają się
o zdobywanie rynku – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Oprócz nagród przyznanych przez kapitułę, firmy
warte wyróżnienia wskażą
także Czytelnicy Swidnica24.pl. Wystarczy wypełnić kupon znajdujący się
pod artykułem i dostarczyć
go do redakcji Swidnica24.
pl lub do Informacji Turystycznej w Rynku. Czytelnicy mogą zagłosować
w dwóch kategoriach: Najlepszy pracodawca w Świdnicy i Najlepsza obsługa
klienta. Do wygrania atrakcyjne nagrody - romantyczny weekend dla dwojga
w Pałacu Wojanów, ufundowany przez Mediator
Group i zestaw kina domowego, którego fundatorem
jest prezydent Świdnicy.
Lista firm nominowanych do nagrody „Świdnicki Gryf 2011”
Kategoria
„Produkt regionalny”:

Magdalena i Andrzej Kucharscy – artystyczne wyroby ze szkła,
Swidnica24.pl – portal internetowy,
Kongres Regionów –
ogólnopolskie
spotkanie
samorządowców z przedsiębiorcami.
Kategoria „Dynamiczny rozwój firmy”
Przedsiębiorstwo Robót
Wodnych i Ekologicznych
„Eko-Wod” – usługi budowlane w zakresie inżynierii
wodnej i lądowej,
Kott Metal – plastyczna obróbka metali i innych
materiałów
technicznych
oraz produkcja wyrobów
na potrzeby wielu gałęzi
przemysłu: zwłaszcza samochodowego, elektronicznego, sprzętu AGD,
Electrolux Poland – producent sprzętu AGD, W
świdnickim zakładzie powstają kuchenki.
Kategoria
„Innowacyjność”
Sudeckie Stowarzyszenie
Inicjatyw Gospodarczych
– stowarzyszenie samorządów lokalnych, wspomagające inicjatywy gospodarcze
i
społeczno-gospodarcze
mieszkańców powiatu świdnickiego i Dolnego Śląska.
SSIG zajmuje się m. in.
działalnością poręczeniową, pożyczkową, szkoleniową, doradczą i aktywizującą

bezrobotnych. W 2010 r.
stworzony został Fundusz
Wsparcia Wspólnot Mieszkaniowych,
Zakład Remontowo-Produkcyjny Urządzeń Technologicznych „Elektrofix”
– producent stanowisk
produkcyjnych, urządzeń
kontrolnych do pomiaru
wielkości
elektrycznych,
wyposażenia laboratoriów
elektryczno-pomiarowych,
Zakład Urządzeń Przemysłowych Tadeusz Badura
– producent skomplikowa-

nych, dużych konstrukcji
stalowych m. in. kondensatory, zbiorniki ciśnieniowe,
komory dekompresyjne dla
nurków, urządzenia na platformy wiertnicze.
Kategoria „Firma społecznej odpowiedzialności biznesu”
Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) – producent pasty do zębów , który
ma swój zakład w Świdnicy,
Cukiernia
„Romena”
I.R.T. Trzcińscy, A Pilarska
– produkcja i sprzedaż arty-

kułów cukierniczych,
Bank BGŻ.
Kategoria „Najlepszy
debiut gospodarczy”
Agencja Medialna „Arete”
– PR, organizator eventów,
akcji społecznych i happeningów, social marketing, reklama, organizacja koncertów
i festiwalu, media marketing,
„Ale Heca” Anna Sobczyk
– organizatorka imprez dla
dzieci, firmowych, pikników,
akcji promocyjnych itp. Laureatka „Debiutu Gospodarczego”,

KUPON KONKURSOWY | ŚWIDNICKI GRYF 2011
Zagłosuj w kategoriach:

„NAJLEPSZY PRACODAWCA W ŚWIDNICY” i „NAJLEPSZA OBSŁUGA KLIENTA”

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

„WEEKEND DLA DWOJGA”* oraz ZESTAW KINA DOMOWEGO**
Losowanie nagród odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości – Świdnicki Gryf w sali teatralnej Teatru
Miejskiego w Świdnicy dnia 28 października 2011 roku o godzinie 18.00. Warunkiem uczestnictwa
w losowaniu nagród jest ukończenie 18 roku życia. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.
Imię i Nazwisko .............................................................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy .....................................................................................................................................................................
Nazwa Firmy „Najlepszy pracodawca” .................................................................................................................................
Nazwa Firmy „Najlepsza obsługa klienta” ..........................................................................................................................

* Nagroda ufundowana przez Mediator Group SA. (Romantyczny weekend w „Pałacu Wojanów”)
** Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Świdnicy

„Houseria” Anna Ratajczyk-Łyczkowska,
Anna
Kmiecik – działalność wytwórcza i handlowa, galeria
sztuki. Laureatka „Debiutu
Gospodarczego”.
Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiorą
członkowie kapituły, oddając głos w każdej kategorii na
jedną z firm. Rozstrzygnięcie plebiscytu gospodarczego
i wręczenie statuetek „Gryfa”
zaplanowano na 7 października 2011 r. podczas gali przedsiębiorczości.
oprac.tepe
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Zestaw, Fragmenty
i Czechosłowacja 1968
Od wernisażu wystawy pokonkursowej Zestaw
2011 rozpoczną się w Świdnicy spotkania z fotografią.
W tym roku po raz trzeci
z rzędu wyróżniono w dziale fotografii reportażowej
mieszkańca Lwowa Yuriego Dyachyshyna. Jego fotografie to bardzo dobry
portret współczesnej Ukrainy. Wśród jego prac znajdziemy ciekawy, z lekkim
przymrużeniem oka fotoreportaż z Amsterdamu. Jury
w tym roku na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 42 zestawy, a dominować
będzie reportaż. W piątek

11

Trzy dni z fotografią
P

zaprezentuje się znany miłośnikom fotografii Ctibor Košťal. Jego wystawa
pt. „Fragmenty” przedstawia świat, który składa się
z małych rzeczy. Normalnych rzeczy, które w życiu codziennym nie zawsze
się zauważa. Wystarczy po
prostu zatrzymać się lub
nieco zwolnić i rozejrzeć.
Tego samego dnia przed
godziną 20:00 zaplanowano spotkanie z osobistym

o raz kolejny w Świdnicy swoje święto obchodzić będzie fotografia. 23 września
2011 roku rozpoczną się XXIV Dni Fotografii. Tym razem Andrzej Protasiuk
pomysłodawca Dni Fotografii, przygotował dla nas spotkania z fotografią czesko polskiego pogranicza.
fotografem Vaclava Havla,
dokumentalistą wydarzeń
w Czechosłowacji z roku 1968 Bohdanem Holomíčkiem.

Fotomaraton,
Karkonosze i klamerka
Sobota to start fotomaratonu. Punktualnie o godzinie 10:00 uczestnicy

dostaną pierwsze tematy do
realizacji. W tym roku silną
reprezentację będzie miał
nasz południowy sąsiad. Z
Czech na Świdnicki Fotomaraton planuje przybyć 25
osób. Rywalizacja będzie
zacięta. Więcej o XX Świdnickim Fotomaratonie piszemy na stronie 13.
Karkonosze są jego miłością. Zawsze był blisko
natury. Jiri Havel w Muzeum Dawnego Kupiectwa
pokaże nam Karkonosze,
przerażające, ale i piękne.

Natomiast na fotografiach
Aleša Formánka zobaczymy znanych Czechów, których połączyła nienaturalnej
wielkości klamerka do bielizny. Także tego dnia każdy
z uczestników będzie mógł
zaprezentować swoje prace. Na zakończenie Dni Fotografii poznamy laureatów
XX Świdnickiego Fotomaratonu. Tegoroczne Dni Fotografii swoim patronatem
objął Ambasador Republiki
Czeskiej Jan Sechter.
»» Tomasz Pietrzyk

Dieta cud - komedia
odchudzająca

T

rzy finalistki w „W
domu Slim Brothera” walczą o wielką
wygraną, która oprócz pokaźnej kwoty przynieść
ma zwyciężczyni sławę,
status gwiazdy i dostatnie
życie. Świdnicki Ośrodek
Kultury zaprasza wszystkich miłośników teatru
na sztukę “Dieta cud”. Akcja rozgrywa się w ciągu
dwóch ostatnich dni na planie reality show .
Bohaterki, Pani Columbo, Pani Doktor i Lidka pod wodzą demonicznej instruktorki Ewy Fitness przygotowują się do finałowego odcinka „na żywo”. Podczas
transmisji, telewidzowie za pośrednictwem smsów
wybiorą „Miss Fitness”. Regulamin programu najwięcej szans daje uczestniczce, która straciła najwięcej
kilogramów w myśl zasady „im mniej – tym więcej”.
Jesteśmy świadkami heroicznej walki każdej z nich
o stratę choćby kilku gramów. Panie nie rezygnują też
z nieuczciwych chwytów wobec konkurentek w myśl
innej zasady: „cel uświęca środki.” Dopiero nieprzewidywane 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 wszechobecnego show staje się narzędziem świętej „oglądalności”,
produktem wypełniającym czas między blokami reklamowymi. I historia trzech pułapek, w które dały się
złapać uczestniczki. I trzech decyzji, dzięki którym możemy liczyć na szczęśliwy finał.
Data: 26.09.2011, Godzina: 17.30
Miejsce: Teatr, Rynek43
Bilety: 80 zł do nabycia w kasie
Świdnickiego Ośrodka Kultury

12

» Roz ma itości

www.swidnica24.pl

Piwo świdnickie
już w czerwcu?
P

Wśród autorów projektu jest Fundacja Doliny Bystrzycy,
która także od dawna planuje
uruchomienie wirtualnego muzeum, poświęconego
historii świdnickiego browarnictwa.

oszukiwanie produktu, który kojarzy się ze Świdnicą, kończy się wyłącznie
na majonezie. – A przecież od Kijowa po włoską Pizę otwierane były Piwnice
Świdnickie, które rozsławiały miasto w całej Europie! Czas wskrzesić piwo
świdnickie – apeluje Jarosław Kurzawa, prezes Stowarzyszenia Produkt Lokalny
i Regionalny. – Szanse są realne. Myślę, że piwa będzie można posmakować już w czerwcu
przyszłego roku podczas Dni Świdnicy – przewiduje Jerzy Legut, dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego UM w Świdnicy.
O wskrzeszeniu niegdysiejszej wizytówki Świdnicy Jarosław Kurzawa mówi
z reguły przy okazji wyborów. Pierwszy raz wspomniał podczas startu do
fotela prezydenta Świdnicy.
Teraz stara się o wybór na
posła RP z ramienia PSL.
Nie zaprzecza, że wybory i projekt
mają ze sobą
wiele wspólnego, ale tym
razem projekt
ma o wiele
bardziej realny
kształt i wsparcie. Po pierwsze,
w Urzędzie Patentowym
została zastrzeżona marka
Piwo Świdnickie wraz z etykietą „Marcegorz. Legendarne Piwo Świdnickie”. Po
drugie – jest chętny do jego produkcji. Zainwestować
w mini browar chce Bogdan Spiż, właściciel słynnej
wrocławskiej piwiarni Spiż,

gdzie na oczach gości w kadziach warzone jest niepasteryzowane piwo. Podobnie
miałoby być w Świdnicy.

że będzie to gdzieś w bloku
śródrynkowym. Na szczegóły zdecydowanie za wcześnie.
Czy uda się odtworzyć
recepturę, która przynosiła sławę przed wiekami?
Doktor Dobiesław Karst
z Muzeum Dawnego Kupiectwa przyznaje, że
jest sporo wiadomości na temat
składu i charakteru
piwa
z XVI-wiecznej
Świdnicy. – Wyróżniało się tym,
że w jego składzie był chmiel, co
w ówczesnej Europie nie
było regułą – objaśnia. – Na
pewno było to piwo ciężkie i mocne. Jest szansa, by
przynajmniej zbliżyć się do
legendarnego smaku.
- Ale sam trunek ma być
tylko osią znacznie większego przedsięwzięcia – zaznacza Jarosław Kurzawa. – To

działania z obszaru kultury,
promocji i turystyki. Zostały
już rozpoczęte przygotowania związane z organizacją
corocznych spotkań pod
nazwą „Święto Marcegorza”. Marcegorz to postać
z legendy, stworzonej przez
świdniczanina Jana Górskiego. Historia browarnika ze
Świdnicy i jego piwa otwiera szereg możliwości!
Cykliczne spotkania mają być imprezami masowymi, promującymi historię
Świdnicy, także tę browarniczą.  – Świdnica w absolutnie naturalny sposób może
pretendować do miana polskiej stolicy piw tradycyjnych, w której spotykaliby
się browarnicy z całego kraju i walczyli o Medal Świdnicki dla swoich trunków
- dodaje Jarosław Kurzawa.
Sama postać Marcegorza daje pole do działań artystycznych. – Chcemy
wspólnie z lokalnymi me-

Nauka rodzenia w Latawcu

Departament
Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Świdnicy przypomina, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej
jest wolny od opłat. Żadna
instytucja czy inny podmiot
nie ma prawa nakładać na
osoby prowadzące działalność gospodarczą opłat z tytułu wpisu.
W ostatnich dniach do
urzędu zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały pismo
z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców
nakazujące zapłatę w wysokości 115 zł. Skontaktowała się również osoba, która
otrzymała
korespondencję z Rejestru Polskich Firm
i Działalności Gospodarczej
– tu opłata miała wynosić
196 zł.
- Szczęśliwie osoby te nie

– To musi być Rynek – o lokalizacji dla mini browaru
z piwiarnią mówi Jerzy Legut.
– Szukamy już najlepszego miejsca i niewykluczone,

J

uż w tym tygodniu w świdnickim szpitalu Latawiec rusza bezpłatna Szkoła Rodzenia. – Od dawna była naszym marzeniem – mówi inicjatorka, położna oddziałowa
Elżbieta Mierzejewska. – Naszym zdaniem miejsce jest bardzo ważne. Przyszłe mamy poznają personel, oswoją się ze
szpitalem, no i przede wszystkim będą mogły pokonać lęk
przed porodem.

Szkoła za wygospodarowane z budżetu szpitala środki została urządzona
na oddziale ginekologiczno-położniczym. Na mamy czekają wygodne pufy,
materace do ćwiczeń, specjalne poduchy, fantomy do
ćwiczeń i lalki – noworodki,
Jacek i Agatka. – Podczas
10-tygodniowego kursu będzie i teoria, i zajęcia praktyczne, prowadzone pod

okiem położnych, lekarzy
ginekologów i neonatologów. Nie zabraknie także
psychologa.
Do Szkoły Rodzenia zapisywać się mogą mamy
w 26-28 tygodniu ciąży.
Zajęcia będą prowadzone w 5-osobowych grupach 2 razy w tygodniu po
2 godziny. Uczestniczkom
mogą towarzyszyć bliskie

osoby. Raz w miesiącu organizowane będą spotkania dla
dziadków i babć. – W wielu przypadkach to na nich
spoczywa spora część obowiązków i warto, by mogli
pogłębić swoją wiedzę – dodaje Elżbieta Mierzejewska.
– Zdarza się jednak, że pojawiają się konflikty. Podpowiemy, jak ich unikać
i co zrobić, by dla wszystkich bliskich pojawienie się
dziecka było radością.
Wszystkie zainteresowane
panie informacje uzyskają
pod numerami telefonów:
667 332 122 lub 883 953 688.
»» Agnieszka Szymkiewicz

diami ogłosić konkurs na
projekt figurki Marcegorza,
która ozdobi wieżę ratuszową. Musi mieć około 60 cm
wysokości i to jedyny wymóg. Resztę pozostawiamy
wyobraźni świdniczan, którzy zechcą włączyć się do
zabawy – dodaje Jarosław
Kurzawa. O szczegółach poinformujemy wkrótce.
Wśród autorów projektu jest Fundacja Doliny Bystrzycy, która także od dawna
planuje uruchomienie wirtualnego muzeum, poświęconego historii świdnickiego

browarnictwa. Piwo świdnickie i legenda o Marcegorzu zdaniem współtwórców
projektu to szansa nie tylko na stworzenie produktu regionalnego, ale także
uruchomienie całej lawiny
inicjatyw, związanych z pamiątkami, kulinariami, pieczywem.
- Mamy nadzieję, że entuzjastów, którzy zechcą do
nas dołączyć, nie zabraknie – mówią współautorzy
zamiaru odtworzenia piwa
świdnickiego.
»» Agnieszka Szymkiewicz

Naciągają
przedsiębiorców
W

ostatnich tygodniach do przedsiębiorców w całej Polsce przychodzą propozycje dokonania wpisów do
rejestrów za opłatą. Informacje o podobnych próbach wyłudzenia pieniędzy docierają ze Świdnicy i Strzegomia.

dokonały wskazanych w pismach opłat – mówi Jerzy
Legut, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Nie ma żadnych podstaw
prawnych, by za wpisy do
Ewidencji Działalności Gospodarczej, dla których organem ewidencyjnym jest
Prezydent Miasta Świdnicy,
oraz do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej, dla których
organem ewidencyjnym jest

Minister Gospodarki, pobierano opłaty. Sprawą Krajowego Rejestru Pracowników
i Pracodawców zajmuje się
już Prokuratura Rejonowa
w Warszawie. Ostrzegamy
przed tą nieuczciwą praktyką.
W razie pytań można się
kontaktować z Lidią Sarniuk,
Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości tel.
74 85 62 854 (Urząd Miejski,
pok. 1 b, parter).
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Fotomaraton wystartuje ... Dziesięć lat na

24

września, punktualnie o godzinie 10:00 z Klubu Bolko
wyruszą ze swoimi aparatami miłośnicy fotografii.
W ciągu 12 godzin będą musieli zrealizować 12
tematów. Liczy się kreatywność i indywidualne spojrzenie na
otaczający nas świat.

Konkurs podzielony jest
na dwie kategorie. Koszt
uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 złotych. Każdy uczestnik musi na starcie
pojawić się z własnym aparatem. Pula nagród w tegorocznym Fotomaratonie
Świdnickim wynosi 5 tysięcy złotych.
DZIAŁ I
FOTOGRAFIA
ANALOGOWA

Uczestnicy
otrzymują jeden film 24 - klatkowy o czułości ISO 200,
co dwie godziny otrzymują po dwa tematy fotograficzne. Na każdy należy
wykonać 2 zdjęcia. Kolejność realizacji tematów
jest obowiązkowa.
DZIAŁ II
FOTOGRAFIA
CYFROWA
Uczestnicy muszą mieć

Poznaliśmy laureatów

D

wieście dziewięćdziesiąt jeden zestawów nadesłano na XVII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Zestaw 2011. Jury w składzie Andrzej Protasiuk, Kama Karst
i Maciej Hnatiuk do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 42 zestawy – 25 z fotografii reportażowej i 17 z fotografii poszukującej.

Yuri Dyachyshyn z Lwowa to zdobywca pierwszego
miejsca w dziele fotografii
reportażowej. Yuri, miesz-

kaniec Lwowa już trzeci
rok z rzędu nie ma sobie
równych. Na konkurs nadesłał 6 zestawów i ju-

obróbki komputerowej.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł.
Dyskwalifikacja następuje
w przypadku: nie stawienia
się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów
lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.
Zwycięzców poznamy podczas tegorocznych Dni Fotografii.

swój aparat cyfrowy o godzinie 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00 otrzymują po dwa tematy fotograficzne. Na każdy należy
wykonać 1 zdjęcie. Kolejność realizacji tematów jest obowiązkowa.
Zdjęcia muszą być
I miejsce 3000 zł
zapisane na płycie
II miejsce 1500 zł
CD w formie w forIII miejsce 500 zł
mie JPG, którą otrzymasz od organizatorów,
dopuszcza się możliwość

ie tylko dla Świdnicy, ale dla całego Dolnego Śląska było to wyjątkowe wydarzenie. 10 lat temu Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze zostały wpisane na listę dóbr
kultury UNESCO.

Nagrody:

ry postanowiło nagrodzić
Ukraińca za całość prac. W
dziale fotografii reportażowej przyznano także dwa
równorzędne wyróżnienia.
Zdobyli je Krzysztof Orłowski ze Strzegomia za
zestaw “Prowincja” i Tomasz Taracha z Kwidzyna za zestaw ”Jestem”. W
dziele fotografii poszukującej pierwsze miejsce zajęła Beata Podwysocka

D

o 31 października osoby zainteresowane dziejami Świdnicy
mogą wpisywać się na listę subskrypcyjną Encyklopedii
Świdnicy. Encyklopedia Świdnicy to projekt, który
zakłada stworzenie kompleksowej publikacji o dziejach Świdnicy,
wybitnych świdniczanach, ważnych datach w historii miasta i
wszystkim, co nierozłącznie wiąże się ze Świdnicą.
by, które wpiszą się na listę
subskrypcyjną do 31 października 2011 r., będą mogły nieodpłatnie odbierać
kolejne karty encyklopedii
co kilka miesięcy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańska 18,
w czytelni naukowej na I
piętrze (tel. kontaktowy 74
640 09 37 lub 39).
Pierwsza część publikacji: segregator, strony
przekładkowe oraz wprowadzenie do dziejów Świd-

N

»» tepe

z Olsztyna za zestaw “Faktury i struktury”. Zestaw
Imponderabilia Lidii Beaty
Barej z Wałcza zajął drugie
miejsce.
Wernisaż wystawy pokonkursowej zaplanowano
na 23 września na godzinę
18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Franciszkańska 18.
»» tepe

Ruszyły zapisy na
Encyklopedię Świdnicy

Podobnie, jak popularny
w latach dziewięćdziesiątych Świat Wiedzy, Encyklopedia Świdnicy będzie
składała się z segregatorów podzielonych tematycznie według rozdziałów
encyklopedii. Segregatory wypełnią się kartami,
tworzonymi na bieżąco
przez powołany do tego celu zespół redakcyjny oraz
chętnych świdniczan (w
porozumieniu z zespołem redakcyjnym). Oso-

liście UNESCO

nicy, będzie można odbierać
już w grudniu br.
Na listę subskrypcyjną Encyklopedii Świdnicy
można zapisywać się osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w czytelni naukowej na I
piętrze. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska
oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Jedna osoba
może subskrybować jeden
egzemplarz encyklopedii.
W uzasadnionych przypad-

kach istnieje możliwość
subskrypcji większej liczby
egzemplarzy encyklopedii
– prośby z uzasadnieniem,
złożone na piśmie w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
będą rozpatrywane przez
zespół redakcyjny. Liczba
egzemplarzy encyklopedii
jest ograniczona.
Równolegle z papierowym
wydaniem
Encyklopedii
Świdnicy na stronie www.
um.swidnica.pl, w zakładce
„Encyklopedia Świdnicy”,
będzie można pobierać kolejne części encyklopedii w
wersji elektronicznej, w formacie pdf.
Projekt realizują Urząd
Miejski i Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.
Zapraszamy do kolekcjonowania kompendium o naszej
Małej Ojczyźnie.
»» UM Świdnica

Były pierwszymi dolnośląskimi zabytkami, które znalazły się obok ponad
900 najcenniejszych i najpiękniejszych miejsc na
świecie, docenionych przez
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 5 lat temu na listę wpisano Halę
Stulecia we Wrocławiu.
Decyzja o wpisie liczącej ponad 350 lat unikatowej, drewnianej świdnickiej
świątyni zapadła 13 grudnia
w Helsinkach. „Ten trwający niewiele minut szczęśliwy finał zamykał długi okres
przygotowań. Stanowiły je
prowadzące przez ponad
dziesięć lat trudne i kosztowne prace konserwatorskie. Ich realizacje na bardzo
wysokim poziomie zawdzięczamy polsko - niemieckiej
współpracy konserwatorów
przede wszystkim Niemieckiemu Ośrodkowi Rzemiosła i Konserwacji w Fuldzie
(Deutsches Zentrum für
Handwerk und Denkmalpflege) i Uniwersytetowi
Mikołaja Kopernika w Toruniu, które to instytucje
łączy spolszczony niemiec-

ki architekt i konserwator
dzieł sztuki w jednej osobie Ulrich Schaaf. Pracom
konserwatorskim aktywnie
sprzyjali proboszczowie obu
parafii ksiądz Waldemar Pytel i ksiądz Roman Kluz oraz
władze miejskie Świdnicy
i Jawora.” – czytamy na oficjalnej stronie Kościoła Pokoju. Prace konserwatorskie
trwają nieprzerwanie dzięki
wsparciu fundacji polskich
i niemieckich, ministerstw
obu krajów i samorządów
lokalnych. Wkrótce rozpocznie się budowa Centrum Promocji i Partnerstwa
UNESCO w budynku na
placu Pokoju.
Uroczystości związane
z 10-tą rocznicą wpisu na
listę UNESCO podzielono na 2 etapy. Pierwszy już
w dniach 24-25 września. Na
16 grudnia planowana jest
pod patronatem marszałka
województwa dolnośląskiego konferencja z   udziałem
historyków, konserwatorów,
przedstawicieli
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i samorządowców.
»» asz

Program wydarzeń:
24 września 2011 roku, Teatr Miejski w Świdnicy:
18.00 – kolaudacja wieńcząca warsztaty filmowe w ramach artystycznego lata na placu Pokoju; prezentacja
3 etiud filmowych zainspirowanych Kościołem Pokoju
w jubileuszowym roku wpisu na listę UNESCO;
19.00 – spektakl pt. „Jonasz” w reżyserii Anny WieczórBluszcz, występuje Tadeusz Ratuszniak
Kościół Pokoju
20.30- Muzyka nocą – koncert organowy w wykonaniu
Marcina Armańskiego
25 września 2011 roku, Kościół Pokoju:
10.00 – dziękczynne nabożeństwo, uroczyste kazanie:
ks. biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce
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Wywiad z, niekoniecznie, tylko jednym pytaniem

Ten, który
pobił Moskwę
K

ibicom piłki nożnej to nazwisko nie jest obce. Ale ci, którzy
stronią od sportowych emocji, zapewne nie wiedzą, kim jest
Janusz Gol. W Wikipedii można znaleźć o nim całkiem sporą
notkę, zaczynającą się od tego, że urodził się w Świdnicy w Dniu
Niepodległości, 11 listopada 1985 roku.
jej drużynie awans do fazy
grupowej, strzelając w doliczonym czasie (90+1) gry
zwycięską bramkę, ustalając wynik na 3:2. Cztery dni
później, 29 sierpnia, w spotkaniu z ŁKS-em Łódź strzelił swoją pierwszą bramkę
w Ekstraklasie w barwach
stołecznego zespołu.
W grudniu 2009 roku Gol
został powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski, Franciszka Smudę, do
turnieju o Puchar Króla Tajlandii. W kadrze narodowej zadebiutował 20
stycznia 2010 roku, wchodząc na ostatnie siedem
minut za Macieja Iwańskiego w wygranym 3:1 meczu
z gospodarzami imprezy.

Dzisiaj jest polskim piłkarzem
grającym
na
pozycji defensywnego pomocnika w Legii Warszawa,
który pokazał w Moskwie, że
nasz futbol jest groźny i tanio nie sprzedajemy skóry.
W 2007 roku zdobył z amatorską reprezentacją Dolnego Śląska Puchar Regionów
UEFA.
Przygodę z piłką nożną
rozpoczynał w miejscowych
klubach Świdnicy (Sparta
i Polonia), a w 2008 roku
przeszedł do GKS - u Bełchatów. W tym też roku

rozpoczął swoją prawdziwą karierę piłkarską. W ekstraklasie
zadebiutował
8 sierpnia 2008 roku
w meczu z Lechem Poznań, wchodząc na ostatnie
15 minut. Pierwszą bramkę
w najwyższej polskiej klasie
rozgrywkowej zdobył na początku maja 2009 roku w spotkaniu z Polonią Bytom. Pod
koniec lutego 2011 roku został zawodnikiem Legii Warszawa. W sierpniu tego roku,
w meczu fazy play-off Ligi
Europejskiej ze Spartakiem
Moskwa, zapewnił swo-

Moje marzenia
związane są oczywiście
z moją ukochaną
piłką nożną. Zbliżają
się Mistrzostwa
Europy Euro 2012
i moim największym
marzeniem jest dostać
się do kadry narodowej
na te mistrzostwa
i zagrać. Ubrać strój
reprezentacyjny
i zagrać dla swojego
kraju i kibiców.
Trzy dni później, w meczu
z Singapurem, grał 45 minut.
Został powołany na towarzyski mecz z Wybrzeżem
Kości Słoniowej, jednak nie
wyszedł na boisko.
A kim poza boiskiem jest
nasz bohater? To dość przewrotne pytanie, ponieważ
Janusz Gol jest całym sercem i ciałem związany z piłką nożną. Jak wspomina jego

ojciec, od wczesnego dzieciństwa biegał za piłką pod
bacznym okiem babci, która sprawowała pieczę nad
nim, gdy rodzice pracowali.
Państwo Gol mieszkali przy
dzisiejszej ulicy Grodzkiej
i stamtąd najbliżej było do
boiska szkolnego przy szkole podstawowej nr 10. Właśnie tam mały Janusz uczył
się pierwszych zagrywek
i sprawdzał swoje umiejętności najczęściej w pojednynkach ze starszymi od
siebie kolegami. To inspirowało go, by grać coraz lepiej
i walczyć do upadłego. Konsekwencja, żelazna dyscyplina i poczucie ważności celu
to największe zalety naszego
dzisiejszego bohatera „Tkania życia”. Walka na boisku
kształtowała jego młody
charakter. Jeśli brał i bierze
się za coś, to robi to rzetelnie i z pasją. Nie toleruje bylejakości i pozorów. Albo
robi się coś do końca, albo nie. Powtarzają to wszyscy, z którymi rozmawiałem
na temat pana Janusza. Jego
menadżer Jarosław Solarz
uważa, że Gol ma wszystkie te cechy, którymi charakteryzuje się piłkarz wielkiej
klasy. Od skromności i szacunku dla innych, po upór,
waleczność i wiarę w swoje umiejętności. Potrafi jasno sprecyzować swój cel
i dążyć do niego, ale bez
robienia
krzywdy
innym. Jak twierdził jeden
z trenerów Ekstraklasy „Gol jest jak sprinter biegający sto metrów. Przebiegł
już połowę dystansu i na
pewno z dobrym wynikiem
dobiegnie do mety”.

Solarz powtarza, że Janusz
Gol potrafi z dystansem patrzeć na swoją tzw. karierę.
Nie należy do tych, którym
sława niczym woda sodowa może uderzyć do głowy. Nie ma w sobie niczego
z gwiazdy. Janusz Gol jest
skromnym, spokojnym i niezwykle pracowitym człowiekiem. To, że w ciągu trzech
lat awansował z czwartoligowej drużyny okręgowej do
jednego z najbardziej znanych zespołów piłki nożnej,
jakim jest Legia Warszawa,
to niezwykły sukces i dowód
uznania jego niepodważalnych zdolności. Piłka nożna
to jego największa miłość,
pasja, frajda, spełnienie się.
To po prostu jego życie.
˭˭ Czy w natłoku codzienności
ma pan czas na marzenia?
A jeśli tak, to o czym
marzy Janusz Gol, jeden
z najbardziej znanych
i cenionych piłkarzy rodem
ze Świdnicy?
- Moje marzenia związane
są oczywiście z moją ukochaną piłką nożną. Zbliżają się Mistrzostwa Europy
Euro 2012 i moim największym marzeniem jest dostać się do kadry narodowej
na te mistrzostwa i zagrać.
Ubrać strój reprezentacyjny
i zagrać dla swojego kraju
i kibiców. To marzenie chyba każdego sportowca, ale
moje szczególnie teraz, gdy
jestem na progu swojej kariery. Miło byłoby usłyszeć na
stadionie Mazurek Dąbrowskiego i stać na murawie.
Może się uda. Trzymajcie za
mnie kciuki.
»» Wacław Piechocki
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Zarobił grubo ponad milion

Z

aledwie pięciu lat potrzebował by zarobić ponad milion
złotych. Świdnicki fotoradar, który w ubiegłym tygodniu
świętował swoje piąte urodziny, jest najlepszym
"pracownikiem", jakiego miasto kiedykolwiek miało. Nie dość, że
nie trzeba mu płacić to jeszcze gwarantuje wpływy do budżetu na
poziomie 300 tysięcy złotych rocznie.

Drogie zdjęcia
Jedni wieszają na nim
psy, kiedy dostają najdroższe zdjęcie w swoim wehikule, inni widzą w nim
strażnika, który sprawia, że
na ulicy robi się nagle bezpieczniej. - Nigdy tak dużo
nie zapłaciłem za zdjęcie
- śmieje się pan Andrzej,
który w ubiegłym roku
za pamiątkową fotografię
z ulicy Armii Krajowej zapłacił 100 złotych - W dobie
aparatów cyfrowych, kiedy
odpada koszt filmu, zdjęcia
są tańsze, ale okazuje się,
że nie zawsze. Zdjęcie z Armii Krajowej było najdroższym, jakie kiedykolwiek
mi zrobiono - dodaje pan

Andrzej. Jednak to wystarczyło, aby jego noga stała
się lżejsza.

Mobilki, mobilki
gdzie robią fotki
W roku 2006 miasto zdecydowało się na kupno
fotoradaru. Zapłaciło wówczas blisko 130 tysięcy złotych. – Chcemy walczyć
z piratami drogowymi, bo
to oni stwarzają największe
niebezpieczeństwo zarówno dla innych kierowców,
ale przede wszystkim dla
pieszych. Mieszkańcy nie
czują się bezpiecznie i chcą
srogich kar dla piratów drogowych. My zaś chcemy, by

ludzie czuli się bezpiecznie
– uzasadniał pięć lat temu
taką decyzję Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.
Tak się stało, wystarczyło
kilka razy w tygodniu pojawić się na ulicy Wodnej,
Armii Krajowej i Wałbrzyskiej, aby w tych miejscach
kierowcy zwolnili. Z miesiąca na miesiąc na drogach
Świdnicy było bezpieczniej.
Ci, którzy chcieli uniknąć
spotkania z "fotografem"
inwestowali w CB radio. Kiedy na ulicach miasta pojawił się fotoradar, wzrosło
zapotrzebowanie na tego
typu urządzenia. Tym, którzy nie zawsze jeżdżą przepisowo, miało to pomóc

w zaoszczędzeniu pieniędzy. Wystarczyło przed wyruszeniem w trasę zapytać,
gdzie robią fotki i po chwili nadchodziła odpowiedź mówi właściciel jednego ze
sklepów, w których można
nabyć CB radia.

Milion z hakiem
Jeden milion dwieście
sześć tysięcy dwieście
sześćdziesiąt jeden złotych to kwota, jaka wpłynęła do budżetu miasta dzięki
pięcioletniej pracy fotoradaru. Najlepszym rokiem
pod względem wpływów
do budżetu był rok 2008.
Do miejskiej kasy spłynęło

Chcemy walczyć
z piratami drogowymi,
bo to oni stwarzają
największe
niebezpieczeństwo
zarówno dla innych
kierowców, ale przede
wszystkim
dla pieszych.

ponad 330 tysięcy złotych.
Najgorszy jest rok 2011.
Wynika to ze zmian w przepisach ruchu drogowego,
które zmieniły sie na powrót dopiero od 1 lipca. Od
15 października 2010 roku
aż do tego momentu fotoradarów miejskich nie można
było wykorzystywać. Prawo - ze znacznymi ograniczeniami - przywrócono.

Pierwszy
dzień w pracy
Wprowadzone zmiany
w przepisach ruchu drogowego spowodują, że fotoradar będzie ustawiany tylko
w miejscach oznaczonych
znakiem D51, który nie
tylko będzie informował
o samym urządzeniu, ale
także o odległości, na jakiej mogą być prowadzone pomiary. Straż Miejska
zawnioskowała o 21 takich
odcinków, na ulicach Armii Krajowej, Bystrzyckiej
(2 miejsca), Przemysłowej,
Towarowej, Jodłowej, Ko-

pernika, Kraszowickiej,
Waleriana Łukasińskiego,
Kazimierza
Odnowiciela, Wałbrzyskiej, Wodnej,
Wrocławskiej, Władysława
Sikorskiego, Kazimierza
Wielkiego, Westerplatte,
Śląskiej, Słowiańskiej, Esperantystów (2 miejsca) i alei
Niepodległości. Znaki informujące są w tej chwili montowane. Po prawie rocznej
przerwie 12 września 2011
roku fotoradar wrócił do pracy i w ciągu kilku godzin
wykonał 40 fotografii. Nie
wiemy tylko, czy kierowcy
są na nich uśmiechnięci czy
raczej mocno zaskoczeni.
»» Tomasz Pietrzyk

Wpływy do
budżetu z pracy
fotoradaru
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok

65.340
203.135
332.900
316.750
260.379
27.757
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Pierwszy sezon w I lidze

Karnety, bilety
Bilety – 7 złotych normalne,
3 złote ulgowe
(młodzież do lat 12)
Karnety na cały sezon –
70 złotych (mecze ligowe i Puchar Polski)
Sprzedaż karnetów i przedsprzedaż biletów
na pierwszy mecz rozpocznie się
w poniedziałek 12 września
w Biurze Turystycznym „Planeta”,
ul. Długa 39 oraz Salonie Telefonów
Komórkowych „Świat Połączeń”,
ul. Łukowa 9

Górny rząd od lewej: Damian Olichwer, Jarosław Gnysiński, Marek Mrugas, Adrian Marciniak, Tomasz Fabizewski, Tomasz Sadowski, Władysław Makowiejew
Środkowy rząd od lewej: Arkadij Makowiejew (trener odnowy biologicznej), Jacek Przenzak (wiceprezes ds organizacyjnych i sportowych), Stanisław Makowiejew,
Michał Pułka, Mateusz Chaber, Maciej Pieńczewski, Jacek Zapart (kierownik drużyny), Krzysztof Mistak (trener)
Dolny rząd od lewej: Piotr Kijek, Mateusz Piędziak, Dariusz Kijek, Krzysztof Węcek, Kamil Rogaczewski
Na zdjęciu brakuje: Edwarda Madalińskiego, Grzegorza Rutkowskiego, Mateusza Kaczmarczyka, Jakuba Olejniczaka, Mateusza Kuriaty, Michała Rzepeckiego

Kadra ŚKPR Świdnica
Bramkarze: Michał Gątko (21 lat, 192 cm/82 kg), Damian Olichwer (28 lat, 198 cm/98 kg), Edward Madaliński (37 lat, 186 cm/117 kg)
Kołowi: Mateusz Kuriata (20 lat, 180 cm/71 kg), Adrian
Marciniak (31 lat, 184 cm/108 kg), Michał Rzepecki (20
lat, 180 cm/83 kg), Tomasz Sadowski (26 lat, 194 cm/113
kg)
Rozgrywający: Tomasz Fabiszewski (32 lata, 190 cm,
92 kg), Jarosław Gnysiński (38 lat, 192 cm/ 87 kg), Piotr
Kijek (24 lata, 180 cm/69 kg), Stanisław Makowiejew
(20 lat, 186 cm/76 kg), Władysław Makowiejew (17 lat,
190 cm/ 73 kg), Jakub Olejniczak (19 lat, 197 cm/92 kg),
Mateusz Piędziak (20 lat, 179 cm, 70 kg), Michał Pułka
(22 lata (178 cm/71 kg), Grzegorz Rutkowski (26 lat, 192
cm/85 kg), Krzysztof Węcek (19 lat, 182 cm/79 kg)
Skrzydłowi: Mateusz Chaber (18 lat, 181 cm/64 kg),
Mateusz Kaczmarczyk (25 lat, 180 cm/78 kg), Dariusz
Kijek (23 lata, 180 cm/82 kg), Marek Mrugas (25 lat (180
cm/80 kg), Maciej Pieńczewski (19 lat, 178 cm/80 kg),
Kamil Rogaczewski (19 lat, 184 cm/77 kg)
Trener: Krzysztof Mistak
Kierownik drużyny: Jacek Zapart
Trener odnowy biologicznej: Arkadij Makowiejew
Przybyli: Madaliński (Arot Astromal Leszno), Marciniak (Chrobry Głogów), Sadowski (ASPR Zawadzkie),
Fabiszewski (Miedź Legnica), Pułka (Zagłębie Lubin)
Odeszli: Marcin Schodowski, Kamil Herudziński, Jakub Bąk, Łukasz Kłos (wszyscy Śląsk Handball Team
Wrocław), Mariusz Juściński (Olimp Grodków)

J

uż w najbliższą sobotę,
17 września, piłkarze
ręczni rozpoczną sezon
w I lidze. Rywalem podopiecznych
Krzysztofa
Mistaka będą szczypiorniści z AZS Biała Podlaska.
ŚKPR Świdnica tanio skóry nie zamierza sprzedać.
Początek spotkania w hali
sportowej na Zawiszowie
o godzinie 17:00 .

O jakie cele będzie grał
ŚKPR Świdnica, z takim pytaniem zwróciliśmy

się do trenera świdniczan
Krzystofa Mistaka. - Jesteśmy beniaminkiem, chcemy
z każdym meczem nabierać
doświadczenia. Najważniejszy cel to utrzymać się w I
lidze. Przed startem sezonu
2011/2012 drużyny bardzo
się wzmocniły. Nie będzie
łatwo. Wszyscy zawodnicy są w pełni sił, na drobne urazy narzekają Tomasz
Sadowski i Dariusz Kijek.
Jednak na 17 września powinni być w pełni sił.
Zawodnicy do sezonu

są dobrze przygotowani,
o czym może świadczyć
wygrana w dwóch turniejach. W Poznaniu podczas
turnieju im. Jerzego Kuleczki z kompletem trzech
zwycięstw zajęli pierwsze miejsce, zostawiając
w tyle drużyny występujące w I lidze. W Zawadzkiem i Kolonowskiem
szczypiorniści ŚKPR ponownie odnieśli sukces,
a Krzysztof Mistak szczególnie zadowolony był
z gry defensywnej. - W

czterdzieści minut straciliśmy w pierwszym meczu siedem, a w drugim
dziesięć bramek. Uważam, że to bardzo dobry
wynik - mówił po zakończonym turnieju Mistak.
Jednak turnieje rządzą się
swoimi prawami. Jak zaprezentuje się ŚKPR w I
lidze i czy faktycznie będzie grał tylko o utrzymanie, przekonamy się o tym
już niebawem.
»» tepe

Terminarz:
17.09.2011
24.09.2011
01.10.2011
08.10.2011
15.10.2011
22.10.2011
29.10.2011
12.11.2011
19.11.2011
26.11.2011
03.12.2011
21.01.2012

ŚKPR Świdnica – AZS Biała Podlaska, godz. 17.00
ŚKPR Świdnica – Politechnika Radomska, godz. 18.00
Gwardia Opole – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Czuwaj POSiR Przemyśl, godz. 18.00
Olimpia Piekary Śląskie – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Viret Zawiercie, godz. 18.00
Piotrkowianin Piotrków Tryb. - ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – KSSPR Końskie, godz. 18.00
MTS Chrzanów – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – ASPR Zawadzkie, godz. 18.00
Ostrovia Ostrów Wlkp. – ŚKPR Świdnica
AZS AWF Biała Podlaska – ŚKPR Świdnica

28.01.2012
04.02.2012
18.02.2012
03.03.2012
10.03.2012
24.03.2012
31.03.2012
14.04.2012
21.04.2012
28.04.2012
		
		

Politechnika Radomska – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Gwardia Opole, godz. 18.00
Czuwaj POSiR Przemyśl – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Olimpia Piekary Śląskie, godz. 18.00
Viret Zawiercie – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Piotrkowianin P. Tryb., godz. 18.00
KSSPR Końskie – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – MTS Chrzanów, godz. 18.00
ASPR Zawadzkie – ŚKPR Świdnica
ŚKPR Świdnica – Ostrovia Ostrów Wlkp., godz. 18.00
Mecze w Świdnicy rozgrywane będą w hali ŚOSiR
na Osiedlu Zawiszów, Świdnica, Galla Anonima 1a

Spor t «
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Francuz najszybszy
na Dolnym Śląsku
B

ryan Bouffier zwyciężył po raz czwarty w tegorocznych
zmaganiach Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Nie zniechęcony dwoma przebitymi
oponami na pierwszej pętli, przycisnął podczas drugiej i wyprzedził Kajetana Kajetanowicza, zwycięzcę klasyfikacji drugiego dnia. Trzecie miejsce na przedostatnim odcinku specjalnym
zapewnił sobie drugi kierowca Peugeota – Grzegorz Grzyb. Rajd
rozgrywany był na trasach Kotliny Kłodzkiej.
Rundę Petronas Fiesta Sport Trophy wygrywa świdnicki duet Aleksander Jaroszewicz i Paweł Tarapacki – to ich pierwsza wygrana w tym sezonie. Druga
pozycja dla załogi Stalmach/Kaźmierczak, trzecia dla Woźniczki z Lesiakiem,
korzystającego z SupeRally. Klasę N3 wygrał Gagacki przed świdnicką ekipą
Ratajczyk/Fiołek i korzystającym z SupeRally Krotoszyńskim.
»» Foto. Łukasz Kufner

Powiedzieli po rajdzie:
Kajetan Kajetanowicz
- Było fantastycznie. Ogromnie cieszymy
się z osiągniętego wyniku, zwycięstwa w dniu
i całego rajdu. Mogę rywalizować na tak wysokim poziomie tylko dzięki temu, że mam
pewność, że w naszym aucie wszystko działa
perfekcyjnie. Trzeba mięć dużo zaufania do samochodu, którym startujemy, aby móc nawiązywać walkę z Super 2000. Dwa pająki, które
odwiedziły nasze stanowisko w parku serwisowym, przyniosły nam szczęście. Myślę, że wiara w obronę tytułu mistrza Polski nie opuści naszego zespołu. Jesteśmy pozytywnie nastawieni
i jestem przekonany, że będziemy walczyć do ostatniego metra ostatniego odcinka specjalnego
ostatniej rundy Mistrzostw Polski. Nasza zacięta rywalizacja na pewno podobała się spragnionym wrażeń kibicom.

Rafał Fiołek
(pilot, Ratajczyk Rally Team)
- Jestem zadowolony, że udało się ukończyć
rajd i dojechać do mety. Straciliśmy wiele sekund, próbując naprawić usterkę. Szkoda, bo
była bardzo duża szansa na wysoką lokatę. Teraz szykujemy się na Rajd Polski, który odbędzie się pod koniec września w Mikołajkach,
gdzie chcemy walczyć o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Tomasz Ratajczyk (kierowca, Ratajczyk Rally Team)
- Po jednym z „oesów” zauważyłem wyraźny spadek mocy silnika, który nadmiernie się
przegrzewał. Próbowaliśmy jakoś to naprawić, ale było coraz gorzej, a samochód nie reagował
tak, jak powinien. W tej sytuacji to 2 miejsce cieszy, lecz mówiąc szczerze liczyliśmy na więcej.
Po raz kolejny dopisali kibice. Rajd w Kotlinie Kłodzkiej od lat przyciąga na trasy rzesze wiernych miłośników sportów samochodowych, którzy żywiołowo kibicują wszystkim załogom.
Występ przed taką publicznością motywuje każdego. 			
Oprac. tepe
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Zagraj w „Dorosłe Piłkarzyki!”

T

ego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w Świdnicy zostaną
rozegrane Mistrzostwa w "Dorosłe Piłkarzyki". Finał
zaplanowano na sobotę, 24 września, w Pubie Fosa. Imprezę
swoim patronatem objął prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek.
Natomiast wieczorem dla wszystkich zagra Zero Procent.

W turnieju może wziąć
udział każdy. Wystarczy, że
w dniu 23 września zgłosi
swoją drużynę do zawodów,
a dzień później pojawcie się na turnieju. Zapisy
przyjmowane będą w pubie Fosa od godziny 16:30
do 19:30. Zawody zostaną
przeprowadzone systemem
pucharowym, przegrany odpada. Mistrzostwa zostaną rozegrane 24 wrzesnia
w godzinach 15.00 – 20.30
podczas festynu wieńczącego Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski
Dzień Bez Samochodu –
Cafe, Club & Pub FOSA, pl.
św. Małgorzaty. Gramy bez
względu na pogodę!
»» tepe

Program
15.00 – 18.30 Mistrzostwa Świdnicy w „Dorosłe Piłkarzyki” o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy,
18.30 – 19.30 Nagrody w konkursach i zawodach z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia Bez Samochodu, m.in.: - wręczenie
Pucharu Przechodniego Grand Prix Regat „Książęcy
Szkwał”, rozdanie nagród w konkursie „Miejskie Trasy
Turystyczne Citywalk 2011”, wręcznie nagród zwycięzcom Mistrzostw Świdnicy w „Dorosłe Piłkarzyki”.
19.30 – 20.30 Koncert zespołu „Zero Procent”
Zapraszamy wszystkich świdniczan
do gry i dobrej zabawy. Wstęp wolny!
Organizatorzy: Urząd Miejski w Świdnicy, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Portal Swidnica24.pl,
Cafe, Club & Pub FOSA.
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