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Pełne
urny wyborcze?

Już wkrótce kolejna godzina zero dla Polski
i godzina próby dla nas - Polaków.
Jak przez nią przejdziemy?
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Tkanie życia

Kultura

Stanisław
Kotełko

Galeria
w prywatne ręce

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie
z dzisiejszym bohaterem „Tkania życia”
uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak.
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Przez lata w świdnickiej Galerii Fotografii
wystawiono prace znanych i cenionych
fotografów. Czy dalej tak będzie?
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Pamięć
zamknięta
w kuli
Wieża świdnickiego ratusza jest odbudowywana
po raz szósty. 1 października 2011 roku mieszkańcy
znów zamknęli w kuli pamiątki dla potomnych.
Co świdniczanie zobaczą za 100, a może 200 lat?

>> Czytaj na stronie 10.

Kawa w samo południe
P

rogram jest dynamiczny, ciekawy i z całą pewnością inny od tych, jakie do tej pory prezentowano
przez lokalne portale internetowe.

Nie ma to nic wspólnego z akcją promującą kolejny rodzaj napoju. I nie chodzi też o książkę Łukasza Szopa o podobnym tytule. Choć emocje, jakie
mogą wzbudzać rozmowy, których gospodarzem
jest Sławomir Mazurek, mogą zbliżać się do tych
opisywanych w Bośni – Hercegowinie, we wspomnianym zbiorze opowiadań.
Projekt serii „Kawa w samo południe” odpalono
na stronie świdnica24.pl 15 września, a już stał się
ulubioną pozycję wielu świdniczan. Obejrzeć można w tej chwili 3 odcinki. Niebanalne i pozbawione
amatorszczyzny rozmowy z ludźmi, których znamy nie tylko z pierwszych strona gazet, ale i tych
mających wpływ na stan i rozwój naszego miasta.
To podstawowy atut. Ważna jest również atmosfera
stworzona przez miejsce – restaurację „Na Skarpie”
i oczywiście osoba gospodarza każdego spotkanie
– Sławomira Mazurka.

Krakusy
nagrodziły
„Długą”
N

im tradycyjne nożyce zrobią swoje i przetną wstęgę w
świdnickim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, nowatorski projekt już zbiera laury w kraju.

Tydzień temu miasto
otrzymało wyróżnienie w
Zakopanem podczas Ogólnopolskiego Forum Integracji
Społecznej, zorganizowanego
pod patronatem Prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego. Świdnicę uhonorowano tytułem „Samorząd
Równych Szans 2011”.
>> Więcej na stronie 7

Wyróżnienie to dla nas spora niespodzianka, ale i zobowiązanie, by Centrum w jak
najlepszy sposób pozwalało
na rozwój organizacji pozarządowych. To ważne zadanie, bo z pomocy sektora
pozarządowego korzystają
świdniczanie – mówi prezydent Wojciech Murdzek.
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Świdniczanie dziewiątego
głosują na dziewiątkę!
Teresa Świło, kandydatka Platformy Obywatelskiej
do Sejmu RP, lista nr 7, pozycja nr 9
Kim jestem?
Od 30 lat mieszkanką
Świdnicy, mamą Rafała
i Wojtka, babcią Kuby i Filipa, absolwentką Wałbrzyskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości, właścicielką firmy, radną Rady
Miejskiej w Świdnicy od 2
kadencji;

Co mnie wyróżnia?
Jestem otwarta na ludzi
i cieszy mnie kontakt z drugim
człowiekiem. Najwięcej satysfakcji daje mi pomaganie innym. Jestem wytrwała, nie ma
dla mnie zamkniętych drzwi

ani sytuacji bez wyjścia.
Wiele czasu spędzam jeżdżąc na rowerze po ulicach
naszego miasta i regionu.
Ułatwia mi to spotkania
i rozmowy z mieszkańcami o ich problemach, które
warto rozwiązać na szczeblu
lokalnym i krajowym.

W czym się
sprawdzam?
Jestem aktywna, konsekwentna i skuteczna w działaniu. Zainicjowałam budowę
Aquaparku w Świdnicy, który w roku 2013 przyjmie
pierwszych gości. Byłam
pomysłodawcą budowy par-

kingów miejskich m. in. na
Osiedlu Młodych i Osiedlu
Zawiszów, ścieżek rowerowych i nowych chodników.
Na skutek moich interpelacji oznakowano wszystkie
istniejące ścieżki rowerowe
w Świdnicy.
Aktywnie wspierałam
program budowy boisk
środowiskowych Orlik oraz
placów zabaw dla dzieci.
Jako przedsiębiorca potrafię kierować zespołem
i podejmować decyzje nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Co jest dla mnie
najważniejsze?

W Sejmie chcę walczyć
o jakość życia Polaków,
a w szczególności o utrzymanie istniejących miejsc
pracy m.in. przez przedłużenie działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych
do 2025 roku, poprawę sieci drogowych i kolejowych,
unowocześnienie edukacji,
uproszczenie przepisów dla
przedsiębiorców, poprawę
bezpieczeństwa oraz naprawę służby zdrowia
i systemu opieki nad
seniorami;
Materiał finansowany
przez Komitet
Wyborczy
Platformy Obywatelskiej RP
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Pytanie, jakie zwykle stawiamy sobie w takim momencie
- dlaczego warto pójść na wybory? Gdybyście mieli przekonać tych, którym się nie chce
bądź nie widzą sensu, w kilku zdaniach do uczestniczenia
w nadchodzących wyborach
parlamentarnych, co byście powiedzieli? Po pierwsze i najważniejsze - nieobecni nie mają
racji. Ten, który nie uczestniczy w wyborach w zasadzie
pozbawia się prawa oceniania
rządzących. Nawet ci, którzy
nie wiedzą, na kogo głosować powinni pójść na wybory - w końcu można oddać
nieważny głos.
Demokracja się nie ostanie
w społeczeństwie olewaczy
albo, co gorsze, stanie się jakąś wynaturzoną mutacją –
pseudodemokracją.
Często słyszy się opinie:, „O,
jaki ten rząd niedobry!" A jak
się takiego spyta - a na wyborach byłeś? To dopowie: "Coś
ty, chory?!". Na wybory chodzić trzeba, żeby ten "niedobry
rząd" nigdy rządem nie został. Jak mawiają mądrzejsi od nas - nawet „wdowi
grosz, a może przesądzić
sprawę”. Ciągle słyszy się
słowa niezado-

wolenia (poniekąd
słusznego zresztą), że Polacy są niedojrzali społecznie, że nie potrafią, nie chcą
wziąć spraw istotnych dla

Pełne urny
wyborcze?
Już wkrótce kolejna godzina zero dla Polski i godzina próby dla nas - Polaków.
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Czy wybierasz się
na wybory?
Robert
Soroka
Oczywiście, jak najbardziej pójdę zagłosować. Uważam,
że każdy powinien
oddać swój głos, by

J

ak przez nią przejdziemy? Czy niezadowolenie z tego, co się dzieje naszym kraju zadziała motywująco, czy też wręcz przeciwnie? Jak wielu
z nas stanie przed urnami wyborczymi? Truizmem jest stwierdzenie, że najlepiej by było, gdyby kolejny rząd został wybrany przez jak największą liczbę
Polaków. A jednak...

pomóc określić kierunek rozwoju Polski.

Jolanta
Conte
Nie wezmę udziału
w tegorocznych wy-

kraju we własne ręce. A jak
wielu z tych narzekających
przyszło do głowy, że społeczeństwo obywatelskie wymaga tworzenia, budowy?
Dlatego wszelakiego typu
akcje uświadamiające, nawet ten najbardziej absurdalne, rozbudzają
społeczne potrzeby

szczególnie w młodych ludziach, w praktyce
pokazują, że zaangażowanie ma sens.

Niestety, brak edukacji
w tym względzie (i nie
mam tu bynajmniej
na myśli pseudopatriotycznych
pogadanek,
które

mają wielu
zwolenników wśród
"łaskawie nam panujących") w połączeniu
z rozczarowaniem elitami politycznymi w naszym
kraju skutkują żałosną wręcz
frekwencją i powszechnym,
niestety, brakiem wiary w to,
że może być inaczej, że mo-

że być tak, jak byśmy chcieli. I urny świecą pustkami
w wyborczą niedzielę.
Niestety, w ludziach przeważa pogląd „i tak nic sie
nie zmieni". Ilekroć to
słyszę, proponuję, by
sami wzięli się za
politykę. Tym
bardziej,
że skoro nikomu
nie ufają,
może powinni wziąć się za rządzenie sami?
I ostatecznie stwierdzenie też pewnie z pogranicza truizmów. Na wybory
powinno się iść, bo pełnią
one funkcję kontrolną wobec
władzy. I jaką sobie wybierzemy władzę, taką będziemy mieli przez najbliższe
cztery lata.
»» Wacław Piechocki

borach parlamentarnych, ponieważ,
niestety, za dwa dni
wyjeżdżam. Gdybym
mogła zostać nieco
dłużej, na pewno spełniłabym obywatelski
obowiązek.

Halina
Szymiec
– Raczyńska
Zawsze chodzę na
wybory, nigdy nie
było tak, żebym nie
dopełniła tego obywatelskiego obowiązku.
Nie zawsze głosowałam za, nie zawsze
przeciwko, nie mniej
jednak mój głos za
każdym razem dopełniał urnę wyborczą.

Gracjan
Talar
Oczywiście wezmę
udział w wyborach,
ponieważ to ja decyduję a nie ktoś za
mnie. Nie mam jeszcze określonego faworyta, ale na pewno
oddam swój głos.
»» Maja Jasnos Foto: Wojtek Lewandowski

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy SLD
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Czy wybierasz się
na wybory?
Adam
Zawada
Wybieram się na wybory, bo to jest normalne. Trzeba coś
wybrać. Ci, którzy
nie chodzą, nie mogą
później narzekać. Wybiorę źle, to trudno,
ale nie będę później
miał do siebie pretensji, że nie byłem.
Wybieram zawsze według swojego przekonania,
uważając, że słusznie. Czy mimo to będzie dobrze,
to się okaże po wyborach.

Stanisław
Kamiński
Pewnie, że wybieram
się na wybory. Trzeba głosować, żeby w
końcu ktoś uczciwy
doszedł do rządu, do
władzy. Kiedyś musi
być w końcu lepiej.
Wychodzę z założenia, że musimy głosować, by później nie
mieć pretensji do nikogo za dokonania niewłaściwego wyboru.

Adrian
Kłomnicki
Zdecydowanie nie
wybieram się na wybory. Kiedyś obiecałem sobie, że nigdy nie
wezmę w tym udziału
i także tym razem nie
wezmę. Nie mam kon-

www.swidnica24.pl

Łatwiej i bliżej
тт Niedawno Parlament RP
przyjął regulacje, które
w znaczący sposób
mają ułatwić osobom
niepełnosprawnym
udział w wyborach.
Czym spowodowane są
te zmiany?
- Dotychczas osoby niepełnosprawne, które chciały
wziąć udział w wyborach, były w dużej mierze uzależnione od wsparcia osób trzecich.
Pomoc ta była jednak doraźna,
często uzależniona od dobrej
woli rodziny, znajomych. Zasadniczym celem znowelizowanej ustawy jest stworzenie
osobom niepełnosprawnym
realnej możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa,
jakim jest prawo wyborcze. To
niewątpliwe przełomowy moment dla tej grupy wyborców.
Cieszę się, że zmiany będą
obowiązywać już podczas
najbliższych wyborów.  
тт Na jakie więc ułatwienia
mogą liczyć osoby
niepełnosprawne?
- Całkowicie nowatorskim
rozwiązaniem jest możliwość
głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.
Będzie on pomagać wyborcy
w głosowaniu: pobierze kartę
do głosowania, zaznaczy na
niej kandydata według wskazania wyborcy, wrzuci ją do
urny. To udogodnienie powoduje przy okazji, że w całym
kraju będą używane karty do

O

nowych szansach dla milionów niepełnosprawnych wyborców w rozmowie
z Jarosławem Dudą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
głosowania w jednolitym, bardziej przystępnym niż dotychczas formacie.
тт Czy ustawodawca
przewidział jakieś
udogodnienia dla osób
niewidomych?
- Tak. Ustawa przewiduje możliwość głosowania
przez wyborcę niewidomego lub niedowidzącego przy
pomocy specjalnych nakładek do kart do głosowania
w alfabecie Braille'a. Dzięki
temu osoby głosujące oddadzą swój głos samodzielnie,
zaznaczając wybranego kandydata na karcie.
тт Duże zmiany dotyczą
też dostosowania
lokali wyborczych
do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Na czym one polegają?
- Chodzi tu przede wszystkim o możliwość wyboru dogodnego lokalu wyborczego.
Ustawa wnosi nową jakość
w definiowanie liczby lokali
wyborczych, które powinny
być przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza
tych o ograniczonej sprawności ruchowej. W miejsce dotychczasowych przepisów,

interesuję się polityką.
A poza tym uważam, że to, co się dzieje w polskim
rządzie, to kpina.

Genowefa
Kłomnicka
Na wybory chodzę
od momentu, kiedy
tylko dostałam prawo głosu. Mieszkam
poza granicami kraju,
nie przeszkadza mi
to w oddaniu głosu.
Trzeba głosować, żeby
wszystkim żyło się lepiej, wygodniej i łatwiej. Mam
swojego faworyta, ale nie zdradzę przy którym nazwisku postawię „x”.
»» Maja Jasnos Foto:Wojtek Lewandowski.

syłką pocztową. Wszystkie
obwieszczenia wyborcze
oraz wyniki głosowania będą umieszczane w lokalach
wyborczych oraz w miejscach łatwo dostępnych dla
osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto, na
prośbę niepełnosprawnego
wyborcy, członek obwodowej komisji ma obowiązek
wytłumaczyć mu treść obwieszczeń wyborczych.
тт Czy Pana zdaniem
przyjęte regulacje
przyczynią się
do większej
aktywności osób
niepełnosprawnych
w tegorocznych
wyborach?
- Ta ustawa jest pozytywnym przykładem prawodawstwa przyjaznego osobom
niepełnosprawnym. Mam nadzieję, że dzięki przyjętym
rozwiązaniom, do urn pójdzie
cała rzesza osób, które do tej
pory z różnych przyczyn nie
mogły w pełni skorzystać
z przysługującego im prawa
do udziału w wyborach.
тт Dziękuję za rozmowę.
тт Rozmawiał wp

Kawa w samo południe

kretnego powodu, dlaczego nie głosuję. Nie

które miały raczej charakter
instruktażowy, ustawa docelowo zobowiązuje każdą gminę,
aby co najmniej 1/3 ogólnej
liczby lokali wyborczych na
jej terenie była dostępna dla
osób niepełnosprawnych. W
okresie przejściowym wymogi te zostały określone na nieco niższym poziomie.
тт Kto skorzysta z nowych
przepisów?
- Z nowych regulacji skorzysta około 2 milionów
obywateli; przede wszystkim osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym i umiarkowanym, ale również te, które przedstawią zaświadczenie
lekarskie potwierdzające, że
osobisty udział w głosowaniu
stanowi poważne zagrożenie
dla ich zdrowia.
тт Gdzie należy szukać
szczegółowych
informacji na ten temat?
- Za dostosowanie lokali wyborczych do nowych
przepisów odpowiada gmina. Wójt lub upoważniony
pracownik urzędu gminy przekaże osobom niepełnosprawnym informacje o warunkach
i formach głosowania: telefonicznie, e-mailem lub prze-

P

rogram jest dynamiczny, ciekawy i z całą pewnością
inny od tych, jakie do tej pory prezentowano przez
lokalne portale internetowe. Nie ma to nic wspólnego
z akcją promującą kolejny rodzaj napoju.
I nie chodzi też o książkę
Łukasza Szopa o podobnym
tytule. Choć emocje, jakie
mogą wzbudzać rozmowy,
których gospodarzem jest
Sławomir Mazurek, mogą
zbliżać się do tych opisywanych w Bośni – Hercegowinie, we wspomnianym
zbiorze opowiadań.
Projekt serii „Kawa
w samo południe” odpalono na stronie świdnica24.
pl 15 września, a już stał
się ulubioną pozycję wielu
świdniczan. Obejrzeć moż-

na w tej chwili 3 odcinki.
Niebanalne i pozbawione
amatorszczyzny rozmowy
z ludźmi, których znamy nie
tylko z pierwszych strona
gazet, ale i tych mających
wpływ na stan i rozwój naszego miasta. To podstawowy atut. Ważna jest również
atmosfera stworzona przez
miejsce – restaurację „Na
Skarpie” i oczywiście osoba
gospodarza każdego spotkanie – Sławomira Mazurka.
Rozmówcy czują się swobodnie, atmosfera nie ma

w sobie nic z „dworskiej”
sztuczności. Rozmowy mają odpowiednie tempo, ale
też nie pozbawione są tzw.
smaczków.
Bo gdzież indziej zobaczymy na własne oczy,
jak rządząca Świdnicą
Wspólnota Samorządowa
„prowadzi się” pod rękę
z regionalnym szefem rządzącej partii i jednocześnie
marszałkiem Sejmu? I co
takiego wręczył Schetynie
Wojciech Murdzek, nie bacząc na filmującą ową sytuację kamerę? Jak to się stało,
że „lwica” sceny politycznej
Anna Zalewska, posłanka ze
Świebodzic kuleje, a może
kulała? Z kim rozładowuje
swoje napięcia liderka listy
wyborczej PO Katarzyna
Izabela Mrzygłocka? Czy

wreszcie - jak to jest naprawdę ze zmianą pracy przez
Waldemara Skórskiego, zastępcę prezydenta miasta?
Te i inne ciekawostki można poznać w piątkowe samo
południe na www.swidnica24.pl. Nowy projekt jest
też dostępny na youtube.com
pod adresem www.youtube.com/wwwswidnica24pl.
Już dzisiaj można tam obejrzeć pierwsze trzy odcinki
serialu o „Kawie w samo
południe”. Miejmy nadzieję, że kiedy ucichnie zgiełk
kampanii wyborczej wśród
gości naszego lokalnego
Kamila Durczoka, jak komentatorzy internetowi nazywają Mazurka, znajdą się
ciekawi świdniczanie reprezentujący różne środowiska
i opcje.
»» wp
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5 powodów dla których
warto na mnie głosować
Po pierwsze: jestem doświadczonym parlamentarzystą. Będąc posłem
V kadencji Sejmu RP, oprócz wykonywania obowiązków posła i uczestniczenia w pracach legislacyjnych, pracowałem w Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych. W obecnej VI kadencji byłem członkiem Komisji
Nadzwyczajnej przygotowującej Kodeks Wyborczy oraz pracuję w Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. To gwarantuje, iż
pracy parlamentarnej nie muszę się uczyć i wiem jak tworzy się prawo.
Po drugie: jestem doświadczonym samorządowcem. Byłem radnym Rady
Miasta Wrocławia oraz członkiem Zarządu Miasta Wrocławia za prezydentury Bogdana Zdrojewskiego i odpowiadałem za politykę mieszkaniową
i bezpieczeństwo mieszkańców. To gwarantuje mój dobry i merytoryczny
kontakt z władzami samorządowymi naszego Regionu, niezwykle ważny
do wspierania wszystkich inicjatyw lokalnych.
Po trzecie: jestem sprawny, dyspozycyjny i dobrze zorganizowany. To
gwarantuje, iż zawsze znajduję czas na spotkanie z każdym mieszkańcem naszego Regionu, bo rozwiązywanie ludzkich problemów, to jedna
z misji osoby publicznej, którą jest senator.
Po czwarte: jestem uczciwy i solidarny. To gwarantuje, iż moja służba
publiczna była, jest i zawsze będzie służbą czystą i przejrzystą, nie poddana żadnym naciskom.
Po piąte: jestem kandydatem Platformy Obywatelskiej, partii, która z pewnością po wyborach stworzy wraz z PSL większość parlamentarną i będzie
sprawowała władzę w naszym kraju. To gwarantuje, iż będę skuteczny
w Senacie i przydatny w Regionie.

Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
„Polityka to gra zespołowa.
Potrzebna jest drużyna, która
wie jak ze sobą pracować, jak
podejmować wielkie wyzwania, jak wygrywać. Wygrywać
razem. Wiesław Kilian, jest taką osobą, która zna, która wie
co to jest zespół. Zna ludzi,
potrafi z nimi rozmawiać, potrafi rozwiązywać ich problemy. Cieszę sie, że będziemy
mogli razem pracować w przyszłym parlamencie, gorąco trzymam za niego kciuki i wierzę, że uzyska zaufanie
wyborców. Senat RP potrzebuje Wiesława Kiliana.”
Ryszard Sobański
Prezydent Sudeckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy
„Wiesław Kilian to kompetentny oraz wiarygodny
partner do wspomagania
rozwiązywania naszych lokalnych problemów, przy
tym miły i sympatyczny
człowiek, pozytywnie usposobiony. Cieszę się,
że będzie mnie reprezentował w Senacie."

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
„Wiesława znam od
dawna. Cenię w nim
uczciwość, skuteczność
i pracowitość. W trakcie
swej wieloletniej pracy
społecznej i zawodowej udowodnił, że chce i potrafi pomagać ludziom"

Ryszard Wawryniewicz
poseł III i V kadencji
Sejmu RP
„Wiesława Kiliana znam
już kilkanaście lat: zawsze
był człowiekiem stałych
przekonań, wrażliwym
na ludzkie potrzeby. Zawsze stawał po stronie
zwykłych, prostych ludzi. Doskonale zna Dolny Śląsk, nasz region, i wielokrotnie angażował
się - z sukcesem - w rozwiązywanie naszych, regionalnych, problemów."

Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha
„Wałbrzych potrzebuje
mocnej reprezentacji w
parlamencie, która zadba
o nasze miasto i region.
Wiesław Kilian jest doświadczonym parlamentarzystą. Zna najważniejsze
projekty Wałbrzycha i liczę, że dzięki jego zaangażowaniu uda się je
wspólnie zrealizować.”

Alicja Synowska
Wicestarosta Świdnicki
„Cenię Wiesława Kiliana za
jego aktywność w kontaktach z samorządowcami różnych szczebli: od sołectw,
poprzez gminy, aż po powiaty.
Cenię też za chęć pogłębiania swojej, niemałej przecież,
wiedzy o naszych regionalnych problemach. To dobrze świadczy o jego rzetelnym i profesjonalnym podejściu do wypełniania jednej
z ważniejszych funkcji parlamentarzysty, a mianowicie
wspierania inicjatyw lokalnych”.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Droga 3396D w liczbach
13,076 km – długość tzw. łącznika
13 miesięcy – budowa drogi
88 milionów złotych – koszt budowy
110 milionów złotych – koszt całej inwestycji
2 wiadukty, most (80 m)
1 estakada (110 m),
Kilkadziesiąt przejść dla zwierząt ogrodzonych siatką,
nowoczesne przepusty z blach powłokowych
1 wiadukt nad drogą gminną
61 km – odległość od Świdnicy do Wrocławia
przez łącznik, drogę krajową nr 5 i autostradę A4

Łącznik
kontra 35-tka
B

udowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. 30 września 2011 roku został zamknięty dziennik budowy drogi powiatowej 3396D, największej
i najdrożej inwestycji powiatu świdnickiego. 13 - kilometrowa trasa, nazywana tzw. łącznikiem do autostrady A4, ma odciążyć wąską i niebezpieczną
35-tkę, jedyne w tej chwili połączenie Świdnicy z Wrocławiem. Czy kierowcy będą wybierać tę alternatywę, okaże się za nieco ponad 2 tygodnie.
My sprawdziliśmy już teraz, którędy szybciej i wygodniej.
26 maja 2010 roku na budowie drogi została wbita
pierwsza symboliczna łopata. Ten moment poprzedziły
kilkuletnie starania, związane z wytyczeniem trasy, by
omijała zabudowania, pozyskaniem środków i wreszcie
z wyłonieniem wykonawcy.
Dzięki montażowi finansowemu powiat zebrał 110 milionów złotych. Cena za samą
drogę, uzyskana w przetargu, to 88 milionów. Budową
zajął się zwycięzca, konsorcjum firm niemieckich i austriackich Heilit + Woerner
i Strabag. – Zgodnie z umową wszystko gotowe, została
kosmetyka i odbiory techniczne – zapewnia przedstawiciel wykonawcy Mariusz
Mierzwa. Warto dodać, że
pierwotny termin określono na 26 sierpnia 2011 roku. Budowniczowie dostali
dodatkowy miesiąc, m.in. ze
względu na fakt, że musieli postawić nieprzewidziany
pierwotnie obiekt inżynieryjny.
тт Kontrowersje
i wyjaśnienia
Mimo olbrzymiego zapału, towarzyszącego in-

westycji, nie obyło się bez
krytyki. Najwięcej zastrzeżeń
dostrzegł specjalny zespół,
powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. We
wnioskach po kilkumiesięcznej kontroli inwestycji mowa
była nawet o jej zagrożeniu.
Wskazywano m.in. na złe
prowadzenie inwestycji przez
służby powiatu, a także na
zbyt drogą wycenę gruntów
pod drogę. Ta ostatnia sprawa
z doniesienia bohatera zarzutów, starosty świdnickiego,
jest badana przez prokuraturę. Wniosków w tej chwili
nie ma żadnych. Inwestycję
kontroluje także NIK. Pozostaje też kwestia spornych
rozliczeń. Wykonawca złożył roszczenia o dodatkową
zapłatę. Początkowo było to
prawie 10 milionów złotych,
w tej chwili jest znacznie
mniej. Rości także powiat.
Konkretnych kwot żadna ze
stron nie ujawnia. – To jest
przedmiotem negocjacji –
tłumaczy starosta Zygmunt
Worsa, który wielokrotnie zapewniał, że nie widzi żadnych podstaw, by cokolwiek
dopłacać. Kolejne spotkanie
z negocjatorem wyznaczono na 19 października. W

tej chwili na konto powiatu
wpłynęło już niemal całe dofinansowanie z RPO, na bieżąco przekazywane są środki
przez samorząd województwa oraz partnerów – miasto
Świdnica, gminę Świdnica,
gminę Jaworzyna Śląska. 19
września 900 zaległych tysięcy złotych wpłacił Żarów
i systematycznie spłaca raty
z ubiegłorocznego zadłużenia. Wykonawca otrzymał
już niemal połowę należnej
kwoty. Ostateczne rozliczenie
z konsorcjum przypada na 15
grudnia tego roku, z partnerami inwestycji na 15 stycznia 2012.
тт Świetna, za wąska,
niezbędna, niepotrzebna
„Gdzie dwóch Polaków
tam trzy zdania na jeden temat” – to powiedzenie jak
ulał pasuje do komentarzy
kierowców w sprawie gotowej już drogi. Jedni są zgodni z inicjatorami budowy, że
to będzie istotne odciążenie
dla Świdnicy od TIR-ów,
zwłaszcza tych wyjeżdżających z towarem z fabryk
w strefie ekonomicznej. Inni
uważają, że kierowcy wcale
łącznika nie wybiorą, bo jest

dłuższy, a na dodatek trzeba jeszcze przejechać kilka
kilometrów wąską krajową
5-tką, by dotrzeć do A4. I
wreszcie pretensja największa: dlaczego droga ma po
1 pasie w każdym kierunku? – Proszę pamiętać, że
to jest droga powiatowa –
przypomina starosta Worsa.
– W gradacji ważności najpierw jest autostrada, potem
droga ekspresowa, krajowa,
wojewódzka i dopiero powiatowa. Powiat nie jest od
budowy 4-pasmowych autostrad ani dwupasmowych
ekspresówek czy krajówek.
Powiat jest od zrobienia dobrej drogi dobrej kategorii,
a to, że nam się udało zrobić
prawie wszystkie obiekty inżynieryjne w 2 pasach, to jest
tylko na plus. Niektórzy mylą pojęcia. My jesteśmy od
budowy dróg powiatowych,

a ta jest co najmniej w standardzie drogi krajowej, ma
bardzo wysokie standardy
wykonania. Trzeba też pamiętać, że wykupionych zostało tyle gruntów, że istnieje
możliwość dobudowania po
drugim pasie w każdą stronę.
To byłby luksus, ale to nie należy do naszych zadań.
тт Lepiej łącznikiem
czy 35-tką?
Swidnica24.pl przeprowadziła test, którego na razie inni
kierowcy nie powinni powtarzać, bo skończy się surowym
mandatem. Na nową drogę
nie wolno jeszcze wjeżdżać.
Dzięki uprzejmości Służby
Drogowej Powiatu Świdnickiego dla nas został zrobiony wyjątek. I tak: przejazd
13-kilometrowym odcinkiem
z zachowaniem dozwolonej
prędkości do 90 km/h (plus

wolniej na rondach i innych
obiektach inżynieryjnych) zajął nam 15 minut. Całą liczącą 61 km trasę (od tabliczki
Świdnica do tabliczki Wrocław via łącznik, droga krajowa
nr 5 i autostrada) pokonaliśmy
w 50 minut. Przejazd krajową
35-tką od tabliczki Świdnica
do tabliczki Wrocław z zachowaniem ograniczeń prędkości w przedpołudnie w środku
tygodnia zajęło 56 minut. Ta
trasa liczy 52,7 km. Wygląda więc na to, że łącznikiem
jest o prawie 10 km dalej, ale
o kilka minut szybciej.
Każdy będzie mógł ostatecznie wybrać najdogodniejszą wersję dojazdu do
Wrocławia sam. Alternatywna droga ma być otwarta 22
października.
»» Agnieszka Szymkiewicz
»» Wojciech Lewandowski
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Krakusy nagrodziły „Długą”
N

im tradycyjne nożyce zrobią swoje i przetną wstęgę w świdnickim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, nowatorski projekt już zbiera laury
w kraju. Tydzień temu miasto otrzymało wyróżnienie
w Zakopanem podczas Ogólnopolskiego Forum Integracji
Społecznej, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego. Świdnicę uhonorowano tytułem „Samorząd Równych Szans 2011”.
– Wyróżnienie to dla nas
spora niespodzianka, ale
i zobowiązanie, by Centrum
w jak najlepszy sposób pozwalało na rozwój organizacji pozarządowych. To ważne
zadanie, bo z pomocy sektora pozarządowego korzystają świdniczanie. Konkurs
promuje działania integrujące osoby niepełnosprawne
ze środowiskiem lokalnym
i aktywizujące je. Cieszymy
się z tego, że wysiłek miasta, by stworzyć dobre warunki do działania również
dla nich, został zauważony
– mówi prezydent Wojciech
Murdzek.
Na zakopiańskiej gali miasto reprezentował Tadeusz

Niedzielski, dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
– Znaleźliśmy się w nielicznym gronie samorządów,
które uhonorowano statuetką
„Samorząd Równych Szans
2011”. Podczas uroczystości podkreślono duże zaangażowanie finansowe miasta,
a także nowatorstwo pomysłu. Warto pamiętać, że niewiele samorządów nawet
większych od nas zdecydowało się na uruchomienie
centrum dla organizacji pozarządowych z takim rozmachem – mówi Niedzielski.
Konkurs, który wyróżnia
najlepsze praktyki jednostek

samorządu terytorialnego
w zakresie polityki na rzecz
osób niepełnosprawnych,
zorganizowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
z Krakowa.
Gdy nasza gazeta będzie
docierać do Czytelników,
w poniedziałek, 3 października Centrum Wspierania

Organizacji Pozarządowych
zainauguruje swoją działalność. Oczywiście nie obędzie
się bez wstęgi.
W przebudowanym budynku przy ul. Długiej 33
znajdują się biura dla pracowników, doradców oraz
użytkowników centrum, sala
wielofunkcyjna z możliwoś-

cią podziału na dwie mniejsze sale, sale szkoleniowe
z zapleczem socjalnym na
każdym piętrze. W nowej
siedzibie organizacje będą
miały zapewnione miejsce
do prowadzenia działalności
i spotkań, a także niezbędny
sprzęt, w tym komputerowy.
Będą mogły skorzystać z ob-

sługi sekretariatu, doradztwa
prawnego, szkoleń. W centrum znajdzie swoje miejsce
kilkadziesiąt organizacji.
Przebudowa budynku na
potrzeby centrum kosztowała
5, 5 mln zł, z czego 2, 6 mln
zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.
»» opr. wp
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Nie mam
kompleksu
prowincjusza
M a r e k

M i c h a l a k

W

tym roku skończył dopiero 40 lat, a już świętuje 23-lecie pracy. Jako
16-latek zaczął pomagać dzieciom, tworząc funkcjonujące do dziś Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, w 1994 odznaczony Orderem Uśmiechu, później kanclerz Międzynarodowej Kapituły tego odznaczenia.
Od 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka, od tego roku – przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Współautor wielu ustaw na
rzecz dzieci i rodziny.
тт Co takiego wydarzyło
się w pana młodości,
że zamiast grać
w piłkę czy spotykać
z kolegami zajął się pan
pomaganiem dzieciom?
- Ależ jedno nie wyklucza
drugiego. Jeśli ktoś myśli,
że bycie wolontariuszem jest
tożsame z byciem ascetą, to
jest w błędzie. Są oczywiście
ludzie, którzy sens swojego
życia upatrują w umartwianiu
się. Ja jednak do nich nie należę. Mój życiowy optymizm
by mi na to nie pozwolił. Jako
nastolatek lubiłem rozrywkę,
prywatki, spotkania z przyjaciółmi, ale także lubiłem pomagać. To zaczęło się chyba
jeszcze w Centrum Zdrowia
Dziecka, gdzie spędzałem jeden z najbardziej zapamiętanych miesięcy w moim życiu.
Byłem najstarszy na oddziale /8 klasa/ i jakoś naturalnie wspomagałem personel
medyczny w opiece. Małym
pacjentom bardzo potrzebny
był ktoś, z kim można porozmawiać, podzielić się troskami, z kim można poukładać
puzzle, pooglądać telewizję,
kto pomoże odrobić lekcje.
Myślę, że mnie także to było wtedy bardzo potrzebne.
To nigdy nie jest tak, że ten
kto pomaga drugiemu, to nie
robi tego trochę dla siebie. W
działalności społecznej musi
być symbioza, jedna i druga
strona otrzymuje satysfakcję.
Tam także miałem swój debiut w telewizji /ha,ha,…/,
gdyż zostałem wydelegowany
do powitania i oprowadzenia
po naszym oddziale słynną
wówczas aktorkę z Austra-

lii – Rebeccę Gilling, grającą
główną rolę w serialu „Powrót do Edenu”. Pokazały to
wszystkie stacje we wszystkich informacjach dnia. Po
leczeniu wróciłem do swojego domu, swojej szkoły
i swojego miasta. O swoich
doświadczeniach wolontarystycznych opowiedziałem
przyjaciołom, z których część
zainteresowała się wspólnym
budowaniem działalności na
rzecz dzieci w mojej rodzinnej Świdnicy. W tej grupie
była moja obecna żona Adriana. Można powiedzieć, że
połączyły nas dzieci /ha,ha/
- teraz nasze własne.
тт Jak dorośli traktowali
pana zaangażowanie
w działania pomocowe?
- To był rok 1987. Uzbierała się nas grupa kilku nastolatków z wizją pomocy
dzieciom z niepełnosprawnością. Nie było łatwo.
Najpierw pierwszy zgrzyt
ze światem tzw. dorosłych
w strukturach TPD. Starzy
działacze bardziej najeżeni,
że ktoś wchodzi na ich pole,
niż chętni wspierać młodych
w realizacji szlachetnych
celów. Wtedy podzieliłem
swój świat na dorosłych /
to ci którzy wspierali, pomagali – nasi rodzice, kilku
nauczycieli, pracownicy delegatury Kuratorium Oświaty,
sponsorzy/ i tzw. dorosłych
/wspomniani już działacze,
pojedynczy sceptycy/. Tak
naprawdę problem się zaczął,
kiedy krótką relację z naszej
pierwszej imprezy zamieścił
lokalny tygodnik. Tzw. dorośli poczuli chyba zazdrość

i wszelkimi metodami próbowali wygasić w nas ten
żar, który dawał energię dla
pracy na rzecz dzieci. Ale to
było, minęło. Muszę powiedzieć, że tamte czasy wpłynęły bardzo na konstrukcję
mojej odporności. Zrozumiałem po latach, że co nas
nie zniszczy to wzmocni.
W walce o możliwość młodzieńczych marzeń zyskałem
wówczas wielu prawdziwych
przyjaciół, takich do grobowej deski, najważniejsza to
moja fantastyczna żona, miłość od pierwszego wejrze-

nia. Od tamtych lat bardzo
przyjaźnię się z Gieniem Kępą i jego żoną Jadzią.
тт Doświadczenia ze
Świdnicy przydały się
w Warszawie? Udało
się panu utrzymać
niezależność polityczną
urzędu Rzecznika
Praw Dziecka – czy
to jest także wynik
wcześniejszej
działalności w lokalnym
środowisku, gdzie
przecież polityka
również ma ogromne
znaczenie?

- W Świdnicy z pewnością
nabrałem dystansu i odporności. Ja nie jestem politykiem,
raczej specjalistą od zadań
trudnych. W Świdnicy udało mi się założyć dwie dobre
organizacje – Stowarzyszenie i Fundację SERCE, które
skupiają wokół siebie niezwykłych fantastycznych ludzi,
powołać do życia program
Centrum Przyjaźni Dziecięcej, następnie doprowadzić
do użytku Dom SERCA przy
ul. Kościelnej; w międzyczasie powierzono mi misję kierowania Międzynarodową

W walce o możliwość
młodzieńczych marzeń zyskałem
wówczas wielu prawdziwych
przyjaciół, takich do grobowej
deski, najważniejsza to moja
fantastyczna żona, miłość
od pierwszego wejrzenia.

Kapitułą Orderu Uśmiechu,
następnie centralnym konstytucyjnym urzędem Rzecznika
Praw Dziecka. Pewnie w tle
tych działań jest jakaś polityka, ale nie ta brutalna, wyrachowana – raczej polityka
ludzkich serc. Trzy lata pełnię funkcję Rzecznika i z satysfakcją odnotowuję, że nie
zarzuca się mi uprawiania polityki. Prawdą jest natomiast,
że nieustannie nękam posłów,
senatorów, ministrów, premiera sprawami dzieci i ich rodzin. Czasem ktoś zarzuca mi
nadaktywność, ale myślę, że
w większości te kontakty nacechowane są serdecznością
i chęcią pomocy. Obserwując różne działania od środka, tam na Wiejskiej, wiem,
jak niektórzy politycy ciężko
i uczciwie pracują, żeby polepszać naszą rzeczywistość.
Boli mnie jednak to, że te dobre rzeczy rzadziej przedostają się do opinii publicznej.
Częściej wolimy kogoś wychłostać, niż pochwalić. To
niedobrze.
тт Kompleks
prowincjusza... Czy
kiedykolwiek poczuł się
pan gorszy, bo pochodzi
z niewielkiego miasta?
- Nie mam na tym tle żadnego kompleksu. Kocham swoją
małą ojczyznę Świdnicę, jestem Dolnoślązakiem i nigdy
tego się nie wstydzę. Wręcz
przeciwnie, traktuję to jako
atut. Świdnica to miejsce magiczne, gdzie mieszkają fantastyczni ludzie. Jestem dumny
z każdego sukcesu mojego
miasta i jego mieszkańców.
Przypominam, że Świdnica
jest także Stolicą Dziecięcych
Marzeń i sercem nowopowstałej diecezji. Teraz mieszkam
w Warszawie, ale jestem świdniczaninem – przyjeżdżam tutaj przy każdej możliwości,
w wyborach także zawsze
uczestniczę w Świdnicy. To
jest moje miasto, do którego
z pewnością powrócę – nie za
karę, lecz z satysfakcją.
»» Rozmawiała
Agnieszka Szymkiewicz

nr 7 / październik 2011 / kontakt@swidnica24.pl

Kon k u rs «

9

Świdnicki Gryf. Wybierz najlepszych!
W październiku poznamy laureatów prestiżowej nagrody gospodarczej Świdnicki Gryf.
Wśród nominowanych w kategorii produkt regionalny jest portal internetowy Swidnica24.pl.
Oprócz wyróżnień 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.

Lista firm nominowanych
do nagrody
„Świdnicki Gryf 2011”

W 2010 r. stworzony został Fundusz Wsparcia Wspólnot
i festiwalu, media marketing,
Mieszkaniowych,
тт „Ale Heca” Anna Sobczyk – organizatorka imprez dla dzieci,
тт Zakład Remontowo-Produkcyjny Urządzeń Technologicznych
firmowych, pikników, akcji promocyjnych itp. Laureatka
„Elektrofix” – producent stanowisk produkcyjnych, urządzeń
„Debiutu Gospodarczego”,
kontrolnych do pomiaru wielkości elektrycznych, wyposażenia
тт „Houseria” Anna Ratajczyk-Łyczkowska, Anna Kmiecik –
laboratoriów elektryczno-pomiarowych,
działalność wytwórcza i handlowa, galeria sztuki. Laureatka
тт Zakład Urządzeń Przemysłowych Tadeusz Badura – producent
„Debiutu Gospodarczego”.
skomplikowanych, dużych konstrukcji stalowych m. in.
тт Rozstrzygnięcie plebiscytu gospodarczego i wręczenie
kondensatory, zbiorniki ciśnieniowe, komory dekompresyjne
statuetek „Gryfa” zaplanowano na 28 października 2011 r.
dla nurków, urządzenia na platformy wiertnicze.
podczas gali przedsiębiorczości.
Kategoria „Firma społecznej odpowiedzialności biznesu” :
»» oprac.tepe
тт Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) – producent pasty
do zębów, który ma swój
zakład w Świdnicy,
KUPON KONKURSOWY | ŚWIDNICKI GRYF 2011
тт Cukiernia „Romena” I.R.T.
Zagłosuj w kategoriach:
Trzcińscy, A Pilarska –
„NAJLEPSZY PRACODAWCA W ŚWIDNICY” i „NAJLEPSZA OBSŁUGA KLIENTA”
produkcja i sprzedaż
Do wygrania atrakcyjne nagrody:
„WEEKEND DLA DWOJGA”* oraz ZESTAW KINA DOMOWEGO**
artykułów cukierniczych,
тт Bank BGŻ.
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
Kategoria „Najlepszy
w losowaniu nagród jest ukończenie 18 roku życia. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.
debiut gospodarczy” :
Imię i Nazwisko .............................................................................................................................................................................
тт Agencja Medialna „Arete”
Adres ..................................................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy .....................................................................................................................................................................
– PR, organizator eventów,
Nazwa Firmy „Najlepszy pracodawca” .................................................................................................................................
akcji społecznych
Nazwa Firmy „Najlepsza obsługa klienta” ..........................................................................................................................
i happeningów, social
* Nagroda ufundowana przez Mediator Group SA. (Romantyczny weekend w „Pałacu Wojanów”)
marketing, reklama,
** Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Świdnicy
organizacja koncertów

Kategoria „Produkt regionalny” :
тт Magdalena i Andrzej Kucharscy – artystyczne wyroby ze szkła,
тт Swidnica24.pl – portal internetowy,
тт Kongres Regionów – ogólnopolskie spotkanie samorządowców
z przedsiębiorcami.
Kategoria „Dynamiczny rozwój firmy” :
тт Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod”
– usługi budowlane w zakresie inżynierii wodnej i lądowej,
тт Kott Metal – plastyczna obróbka metali i innych materiałów
technicznych oraz produkcja wyrobów na potrzeby
wielu gałęzi przemysłu: zwłaszcza samochodowego,
elektronicznego, sprzętu AGD,
тт Electrolux Poland – producent sprzętu AGD,
w świdnickim zakładzie powstają kuchenki.
Kategoria „Innowacyjność” :
тт 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.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: romantyczny weekend dla dwojga
w Pałacu Wojanów, ufundowany przez Mediator Group oraz zestaw
kina domowego, którego fundatorem jest prezydent Świdnicy.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PIS
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ak ważna dla świdniczan w ostatnich kilkuset latach była wieża ratuszowa, niech świadczy fakt,
że pięciokrotnie po wielkich pożarach nie szczędzili
pieniędzy i wysiłków, by ją odbudować. Gdy ostatnia,
z 1765 roku, runęła 5 stycznia 1967 roku, wielu straciło
nadzieję, że znów zacznie górować nad świdnickim
Rynkiem. Ale oto pnie się do góry. 1 października
2011 roku do miedzianej kuli przy udziale kilkuset
mieszkańców miasta włożono pamiątki dla potomnych. Oby nie oglądali ich zbyt szybko.

Tuż po hejnale w sobotnie południe Leszek Matus z Młodzieżowego Domu Kultury witał mieszkańców, turystów oraz regimenty wojsk rekonstrukcyjnych z XVIII wieku, przybyłych do
miasta na bitwę, która kilka godzin później została zainscenizowana na Fleszy Jawornickiej. Przy otwartej kuli w otoczeniu tancerzy z Zespołu Estradowego Krąg i zespołu Mała Świdnica stanęli
prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, starosta Zygmunt Worsa
i Joanna Gadzińska, przewodnicząca Rady Miejskiej Świdnicy
kadencji 2010 – 2014. Po kolei zapraszane były następne osoby,
a każda z nich dokładała swoją „cegiełkę”.
тт Dla potomnych od miasta i powiatu
Zanim pierwszą z czterech puszek zapełnił prezydent Wojciech
Murdzek, witając tłumy na Rynku stwierdził, że to dla Świdnicy
historyczna chwila. – Przekazujemy naszym następcom przede
wszystkim informacje o ludziach radosnych, pełnych zapału i troski
o rozwój miasta – zapewniał prezydent. – Różne pamiątki odzwierciedlają ducha mieszkańców, którzy potomnym przekazują przesłanie z miasta prężnego, rozwijającego się, z nowymi inwestycjami,
pracującego na rzecz kultury, edukacji, sportu. Martwię się tylko,
czy za 200 lat ktoś będzie umiał odczytać z obecnych elektronicznych nośników informacje, które wysyłamy w przyszłość?
W pierwszej puszce znalazły się: charakterystyka Świdnicy
z 2011 roku, zdjęcia lotnicze i satelitarne miasta, zdjęcia prezydentów, radnych, urzędników, z marszu dla rodziny, a także fotografia
świdnickich Małgorzat z otwarcia placu św. Małgorzaty i wreszcie strategia miasta. Monety: obecnie znajdujące się w obiegu,
2-złotówka wydana w 2007 roku z wizerunkiem Kościoła Pokoju,
dukat miejski 6 florenów. Do puszki trafił także pendrive z informacjami i zdjęciami całego powiatu świdnickiego.
тт Dla potomnych od mieszkańców
Z inicjatywy „Tygodnika Świdnickiego” do drugiej puszki trafił
1 pendrive – z kroniką fotograficzną Świdnicy z 2011 roku oraz
pamiątkami świdniczan. – Wśród nich są 2 zdjęcia przekazane
przez panią Czesławę Rajzer – wymieniał Andrzej Dobkiewicz
z „TŚ”. – To jej portrety, jeden z 1967 roku, wykonany tuż po
zawaleniu wieży, drugi współczesny, gdy wieża ratuszowa znów
jest odbudowywana.
W drugim pendrive znalazł się elektroniczny zapis pamiątek
złożonych w 1 puszce, hejnał świdnicki, herb i logo miasta oraz
współczesne zdjęcie Świdnicy.
тт Co jest w kolejnych puszkach?
W trzeciej puszce Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej umieściło „Rocznik Świdnicki 2011”, ZHP – publikacje
dotyczące harcerstwa w Świdnicy, Fundacja Doliny Bystrzycy
i Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego – opis projektu odbudowy tradycji piwowarskiej,
projekt etykiety piwa i statuetki Marcegorza.
W ostatniej Joanna Gadzińska i prezydent miasta zamknęli
akt erekcyjny, spisany tradycyjnie na papierze. Wypełniona kula
unoszona na sznurach przez dźwig poszybowała wreszcie w górę
przy dźwiękach piosenki. „Wieża”, odśpiewanej przez młodzież
z MDK i została umieszczona na iglicy. To symboliczny akt, bo
trzeba będzie ją zdjąć. Ponownie trafi na iglicę, gdy ta wraz z kopułami zostanie zamontowana na wieży, co ma się stać jeszcze
w październiku tego roku.
Wszystkie elektroniczne materiały z kuli mają swoje duplikaty, które zostały zdeponowane w Muzeum Danego Kupiectwa.
I jest jeszcze jeden drobiazg, który nie został tutaj wymieniony.
Prezydent Wojciech Murdzek napisał do następnych pokoleń
list. Co w nim jest? O tym w relacji filmowej na portalu www.
swidnica24.pl.
»» Agnieszka Szymkiewicz
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Debata przed kamerami Swidnica24.pl
M

ieszkania? Drogi? Lepsze prawo? Samorząd w Senacie? Pieniądze? Lista deklaracji, co zrobią dla lokalnej społeczności – jeśli zostaną wybrani do parlamentu – jest długa, a każdy punkt spisano w osobistych deklaracjach. To efekt debaty z kandydatami do Sejmu i Senatu, przeprowadzonej przez
Swidnica24.pl i Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa w czwartek, 29 września 2011 roku.

Przed kamerami na pytania odpowiadali Izabela Katarzyna Mrzygłocka z KW
PO, Anna Zalewska z KW
PiS – kandydatki do Sejmu
oraz Wiesław Kilian z KW
PO i Patryk Wild z KW Ra-

fała Dutkiewicza – kandydaci
do Senatu. Debatę prowadzili
Ireneusz Pałac ze Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa i Sławomir Mazurek,
reprezentujący Swidnica24.
pl. Wśród niezwykle ak-

tywnych gości znaleźli się
przedstawiciele samorządów
z powiatu świdnickiego, którzy kandydatom do parlamentu bardzo wysoko postawili
poprzeczkę. Żądali jasnych
deklaracji, dotyczących fi-

nansowania systematycznie
dokładanych samorządom
obowiązków, pomysłów na
poprawę sieci dróg, wsparcia na prowadzenie żłobków i przedszkoli, większego
wpływu miast i powiatów na

tworzone prawo, czy wreszcie współudziału państwa
w budowie mieszkań.
Jakie przyszli parlamentarzyści złożyli obietnice i jak
będą z nich rozliczani, dowiedzą się Państwo ogląda-

jąc retransmisję TV debaty
na portalu www.swidnica24.
pl.
Dochód z debaty Swidnica24.pl przeznaczy na cel
charytatywny.
»» asz
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Świdniczanki mają głos
N

ie bądźcie takie grzeczne i uprzejme, trzeba mówić pewnie i wprost – do energicznych działań
zachęcała ponad 30 świdniczanek Henryka Krzywonos-Strycharska. – Kobiety są silne i razem mogą
wiele – mówiła legendarna opozycjonistka, przywołując własne doświadczenia z ostatnich lat.

- W swojej rodzinnej miejscowości jest członkiem
stowarzyszenia kobiet z najróżniejszych środowisk, które wspólnie podejmują akcje
pomocowe i wspierają się nawzajem - opowiedziała podczas spotkania 28 września.
Na zaproszenie poseł Iza-

beli Katarzyny Mrzygłockiej,
przewodniczącej Rady Miejskiej Joanny Gadzińskiej,
Edyty Kot-Zych, właścicielki restauracji „Na Skarpie” i portalu Swidnica24.pl
odpowiedziało kilkadziesiąt
pań. W środowym spotkaniu
wzięły udział kobiety aktyw-

ne, które działają w stowarzyszeniach, są organizatorkami
ciekawych wydarzeń, kierują
firmami i instytucjami, szefują związkom zawodowym,
pracują w samorządach i mediach. Wszystkie były zgodne
– jest wiele tematów, od opieki żłobkowej, przez dyskryminację płacową po pomoc
kobietom, które są mniej zaradne – które warto wspólnie
podejmować. Świdniczanki
wspominały, że kilka lat temu doszło do próby założenia
kobiecego stowarzyszenia,
jednak inicjatywa umarła
śmiercią naturalną. – Pokłóciłyśmy się o nazwę – mówiły ze śmiechem. – Trzeba
zacząć od wspólnych spotkań, niech was będzie kilka, potem dołączą kolejne
– zachęcała Henryka Krzywonos-Strycharska. Podobna zachęta już podziałała
w Wałbrzychu, gdzie aktywne mieszkanki chcą się spotykać w kawiarni „Magiel”
i od niej właśnie nazwały
swoja inicjatywę Magiel
Babski.
Nie obyło się bez wąt-

ków politycznych. Henryka Krzywonos-Strycharska
tłumaczyła, dlaczego sama
nie startuje w wyborach, nie
chciała jednak wprost odpowiedzieć, kto zapraszał ją
na listy kandydatów. Podkreślała swoje poparcie dla
Katarzyny Mrzygłockiej.
– Wspieram tych, których
pracę znam. Ale będę ich
surowo po wyborach rozliczać – dodała. Pytana
o swoją niechęć do Prawa
i Sprawiedliwości niezwy-

kle emocjonalnie tłumaczyła, że ceni i szanuje wielu
członków tej partii, jednak
zdecydowanie nie podoba
jej się „góra”. – W PiS-ie
jest naprawdę mnóstwo wartościowych, mądrych ludzi,
wielu moich kolegów, ale
przy obecnym kierownictwie nie mają szans – mówiła z przekonaniem.
Joanna Gadzińska podczas
spotkania przywołała swoje
wrażenia z niedawnego III
Kongresu Kobiet. – Tam jest

fantastyczna energia, z której warto czerpać. Już dziś
deklaruję, że na następny
Kongres zorganizuję wyjazd
dużej grupy świdniczanek –
zapowiedziała.
Czy jest szansa, by panie
– mimo różnych poglądów
politycznych, zainteresowań,
zawodów – chciały ze sobą
współpracować? Niewykluczone. By zapał nie ostygł,
planowane jest kolejne spotkanie.
»» asz
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Dowiedz się jak pracują posłowie
reprezentujący twój region

Praca to nie tylko pensja

Sprawdź na www.mrzyglocka.pl

- W kolejnej kadencji parlamentu musimy skupić się na wsparciu ludzi
młodych, którzy zaczynają przygodę na rynku pracy, a także intensywniej
poszukiwać rozwiązań pozwalających na zatrudnienie osób wykluczonych,
które z różnych względów od lat pozostają bez zatrudnienia – mówi posłanka
Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Podyskutuj z Izabelą Katarzyną
Mrzygłocką na

Pilnują przestrzegania
praw pracowników
Rada Ochrony Pracy – niewiele osób wie, że taka instytucja w
ogóle istnieje. Tymczasem pełni
ona bardzo istotną funkcję przy
konstruowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa osób
zatrudnionych.
Rada działa przy Marszałku Sejmu RP, w tej kadencji przewodniczy
jej posłanka z naszego regionu Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W skład
ROP wchodzi kilkadziesiąt osób, są
to parlamentarzyści, przedstawiciele
pracodawców i związkowcy, a także
eksperci prawa pracy. – W tym gronie
dyskutujemy między innymi o tym jak
zmniejszyć ilość wypadków przy pracy, a także o zasadach, które powinny
obowiązywać na poszczególnych stanowiskach, aby były bezpieczne dla
osób zatrudnionych. To, co uda nam

się wypracować znajduje się później
w ustawach stanowionych przez parlament – mówi Mrzygłocka.
Rada stale współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, ocenia jej
działalność na forum Sejmu RP, a
także ma wpływ na wybór szefa tej
instytucji. – Jako Przewodnicząca
Rady Ochrony Pracy starałam się aby
inspektorzy byli raczej wsparciem
dla przedsiębiorców służąc wiedzą
niż karali nawet za błahe przewinienia. Uważam, że prewencja przynosi
lepsze efekty. Oczywiście zdarzają
się przypadki, kiedy właściciele ﬁrm
nagminnie łamią przepisy BHP, wtedy nie ma mowy o stosowaniu taryfy ulgowej. Dlatego zaleciliśmy PIP,
lepszą współpracę z prokuraturą
– mówi posłanka.
red

W Radzie Ochrony Pracy nie liczą się polityczne podziały,
ale bezpieczeństwo pracowników

Jak oddać ważny głos
W najbliższą niedzielę 9 października okaże się, kto będzie
reprezentował nasz region w
parlamencie. Udział w wyborach
jest przywilejem każdego z nas.
Warto z niego skorzystać, bo w
przeciwnym razie zadecydują za
nas inni. Wolne wybory są jednym z podstaw demokracji, warto o tym pamiętać.
W lokalu wyborczym każdy z
nas otrzyma dwie listy do głosowania. Lista biała zawiera nazwiska
kandydatów do Sejmu, natomiast

żółta do Senatu. Aby głos był ważny
na każdej z list możemy postawić
krzyżyk tylko przy jednym nazwisku.
Prosimy o oddanie głosu na Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, lidera listy
platformy Obywatelskiej w naszym
okręgu. Na białej karcie do głosowania należy odszukać kandydatów
z listy numer 7 i postawić krzyżyk w
kratce przy nazwisku MRZYGŁOCKA, które znajduje się na pierwszej
pozycji.
red

Lista nr 7 KW Platforma Obywatelska RP
1. MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna

Izabela Katarzyna Mrzygłocka (pierwsza z prawej) stale spotyka się z przedsiębiorcami. To oni tworzą miejsca
pracy, więc ich problemy są bardzo ważne.

W mijającej kadencji parlamentu
Mrzygłocka, jako ekspert Platformy
Obywatelskiej do spraw rynku pracy
zajmowała się najtrudniejszymi projektami m.in. pierwszą dużą nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, ustawą
o emeryturach pomostowych czy
ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców. Z jej inicjatywy
wprowadzono wiele zmian w Kodeksie Pracy wspierających rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci, to
ona zgłosiła poprawkę, dzięki której
powstały „urlopy ojcowskie”. Mrzygłocka patronuje cyklowi organizowanych w całej Polsce konferencji
dotyczących przyszłości usług rynku
pracy. – Spotykamy się z przedstawicielami organizacji pracodawców,
związkowcami, naukowcami oraz
pracownikami prywatnych i publicznych służb zatrudnienia. Strategia Lizbońska zmusza nas do poszukiwa-

nia nowych rozwiązań. Powinniśmy
zrównywać prawa wszystkich osób
pracujących, bez względu na rodzaj
umowy. Ponadto musimy przekonywać do idei uczenia się przez całe życie. Nie można nikomu zagwarantować zatrudnienia w jednym miejscu
do końca życia, ale każdy powinien
być wyposażony w takie umiejętności, aby mógł skutecznie poszukiwać
nowego zajęcia – opowiada posłanka. W lipcu ubiegłego roku została
wyznaczona przez marszałka Sejmu
do reprezentowania polskiego parlamentu podczas wizyty w naszym
kraju posłów niemieckiego Bundestagu zajmujących się rynkiem pracy
i polityką społeczną. Także Brytyjsko-Polska Izba Handlowa cyklicznie
zaprasza posłankę na spotkania, w
trakcie którego omawiane są aktualne rozwiązania dotyczące promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
- Dziś w naszym kraju większym
problemem niż brak zatrudnienia jest
wysokość wynagrodzenia. Rozumiem,

że bardzo trudno jest utrzymać się za
najniższą pensję. Uważam jednak, że
od czegoś trzeba zacząć. Przyjmując
słabo płatne zajęcie można rozglądać
się za lepszą posadą. Poza tym praca
to również możliwość poznania nowych ludzi i rozwijania swoich umiejętności – twierdzi Mrzygłocka. Sama
przez wiele lat poszukiwała swojego
miejsca na rynku pracy. Prowadziła
miedzy innymi własny biznes, była
zatrudniona w ﬁrmach prywatnych i
samorządowych. – Z wykształcenia
jestem ekonomistką, ale najwięcej
nauczyłam się po studiach. Teoria nie
wystarczy, żeby osiągnąć sukces potrzeba jest praktyka i determinacja –
mówi posłanka. Podczas czteroletniej
kadencji nigdy nie była na zwolnieniu
chorobowym. Opuściła tylko kilkanaście z ponad ośmiu tysięcy głosowań.
– Otrzymuję pensję z publicznych
pieniędzy za pracę w parlamencie, a
nie za występy w telewizji, czy na festynach – podsumowuje Mrzygłocka.
red

Platforma Obywatelska ma swojego lidera
Nie polityczne kłótnie, ale
ciężka praca uczyniły z Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
lidera Platformy Obywatelskiej w naszym regionie. Już
podczas wyborów władz klubu parlamentarnego, które
odbyły się w ubiegłym roku
jej kandydatura zgłoszona z
sali uzyskała tyle głosów, że
została wybrana wiceprzewodniczącą KP PO.
W ostatnim czasie struktury
Platformy Obywatelskiej w powiatach wałbrzyskim i świdnickim przeżywały kryzys. Władze
partii poszukiwały osoby, która
- z jednej strony będzie cieszyłą się nieposzlakowaną opinią,

a z drugiej swoim dorobkiem
pokaże, że jest skuteczna i
pracowita. Jeszcze niedawno
w jednym z wywiadów premier Donald Tusk mówił, że
boi się Wałbrzycha. Dziś kryzys w lokalnych strukturach
został zażegnany. Liderem PO
w naszym okręgu jest Izabela
Katarzyna Mrzygłocka. – Nie
zamierzam robić żadnej rewolucji. Partia to dobrowolna
organizacja, a nie ﬁrma. Jestem
do dyspozycji członków PO
i będę ich raczej wspierać w
realizacji ciekawych pomysłów
niż cokolwiek narzucać – mówi
posłanka.
red
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Szanowni Państwo,
Przez ostatnie sześć lat miałam zaszczyt reprezentować mieszkańców naszego regionu w Sejmie RP.
Od samego początku pracy parlamentarnej skutecznie rozwiązywałam problemy zgłaszane przez różne
grupy społeczne. W minionej kadencji tylko jeden ze
wszystkich 460 posłów prowadził przez procedury sejmowe więcej projektów ustaw niż ja. To chyba najlepiej świadczy o tym, że godnie wypełniałam mandat
poselski.
Praca nad zmianą przepisów to jednak tylko cześć
pracy parlamentarzysty. Przez ostatnie lata bardzo wiele
czasu poświeciłam także na spotkania z mieszkańcami
naszego regionu, przedsiębiorcami i samorządowcami i
przedstawicielami organizacji społecznych. Usłyszałam o
wielu problemach, z których część udało się rozwiązać.
Uważam, że trzeba zaczynać od spraw podstawowych.
Jako kierowca denerwował mnie stan dróg w naszym

regionie, dlatego organizuję
spotkania z samorządowcami
i dostawcami mediów, podczas
których opracowywany jest harmonogram remontów. Wspieram
lokalne samorządy w pozyskiwaniu środków na ważne inwestycje
– rozwój infrastruktury, dzięki
któremu powstają nowe miejsca
pracy, a także odnowę zabytków, które przyciągają do
nas turystów.
W najbliższą niedzielę 9 października proszę o Państwa głos. Sprawy mieszkańców naszego regionu są dla
mnie priorytetem.
Pozdrawiam
Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Kim jest Mrzygłocka
Urodziła się w Wałbrzychu
20.V.1959 r. Mężatka, ma dwójkę
dzieci - córkę Jagodę oraz syna
Macieja. W ubiegłym roku została babcią Antosia.

Świetnie sobie radzą

1. Wykształcenie:
- wyższe magisterskie, ukończyła
studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu,
- posiada uprawnienia do zasiadania
w radach nadzorczych,
- ukończyła podyplomowe Studium
Prawa Europejskiego.
2. Kariera zawodowa:
1984-1988 - inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla „Dolny
Śląsk”
1989-1991 - agent Wojewódzkiego
Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
1991-1992 - prywatna działalność
gospodarcza
1992-1993 - starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
od 1993 - zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (obecnie na urlopie)
od 2005 - Poseł na Sejm RP
W V kadencji parlamentu pracowała
w komisjach gospodarki oraz polityki społecznej. W mijającej kadencji
została przewodniczącą podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Jest

członkiem komisji polityki społecznej
i rodziny oraz komisji nadzwyczajnej
do spraw zmian w kodyﬁkacjach.
3. Działalność
społeczno-polityczna
od 1998 - radna Rady Miejskiej w
Wałbrzychu
1999-2003 - zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej
2000-2002 - zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu
1994-2004 - członek Unii Wolności,
przewodnicząca koła od 2004 - członek Platformy Obywatelskiej

od 2005 członek Rady Ochrony Pracy, obecnie przewodniczy tej instytucji
od 2010 roku wiceprzewodnicząca
Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej RP
Działa w Radzie Przyjaciół Harcerstwa, jest członkiem Konwentu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, przewodniczącą Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu i członkiem PRZ
w powiecie ząbkowickim, a także
członkiem Rady Społecznej Szpitala ginekologiczno-położniczego im.
Biernackiego w Wałbrzychu.
red

W polityce płeć ma znaczenie, uważa posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Nie chodzi jednako problem dyskryminacji, ale o umiejętność korzystania z atutów. Swoją codzienną pracą udowadnia, że ważna jest determinacja, a nie fakt czy jest się kobietą czy mężczyzną. Niepełnosprawny Poseł
Marek Plura stwierdził, że darem od Boga dla posłanki Mrzygłockiej są te
cechy charakteru, które sprawiają, że zamiast zastanawiać się jak dawać ludziom zasiłki, woli tworzyć dla nich miejsca pracy Tego uczą się od niej koledzy. Na zdjęciu grupa posłanek z Platformy Obywatelskiej z Marszałkiem
Sejmu – Grzegorzem Schetyną. Mężczyźni są na straconej pozycji, kiedy silna
reprezentacja płci pięknej chce ich do czegoś przekonać.
red

Nasz kandydat do Senatu z okręgu świdnicko-wałbrzyskiego

Wiesław KILIAN
Od urodzenia związany z Dolnym Śląskiem.
Dzieciństwo spędził na wsi w okolicy Barda Śląskiego. Szkołę średnią ukończył
w Ząbkowicach Śląskich, a wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie mieszka we Wrocławiu, ale swoją przyszłość
planuje z powrotem w okolicy Barda Śląskiego uprawiając winorośle. Posiada doświadczenie samorządowe i parlamentarne. Radny Rady Miasta Wrocławia i członek
Zarządu Miasta Wrocławia za prezydentury Bogdana ZDROJEWSKIEGO.
Poseł V i obecnej VI kadencji Sejmu RP.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Komitet poparcia Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
Donald Tusk, Premier RP

dużo, by polskim rodzinom żyło się lepiej. Miałem okazję poznać ją,

Te wybory są wyjątkowo ważne. 9 października

gdy pracowaliśmy wspólnie, by ograniczyć przemoc wobec dzieci. Po-

wybierzecie Państwo ekipę, która będzie nego-

znałem jej wrażliwość na ich krzywdę. Wspólnie też działamy na rzecz

cjować środki unijne dla Polski na kolejne lata

bezpieczeństwa młodych użytkowników internetu. Dlatego z pełnym

– aż do 2021 roku! Ze względu na kryzys w Eu-

przekonaniem zachęcam wszystkich do głosowania na Panią Izabelę

ropie będzie to ciężka batalia. Od jej wyniku za-

Katarzynę Mrzygocką. Właśnie takie osoby - kompetentne, wrażliwe,

leży nie tylko, kiedy dokończymy budowę dróg

zajmujące się rzetelną pracą, a nie politycznymi kłótniami, potrzebne

i autostrad, ale także ile pieniędzy zainwestujemy

są w Sejmie.

w edukację i zdrowie dzieci, skrócenie kolejek
w szpitalach oraz lepszą pracę dla młodych. Od dawna przygotowy-

Ryszard Wawryniewicz,

waliśmy się do tej walki, bo tu naprawdę chodzi o przyszłość naszą

poseł III i V kadencji Sejmu RP

i naszych dzieci. Platforma Obywatelska ma silną drużynę, składają-

Po pierwsze – Izabela Katarzyna Mrzygłocka

cą się z takich fachowców jak Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Nasze

nigdy nie wdawała się jako poseł w polityczne

kompetencje i silna pozycja w Europie sprawiają, że mogę Państwa

bijatyki, tylko rzetelnie pracowała. Po drugie –

zapewnić: Zrobimy więcej!

gdy byłem wicestarostą świdnickim, niezwykle
aktywnie włączała się w pozyskiwanie środków

Michał Boni,

dla regionu wałbrzyskiego, w tym dla Świdnicy,

minister w Kancelarii Premiera RP

na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką współ-

To dzięki niej były pieniądze na staże dla młodych mieszkańców miasta

pracuję od lat. Wiem co do niej przyciąga wy-

i powiatu, na szkolenia i kursy. Bardzo potrzeba nam w Sejmie takich

borców: zaangażowanie, oddanie i poświęcenie.

osób, które nie politykują, ale pracują. A co ważne, potrafią wznieść

Potrafi swój profesjonalizm przełożyć na skutecz-

się ponad partyjne podziały, czego dowodem jest nasza współpraca

ne działanie, jest to widoczne zwłaszcza, jeśli

z czasów, gdy reprezentowaliśmy zupełnie różne opcje polityczne.  

chodzi o sprawy polityki zatrudnienia. Potrzebujemy ludzi, którzy słowa potrafią przeobrazić

Joanna Gadzińska,

w czyny, wykorzystać doświadczenie i wiedzę by – po pierwsze móc

Przewodnicząca Rady Miejskiej Świdnicy

zobaczyć to co wymaga zmiany, dalej – mieć pomysł co trzeba zmie-

- Posłankę Katarzynę Izabelę Mrzygłocką po-

nić i – co najważniejsze – jak zmienić. Im takich ludzi będzie więcej,

znałem ostatnio. Pewnie to efekt tego, iż do

tym więcej będziemy mogli zmieniać na lepsze.

tej pory nie zwracała ona uwagi na kreowanie
swojego wizerunku medialnego, a jak prawie

Jakub Śpiewak,

każda kobieta mocno zaangażowana w politykę

prezes Fundacji KidProtect.pl

pracowała. W Sejmie, regionie. Wszędzie tam,

Bezrobocie, trudny rynek pracy to problemy,

gdzie mogła mieć wpływ na kształtowanie kra-

które dotykają z pozoru dorosłych. Ich cichymi

jowej polityki społecznej. Takie zazwyczaj jest koszt wyboru kierunku

ofiarami są jednak dzieci. To one często płacą

realizowania swoich planów. Jestem przekonana, że po ewentualnym

za to, że rodzicom brakuje środków, ale i za

wyborze do parlamentu nasze relacje znacznie się zdynamizują z po-

to, że pracują ponad miarę i nie mają czasu.

rządkiem dla naszego miasta i regionu. Życzę Pani Poseł jak najlep-

Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka robi

szego wyniku wyborczego.

Bardzo wiele osób reprezentujących różne środowiska
wspiera kandydaturę Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
w wyborach do Sejmu RP, wśród nich są między innymi:
Roman Szełemej – prezydent Wałbrzycha, Danuta Jazłowiecka – poseł do Parlamentu Europejskiego, Waldemar Kujawa
– burmistrz Boguszowa Gorc, Marek Janikowski – wójt gminy Stoszowice, Barbara Malinowska – artystka działająca
w stowarzyszeniu „Civitas Christiana”, Marek Henczka – Wałbrzyski Klub Biegacza, Sławomir Karwowski – wójt gminy
Nowa Ruda, Dariusz Stachurski – prezes klubu „Stal Świdnica”, Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich, Alicja
Daleczko, dyrektor szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu, Czesław Kręcichwost – burmistrz Kudowy
Zdroju, Alicja Młodecka – dyrektor galerii BWA, Adam Hausman – wójt gminy Walim, Jerzy Ignaszak – wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małgorzata Wiłkomirska – muzyk, działaczka kultury.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Wywiad z, niekoniecznie, tylko jednym pytaniem

Zawsze
najważniejsza
była dla mnie
rodzina i praca
S t a n i s ł a w

K o t e ł k o

W

czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem „Tkania życia” uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten
brak. Bo Stanisław Kotełko to bez wątpienia legenda Świdnicy. Choć
sam przyjmuje moje stwierdzenie z lekkim uśmiechem pobłażania, to
jestem pewien, że mam rację. To on powinien właściwie rozpoczynać
niemal rok temu ten cykl prezentujący historie świdniczan. I nie dlatego, że wyróżniono go tytułem Honorowego Obywatela Świdnicy. Dla
mnie jest wyjątkowym człowiekiem o niezaprzeczalnej charyzmie.

J

ego charakterystyczna lekko przygarbiona sylwetka, bujna siwa czupryna,
a także wyjątkowy tembr głosu znane
są wielu i rozpoznawalne niemal od
zawsze. Nie ma w tym wcale przesady, bo powojenna Świdnica to miasto pana
Stanisława. Przyjechał do niej mając siedemnaście lat, zimą 1946 roku. Jak spora grupa
świdniczan urodził się na Kresach i był z nimi
związany przez dzieciństwo i młodość. Urodził się w Jaworowie koło Lwowa. Okupację
spędził w Cieszanowie w pobliżu dzisiejszej
granicy ukraińsko – polskiej, jednak po stronie
polskiej. W maju 1944 cała rodzina zmuszona
była opuścić to miejsce z powodu zagrożenie
ze strony nacjonalistów ukraińskich. Grasujące bandy UPA mordowały i grabiły tamtejsze
wsie. Przez krótki okres przebywali w Łowiczu, w którym mieszkał brat ojca. Zaraz po zakończeniu działań wojennych ojciec Stanisława
Kotełki, który był notariuszem, dostał nominację do Świdnicy. Kotełkowie przyjechali tutaj
i już zostali. Młody Stanisław, mimo swoich
siedemnastu lat, czuł się wówczas dojrzałym
człowiekiem. Dzisiaj tak o tym mówi: „Moje
pokolenie w swoim czasie przeżyło i widziało więcej niż w innym czasie dwa pokolenia
w ciągu całego życia. Kiedy życie zaczynało
się normalizować, byliśmy nadmiernie dojrzali”. Ówczesne Ziemie Zachodnie jawiły się
jako piękna i dobrze zagospodarowana kraina.
Choć nie obce było poczucie wyobcowania
i oderwania od korzeni. Na to by poczuć się tu
pewniej i zaaklimatyzować się, potrzeba było
czasu. Nadszedł taki po ukończeniu studiów
na Uniwersytecie Wrocławskim, po powrocie do Świdnicy i założeniu rodziny. „Wówczas poczułem się jakby na swoim miejscu”
– przyznaje dzisiaj mój rozmówca. Była to
połowa lat pięćdziesiątych. Mimo że ciążyło
jeszcze piętno stalinizmu, nie miało to wpły-

wu na związanie się z ziemią świdnicką. Potem ta ziemia stała mu się taka bliska, że nie
zamieniłby jej na żadną inną.
Stanisław Kotełko był zawsze „fanatykiem”
krajoznawstwa, turystyki i historii regionu. Ta
fascynacja była główną przyczyną „zakorzenienia” w Świdnicy. Pierwsza praca to „Kasprowicz”. Był rok 1954. Szkole przydzielono
budynek przy ulicy Budowlanej i w nim rozpoczął nauczenie języka polskiego i łaciny
świeży absolwent wrocławskiego uniwersytetu. Pracował w nim 11 lat. Później, jak mówi: „Zgwałcili mnie do wzięcia ówczesnego
liceum medycznego, a późniejszego Zespołu
Szkół Medycznych. To była szkoła, z którą
byłem związany do emerytury”. Doskonale
czuł się w kontaktach z młodzieżą, natomiast
nie znosił, i ma to do dzisiaj, pracy papierkowej. Na szczęście, jak wspomina, miał przez
cały pobyt w szkole, tj. 25 lat, wspaniałą sekretarkę, która doskonale zajmowała się całą biurokracją. Równocześnie angażował się
w badanie dziejów miasta i pracę w organizacjach regionalnych. Był jednym z założycieli
Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, z którym związany jest od ponad 51 lat.
Działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Przez dziesięć lat pełnił
funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego
PTTK w Wałbrzychu. Był szefem wszystkich
przewodników górskich i terenowych z terenu
całego województwa wałbrzyskiego, a także organizował wiele imprez turystycznych, szkoleń
propagujących wiedzę o regionie. Przez sporo lat był członkiem zarządu Dolnośląskiego
Towarzystwa Społecznego we Wrocławiu. To
były prawdziwe jego pasje, których nie zamieniłby na nic innego.
Stanisław Kotełko zawsze kochał góry. Za
piękno i spokój. Morze nie pociągało go nigdy
przez swoją monotonię i przewidywalność. Nie

ma tego w górach, w których zmiana perspektywy czy nawet pogody następuje niemal co pół
godziny. Poza tym góry to cisza i brak tłumów,
za którymi pan Stanisław nie przepada. Podobnie, jak pan Zagłoba, którego powiedzonka lubi
cytować. Choćby to: „Co raz było chamem, do
końca chamem zostanie”. Nie pamięta swojej
pierwszej przeczytanej książki. Ale jest sporo
takich, do których wraca - często m.in. Bułhakow, Eco, Marquez, Llosa, Hemigwey. A
z literatury polskiej Sienkiewicz i Mickiewiczowski „Pan Tadeusz”. To są takie pozycje,
obok których nie może przejść obojętnie. Pan
Stanisław mimo swoich osiemdziesięciu dwóch
lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalno-społecznym miasta. Należy do zespołu
redakcyjnego Encyklopedii Świdnickiej. Mimo rezygnacji z funkcji prezesa Towarzystwa
Regionalnego Ziemi Świdnickiej bierze udział
w jego pracach, współuczestniczy w różnych
ukazujących się publikacjach i ma nadzieję,
że jeszcze trochę może coś z siebie dać, póki
zdrowie mu na to pozwoli. Dzięki niemu ocalało w mieście wiele zabytkowych obiektów.
Dzisiaj wraz z TRZŚ stara się obronić przed
zniszczeniem i dewastacją starą stację pomp
przy ulicy Bokserskiej. Chciałby na jej terenie
stworzyć muzeum techniki. Obiekt ten jest jednym z najciekawszych miejsc świadczących
o rozwoju techniki pod koniec XIX wieku. Historyk z zamiłowania i ogromnej pasji. Gdyby
mógł wybrać epokę, w której chciałby żyć, byłaby to starożytność albo średniowiecze.
Stanisław Kotełko uważa, że zdecydowanie
największym sukcesem jego życia jest praca
z młodzieżą. Był dla wielu pokoleń świdniczan prawdziwym autorytetem. Największą
nagrodą są dla niego słowa podziękowania
od uczniów, których uczył czterdzieści lat temu a spotyka ich do dzisiaj. Ma wiele takich
sytuacji, w których słyszy – „ Dziękuję za to,

co od pana otrzymałem”. Partnerskie traktowanie młodzieży i wypracowane dzięki temu
relacje to najważniejszy element w dorobku
jego życia.
Nie przepada za majsterkowaniem i kuchennymi wyzwaniami. Uważa, że tam najlepiej
sprawdza się jego żona Danuta, której rzadko kto może dorównać. Jej mistrzowska ręka
sprawdziła się przez całe wspólne życie. Żona jest także miłośniczką pracy w ogrodzie,
za czym nasz bohater, niestety, nie przepada.
To chyba nieliczne zajęcia obce panu Stanisławowi. Jest natomiast bardzo zaprzyjaźniony
ze swoim komputerem. Swobodnie czuje się
w wirtualnej rzeczywistości, wykorzystując ją
do swojej pracy, a czasami dla rozrywki. Jak
na osiemdziesięciolatka to prawdziwa rzadkość
świadcząca o otwartości i odwadze.
Z kimkolwiek rozmawiałem na jego temat,
zawsze słyszałem podobne określenia – autorytet, związany od lat ze Świdnicą, ciepły,
empatyczny, skarbnica wiedzy, wyśmienity gawędziarz i erudyta, przedwojenna klasa i maniery, przyjazny i serdeczny. Sam podpisuję się
pod tym obiema rękami. Stanisław Kotełko to
wyjątkowy człowiek, z rzadkiej grupy zanikającej ze współczesnego świata.
Czy przeżywszy ponad osiemdziesiąt lat,
mając tak ogromny bagaż doświadczeń, można mieć jeszcze jakieś marzenia? A jeśli tak,
to jakie?
- Mam marzenie, żeby umrzeć szybko i bezboleśnie. Miałem w swoim życiu nadmiar wrażeń i w związku z tym w tej chwili potrzebuję
jedynie spokoju. Wojna, wszystkie powojenne
zakręty historii, w których czynnie uczestniczyłem to bardzo dużo. Można by tym obdzielić co najmniej trzy życia ludzkie. Dlatego
dzisiaj nie mam marzeń w kierunku szukania
czegoś nowego.
»» Wacław Piechocki
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Będziemy
Trzecią siłą polityczną!
тт Dzień dobry.
Zdecydowała się Pani
kandydować do Sejmu.
Skąd ta decyzja?
Jesienią zeszłego roku Janusz Palikot wystąpił
z Platformy Obywatelskiej.
Zaprezentował wtedy Polakom program naprawy
i rozwoju naszego państwa.
Takiego programu wcześniej
jeszcze nikt nie opracował.
Takich pomysłów i tak bliskich rzeczywistości recept
na poprawę funkcjonowania
systemu gospodarczego żaden polityk nie miał odwagi
przedstawić obywatelom. Jako oddolna społeczna inicjatywa zorganizowaliśmy się,
stworzyliśmy stowarzyszenie oraz partię popierającą
Janusza Palikota. Teraz walczymy o wejście do Sejmu,
aby móc zrealizować nasze
postulaty.
тт Co Pani zdaniem trzeba
zmienić w pierwszej
kolejności?
Chciałabym zmienić prawo tak, aby urzędnicy odpowiadali za podejmowane
decyzje, a inicjatywa i przedsiębiorczość Polaków nie były
tłumiona przez mechanizmy
biurokracji. Ruch Palikota proponuje wiele ułatwień. Zasada
milczącej zgody, oświadczenie zamiast kosztownych zaświadczeń, ograniczenie czasu
trwania wydawania decyzji
administracyjnych to tylko
niektóre z przygotowanych
przez nas zmian.
Równie ważnym zadaniem
jest poszukiwanie oszczędności w budżecie państwa a nie
kieszeni podatników. Należy
zlikwidować powiaty, a zaoszczędzone w ten sposób
środki przekazać gminom,
które są fundamentem samorządności w Polsce i najskuteczniejszym elementem
obecnego podziału administracyjnego. Następnie należy
połączyć KRUS z ZUS-em.
Samo połączenie tych instytucji sprawi, że państwo zaoszczędzi miliardy złotych.
тт Rządzenie państwem
to jednak nie tylko
liczenie pieniędzy...
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę jak często straty
finansowe pociągają za sobą
inne, związane z utratą prestiżu Polski oraz stratą tego,

czego wartość jest w ogóle nie
do zmierzenia – życia Polaków. Sama misja w Afganistanie kosztowała nas w 2010
roku prawie 2 miliardy złotych. Co więcej, nikt oprócz
Janusza Palikota nie mówi
głośno o śmierci polskich żołnierzy. W listopadzie, kiedy
jechaliśmy na manifestację
pod Pałacem Prezydenckim
zorganizowaną przez Ruch
Poparcia Palikota, żądaliśmy
wycofania polskich żołnierzy
z Afganistanu. Wtedy Janusz
Palikot wspomniał 22 zabitych
w Afganistanie. Nie minął rok
od tego wiecu, a w sierpniu
zginął dwudziesty dziewiąty
żołnierz. Ta krew przelewana
jest na cudzej wojnie, w której uczestniczymy niepotrzebnie i bez żadnej korzyści dla
Polski. Wspominamy ofiary
katastrofy smoleńskiej, a brak
dróg i zły stan tych, które są
obecnie użytkowane, kosztuje
tygodniowo życie tyle osób,
ilu zginęło w Smoleńsku.
тт Macie już jako Ruch
Palikota pierwsze
sukcesy?
W zeszłym miesiącu udało
nam się zebrać ponad pięć tysięcy podpisów, koniecznych
do rejestracji listy kandydatów Ruchu Palikota w okręgu
wałbrzyskim. Podobny sukces
wypracowaliśmy we wszystkich czterdziestu okręgach
wyborczych w całym kraju.
Samo zorganizowanie struktur, liczących tysiące członków przyniosło nam sporo
satysfakcji.
W ostatnich tygodniach
miałam okazję usłyszeć od
bardzo wielu wyborców, ile
pokładają nadziei w naszych
propozycjach programowych
i w nas, nowych ludzi w polityce. Zanim zaczęłam zbierać podpisy pod listami, nie
przypuszczałam, że w społeczeństwie panuje aż tak
wielkie rozgoryczenie rządami Platformy Obywatelskiej i PiS-u.
тт Jakie zmiany
w kierowaniu państwem
postuluje Ruchu
Palikota?
Trzeba zacząć od reformy Sejmu, która zmniejszy
koszty jego funkcjonowania.
Chcemy ograniczenia liczby
posłów do 300. Zaoszczędzimy także setki milionów zło-

Chcemy ograniczenia
liczby posłów do
300. Zaoszczędzimy
także setki milionów
złotych likwidując
Senat, który tylko
niepotrzebnie wydłuża
proces stanowienia
prawa. Wprowadzenie
głosowanie przez
Internet również
byłoby znakomitym
rozwiązaniem
ograniczającym koszty
przeprowadzenia
wyborów
- mówi Halina
Szymiec-Raczyńska,
kandydatka
do Sejmu RP

tych likwidując Senat, który
tylko niepotrzebnie wydłuża proces stanowienia prawa.
Wprowadzenie głosowanie
przez Internet również byłoby znakomitym rozwiązaniem
ograniczającym koszty przeprowadzenia wyborów.
Osobną kwestią jest finansowanie partii politycznych.
Chcemy, aby 2,5% odpisywanego podatku, a nie jak
dotychczas 1%, przypadło
tej organizacji, którą wybierze sam obywatel – nie tylko
stowarzyszeniom, ale także
partiom politycznym, kościołom albo związkom wyznaniowym
W strukturze rządu chcielibyśmy przekształcić Mi-

nisterstwo Gospodarki
w Ministerstwo Przedsiębiorczości, które szczególnie
wspierałoby małe i średnie
przedsiębiorstwa.
тт Jaki stosunek do
Kościoła ma Ruch
Palikota?
Stosunek do Boga i wiara
są indywidualnymi sprawami każdego człowieka. Neutralność światopoglądowa ma
charakter zasady konstytucyjnej. Natomiast wykorzystywanie środków z budżetu
do wspierania finansowania Kościoła jest kompletnym nieporozumieniem. Te
środki należą się edukacji, inicjatywom obywatelskim czy
parom przyszłych rodziców,

starających się o dziecko drogą zapłodnienia in-vitro.
тт Co odróżnia Ruch
Palikota od innych partii?
Oprócz naszego lidera,
Ruch Palikota to ludzie, którzy nie należeli wcześniej do
żadnych innych partii. Proszę
zwrócić uwagę co obserwujemy w przypadku SLD , PiS
i PJN. Kandydaci, mając na
uwadze własne kariery a nie
poglądy, zmieniają partie jak
rękawiczki.
Mamy swoją wiarygodność jako jedyni, którzy nie
są uwikłani w wielkie afery
ostatnich lat. Kolejne głośne
nadużycia i przestępstwa ludzi władzy wstrząsały polską
sceną polityczną za czasów

rządów SLD, PiS i PO. Trzeba z tym skończyć, stawiając na nowych ludzi, którzy
osiągnęli już swój sukces zawodowy we własnych przedsiębiorstwach.
тт Na jakie poparcie
państwo liczą?
Jestem przekonana że będziemy trzecią siłą polityczną
w parlamencie, która w następnych latach zdobędzie
jeszcze lepsze miejsce. Jestem przekonana, że wyborcy obserwując dobre efekty
naszej obecności w Sejmie,
a być może nawet w rządzie,
nie będą w przyszłości wahać się. Zapraszam Państw
do głosowania.
тт Dziękuję.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Poparcia Janusza Palikota
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Huk armat, lament rannych
Świdnica zdobyta

W bojach 1 października 2011 roku wzięło udział ponad stu żołnierzy z regimentów historycznych z Polski, Czech i Niemiec,
a wszystko to w ramach IV rekonstrukcji historycznych bitew – Świdnica 2011.

D

wieście pięćdziesiąt lat temu pod murami twierdzy świdnickiej rozegrała się wielka bitwa, z której zwycięsko wyszły wojska austriackiego generała Laudona.
Na pamiątkę tych wydarzeń z roku 1761, na Fleszy Jawornickiej w Świdnicy ponownie naprzeciw siebie stanęli Prusacy i Austriacy. Inscenizacja zgromadziła setki
mieszkańców Świdnicy. - Świetny pomysł. Idealna lekcja żywej historii - mówi pan Mariusz, który na pole bitwy przybył z 10 - letnim synem.
Więcej zdjęć na www.swidnica24.pl

20
- Świdnicki Ośrodek Kultury przez lata nie znalazł
sposobu na zwiększenie
atrakcyjności Galerii Fotografii tak, by miejsce to było
chętniej i częściej odwiedzane przez świdniczan i turystów - tłumaczy Waldemar
Skórski, zastępca prezydenta
Świdnicy. Tymczasem pomysł na ożywienie ma Paweł
Sokołowski, który w Świdnickim Ośrodku Kultury odpowiada za działalność GF.
W tym i w ubiegłym roku
Sokołowski do GF zaprosił
młodych twórców do wystaw
w ramach autorskiego projektu Young Professional. Gościliśmy także nestorów
polskiej fotografii Krzysztofa
Cichosza i Stefana Wojneckiego - dodaje Sokołowski.
Jego zdaniem GF ma swoją
renomę, przyciąga znakomitych twórców jest świetnym
produktem eksportowym,
zbudowanym na solidnych
fundamentach.
Co się takiego stało, że
miasto zdecydowało się na
oddanie GF w prywatne ręce? - Z analizy wynika, że
– oprócz wernisaży wystaw
– galerię miesięcznie odwiedza ok. 10 osób. To oznacza, że miesięczny dochód
ze sprzedaży biletów wynosi 10 zł. Jednocześnie koszty
utrzymania nie są małe – zatrudnienie 1,5 etatu to koszt
blisko 37 tys. złotych brutto,
a samego funkcjonowania to
kolejne 15 tys. rocznie, do tego dochodzą jeszcze koszty
organizacji imprez - wylicza
Skórski. Według radnej Beaty
Moskal - Słaniewskiej, prywatnie miłośniczki fotografii, nie można w ten sposób
podchodzić do tematu. Mia-
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Galeria Fotografii
w prywatne ręce
E

dward Hartwig, Zofia Rydet, Adam Bujak, Arturo Mari, Antanas Sutkus, Paweł Pierściński to tylko część z długiej listy wielkich nazwisk autorów fotografii, których prace można było podziwiać
w świdnickiej Galerii Fotografii. Założona w roku 1983 galeria odchodzi do lamusa. Władze miasta postanowiły przekazać to wyjątkowe miejsce prywatnemu przedsiębiorcy. Właśnie ogłoszono przetarg na
wynajem Galerii Fotografii. Powód jest banalnie prosty. Ogromne koszty utrzymania i brak koncepcji
na ożywienie tego miejsca.

sto swoim mieszkańcom musi zagwarantować dostęp do
sztuki. Chodzi przecież o rozwój intelektualny i kulturalny. - Galeria Fotografii, która
ma charakter wystawienniczy, w odróżnieniu od ga-

lerii komercyjnej nigdy nie
będzie przynosić zysków mówi Beata Moskal - Słaniewska.
Co w takim razie będzie
znajdować się w tym miejscu? Kawiarnia, herbaciarnia?

Jedno jest pewne, alkoholu
i restauracji w Galerii Fotografii nie będzie. - Chcemy, by galerię poprowadziła
osoba z pomysłem. Naszym
warunkiem jest utrzymanie
funkcji wystawienniczej

i zapewnienie atrakcyjnego programu artystycznego,
który przyciągnie widzów.
Nie zakładamy dotowania
działalności galerii, koszty
funkcjonowania placówki
będą po stronie prowadzą-

cego obiekt. Miasto i Świdnicki Ośrodek Kultury nadal
będą korzystać z galerii, by
organizować cykliczne imprezy czy projekty. To są
warunki wyjściowe, a elementem konkurencji będzie opłata za korzystanie
z miejsca - tłumaczy Waldemar Skórski. Minimalną
stawkę miesięcznego czynszu za Galerię miasto ustaliło
na kwotę 1350,00 zł netto.
Cena wynajmu zawiera ryczałtową opłatę za używanie
energii elektrycznej, wody,
centralnego ogrzewania, kanalizacji.
Najemca będzie musiał
spełnić szereg warunków,
jakie stawia miasto. Galeria
winna uzupełniać ofertę miasta Świdnicy, kierowaną do
jego mieszkańców. Musi być
otwarta przez 12 miesięcy
w roku. Działalność galerii
powinna być skierowana do
odbiorców zróżnicowanych
pod względem wiekowym
oraz pod względem zainteresowań. Oprócz działalności
artystycznej, w galerii może
być prowadzona działalność
gospodarcza w postaci sprzedaży dzieł sztuki wszelkiego
typu oraz herbaciarnia lub
kawiarnia. Sprzedaż alkoholu (oprócz alkoholu występującego jako dodatek do
kawy) oraz działalność gastronomiczna (sprzedaż posiłków, za wyjątkiem ciast
i deserów towarzyszących
kawie) jest niedozwolona. Oferty zostaną otwarte
14 października o godzinie
12:00 i wtedy dowiemy się,
co tak naprawdę stanie się
z Galerią Fotografii.
»» Tomasz Pietrzyk

City Walk. Spacer po mieście z nagrodami
Konkurs promujący Książęcą Trasę Turystyczną w Świdnicy rozstrzygnięty. Mimo że uczestnictwo w konkursie nie było łatwe, wymagało
dużej wiedzy historycznej, umiejętności plastycznych i fotograficznych, to wpłynęło aż 27 prac. Na specjalne wyróżnienie zasłużyli:
Anna Badowska i Koło Turystyczne PTTK „To tu to tam” z Młodzieżowego Domu Kultury – za estetykę pracy.
Oto zwycięzcy:
I miejsce – Patrycja Pałka – w nagrodę otrzymał:
- nagroda pieniężna w wysokości 600 zł brutto,
- talon na zakupy w salonie Empik o wartości 100 zł,
- moneta promocyjna i gadżety związane z projektem „Citywalk”,
- przedstawienie laureata na portalu Swidnica24.pl,
- bezpłatne ogłoszenie na portalu Swidnica24.pl;
II miejsce – Michał Spisak – w nagrodę otrzymał:
- nagroda pieniężna w wysokości 400 zł brutto,
- talon na zakupy w salonie Empik o wartości 50 zł,
- moneta promocyjna i gadżety związane z projektem „Citywalk”,
- bezpłatne ogłoszenie na portalu Swidnica24.pl;
III miejsce – Paweł Ganowski – w nagrodę otrzymał:
- nagroda pieniężna w wysokości 200 zł brutto,
- talon na zakupy w salonie Empik o wartości 50 zł,
- moneta promocyjna i gadżety związane z projektem „Citywalk”,
- bezpłatne ogłoszenie na portalu Swidnica24.pl;
otrzymuje:
Wyróżnienie w konkursie oraz nagrody (moneta promocyjna i gadżety związane z projektem „Citywalk” ) przyznano Aleksandrze
Bieniuk. Drugie wyróżnienie w konkursie oraz nagrodę (moneta
promocyjna i gadżety związane z projektem „Citywalk”) przyznano Annie Lipskiej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
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Przygotowując się do tego
tematu przeczytałam, że każda śląska gospodyni, oprócz
marynat i kiszonek, w spiżarni trzymała właśnie dynię.
Zastanawiające, bo nie miała
ona szerokiego zastosowania
w kuchni. Przynajmniej nie
w czasach mojego dzieciństwa, z którego co najwyżej
kojarzę dynię na kwaśno i suszące się pestki. Dlatego tym
większa jest moja radość, że
to właśnie dynia okazała się
prawdziwym Kopciuszkiem.
Wyszła z cienia i z tęgiej,
gruboskórnej postaci przekształciła się w całą gamę
pyszności. A jednym z jej cudownych wcieleń jest zupa
pomarańczowo-dyniowa. Ta
gęsta zupa ma kremową konsystencję oraz piękny złoty kolor.

Czary Penelopy:
Dynia z pomarańczą
Z

apewne większość dziewczynek marzy o przejażdżce dyniową karetą, niczym Kopciuszek jadący na bal... Ale czy ktoś zastanawia się, jakie tęsknoty miała dynia?

Przygotowanie:

1.

Rozgrzać oliwę w dużym garnku, wrzucić
pokrojoną cebulę i dusić
3-4 minuty, aż będzie miękka. Dodać czosnek oraz dynię
i dalej dusić przez 2 minuty,
stale mieszając.
Wlać bulion, sok z pomarańczy, dołożyć otartą skórkę i 2 łyżki tymianku.
Przykryć i podgrzewać dalsze 20 minut, aż dynia zmięknie.
Zawartość garnka
zmiksować na puree,
doprawić solą i pieprzem
i imbirem.
Zmiksowaną zupę wlać
do garnka i rozprowadzić z mlekiem. Całość podgrzewać 2-3 minuty, ale nie
gotować.
Gotową zupę wlać do
miseczek lub talerzy,
udekorować pestkami dyni

2.
3.
4.
5.

Potrzebujemy
1 kg dyni pokrojonej w dużą kostkę
2 łyżki oliwy lub oleju z orzechów włoskich,
2 średnie posiekane cebule
2 ząbki czosnku rozgniecione
1,5 l bulionu warzywnego lub drobiowego
sok i skórka z jednej pomarańczy
3 łyżki świeżego tymianku
sól i pieprz
150 ml mleka
szczypta imbiru
Do podania:
świeżo zmielony pieprz , prażone pestki dyni
lub grzanki
Fot. Studio Archidekor

można podawać ze świeżym
pieczywem lub z grzaneczkami na maśle przysmażonymi.
Posypać świeżo zmielonym
czarnym pieprzem.
Polecam. Cudownie rozgrzewa i wybornie smakuje po długim jesiennym spacerze.
Zachęcam Was do jedzenie

dyni, która jest bardzo wdzięcznym, smacznym i niebywale
delikatnym warzywem. Daje
nieograniczone możliwości kulinarne. Warzywa dyniowate są
bardzo szeroko używane w kuchniach całego świata, zwłaszcza
w kuchni amerykańskiej. Dzięki
hiszpańskim żeglarzom, którzy

w XVI wieku przywieźli ją do
Europy, bardzo szybko zadomowiła się i na naszym kontynencie
- zwłaszcza w Europie zachodniej i południowej. Zupa, którą zaproponowałam pochodzi
z Włoch. Smacznego!
»» Penelopa
Rybarkiewicz-Szmajduch

h Kim jest czarodziejka?

P

enelopa Rybarkiewicz-Szmajduch – projektant
wnętrz, architekt, właścicielka i szefowa studia
architektury wnętrz ARCHIDEKOR, niewielkiej pracowni projektowej mieszczącej się na poddaszu świdnickiego starego miasta. Pracownię prowadzi wspólnie
z mężem – również architektem.
Mama dwóch cudownych córeczek. W kuchni – czarodziejka. O jej wyjątkowym talencie przekonali się znakomici goście bankietów, urządzanych przy okazji Festiwalu
Bachowskiego.
Gotowanie stało się jej pasją jeszcze podczas studiów. Wciąż
poszukuje i próbuje nowych doznań smakowych, czerpiąc zarówno z kuchni nowoczesnej jak i ze starych staropolskich przepisów. Uważa, że każdy posiłek, który udaje
się jej zjeść wspólnie ze swoją rodziną to święto. Dlatego
na stole i w kuchni nie może być nudy. Jeśli zaprosi cię
na przyjęcie, już możesz czuć się podekscytowany, bo
swoich gości potrafi zaskoczyć zawsze. Do przygotowania
menu podchodzi jak do projektu wnętrza – zestawienie z
sobą poszczególnych elementów musi z czegoś wynikać
i wzajemnie się uzupełniać – na przypadkowość nie można sobie pozwolić.
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Nasza propozycja - Rozdajemy książki
R

ozpoczynamy nową akcję, która w swojej prostocie i przejrzystości nie
ma sobie równej, a jednocześnie może się stać kwintesencją dzielenia się
radością z czytania. Będziemy rozdawać książki. Może nie nowe i pachnące
farbą drukarską, ale takie, które do lat żyją swoim życiem. Przeczytane i gromadzone przez lata na półkach, a dzisiaj, gdy czujemy się przytłoczeni przez
ich nadmiar, mogące nieść uśmiech i radość innym.
Będą to różne działa i klasyka, i literatura współczesna, i wydawnictwa
popularnonaukowe, i poradniki. Wszystko, co tylko
dotrze do nas, przekażemy
6 grudnia, w dniu świętego
Mikołaja tym, który przyjadą do świdnickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
przy ulicy Długiej, w świeżo
odremontowanym budynku
naprzeciwko katedry. Tam
można będzie wybrać sobie to, na co będziemy mieli ochotę. Bez ograniczeń

i żadnych warunków. Ale by
nasza akcja „Zrób sobie prezent” miała jakiś sens i pozytywny wymiar dla innych
potrzebujących, proponujmy,
by każdy, kto weźmie jedną,
czy więcej książek wrzucił
dowolny datek na cele charytatywne. Na razie jeszcze
nie określiliśmy takiego celu. Ale odwołujemy się także
do Was, nasi Czytelnicy, byście podpowiedzieli nam, jakie miejsce, organizację czy
instytucję można wesprzeć
dzięki naszej akcji. Może

Akcje z książką
w tytule

J

est ich sporo, ale łączy ich przedmiot zainteresowania – książka. Dla jednych jest to „uwalnianie
książki"; dla innych jej przekazywanie. Nie ważna
jest nazwa, a tylko cel. Uwalnianie książki czyli popularny na całym świecie bookcrossing narodził
się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Do tej
pory w akcji tej wzięło udział 130 krajów.
walnianie książki jest akcją, która ma na celu popularyzowanie czytelnictwa a także obdarowywanie książki drugim życiem. Akcja ta to
także świetna zabawa a nawet moda. Zasady nie
są skomplikowane. Książkę może uwolnić każdy.
Miejscem, w którym wprawiamy książki w proces
uwalniania jest różne w zależności od miasta lub
wsi, w której dochodzi do uwolnienia. Najczęściej
jest to miejscowa biblioteka lub centrum książki. To
właśnie tam książka zostanie przez uczestników
akcji oznaczona. Po przeczytaniu książki można
ją przekazać dalej np. zostawić w autobusie, kawiarni, szkole lub w miejscu specjalnie do tego
wyznaczonym.

U

to być wybrany Dom Dziecka, albo jakaś nieduża biblioteka – dzielnicowa lub
szkolna. Będziemy czekali
na Wasze propozycje. Co do
wysokości datków – panuje
pełna dowolność, ale może
nie powinno być to mniej
niż 1 zł.
Książki do darowania
będą pochodzić z naszych
zbiorów. Ale z radością
przyjmiemy także Wasze dary. Im będzie ich więcej, tym
więcej uśmiechów i radości
rozdamy w dniu świętego

Mikołaja. Akcji tego typu
jest coraz więcej i nie mamy
zamiaru prześcigać się z organizatorami jakiejkolwiek
z nich. Jesteśmy zdania, że
dzisiaj, gdy tradycja czytania
jakby odchodzi w zapomnienie, każda zachęta do sięgnięcia po książkę ma sens.
Bez względu na podtekst
i intencje. Bo, jak mawiają
zakochani w nich – „Książka to nowy świat”; „Książka to przyjaciel, który nigdy
ciebie nie zdradzi”. Pewnie
traktować można te sentencje jak banały, ale niech tam,
każdy ma prawo do oceny.
Dla mnie życie bez książki
nie miałoby sensu. Dlatego
chcemy dzielić się nimi z tymi, których nie stać na ich
kupno. Zapraszamy wszystkich do udziału w naszej nowej akcji.
»» wp
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FC Samba mistrzem
w „dorosłe piłkarzyki“
W

spaniała pogoda, fantastyczne humory, mnóstwo widzów i zacięta, pełna poświęcenia walka! W znakomitej atmosferze w sobotnie popołudnie rozegrany został I Turniej w „dorosłe piłkarzyki”.

Na zaproszenie organizatorów – Swidnica24.pl,
OSiR-u, Urzędu Miasta i
Cafe, Pub&Club Fosa odpowiedziało 10 drużyn. Wątpliwości, kto jest najlepszy,
nie zostawił zespół FC Samba, wygrywając w finale 7:
3 z FC Mrzygłocka i zdobywając puchar prezydenta miasta. Druga na podium
drużyna otrzymała puchar
Swidnica24.pl. III miejsce
i puchar OSiR-u przypadł
w udziale drużynie Busem
przez świat.
Zawody systemem pucharowym zostały rozegrane w
„Fosie” na placu św. Małgorzaty. W rolę piłkarzyków na
dmuchanym boisku wcieliły
się drużyny: Tygodnik Świd-

тт FC Samba – mistrzowie turnieju zagrali w składzie:
Kamil Szczygieł, Gracjan Klimczak, Jakub Rosiak,
Adrian Krzynalski i Kewin Oskwarek. Chłopcy mają od 15
do 17 lat i na co dzień grają w świdnickiej Polonii.
nicki, OSiR, Swidnica24.pl,
Świło Team, Busem przez
świat, FC Mrzygłocka, FC
Pstryczki, Czesi Team, Gimnazjaliści Team i FC Samba.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę monety
kolekcjonerskie – 1/3 talara
z wizerunkiem Fryderyka II
Wielkiego.

Najwięcej kłopotów zawodnikom dostarczyła konkurencja przeciągania tira.
Scania ważąca prawie 8
ton wygrała tylko z jednym
zawodnikiem. Kazimierz
Markowicz scanię przeciągnął na odległość 5,5
metra. Biorąc pod uwagę
jego wiek – 59 lat to i tak
wielki sukces. Zawodnicy
zmierzyli się także w martwym ciągu z ważącą 180
kg sztangą.
Przeciągali armatę z czasów
II wojny światowej, unosili
nad głową belkę ważącą 80
kg. Podczas zwodów rozegrano dwie konkurencje dla
publiczności. Pierwszą wy-

Jastrząb
numerem
jeden
Ś

widniczanin Wojciech Jastrząb po raz drugi z rzędu został najsilniejszym mężczyzną
w Świdnicy. Jastrząb nie miał sobie równych,
zgarniając komplet punktów w każdej konkurencji.
W niedzielne popołudnie na obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji rozegrano Mistrzostwa Świdnicy Strong Man 2011.

Wojciech Jastrząb, Mistrz Świdnicy Strong Man 2011

grał Michał Lewandowski,
drugą Adam Stankiewicz
kolejne miejsce zajął Janusz
Sawko. Stankiewicz sztangę
ważącą 60 kg w martwym
ciągu podniósł 45 razy. W
zawodach udział wzięło 8
zawodników.

Klasyfikacja końcowa
Mistrzostw Świdnicy
Strong Man 2011
1. Wojciech Jastrząb (Świdnica) – 40pkt.
2. Piotr Augustyniak (Świebodzice) – 34
3. Marcin Niklaszewski (Jaroszów) – 29
4. Marcin Modrzejewski
5. Mariusz Pachut
6. Mateusz Głaz
7. Bartłomiej Rogoziński
8. Kazimierz Markowicz
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Piłkarze z Domu Dziecka na pudle
W ostatni weekend września grupa jedenastu młodych
piłkarzy z Domu Dziecka w
Bystrzycy Górnej wzięła
udział w Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Domów Dziecka
w Warszawie “Nadzieja na
Euro”. W turnieju rozgrywanym na boisku KS Drukarz
i na boiskach Orlika, swoje
mecze rozegrało 30 drużyn z
Domów Dziecka z całej Polski, ale także zaproszone drużyny z Ukrainy, Rosji, Czech,
Słowacji, Francji i Anglii.
W pierwszym dniu mistrzostw, do południa, ekipa
z Bystrzycy Górnej rozegrała
swoje mecze grupowe z Domami Dziecka w Kołaczkowie, Warszawie i Falbogach
k/Warszawy. Tę fazę turnieju
chłopcy zakończyli na pierwszym miejscu w grupie, remisując z Kołaczkowem
1:1 i pokonując Warszawę
3:0 i Falbogi 6:0. Po południu odbyła się druga runda
turnieju rozgrywana systemem pucharowym. W 1/16
Bystrzyca pokonała, wydawać by się mogło, przynajmniej fizycznie, silniejszą
drużynę z Rybnika 3:0. Najlepszym zawodnikiem z drużyny DDZ “Orlik” Bystrzyca
Górna to bez wątpienia Maciej Pieniążek, grający na co
dzień w LZS Bystrzyca Górna, którego wyłapał obserwator turnieju, były trener kadry
narodowej Andrzej Strejlau.
Były selekcjoner podkreślał niesamowitą szybkość

Maćka oraz jego niezwykłe
umiejętności strzeleckie lewą
nogą. Zaproponował mu nawet udział w treningach reprezentacji narodowej do lat
21. Na wyróżnienie zasługują również Piotr Maizels –
napastnik, Daniel Pieniążek
– środkowy obrońca i Paweł Witkowski – bramkarz.
Wieczorem odbył się mecz
towarzyski Polscy Aktorzy
kontra reprezentacja złożona z wyróżnionych zawodników turnieju “Nadzieja na
Euro”. W tym meczu DDZ
Bystrzyca Górna reprezentował Piotr Maizels. Aktorzy
okazali się lepsi od młodych
piłkarzy wygrywając spotkanie 5:2.
W drugim dniu mistrzostw
odbył sie turniej narodowych
reprezentacji. Trójka chłopców z DDZ Bystrzycy Górnej: Maciej i Daniel Pieniążek
i Piotr Maizels została zaproszona do gry w zespole Polska 2, która po kolei pokonała
Czechy 2:0, Polskę 1 2:1, Słowację 4:0. Maciej Pieniążek,
choć grał krótko, strzelił 4
bramki w trzech meczach,
popisał się też wspaniałymi asystami. Tym samym
Polska 2 trafiła do finału z
Ukrainą, przegrywając, niestety, z bardzo dobrze grającymi chłopcami 5:2. Nasz
najlepszy zawodnik Maciej
Pieniążek został zaproszony do drużyny, która zagrała
przeciwko kadrze “ORŁÓW”
nieżyjącego trenera Kazimierza Górskiego. Orły pomimo

S

rebrny medal Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Domów Dziecka przywiozła
drużyna Domu Dziecka z Bystrzycy Górnej. To nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzymali podczas Mistrzostw. Maciej Pieniążek został zauważony przez byłego selekcjonera reprezentacji narodowej. Andrzej
Strejlau zaproponował Maćkowi udział w treningach reprezentacji narodowej do lat 21.
swojego wieku, nadal reprezentują wysokie umiejętności techniczne i doskonale
rozumieją się na boisku. W
meczu trwającym 2 x 20 minut mecz zakończył się wynikiem 7:2. W reprezentacji
Orłów zagrali m.in. Lesław
Ćmikiewicz, Zygmunt Kalinowski i wielu innych.
Młodzi piłkarze przywieźli do Bystrzycy cenne srebrne medale i mnóstwo nagród
rzeczowych. Oprócz samej
gry organizatorzy zapewnili
dzieciom sporo innych rozrywek, takich jak pokaz świateł laserowych, spotkania z
braćmi Żewłakow, aktorem
Jarosławem Jakimowiczem,
byłymi trenerami kadry Jerzym Engelem, Andrzejem
Strejlauem, komentatorem
Tomaszem Zimochem. Na
stadionie pokazali się również politycy m.in. marszałek Marek Borowski. W tym
miejscu wypada podziękować tym, którzy wsparli
młodą ekipę piłkarzy z Domu Dziecka. Starosta powiatu świdnickiego Zygmunt
Worsa użyczył 9-cio osobowego busa, aby dzieci mogły dojechać do Warszawy.
Cukrownia w Pszennie (Sudzucker) zakupiła wszystkim

uczestnikom firmowe buty
i getry. Kierownictwo LZS
Bystrzyca Górna podarowało
młodym piłkarzom koszulki
i spodenki.

Dobry mecz MKS-u
P

o wielu perypetiach związanych z tym, w której lidze występować będą zawodniczki MKS-u Świdnica, pod koniec września do Świdnicy dotarły dobre wieści. PZPS zdecydował, że świdniczanki
wystąpią w drugiej grupie II Ligi.

Na swój pierwszy mecz podopieczne Magdaleny Antoniak
wyjechały podobnie jak nasi
szczypiorniści do Opola, aby
zmierzyć się z tamtejszym SMS
II LO Opole. Nazwa przeciwniczek może być trochę myląca.
Nie jest to bowiem Szkoła Mistrzostwa Sportowego, a Sekcja
Miłośników Siatkówki. Dużym szokiem dla wszystkich
mogły być warunki, w jakich
przyszło się zmierzyć naszym
siatkarkom. Hala, w jakiej grają zawodniczki z Opola, chyba tylko jakimś cudem została
dopuszczona do tego poziomu

rozgrywek. Wystarczy powiedzieć tylko, że nie było nawet
przedmeczowej prezentacji, bo
szkolna sala gimnastyczna nie
była wyposażona w sprzęt nagłaśniający.
Świdniczanki wzmocniły
się przed tym meczem jedną
zawodniczką. Do zespołu dołączyła Karolina Rodgowska
z Nowej Rudy. Podopieczne
Magdaleny Antoniak w pierwszym secie dostosowały swoją
grę do nie najlepszych warunków. Świdniczanki wyszły do
tej partii stremowane i praktycznie przez całego seta nie

pokazały swoich umiejętności,
przegrywając zdecydowanie
16:25. Na opolanki najwyraźniej rozluźnione tak łatwą
przeprawą w I secie, czekała
bardzo niemiła niespodzianka w kolejnej odsłonie. Set był
wyrównany do stanu 12:12.
Nasze zawodniczki widząc,
że rywal jest do pokonania,
zaczęły grać coraz pewniej.
Funkcjonował blok i wreszcie także atak. Świdniczanki
zaczęły stopniowo odjeżdżać,
wygrywając ostatecznie 25:19.
Trzeci set, mimo początkowego prowadzenia świdniczanek,

był bardzo wyrównany, ale
także w tej partii zawodniczki MKS Świdnica przechyliły
szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 25:23. Warto
zauważyć fakt, że bardzo dziwnie od tego momentu zaczęli
zachowywać się sędziowie. W
3 secie nie wiedzieć czemu dopisali opolankom jeden punkt
za darmo. Widziałem już wiele
prób wydrukowania rezultatu,
ale z tak perfidną spotkałem się
po raz pierwszy. MKS prowadził mimo wszystko 2:1 w setach i nasze młode zawodniczki
stanęły przed szansą na wygra-

тт Drużyna Domu Dziecka w
Bystrzycy Górnej wystąpiła
w składzie: Paweł Witkowski, Daniel Pieniążek, Dariusz Dudzic, Przemysław

Święs, Kacper Słomiński,
Michał Słomiński, Piotr
Maizels, Maciej Pieniążek,
Adam Dudzic, Mateusz Partyka i Krystian Partyka.

nie swojego pierwszego meczu.
Niestety, w 4 secie ponownie
zaczęły popełniać proste błędy. Dobrze funkcjonująca przez
dwa sety maszynka się zacięła.
Proste błędy w przyjęciu i brak
precyzyjnego dogrania do atakujących spowodował , że przegrały19:25 i o wyniku spotkania
decydował TieBreak.
5 set zaczął się bardzo wyrównanie, oba zespoły zdobywały punkt za punkt. Niestety,
po raz kolejny dali o sobie znać
sędziowie, którzy spokojnie -

można to powiedzieć - ustawili
wynik tego spotkania. Arbitrzy
„pomylili się” w decydującym
secie aż 4 - krotnie na korzyść
rywalek i ostatecznie SMS wygrał 15:9 i cały mecz 3:2. Po
meczu świdnicki zespół wpisał
się do protokołu, uznając prace
sędziów za skandaliczną.
тт Skład MKS:, Malina, Bernaciak, Gancarz, Kukla,
Szczurek oraz Gezella,
Woźniak, Krusiewicz Małodobra, Rodgowska
»» Jędrzej

тт W najbliższą sobotę, 8 października, siatkarki MKS-u
Świdnica podejmą w hali na Os. Zawiszów zespół
Politechniki Gliwice. Mecz rozpocznie się o godz. 15.00.
Lp

Zespół

mecze

Punkty

Sety

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Częstochowianka
AZS AWF Katowice
SMS LO2 Opole
KS AZS Gliwice
SMS PZPS II Sosnowiec
Politechnika Częstochowska
GS Krzanowice
MKS Świdnica
Silesia Voley Mysłowice
MCKiS Jaworzno

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

5
4
4
3
3
3
3
1
1
0

6:2
5:3
6:4
3:3
3:3
4:4
3:4
2:3
2:6
1:3

Małe
punkty
170:159
181:153
207:191
134:129
128:134
183:188
150:163
94:107
151:175
96:95
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W trakcie przedsezonowych
przygotowań ŚKPR znacznie przebudował swój skład.
Wzmacnił się kilkoma dobrymi zawodnikami (Marciniak,
Fabiszewski, Pułka i Madaliński), a ze znaczących graczy
stracił jedynie Schodkowskiego, który wybrał grę w II ligowym Śląsku. Pierwszy
sprawdzian na I ligowych parkietach świdniczanie zdali bez
żadnego zarzutu pokonując
na własnym parkiecie AZS
AWF Biała Podlaska 24:21.
Zwycięstwo o tyle cenne, że
zespół z Białej Podlaskiej
sprawił w kolejnej kolejce nie
małą niespodziankę remisując z kandydatem do awansu
Gwardią Opole 23:23 podczas
gry na wyjeździe. Świdnica
w II kolejce nie dała żadnych
szans zespołowi Politechniki Radomskiej wygrywając
35:28, przy czym większą
część drugiej połowy meczu
grał drugi skład. Po dwóch kolejkach ŚKPR miał na swoim
koncie komplet punktów i fotel wicelidera. Lepszego początku nie można było sobie
wymarzyć. Tym bardziej, że
szczególnie w drugim meczu
momentami świdniczanie grali szybką, finezyjną, a do tego
skuteczną piłkę ręczną. Prawdziwy sprawdzian umiejętno-

Nie jest źle z ŚKPR
ści i możliwości I ligowych
zespołu Krzysztofa Mistaka nadszedł w pierwszym
dniu października. Świdniccy szczypiorniści wybrali się
do Opola na mecz z tamtejszą Gwardią. Niemiłą wiadomość przed spotkaniem była
informacja o niedyspozycji
w dniu meczu jedynego kołowego Marciniaka (Sadowski
jest kontuzjowany). To mogło
wprowadzić niepokój w szeregi drużyny, ale nikt się nie
spodziewał, że brak jednego
zawodnika może spowodować
aż taką niemoc wśród świdniczan. Do udanych w tym
spotkaniu ŚKPR może zaliczyć jedynie pierwsze 9 minut
tego spotkania. Gra była wyrównana, a na tablicy widniał
rezultat 5:4 dla gospodarzy. W
ciągu następnych 9 minut opolanie powiększyli swoją przewagę do 6 bramek prowadząc
12:6. Świdniczanie nie umieli sobie poradzić z szybkimi
kontrami Gwardii, a sami nie
za bardzo wiedzieli, jak mają
sforsować bramkę rywali. Im
dalej w las, tym obraz gry był

D

użo łatwiej byłoby oceniać pierwszy miesiąc występów świdnickich szczypiornistów w I lidze,
gdyby nie ostatni mecz z opolską Gwardią. Pierwsze dwa spotkania przed własną publicznością
świdniczanie mogą zaliczyć do udanych, o ostatnim występie pewnie szybko będą chcieli zapomnieć.
Ale od początku....
coraz bardziej jednostronny.
Pierwsza połowa skończyła
się wynikiem 18:9 dla Gwardii, a przed większymi rozmiarami porażki uchronił nasz
zespół Edward Madaliński,
broniąc w ostatnich minutach
4 bardzo trudne piłki. Przed
przerwą świdnicki Klub Kibica, który podąża za zespołem
jak cień, zadawał sobie pytanie, czy uda się jeszcze odrobić straty z pierwszej połowy.
Po kolejnych 10 minutach gry
było już wiadomo, że nie ma
na to żadnych szans. Opolanie
dalej skutecznie kontrowali
akcje świdniczan, a i w ataku pozycyjnym czuli się bardzo dobrze, bez problemu
rozjeżdżając obronę, nawet
wtedy gdy grali w osłabieniu bez jednego zawodnika.
ŚKPR raził niedokładnością

i brakiem pomysłu na grę. W
ataku pozycyjnym był tak skuteczny, jak Tomasz Adamek
w 10 rundzie walki z Witalijem Kliczko. Raz po raz rzuty świdniczan obijały ściany
i banery reklamowe zawieszone w hali Gwardii. A jeśli
piłka leciała w światło bramki, w większości przypadków
łapał ją opolski bramkarz. Na
10 minut przed końcem Świdnica przegrywała już 26:14.
Jak na złość punktów zespół
nie zdobywał nawet z rzutów
karnych, w całym meczu zaprzepaszczając 3 takie okazje.
Obraz gry nie uległ zmianie
do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie Gwardziści
wygrali 31:20, boleśnie weryfikując umiejętności świdnickiego zespołu, który był
drużyną gorszą. Przegrywał
i nie miał pomysłu na zmianę tej sytuacji. ŚKPR znany
z solidnej i mocnej obrony
w tym meczu musiał przełknąć gorzkie łzy, kiedy zawodnicy z Opola raz po raz
pokazywali, że nie taki diabeł
straszny jak go malują. Czasem, gdy nie idzie w obronie,
można to nadrobić w ataku.
W tym dniu jednak atak pozycyjny w świdnickiej drużynie
nie istniał. Na domiar złego
można było odnieść wrażenie,
że zawodnikom chce się dużo
mniej niż gospodarzom.
Czy należy robić tragedię?
Nie, to o wiele za wcześnie.
Za ŚKPR 3 mecze, wywalczone 4 punkty, wygrane na

swoim parkiecie. Przedsezonowy plan został wykonany
w 100 % Może i dobrze, że
zimny prysznic przyszedł tak
szybko. Przegrana spowoduje zapewne przemyślenia, zarówno w sztabie trenerskim,
jak i u zawodników. U niektórych ostudzi gorące głowy. Paradoksalnie więc ta
przegrana może być pomocną w dalszej perspektywie.
Wszak jak mawiają, czasem
trzeba przegrać bitwę, by wygrać całą wojnę.
Krzysztof Mistak, trener:
Nikt się nie spodziewał, że
beniaminek tak dobrze zacznie rozgrywki. Zdobyliśmy 4 punkty w 3 meczach.
Cieszymy się z tego bardzo.
Przed sezonem bralibyśmy taką zdobycz w ciemno. Ostatni
mecz z Opolem nam nie wyszedł. Szkoda, że przegraliśmy
tak dużą liczbą bramek. Nie
chcę usprawiedliwiać zespołu
ani siebie, ale graliśmy w tym

meczu bez dwóch kołowych.
Adrian Marciniak, filar naszej obrony, rozchorował się
na grypę jelitową, natomiast
Sadowski nie wrócił jeszcze
po kontuzji. Trzeba też pamiętać, że Gwardia ma aspiracje
do awansu i jest klasowym
zespołem. My zdobywamy
pierwsze szlify i chcemy na
dłużej zagościć na parkietach
I ligi.
»» Jędrzej

тт Gwardia Opole - ŚKPR
Świdnica 31:20 (18:9)
Olimpia Piekary Śl.
- AZS AWF Biała
Podlaska 36:23 (16:14)
Piotrkowianin Piotrków ASPR Zawadzkie
36:18 (18:8)
MTS Chrzanów - KSSPR
Końskie 28:37 (16:20)
Ostrovia - Viret
Zawiercie 35:33 (14:18)
Politechnika Radom
- Czuwaj Przemyśl
31:34 (19:16)

тт W kolejnym meczu, w najbliższą sobotę, 8 października,
świdniczanie zmierzą się przed własna publicznością
z liderem rozgrywek zespołem Czuwaj Przemyśl. Mecz
rozpocznie się o godz. 18.00.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zespół
Czuwaj Przemyśl
Gwardia Opole
Piotrkowianin Piotrków
KSSPR Końskie
Olimpia Piekary Śl.
ŚKPR Świdnica
Ostrovia Ostrów Wlkp.
Viret Zawiercie
AZS AWF Biala P.
AZS Radom
MTS Chrzanów
ASPR Zawadzkie

Mecze
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Punkty
6
5
5
5
4
4
4
2
1
0
0
0

Bramki
113:97
89:65
101:78
96:82
98:80
79:80
90:92
100:96
67:83
79:93
88:113
67:108
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˭˭ Antyki i Sztuka

тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZDU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 52cm x
Szerokość: 22cm x Wysokość:
29cm; Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 387
тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZDU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 50cm x
Szerokość: 22cm x Wysokość:
36cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 387
тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZDU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 50cm x
Szerokość: 22cm x Wysokość:
36cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 387
тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZDU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 55cm x
Szerokość: 28cm x Wysokość:
42cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 387
тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZDU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 45cm x
Szerokość: 22cm x Wysokość:
22cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 387
тт SPRZEDAM REKONSTRUKCJĘ
POJAZU KONNEGO - Pojazd
konny wykonany ręcznie
z drewna z okuciami
metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 45cm x
Szerokość: 22cm x Wysokość:
22cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 378
тт SPRZEDAM MINIATURĘ POJAZU
KONNEGO - Pojazd konny
wykonany ręcznie z drewna z
okuciami metalowymi wymiary
gabarytowe: Długość: 60cm x
Szerokość: 20cm x Wysokość:
36cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 606 180 378

˭˭ Biuro i reklama
тт Niszczarka ProOffice
Piranha + Bonus
Witam! Mam do sprzedania
niszczarkę ProfiOffice
PIRANHA EC 7CC całkowicie
nieużywaną, kupioną rok temu
za 250 zł na fakturę, otwieraną
tylko raz, zapakowana w
styropian, do tego dokładam
oprogramowanie COREL
PAINTSHOP (też kupiona za
250 zł), wszystko za jedną
cenę! Nie ma tutaj ściemy.
Odpowiadam na wszystkie
maile z pytaniami. Zapraszam!
Kontakt: 74 6682201

˭˭ Dla dzieci
тт Rower dla dziecka 20”.
Sprzedam rower dla dziecka w
wieku 5-9 lat (rozmiar kół 20").
Rower zadbany z normalnymi
śladami użytkowania. W
100% sprawny. Po wymianie
manetki zmiany przełożeń.
Zainteresowanym prześlę
zdjęcia na maila. Kontakt:
515121637
тт Roan Marita
Wózek polskiej firmy Roan z
Częstochowy. Cechy: duże
pompowane koła, gondola
(regulowane oparcie w
gondoli), spacerówka (montaż
spacerówki przodem lub
tyłem), budka dostosowana

» Og łoszen ia d robne

zarówno do gondoli jak i
wersji spacerowej, fotelik
z możliwością montażu
na podwoziu wózka, w
komplecie torba (uszkodzone
zapięcie) i pokrowce na
gondolę i spacerówkę. Dane
techniczne: długość wózka
1020 mm, szerokość wózka
599 mm, długość wewnętrzna
gondoli 820 mm, szerokość
wewnętrzna gondoli 370 mm,
wysokość prowadnicy 980 –
1050 mm, waga eksploatacyjna
15kg. Kontakt: 888314733
тт Krzesełko do karmienia
dzieckaFotelik do karmienia dla
dziecka- posiada: regulowany
podnóżek, regulowany i
zdejmowany blat, regulowane
pasy bezpieczeństwa, łatwa
w utrzymaniu czystości
ceratowa tapicerka,
praktyczne miejsce na kubek
z piciem. Fotelik jest bardzo w
dobrym stanie.
тт Wózek wielofunkcyjny firmy
Roan ROCCO+GRATISY!!!!!
Opis: kolor: coffee; komfortowe
zamieszenie (na wahaczach),
regulacja wysokości rączki,
gondola z funkcją kołyski,
montaż spacerówki i gondoli
przodem lub tyłem do kierunku
jazdy, hamulec nożny, torba
do wózka, felga szprychowa,
koła pompowane, możliwość
montażu fotelika 0-13, ale
trzeba zakupić tzw. adaptery;
łatwa możliwość uchylenia
rączki wózka - kąt ok. 45 o
do pozycji ułatwiającej np.
zamknięcie drzwi w windzie,
jak również zmniejszającej
przestrzeń potrzebną do
przechowywania wózka.
Waga - Rama z kółkami 10,5kg;
Gondola 4,5 kg; Siedzisko
spacerówki 4,5kg. Wymiary:
wymiary po złożeniu 63 x 90 x
30; wymiary gondoli 82 x 38cm
W skład zestawu wchodzą
następujące elementy:
rama wózka z kołami i
koszem, gondola, siedzisko
spacerówki, torba, pokrowiec
na nóżki, budka. Stan wózka
oceniam jako dobry. W wyniku
użytkowania zdarła się folia
na poprzeczce siedziska
spacerówki i na miejscu na
nóżki.
Dodatkowo gratis dodaję:
wózek spacerowy "parasolka"
i fotelik samochodowy
(nosidełko z budką) 0-9 kg
firmy Baby Design.
тт Fisher Price Leżaczek
Wymagane 4 baterie C (brak
w zestawie)Waga dziecka
do 11kg.Bawi, rozwija, koi,
uspokaja i usypia. Ten mały
przenośny leżaczek łączy
wszystkie zalety łóżeczka
i kołyski, a oprócz tego
gwarantuje dziecku świetną
i rozwijającą zabawę. Ma 8
ustawień prędkości kołysania
i gra 6 melodyjek (w tym
kołysanki).Wyposażony jest
w wesołe, migające światełka
i regulację głośności. Nawet
śpiące dziecko można
przenieść wraz z leżaczkiem
bez wyjmowania, za pomocą
specjalnej wygodnej rączki
do przenoszenia. W trybie
zabawy dziecko może samo
uruchamiać dźwięki i światełka
pociągając za wiszące
pluszaczki, które oprócz
umuzykalniania rozwijają
wzrok i stymulują dotyk. Obicie
można prać w pralce.

˭˭ Dom i Ogród
тт KRĘGI BETONOWE
Sprzedam kręgi betonowe
1200 x 1000 - 24 szt. Cena do
uzgodnienia. Oferty kupna - tel.
74/850-44-01, 788062284

тт Duży NAROŻNIK + fotel + ława.
Używane Narożnik wys. 95 cm,
290 x 230 cm. Fotel wys. 95
cm, szer. 85 cm, głębokość 85
cm. Ława dł. 134 cm., szer. 56
cm. Zainteresowanych prosimy
o tel . 512-654-077. W każdej
chwili można obejrzeć.
тт Sprzedam biurko
Sprzedam biurko pod komputer
Ikea. 609792056.
тт Bojler BIAWAR
Mam do sprzedania bojler firmy
BIAWAR typ OW-E50 1.5/1.6kW
0.6MPa rok produkcji 2002.
Używany
тт BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
FLIGER TAGA CHROM TANIO!!!
SPRZEDAM Nową bateria
zlewozmywakowa stojąca
chrom. Importer Deante-model
Taga (BFT 060M). Posiada
ceramiczną głowicę. Bateria
kompletna z mocowaniem i
wężykami
тт EKO-GROSZEK
Witam! Sprzedam węgiel
brunatny eko groszek
pakowany do worka po 25
kg - cena za 1 worek to 15
zlotych + ewentualne koszty
transportu. W ofercie również
orzech w cenie 650zl/t.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna.
Przy zakupie większej
ilości, cena do negocjacji.
Kontakt telefoniczny pod
numerami: +48606832335,
+48664760289.
тт OGRÓDEK DZIAŁKOWY,
MUROWANA ALTANA
-na sprzedaż. Witam!
Do sprzedania mam ogródek
działkowy z murowaną altaną
(podpiwniczona) i składzikiem
na narzędzia. Na działce
obok drzew (leszczyna,
orzech włoski, jabłonie,
śliwa, wiśnia) jest winogron
i duuuuuużo trawy. Jest też
stelaż na foliak (?). Działka
zlokalizowana jest w POD "POD
GRZYBEM" ;), żona mówi że
działka znajduje się u schyłku
piaskowej drogi prowadzącej
od łąki przy kościele NMP.
Ja tam zawsze wjeżdżam
od drogi prowadzącej na
Strzegom i jadę aż do bramy.
Przeserdecznie polecam!!

˭˭ USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
тт KOMPLEKSOWE USŁUGI
BUDOWLAN.WWW.
REMONTYSWIDNICA.PL
Gładzie, glazura, re gipsy,
malowanie-tapetowanie,
instalacje elektryczne i
hydrauliczne.
тт Wanny - odnawianie renowacja
Masz starą i zniszczoną
wannę? Jej powierzchnia
jest chropowata niczym
tarka? Mycie jej sprawia Ci
trudności? Zmieniasz gąbki
i środki czystości a wanna
dalej jest matowa i ma żółte
zacieki? Pewnie marzy Ci
się nowa wanna? Idealnie
biała i błyszcząca! O gładkiej
powierzchni! Wanna, w której
kąpiel byłaby prawdziwym
relaksem! Rozwiązanie jest
tylko jedno! WANNA W WANNIE www.wannawwannie.pl
Wanna w wannie to
nowoczesna metoda renowacji
wanien, polegająca na
wklejeniu wanny – wkładu
akrylowego do Twojej starej
wanny. Dzięki naszej metodzie
renowacji otrzymujesz: nową
wannę już po dwóch godzinach
pracy naszych monterów,
błyszczącą, przyjemnie ciepłą
w dotyku, idealnie gładką i
łatwą w czyszczeniu wannę,

wannę stabilną, bo opartą na
starej wannie, utrzymującą
temperaturę wody w kąpieli, bo
co dwie wanny to nie jedna!
Dzięki naszej usłudze
unikniesz: uciążliwego i
kosztownego remontu,
wykuwania wanny oraz płytek,
sprzątania po remoncie.
Nasz wkład zakrywa
całkowicie starą wannę, jest
dopasowany do płytek oraz
zabudowy wanny. Zapewniamy
kompleksową usługę
wraz z wymianą systemu
odpływowego. Wanna w
wannie to 11 lat doświadczenia!
Tysiące zadowolonych
klientów w kraju i zagranicą.
Dajemy 5 lat gwarancji na
wannę!
Chcesz nową wannę w swojej
starej wannie? Zadzwoń już
dziś! Działamy na terenie
całej Polski! ZOBACZ: www.
wannawwannie.pl; ZADZWOŃ:
513 593 593; A POTEM WEŹ
KĄPIEL W NOWEJ CIEPŁEJ
WANNIE!

˭˭ Elekronika i komputery
тт Strony www, sklepy
internetowe, serwis
komputerowy
Przedmiotem działalności
jest projektowanie i realizacja
stron internetowych,
serwisów internetowych,
rozwiązań e-commerce,
oraz kompleksowa obsługa
informatyczna i marketingowa
firm. Specjalizuje się we
wdrażaniu innowacyjnych
technologii internetowych,
natomiast specjalnością
jest kompleksowa obsługa
firm w zakresie kreowania
wizerunku w internecie.
Zajmuje się tworzeniem
zarówno serwisów dla
dużych firm jak i strony www
prywatnych przedsiębiorców.
Tworze projekty dostosowane
do indywidualnych potrzeb
klientów. Charakteryzuje
mnie duża elastyczność przy
realizacji projektów, zarówno
w kwestiach technicznych,
wizualnych jak i finansowych.
Ponadto oferuje znajdziemy
realizacje projektów
graficznych bannerów,
ulotek i innych materiałów
reklamowych. Pełna obsługa
informatyczna w zakresie
stron internetowych, sieci i
obsługi systemu. Rozwiązuje
wszelkie problemy związane
z komputerami takie jak
usuwanie wirusów, trojanów
czy spyware, re-instalacja
Windows bez utraty danych,
konfiguracja sieci, czy też
odzyskiwanie danych po awarii
systemu Windows. tel. 607
677 673 http://strona.swidnica.
pl/
тт Tanie strony internetowe
Potrzebujesz dobrą stronę
internetowa? Jeżeli tak
skontaktuj się z nami.
Nasze strony nie tylko dobrze
się prezentują, ale także
bezbłędnie
działają. Każda strona może
zostać wyposażona w system

www.swidnica24.pl
zarządzania treścią
(CMS) - bez względu na to
czy jest to prosta strona
wizytówka, czy rozbudowana,
strona firmowa. Dzięki CMS
wprowadzanie zmian w treści
strony jest proste i przyjemne.
Pokażemy Cię z dobrej strony!
Gwarantujemy atrakcyjne ceny.
Wystawiamy faktury VAT. www.
dobrepiksele.eu; email:info@
dobrepiksele.eu; gg:33786242

˭˭ MOTORYZACJA
тт Kupię auto całe
lub uszkodzne
kupujemy samochody
za gotówke!!! Mogą być
do remontu, niesprawne,
zaniedbane, długo nie
jeżdżone, zajmujące miejsca
parkingowe, lub bez ważnych
opłat, po kolizji itp. Także
sprawne i całe, do poprawek
lakierniczych, drobnej
naprawy itp. Gotówka i umowa
sprzedaży; tel: 788-428-738
тт DAEWOO LANOS 1.5SE+LPG 99r
AIR BAG WSPOMAGANIE
Cena: 5900,00 PLN; DAEWOO
LANOS 1.5 SE + LPG ;
INSTALACJA GAZOWA WŁOSKA;
WSPOMAGANIE KIEROWNICY;
AIR BAG; ELEKTRYCZNE SZYBY;
LAKIER ZIELONY METALIC
ZADBANY
RADIO SAM 4 GŁOSNIKI;
ANTENA ELEKTRYCZNA; BUTLA
GAZOWA W KOLE; NOWE OPONY
YOKOHAMA; WAŻNE OC I
PRZEGLĄD;
BARDZO EKONOMICZNY
SPALANIE GAZU 8.5l=21ZŁ
100KM;
WYMIENIONE PASKI ,OLEJ SHELL
10W40 ,FILTER OLEJOWY;
KABLE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
HART, ŚWIECE ZAPŁONOWE
NGK 4SZT. TEL 888-328-506
ŚWIDNICA
тт PEUGEOT PARTNER II 1.6HDI
2007r DIESEL SALON POLSKA
Cena: 27200,00 PLN; PEUGEOT
PARTNER II TREND SALON
POLSKA; 1.6TURBO HDI DIESEL
75KM; PRZEBIEG 149TYS;
5-CIO OSOBOWY; CIEMNE
SZYBY; CAŁY OSZKLONY
WERSJA OSOBOWA; ROCZNIK
06/07r; KOLOR GRAFITOWY
METALIC; 2 X AIR BAG PODUSZKI
POWIETRZNE; 2 X KOMPLET
KLUCZY; IMMOBILISER; ABS;
WSPOMAGANIE KIEROWNICY;
CENTRALNY ZAMEK NA PILOTA;
KLIMATYZACJA; ELEKTRYCZNE
SZYBY; ELEKTRYCZNA
REGULACJA ŚWIATEŁ; RADIO
CD; ELEKTRYCZNE LUSTERKA;
HALOGENY; HAK HOLOWNICZY;
LICZNE SCHOWKI RÓŻNEGO
RODZAJU; UCHYLANE
TYLNE OKNA; REGULOWANA
KIEROWNICA;
тт DRZWI BOCZNE ODSUWANE;
SERWISOWANY W ASO
WROCŁAW; PEŁNA HISTORIA
SERWISOWA; KSIĄŻKA
SERWISOWA PROWADZONA DO
KOŃCA; BARDZO OSZCZĘDNY
ŚREDNIO 5-6l ON NA 100KM;
BEZWYPADKOWY; NOWE FELGI
ALUMINIOWE 17CALI KUPIONE
W NORAUTO; OPONY W BARDZO

BOBRYM STANIE DUNLOP
SPSPORT 9000; TABLICE DSW
WAŻNE OC I AC; MOŻLIWA
ZAMIANA. KONTAKT TEL:888328-506 GDY NIE ODBIERAM
PROSZE O SMS.
тт W PASSAT B3 1.9 DIESEL 93r
ZADBANY
Cena: 2400,00 PLN; VW
PASSAT B3 1.9 DIESEL CL; ROK
PRODUKCJI 1993r; OSTATNI
WYPUST B3; BARDZO MAŁO PALI
OSZCZĘDNY;
WAŻNE OC I PRZEGLĄD;
TEL:888-328-506 ŚWIDNICA
тт RENAULT LAGUNA 97r AIR BAG
WSPOMA ZADBANY
Cena: 4500,00 PLN; RENAULT
LAGUNA 97r WAŻNE OC I
PRZEGLĄD; EKONOMICZNY
MAŁO PALI; SILINIK 2.0
WERSJA RT; KOLOR ZIELONY
CIEMNY METALIK BUTELKOWY
ZADBANY LAKIER; ELEKTRYCZNE
SZYBY; ELEKTRYCZNE
SWIATŁA; WSPOMAGANIE;
REGULOWANA KIEROWNICA W
2 PŁASZCZYZNACH; HALOGENY;
DZIELONA TYLNIA KANAPA;
TAPICERKA WELUROWA
ZADBANA CZYSTA; ABS;
CENTRALNY ZAMEK NA PILOTA
2 X KLUCZYKI; RADIO RM
SONY; OSTATNIO ZROBIONA;
KONSERWACJA PODWOZIA;
WYMIENIONE KOŃCÓWKI
DRĄŻKÓW FEBI; WYMIENIONE
ŁACZNIKI FEBI; WYMIENIONY
OLEJ OD WSPOMAGANIA ELF;
WYMIENIONE AMORTYZATORY
PRZEDNIE BILSTEIN; możliwa
zamiana. TEL:888-328-506
ŚWIDNICA GDY NIE ODBIERAM
PROSZE O SMS.
тт Fiat uno do sprzedania 1993
rok. Cena: 900,00 PLN. Mam
fiata uno do sprzedania 93 rok
z gazem więcej informacji pod
telefonem 532510493.
тт Honda Accord VII, 2004, 2.4
benzyna, wersja Executive
Cena: 44000,00 PLN; Typ: Sedan
/ Limuzyna. Wersja: VII; Rok
produkcji: 2004; Przebieg w km:
110 000 km; Skrzynia biegów:
manualna; Moc: 190 KM (140 kW);
Pojemność skokowa: 2400 cm³;
Rodzaj paliwa: benzyna; Kolor:
czarny;
Liczba drzwi: 4/5; Kraj
pochodzenia: Polska. Dodatkowe
wyposażenie: ABS, el. szyby,
el. lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, szyberdach,
centralny zamek, autoalarm,
poduszka powietrzna, radio /
CD, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, komputer,
kierownica wielofunkcyjna.
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO,
bezwypadkowy, garażowany.
Opis pojazdu: Najbogatsza
wersja Executive; Skórzana
tapicerka; Kupiony w Polsce;
I właściciel; Dodatkowy
wzmacniacz audio; Dodatkowy
spoiler z przodu i na tylnej klapie;
Stan idealny; Książka serwisowa.
Cena - Do negocjacji.
Kontakt +48 666 875 300

Wytnij, wyślij lub przynieś do naszej redakcji

Bezpłatne ogłoszenie drobne
Treść ogłoszenia

Telefon kontaktowy

Kupon uprawnia do zamieszczenia jednorazowego, bezpłatnego ogłoszenia drobnego
w papierowym wydaniu. Więcej ogłoszeń na www.swidnica24.pl
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Polonia na fali

O

żywczo wpłynęła na piłkarzy Polonii Świdnica zmiana trenera. Roberta
Sarę zastąpił na tym stanowisku dobrze znany świdnickiej publiczności
Przemysław Malczyk, który prowadził Polonistów w ubiegłym sezonie.
Można by rzec, że wrzesień
dla naszych piłkarzy w porównaniu z początkiem sezonu to pasmo nieustających
sukcesów. Złą passę świdniczanie przełamali w 8 kolejce,
pokonując na wyjeździe zespół Celulozy Kostrzyn 2:1.
Potem wyższość Polonistów
musiał uznać obecny wicelider III ligi dolnośląskiej Orzeł
Ząbkowice, który w ŚwidniLp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zespół
MKS Oława
Orzeł Ząbkowice
Promień Żary
Orzeł Międzyrzecz
Polonia Trzebnica
Polonia Świdnica
Lechia Dzierżoniów
Bielawianka Bielawa
Lechia Zielona Góra
Pogoń Świebodzin
Prochowiczanka Prochowice
Celuloza Kostrzyn
Ilianka Rzeplin
Arka Nowa Sól
Motobi

cy przegrał 0:1. Wyjazd do
Rzepina, choć nie należał do
łatwych, również dał Polonii
3 punkty. Na wyjeździe pokonaliśmy zespół Ilianki 2:1. W
minionym tygodniu świdniczanie rozegrali dwa kolejne
mecze. Najpierw w środę zremisowali 2:2 z Pogonią Świebodzin, a w sobotę 3 punkty
na konto Polonistów wpłynęło po wygranym meczu
Kolejka
Bramki
Punkty
10
22-12
25
11
16-12
20
10
27-15
19
11
19-15
18
9
9-7
16
10
15-14
16
10
15-14
15
10
11-11
14
10
10-8
13
10
12-14
13
10
15-14
12
10
13-21
8
11
11-19
8
10
8-18
7
10
3-12
6
Tabela (źródło www.tylkopolonia.pl)

z Bielawianką Bielawa. W
tym pojedynku nasi zawodnicy mogą mówić o dużym
szczęściu, ale jak mawiają,
szczęście sprzyja lepszym.
W pierwszej części spotkania poza dwoma kontrami
świdniczan na boisku nie
działo się zbyt wiele. Ciężar gry przeniesiony został
głównie na środek boiska. Po
zmianie stron Polonia przyśpieszyła, co zaowocowało
kilkoma groźnymi akcjami. Jednak żadna z nich nie
zakończyła się strzeleniem
bramki. Idealną sytuację do
przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę miała za to Bielawianka, jednak
napastnik gości musiał uznać
wyższość bramkarza Polonii
- Pierzgi. Polonia naciskała
na bramkę rywali, jednak ca-

Nad zdjęciu Dariusz Filipczak

ły czas bezskutecznie. Gdy
kibice pogodzili się już z remisowym wynikiem tego
spotkania i zaczęli opuszczać stadion, świdniczanie
pokazali, że grać trzeba do
samego końca. W doliczonym czasie gry po pięknym
dośrodkowaniu Jarosława
Laty, bramkę w 92. minucie

spotkania, dającą upragnione 3 punkty, zdobył Tobiasz.
Świdniczanie wygrali 1:0,
będąc od 5 kolejek niepokonanym zespołem.
Mimo słabego początku
sezonu świdniczanie zajmują dobre 6 miejsce w tabeli,
tracąc do wicelidera tylko 4
punkty. Najskuteczniejszym

zawodnikiem w naszej drużynie po 11 kolejkach jest Dariusz Filipczak, który ma na
swoim koncie 11 bramek.
тт W nadchodzącą
sobotę, 8 października,
świdniczanie wyjadą na
mecz z Prochowiczanką
Prochowice.
»» Jędrzej
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