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Modernizacja basenu 
odkrytego po wakacjach

Świdnica

Czy unieważnienie postępowania na kilka dni przed upływem terminu składania 
ofert w przetargu na wykonanie modernizacji basenu letniego przy ul. Śląskiej ozna-
cza, że miejskie kąpielisko nie zostanie nigdy wyremontowane i unowocześnione?  
A może to dodatkowa szansa na bezpieczną inwestycję, która spełni marzenia tysię-
cy świdniczan o pełnych atrakcji wakacjach bez wyjeżdżania z miasta?

Szanowni 
Państwo, 
oddajemy w Wasze 
ręce pierwszy numer 
biuletynu informacyjnego 
Moja Świdnica”, który 
będzie ukazywał się jako 
dwutygodnik w nakładzie 
20 tysięcy egzemplarzy. 
Celem projektu jest 
szeroko rozumiana 
informacja skierowana do 
mieszkańców Świdnicy. 
Biuletyn będzie miał 
także walor edukacyjny 
i informacyjny, pojawią 
się tematy związane 
m.in. z kulturą, oświatą, 
pracą radnych miejskich, 
działalnością organizacji 
pozarządowych, 
stowarzyszeń, klubów 
sportowych. Publikacja 
będzie dostępna dla 
wszystkich mieszkańców - 
wszędzie i bezpłatnie. Ma 
służyć całej społeczności 
i ma być o mieszkańcach 
i dla mieszkańców. 
Będziemy dbać o treści, 
aby niosły wartości i 
misje edukacyjne oraz 
aby zainteresowały 
różne grupy społeczne, 
zwłaszcza te wykluczone 
informatycznie z 
racji różnych sytuacji 
życiowych. Podkreślić 
należy, iż w Świdnicy 
około 15 tysięcy osób to 
seniorzy. Nie korzystają 
z możliwości dotarcia do 
informacji elektronicznej, 
nie posiadają facebooka 
czy też innych mediów 
społecznościowych, stąd 
też biuletyn w papierowym 
wydaniu jest dla tych 
osób jedynym źródłem 
informacji.
Jednocześnie tych 
wszystkich Państwa, którzy 
korzystają z internetu, 
zapraszam na portal 
www.mojaswidnica.pl - 
gdzie na bieżąco będzie 
można znaleźć aktualne 
informacje z powiatu 
świdnickiego. 
 

Życzę miłej lektury
Dyrektor MBP 

Ewa Cuban 

Projekt, który stanowił podstawę 
unieważnionego przetargu, był po-
chodną zadania wybranego w budże-
cie obywatelskim. Projekt obejmuje 
między innymi przebudowę niecek, 
unowocześnienie technologii oczysz-
czania wody, przebudowę budynku 
szatni i toalet, zbudowanie nowej strefy 
wejściowej, wyposażenie kąpieliska w 
atrakcje wodne oraz wyposażenie po-
zwalające wygodnie i komfortowo spę-
dzić czas na brzegu. Z uwagi na przyję-
te rozwiązania technologiczne miał być 
zasilany wodą z miejskiego wodociągu. 

- Od czasu planowanej budowy w 
Świdnicy Aquaparku w naszych taryfach 
znajdowała się wprowadzona wtedy po-
zycja cennikowa wody do napełniania 
basenów publicznych, fontann i celów 
przeciwpożarowych – wyjaśnia Jacek 
Sochacki, prezes ŚPWiK. – Cena tej 
wody jest o ponad połowę niższa od 
najniższej ceny wody dla odbiorców pu-
blicznych. Ta cena stanowiła na etapie 
projektowania ekonomiczną przesłankę 
zarówno do wyboru konkretnego spo-
sobu zasilania basenów, jak i symula-
cji kosztów utrzymania i udostępniania 
świdniczanom basenu letniego.

I choć cena wody basenowej pro-
dukowanej przez ŚPWiK jest eko-
nomicznie uzasadniona, to po zmia-
nach w Prawie Wodnym i ustawie o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
które weszły w życie w grudniu 2017, 

pojawiły się wątpliwości, czy cena 
wody w świdnickiej taryfie obroni 
się przed powołanym do życia urzę-
dem centralnego regulatora cen. 
Zmiany prawne miały dostosować 
polskie prawodawstwo do przepisów 
unijnych, a urząd regulatora ma – po-
dobnie jak to jest od dawna w przy-
padku cen energii elektrycznej i cie-
pła – zapobiegać dorzucaniu do cen 
wody kosztów innych niż koszt wydo-
bycia, uzdatnienia i przesyłania wody.  
Niejasne przepisy i  ustanowiony nowym 
prawem brak autonomii samorządu w 
decydowaniu o cenach wody, nakazał 
z dużą ostrożnością podejść do szansy 
utrzymania taniej wody wodociągo-
wej do celów basenowych w taryfie, 
która będzie przedłożona do zatwier-
dzenia regulatorowi jeszcze w marcu.  
W związku z tym zarząd ŚPWiK uznał, 

że wskazana jest weryfikacja założeń 
projektowych odnośnie źródła zasilania 
niecek basenowych w wodę i zastąpie-
nie zasilania wodą wodociągową - za-
silaniem w wodę  z rzeki lub zasilanie w 
wodę tłoczoną bezpośrednio ze studni 
głębinowych ŚPWiK, która nie jest uj-
mowana w cennikach. Tak zwana suro-
wa woda z ujęć przy ul. Bokserskiej bę-
dzie musiała być przed wpuszczeniem 
do niecek pozbawiona nadmiernych 
ilości  żelaza i manganu. To wymagać 
będzie nowej technologii uzdatniania i 
zmian w projekcie wykonawczym, któ-
re pociągnąć muszą nowe pozwolenie 
na budowę.

- Chcemy, by przebudowany ba-
sen był nowoczesny – mówi Jacek 
Sochacki. – i jednocześnie odporny z 
punktu widzenia ekonomiki codzien-
nej eksploatacji na zmiany w otocze-
niu rynkowym. Stąd po unieważnieniu 
przetargu bezzwłocznie przystępuje-
my do dalszej pracy nad projektem, 
technologiami w połączeniu z funk-
cjonalnością, bez utraty atrakcyjności 
zaaprobowanej przez świdniczan przy 
okazji prezentacji pierwotnego projektu. 
Będziemy bacznie przyglądać się po-
stępowi prac projektowych i kolejnym 
etapom działań przybliżających mo-
dernizację ulubionego, a częstokroć je-
dynego miejsca letniego wypoczynku.
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Dzisiaj czyta się 
głównie dla rozrywki 
i relaksu

Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl

 n  Jak Pani wspomina bibliote-
kę sprzed kilkunastu lat? 

- Gdy zaczęłam pracę, biblioteka 
mieściła się jeszcze na ul. Siostrzanej. 
Była już skomputeryzowana, wpro-
wadzano program Aleph. Ułatwił on 
nam znacząco pracę i przede wszyst-
kim umożliwił stworzenie czytelnikom 
dostępu do biblioteki za pośrednic-
twem internetu. Dziś każdy ma swoje 
konto, za pomocą którego może np. 
zarezerwować książkę, czy spraw-
dzić, czy interesująca go pozycja jest 
w danej chwili w zasobach biblioteki. 
Uruchomiono też możliwość wypoży-
czenia e-booków. 

n  Co chwilę słyszymy komu-
nikaty, że Polacy już prawie 
nie czytają, a jak już czyta-
ją, to Sienkiewicza, albo „50 
twarzy Greya”. Nie czytają 
książek, gazet, nawet lektu-
rę artykułów internetowych 
często ograniczają do na-
główków. Czy rzeczywiście 
jest tak źle z poziomem czy-
telnictwa i z czego to wyni-
ka? 

- Wpływ na to, jak jest, przede 
wszystkim ma ogólnie dostępna tele-
wizja. Nie jest też ona znowu tak bar-

dzo zła, też może pogłębiać wiedzę, o 
czym trzeba pamiętać. Przecież cho-
ciażby z programów naukowych mo-
żemy otrzymać ciekawą informację, 
wartościową, choć podaną w pewien 
sposób na tacy. Wiadomości szuka-
my też przede wszystkim w internecie. 
Nie neguję tego, ale powinniśmy czy-
tać z głową i to, co nam się przyda. 
Najważniejsze, że się czyta. Ale są 
tacy, którzy kochają przede wszyst-
kim książki. 

n  Ile, według Pani, jest praw-
dy w stwierdzeniu dyrektora 
Biblioteki Narodowej, który, 
podsumowując czytelnic-
two w minionym roku, po-
wiedział, że trudno mówić o 
kryzysie czytelnictwa w Pol-
sce, bo nigdy z tym nie było 
zbyt dobrze?

- To prawda. Ciągle słyszeliśmy, 
że poziom czytelnictwa spada, więc 
tak naprawdę nasuwa się pytanie, 
kiedy ten spadek się  zaczął. Ale na 
szczęście biblioteki nadal istnieją, 
działają, a my mamy pracę. 

n  Kim jest dzisiejszy czytelnik? 
Jest jakaś grupa bardziej ak-
tywna w czytelnictwie? Kto 
najczęściej korzysta z biblio-
teki?

- Czytelnicy i ich wymagania co 
do książek się zmieniły. 10 lat temu 

czytano Busha, Kraszewskiego, Ko-
nopnicką, Prusa. Dziś tych pozycji 
prawie się nie wypożycza. Pamiętam 
Panią, która w wieku 93 lat biegła do 
biblioteki po książkę, której tytułu nie 
mogła sobie przypomnieć. Prosiła 
nas o pomoc w wyszukaniu tej lek-
tury. Któregoś dnia już nie przyszła. 
Dzisiaj przychodzą do nas dzieci tych 
dawnych, starszych czytelników. To 
60-letnie osoby, które mają czas na 
książki, ale też czytały od zawsze i nie 
potrafią bez tego żyć. Przyjeżdżają do 
nas nie tylko mieszkańcy Świdnicy, 
ale też miejscowości ościennych. Są 
tacy, którzy przychodzą codziennie, 
tacy, którzy biorą po 8 książek i po 
miesiącu wracają po kolejne, ale są 
też, jak ja ich nazywam, czytelnicy se-
zonowi. To osoby, które ze względu na 
wykonywaną pracę nie mają w ciągu 
roku czasu na czytanie książek. Przy-
chodzą jednak wakacje i wpadają 
po kilka tytułów do czytania w cza-
sie urlopu. Pamiętam te osoby, wiem, 
że wrócą i w pewien sposób czekam 
na nie. Niestety, odeszła od nas spo-
ra grupa młodzieży. Tak się stało po 
zmianie matury, gdy zlikwidowano 
prezentację maturalną. Wcześniej wy-
pożyczali książki, korzystali z czytelni, 
a jak już się zapisali, to niektórzy wra-
cali z powrotem. Dzisiaj tej młodzieży 
jest dużo mniej.

 n  Co najchętniej czytają świdni-
czanie? Po jakie tytuły i autorów 
sięgają?

- Kiedyś powodzeniem cieszyła 
się zbeletryzowana historia Polski. 
Dzisiaj mało się po nią sięga. Teraz 
czyta się głównie dla rozrywki i re-
laksu. Dlatego najbardziej poczytna 
jest literatura lekka, kobieca. To około  
60% wszystkich wypożyczonych ksią-
żek. To jest też pewien fenomen, jak 
bardzo literatura polska w ostatnich 
latach się rozwinęła, ilu autorów się 

pojawiło. Tak naprawdę, jak ktoś wy-
daje książkę, już szykuje się do kon-
tynuacji. Oprócz literatury kobiecej 
czytelnicy często sięgają po fantasty-
kę, która jest, jak mówią, „fantastycz-
na”, kryminały i wszelkiego rodzaju 
poradniki. Obecnie funkcjonuje trend 
na bycie szczupłym i na to, by dobrze 
wyglądać. Dlatego wszystko, co po-
jawia się na ten temat, jest rozchwy-
tywane. W ogóle w literaturze, jak i w 
wielu dziedzinach życia, są mody na 
różne tematyki. Swego czasu był na 
przykład boom na literaturę o wam-
pirach, na szczęście już minął. Dan 
Brown zapoczątkował też modę na 
literaturę historyczno-przygodowo-
-sensacyjną. Mimo, że sensacja była 
zawsze na czasie. Powodzeniem cie-
szą się też biografie, zwłaszcza, gdy 
odchodzi ktoś znany. Są jednak oso-
by, które czytają tylko taką literaturę, 
bo, jak mówią, tylko ona jest prawdzi-
wa. Czasem dobry film zachęca do 
przeczytania książki, na kanwie któ-
rej został nakręcony. Jakiś czas temu 
utworzyliśmy w wypożyczalni spe-
cjalny regał, który nazwaliśmy „Warto 
przeczytać” i był to strzał w dziesiątkę. 
Trafiają tam wszystkie książki, z róż-
nych dziedzin i wszystkie mają swoich 
czytelników. Niektórzy wręcz dziękują, 
że ktoś dla nich wybrał tytuły godne 
polecenia. 

n  Jakie największe wyzwania sto-
ją przed dzisiejszą biblioteką?

- Największym wyzwaniem jest na 
pewno przyciągnięcie czytelnika i za-
trzymanie tego, który już jest. Naszą 
rolą jest nadążanie za nowościami, 
bo przecież dzisiaj ludzie chcą czytać 
właśnie nowe pozycje. To, co wycho-
dzi, musimy mieć. Jeśli nie będziemy 
tego pilnować, stracimy czytelnika. 
Musimy też znać preferencje czytelni-
ków, żeby wiedzieć, co kupować. 

- Najważniejsze, by czytać, może być książka, może 
być artykuł w internecie, ale trzeba czytać – mówi Da-
nuta Pawela, od czternastu lat pracująca w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Świdnicy. 

Ranking biblioteki
Top 10 2017 roku najczęściej pożyczanych książek:

Dziewczyna z pociągu, Paula Hawkins, Warszawa, Świat Książki, 2015
Kasacja, Remigiusz Mróz, Poznań, Czwarta Strona, cop. 2015
Spełnione marzenia, Krystyna Mirek, Poznań, Filia, 2016
Idealne życie, Katarzyna Kołczewska, Warszawa, Prószyński Media, 2014
Przewieszenie, Remigiusz Mróz, Poznań, Filia, 2016
Wszystkie kolory nieba, Krystyna Mirek, Kraków, Znak, 2016
Namaluj mi słońce, Gabriela Gargaś, Łódź, Feeria, 2014
Nie oddam dzieci!, Katarzyna Michalak, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2015
Ekspozycja, Remigiusz Mróz, Poznań, Filia, 2015
Za zamkniętymi drzwiami, B.A. Paris, Warszawa, Albatros, 2017
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n  Czym dla Państwa jest miłość?

Jan I.: Miłość to życie. Bóg tak nas 
stworzył, że mężczyzna potrzebuje ko-
biety, a kobieta mężczyzny. Chcą żyć 
razem. Żeby żyć wspólnie i szczęśliwie, 
małżeństwo musi się wzajemnie szano-
wać. 

Miłość jest życiem
Maria i Jan Iwaniccy – Polacy, którzy urodzili się i spę-

dzili życie w Kazachstanie. 21 lat temu wrócili do Polski, 
do Świdnicy dla swoich dorastających dzieci. Świętują 
właśnie 50. rocznicę ślubu. O recepcie na szczęśliwy 
związek rozmawiają z Danielem Gębalą. 

Maria I.: Z perspektywy czasu i 
swoich obserwacji mogę powiedzieć, 
że teoretycznie łatwiej byłoby znaleźć 
sobie bogatą drugą połówkę i wszyst-
ko mieć od razu. Wtedy to wszystko 
byłoby bardzo proste. Jednak, gdy 
zaczynaliśmy coś wspólnie od zera, 
to każda chwila, jakieś osiągnięcie 

Medale za miłość, wytrwałość, cierpliwość

Uroczystość odbyła się w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

Medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie przyznanymi przez 
prezydenta RP odznaczono jedena-
ście par ze Świdnicy.

W szacownym gronie jubila-
tów znalazła się para, które świętuje 
szmaragdowe gody – 55. rocznicę 
ślubu, są to Państwo Wiesława i Wa-
cław Rybakowie. Pozostałe pary ob-
chodzą swoje złote gody, czyli 50 lat 
małżeństwa. Są to: Państwo Wanda 
i Bronisław Hałakowie, Państwo Ma-
ria i Jan Iwaniccy, Państwo Krystyna 
i Ryszard Kiebułowie, Państwo Anna 
i Kazimierz Krysiakowie, Państwo 
Maria i Andrzej Nagórkowie, Pań-
stwo Bolesław i Teresa Pasikowie, 
Państwo Helena i Stanisław Paster-
nakowie, Państwo Wanda i Jan Ro-

Są ze sobą nierozerwalnie od ćwierć wieku. Wspie-
rają się i kochają w chwilach dobrych i złych. W so-
botę 10 lutego jedenaście par małżeńskich odebrało 
medale za długoletnie pożycie.

gowscy, Państwo Danuta i Edmund 
Smagiełowie oraz Państwo Wanda i 
Zdzisław Wawrowie. 

Ceremonia ta to niezwykły czas nie 
tylko dla małżonków, ale także dla ca-
łych rodzin. Wywołuje wiele wzruszeń, 
jest miłą okazją do spotkania się z  daw-

no niewidzianymi członkami rodzin, do 
odświeżenia wspomnień i wzniesienia 
toastu za szczęśliwych małżonków. - 
Mówią, że to medal za długoletnie po-
życie małżeńskie. Osobiście uważam, 
że jest to medal za miłość, wytrwałość, 
cierpliwość i wyrozumiałość. Bez tych 
cech wasze piękne małżeństwa nie 
mogłyby trwać tak, jak wciąż trwają. 
Życzę państwu bardzo serdecznie, by 
nadal nie zabrakło wam miłości, wytrwa-

łości, cierpliwości i ciągłego zakochania 
w sobie. Życzę również dużo zdrowia i 
siły, by wasze wspólne życie było dobre, 
pogodne, żebyście mogli spełniać swoje 
marzenia. Wiem, że wspierają was w tym 
wasze rodziny, dzieci, wnuki i prawnu-
ki. Wspierajcie się na co dzień - mówiła 
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Przypomnijmy, że odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie nada-
wane są przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnie-
nie dla osób, które przeżyły w jednym 
związku małżeńskim 50 lat, jest on wy-
razem uznania za wytrwanie w zobo-
wiązaniu, które małżonkowie składali 
sobie przed laty. O nadanie odznacze-

nia występuje Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego na prośbę jubilatów 
lub ich bliskich. 

Urząd Stanu Cywilnego w Świd-
nicy organizuje uroczystości jubi-
leuszowe mieszkańców miasta 
Świdnicy, gminy Świdnica i gminy 
Marcinowice. Nie jest w tym wy-
padku istotne, gdzie jubilaci zawie-
rali związek małżeński. Jeśli mał-
żeństwo zostało zarejestrowane 

w księgach znajdujących się w USC 
Świdnica, wówczas nie jest potrzeb-
ny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt 
znajduje się w innym urzędzie, jubi-
laci lub ich bliscy powinni poinfor-
mować o dacie i miejscu zawarcia 
związku małżeńskiego przez ju-
bilatów. Poza aktem małżeństwa 
konieczne jest okazanie dowodów 
osobistych obojga małżonków. Z 
uwagi na czas, jaki zabierają for-
malności związane z nadaniem i 
przesłaniem z Kancelarii Prezyden-
ta RP odznaczeń, należy odpowied-
nio wcześnie zwrócić się do USC z 
prośbą o wystąpienie o nadanie od-
znaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą 
jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za 
sobą, a dotąd nie otrzymały medali, mogą również otrzymać 
takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile 
widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne 
okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych orga-
nizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odna-
wiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt 
Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim 
mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki - 
mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magda-
lena Dzwonkowska

Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl

bardzo nas cieszyło. Mamy dwójkę 
wspaniałych dzieci, które są cenione 
nie tylko przez nas, ale także przez in-
nych ludzi. To jest bardzo ważne dla 
nas jako rodziców. Jesteśmy i żyjemy 
w Polsce przede wszystkim dla na-
szych dzieci. Nam jako dorosłym lu-
dziom w Kazachstanie niczego już nie 
brakowało. Jednak wspólnie uzna-
liśmy, że naszym dorastającym po-
tomkom trudniej będzie wejść w do-
rosłość w Kazachstanie aniżeli nam 
samym. Ostatecznej decyzji o po-
wrocie do Polski nie podjęliśmy sami. 
Czekaliśmy, aż nasze dzieci same za-
decydują o przyjeździe do Polski. Nie 
żałujemy żadnych decyzji, jesteśmy 
teraz wszyscy bardzo szczęśliwi. 

n  Jaki jest przepis na długie mał-
żeństwo według państwa Iwa-
nickich? 

Jan I.: Przede wszystkim należy sza-
nować drugą osobę. Mówić tylko i wy-
łącznie prawdę. Bo jeśli w rodzinie pojawi 
się kłamstwo, to nie będzie normalnego 
życia. 

Maria I.: Wiara w drugiego człowieka 
jest najważniejsza. 
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Stulatka udanie przeszła 
zabieg usunięcia zaćmy

Odkryj Świdnicę z darmową 
publikacją „Domowe 
krajobrazy i ich opowieści”

reklama

100-letnia pacjentka z sukcesem 
została poddana operacji usunięcia 
zaćmy w Regionalnym Szpitalu Spe-
cjalistycznym „Latawiec”. I choć tych 
zabiegów na co dzień wykonuje się 
tysiące, był to pierwszy przeprowa-
dzony u tak sędziwej osoby. - Żyjemy 
coraz dłużej i medycyna musi umieć 
pomagać coraz starszym pacjentom. 
Czekamy z niecierpliwością na naszą 
seniorkę, która niebawem ma się 
pojawić na badaniach kontrolnych - 
mówi dr Maria Smolarek – Wicher, 
lekarz kierujący Oddziałem Okuli-

stycznym, która osobiście przepro-
wadzała ten zabieg.

W 2017 roku w RSS „Latawiec” 
stulatków było piętnastu (dziesięć 
kobiet i pięciu mężczyzn). Najwięcej 
z nich przebywało właśnie na od-
dziale okulistycznym.

Przypomnijmy, zaćma to choro-
ba oczu, która prowadzi do zmętnie-
nia soczewki i jest jedną z przyczyn 
ślepoty na całym świecie. Szacuje 
się, że w Polsce cierpi na nią około 
800 tys. osób.

Oprac. ak

Projekt współfinansowany jest 
ze  środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz  budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregio-
nu Glacensis. 

W książeczkach jest trochę historii, 
świdnickich legend, ale również za-
gadki, quizy, rebusy i  krzyżówki zwią-
zane z naszym miastem. Ilustracje to 
w większości prace plastyczne dzieci, 
wykonane podczas warsztatów or-
ganizowanych w  trakcie każdej wy-
prawy. - Jest to propozycja dla dzieci, 

która mamy nadzieję, że zachęci do 
wspólnych spacerów z rodzicami czy tez 
dziadkami. Przemierzając proponowane 
trasy przy okazji najmłodsi mogą także 
rozwiązywać zadania zamieszczone w 
książeczkach – zachęca zastępca pre-
zydenta, Szymon Chojnowski. 

Publikacja jest dostępna nieod-
płatnie w Informacji Turystycznej, 
Młodzieżowym Domu Kultury oraz w 
Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wy-
dziale Promocji.

O ile operacja usunięcia zaćmy nie jest rzadkością na 
oddziale okulistycznym, o tyle przeprowadzenie tego 
zabiegu u stuletniej pacjentki do powszednich nie na-
leży.

Siedem książeczek i siedem tematów na rodzinne 
wycieczki po mieście. A w każdej z nich legendy, trochę 
historii i dużo zagadek związanych ze Świdnicą. Uka-
zała się właśnie publikacja Książeczki polsko-czeskie, 
mini przewodniki po Świdnicy w ramach projektu „Do-
mowe krajobrazy i ich opowieści”.
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Wspomniana aplikacja będzie 
wspierała działania rozpoczęte w 
ramach programu „Zostańcie z nami 
– Miasto i Powiat Świdnica”. Jednym 
z głównych celów projektu będzie 
opracowanie narzędzi informatycz-
nych umożliwiających koordynację 
programu, a w przyszłości stworze-
nie platformy wymiany informacji 
pomiędzy młodymi ludźmi, a środo-
wiskiem działającym na rynku pracy. 
Pozwoli to na skoordynowanie zain-

teresowań i kompetencji uczniów z 
potrzebami lokalnego biznesu.

- Świdnica jest tym pierwszym 
pionierskim miastem, które podejmie 
się rozwiązania problemu przy pomo-
cy wspólnie tworzonej platformy, któ-
ra połączy współpracę reprezentan-
tów biznesu i społeczności młodzieży 
przede wszystkim po to, aby zwięk-
szyć atrakcyjność miasta. Wierzymy, 
że połączenie siły oraz potencjału na-
uki i biznesu, przyniesie wielostronne 

korzyści i pomoże dopasować zain-
teresowania i zdolności młodzieży do 
potrzeb lokalnych przedsiębiorców – 
mówi Mateusz Szuściak, prezes ATI 
Pionier.

Nowa platforma będzie narzę-
dziem organizacyjnym, ale przede 
wszystkim informacyjnym, którego 
celem będzie promocja Świdnicy 
jako miejsca dobrego do życia. 

- Nasz świdnicki program „Zo-
stańcie z nami” to nowatorski projekt 

w skali kraju, jest też wzorem dla in-
nych miast. Jesteśmy dumni, że dalej 
się rozwija i że młodzież w nim aktyw-
nie uczestniczy. Tym razem chcemy z 
dofinansowaniem unijnym wesprzeć 
startup, który pozwoli utworzyć apli-
kację mobilną dla młodzieży w Świd-
nicy – mówi Szymon Chojnowski, 
zastępca prezydenta Świdnicy.

Pierwsze efekty prac nad no-
wym oprogramowaniem poznamy 
jeszcze w tym roku.  

Wspólnie stworzą platformę wymiany informacji

Ogólnopolska Karta Seniora dla świdniczan

Stworzenie aplikacji koordynującej przebieg progra-
mu „Zostańcie z nami – miasto i powiat Świdnica”, a w 
przyszłości – platformy wymiany informacji pomiędzy 
młodzieżą a pracodawcami. Świdnica planuje wspólnie 
z firmą Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier 
Sp. z o.o. stworzyć aplikację dla uczniów oraz lokalnych 
przedsiębiorców. Projekt ten finansowany jest z Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie uzdol-
nionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów 
aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu technologii z 
obszaru Internetu rzeczy.

Zniżki na wypoczynek w uzdrowiskach, tańsze wy-
jazdy, zabiegi kosmetyczne czy też usługi restauracyj-
ne - to tylko niektóre udogodnienia dostępne z Ogól-
nopolską Kartą Seniora. Pierwsze karty trafiły już do rąk 
świdnickich seniorów.
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Przygotowano 1000 sztuk kart. 
Pierwsze z nich uroczyście wręczo-
ne zostały przez prezydent Świd-
nicy, Beatę Moskal-Słaniewską w 
poniedziałek, 12 lutego podczas 
XIX Biesiady u Babuni i Dziadunia 
w klubie Bolko w Świdnicy.   A od 
wtorku, 13 lutego, każdy świdni-
czanin, który skończył 60 lat, może 
przystąpić do programu i bezpłat-
nie wyrobić własną kartę. Jest ona 
bezterminowa i bezpłatna. W tym 
celu należy zgłosić się do Dzien-
nego Domu „Senior-WIGOR” przy 
ulicy Saperów 27 w Świdnicy, od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 08.00 do 16.00 i wypełnić 
stosowny wniosek. Szczegółowe 
informacje na ten temat udzielane 
są pod numerem telefonu 74/ 853 
83 20. 

Przypomnijmy, pod koniec 
ubiegłego roku miasto Świdnica 
podpisało ze Stowarzyszeniem 
Manko z Krakowa porozumienie, 
na mocy którego może wydawać 
swoim mieszkańcom Ogólnopol-

ską Kartę Seniora w edycji lokal-
nej, ale ważną na obszarze całego 
kraju. Kartę taką posiada już po-
nad 130 tysięcy seniorów. Dzięki 
niej mogą oni korzystać ze zniżek 
w ponad  1 tys. 100 punktach, in-
stytucjach oraz ośrodkach zdrowia 
w całej Polsce, a przedsiębiorcy 
zgłaszający się do tego programu 
uzyskują bezpłatną promocję pro-
ponowanych przez siebie usług i 
towarów. Wśród firm, które przy-
stąpiły do programu, znajdują się 
między innymi: uzdrowiska, ośrod-
ki rehabilitacyjne, instytucje kul-
tury, sklepy, restauracje i punkty 
usługowe.

Szczegółowa lista partnerów 
Karty Seniora znajduje się na 
stronie internetowej www.glos-
seniora.pl. 

Nadal świdniczanie mogą tak-
że wyrabiać i korzystać ze Świd-
nickiej Karty Seniora. Do tej pory 
z takiej możliwości skorzystało już 

prawie 2 tysiące osób.   Uprawnia 
ona do korzystania z ulg i raba-
tów przy zakupie usług i towarów, 
czy też uczestnictwa w imprezach 
kulturalnych i sportowych. Oprócz 
miejskich jednostek, czyli ŚOSiR-u, 
ŚOK-u, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i Stowarzyszenia Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna & Księstwo 
Świdnicko-Jaworski na liście part-
nerów znajdują się m.in.: lokale ga-
stronomiczne, zakłady fryzjerskie, 
kosmetyczne, optyczne, gabinety 
masażu. To również szeroki zakres 
rabatów na usługi medyczne, czy-

li zabiegi rehabilitacyjne, wizyty u 
specjalistów, zakup leków, to tak-
że zniżki na zorganizowane wyjaz-
dy wypoczynkowe i sanatoryjne. 
Współpracują z urzędem także 
właściciele świdnickich sklepów 
z różnorodnym asortymentem, 
zachęcając seniorów do zakupów 
w promocyjnych cenach. Na stro-
nie www.senior-wigor.swidnica.pl 
opublikowana jest lista wszystkich 
partnerów wraz z krótkim opisem 
działalności i informacją o zade-
klarowanych rabatach.
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Walka z niską emisją trwa

Program „KAWKA” to nic inne-
go, jak walka z niską emisją i próba 
poprawy poziomu w strefach, w 
których występują znaczące prze-
kroczenia dopuszczalnych i doce-
lowych poziomów stężeń szkodli-
wych substancji. Paląc w piecach 
węglem, emitujemy do powietrza 
zanieczyszczenia, które, przy wyso-
kich stężeniach, bardzo negatyw-
nie wpływają na zdrowie, a nawet 
życie nasze i naszych dzieci.

Nowe sieci ciepłownicze 
i ogrzewanie

W ramach programu „KAWKA” 
w 2017 r. wybudowano sieć cie-
płowniczą wraz z przyłączami do 
budynków na ul. Dębowej, a tak-
że zakończono budowę sieci roz-
dzielczej przy ul. Siennej. Wykona-
no również instalację centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej w budynkach przy ul. Siennej 
i Kościelnej nr 7, 12, 24 i 26. Została 
także wykonana instalacja central-
nego ogrzewania w budynkach:

ul. Sienna 3 i 14
ul. Kościelna 3-3a, 8, 13 i 18
ul. Wrocławska 41,53 i 55
ul. Parkowa 1, 5, 7 i 9
ul. Saperów 23, 23a, 25 i 25a
Efektem tych działań jest   

przede wszystkim redukcja pyłów 
zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w po-
wietrzu. W sumie w skali roku uda 
się ograniczyć ich emisję o 5 Mg.

-   Nie jest to łatwy program w 
realizacji, obejmujemy nim bowiem 
kilkuset indywidualnych odbiorców, 
ale jego efekt długofalowy jest nie do 
przecenienia. Jakość powietrza, jakim 
oddychamy, musi ulegać poprawie, 
dlatego w dalszym ciągu będziemy 
kłaść szczególny nacisk na programy 
proekologiczne. Czekamy aż pojawi 
się możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych w celu zwiększenia do-
finansowania dla mieszkańców na 
wymianę ogrzewania w zabudowie 
wielorodzinnej – mówi Magdalena 
Dzwonkowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego Świdnicy.

Oszczędność pieniędzy
Przejście z ogrzewania piecem 

na miejskie ciepło to nie tylko wy-
goda mieszkańców, ale też spora 
oszczędność dla kieszeni. Przy-

Portrety Hitlera, swastyki czy też 
odznaczenia NSDAP to częsty wi-
dok podczas comiesięcznej gieł-
dy staroci. W tej sprawie u prezy-
dent Świdnicy, Beaty Moskal-Sła-
niewskiej, interweniował jeden z 
mieszkańców.
Jak zapewnia Urząd Miejski w 
Świdnicy, reakcja jest jednoznacz-
na – nie będzie zgody na propa-
gowanie nazizmu w Świdnicy. O 
fakcie tym został poinformowany 
Komendant Straży Miejskiej, a tak-
że Komendant Powiatowy Policji, 
z prośbą o zwrócenie szczególnej 
uwagi na przedstawioną sytuację 
i podjęcie działań, by zapewnić 
przestrzeganie obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa. - 
Raz jeszcze dziękuję panu za zwró-
cenie uwagi na bardzo niepokojące i 
bulwersujące zjawisko. Zapewniam, 
że z mojej strony nie będzie toleran-
cji dla tego typu zachowań i zawsze 
podejmę interwencję, gdy dotrze do 
mnie informacja o propagowaniu 
symboli  zakazanych prawem – do-
daje prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska.

Przypominamy, że za propa-
gowanie faszyzmu lub innego 
ustroju totalitarnego, a także roz-
powszechnianie, posiadanie i pro-
pagowanie przedmiotów będą-
cych nośnikami symboliki totalitar-
nej grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. 

Świdnicka giełda staroci jest 
jedną z najstarszych i największych 
giełd nie tylko na Dolnym Śląsku, 
ale w całej Polsce. Odbywa się w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
i za każdym razem przyciąga setki 
zwiedzających.

Oprac. Ak

reklama

216 lokali mieszkalnych, w których wymieniono ogrzewanie i 261 zlikwidowa-
nych palenisk węglowych. To efekt realizacji w Świdnicy programu „KAWKA” w 
2017 roku. Dzięki tym działaniom uda się zredukować emisję szkodliwych pyłów 
PM 10 i PM 2,5 w sumie o 5 Mg rocznie. W ten sposób Świdnica skutecznie zmniej-
sza niską emisję i dba o ekologię. To jednak nie koniec działań – w połowie roku na 
ulice wyjadą nowoczesne, niskoemisyjne autobusy.

Nie ma zgody 
na nazizm

kładem mogą być zasoby świdnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie od 
dwóch lat trwa konsekwentna likwi-
dacja gazowych podgrzewaczy wody, 
potocznie zwanych junkersami. Od po-
czątku akcji zlikwidowano 1 tys. 538 ga-
zowych podgrzewaczy wody, a planu-
je się przyłączyć ciepłą wodę z MZEC 
jeszcze w 1 tys. 825 mieszkaniach.

Jak policzył MZEC na podstawie 
obserwacji parametrów dostarczanej 
ciepłej wody użytkowej oraz jej zuży-
cia w siedmiu budynkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej, roczna oszczędność 
uzyskiwana na zastąpieniu gazowego 
podgrzewacza wodą z ciepłowni mo-
głaby wynosić od 11 do 100 złotych 
rocznie – zależnie od wieku i sprawno-
ści kotła.

Nie tylko „KAWKA”
Program „KAWKA” nie jest jedynym 

zadaniem realizowanym w Świdnicy, 
którego celem jest poprawa jakości 
powietrza. Miasto w czerwcu ubiegłe-
go roku rozpoczęło realizację kampanii 
edukacyjnej pn. „Mądrze OgrzewaMY 
w Świdnicy”. Ponadto właściciele dom-
ków jednorodzinnych, którzy chcieliby 
wymienić nieekologiczne źródło ciepła 
na paliwo stałe, na ogrzewanie ekolo-
giczne mają szansę uzyskać dofinan-
sowanie nawet do 85% kosztów takiej 
wymiany. Do tej pory zgłosiło się ponad 
70 rodzin.

Miasto z własnych środków, z bu-
dżetu Biura Ochrony Środowiska, od 
lat dofinansowuje także indywidual-
ne projekty, związane z przejściem z 
ogrzewania węglowego na paliwa eko-
logiczne. W ciągu ostatnich dwóch lat 

z możliwości tej skorzystało ponad 140 
osób. Kwota dofinansowania to 2500 
zł, a wnioski można składać na bieżąco 
w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy (tel: 74  856 28 
86).

Autobusy też mają być eko
Jeszcze w połowie tego roku na 

ulice Świdnicy ma wyjechać dzie-
więć nowoczesnych, niskoemisyj-
nych autobusów marki Solaris. Za-
kup nowoczesnego taboru za łączną 
kwotę ponad 10 milionów złotych to 
także jeden z elementów walki z ni-
ską emisją. Nowe autobusy mają być 
ekologiczne, o znacznie zmniejszonej 
emisji tlenków azotu i węgla, a także 
komfortowe. W nowych pojazdach, 
które będą się wyróżniać niską pod-
łogą na całej długości, znajdą się 
także kasowniki-biletomaty akcep-
tujących płatności zbliżeniowe, bez-
pieczne miejsca na wózek dziecięcy 
czy inwalidzki, gniazda USB do łado-
wania przenośnej elektroniki, dwie 
wewnętrzne tablice informacyjne, 
poręcze pokryte materiałem o wła-
ściwościach bakteriobójczych.  Pro-
jekt „Zakup niskoemisyjnych auto-
busów do obsługi linii komunikacyj-
nych na terenie miasta Świdnica oraz 
gmin Marcinowice i Świdnica” będzie 
dofinansowany ze środków UE w 
wysokości 85% wartości zakupu. – 
Zastrzyk 9 autobusów dla średniego 
miasta to bardzo dużo. Nowe autobusy 
mniej kosztują w eksploatacji – mówił 
podczas ubiegłorocznej wizyty w 
Świdnicy Waldemar Wlazło, dyrektor 
ds. Sprzedaży Solaris Bus&Coach S.A.
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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 
DLA TWOICH OPON

Port Opon Sp. z o.o.

Świdnica, ul. W. Witosa 7-9 535 635 655

opony osobowe
ciężarowe
rolnicze
przemysłowe
mobilny serwis 
opon OTR 

opony osobowe
ciężarowe
rolnicze
przemysłowe
mobilny serwis 
opon OTR 
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Odnowa miejskich parków to 
jedna z tych inwestycji, na które 
świdniczanie czekali już od kilkuna-
stu lat. 

W Parku Centralnym 
prace postępują zgodnie z har-

Parki miejskie odzyskują dawny blask
Kończą się prace przy budowie fontanny, a odnowio-

ne rozarium odzyskuje swój dawny blask. Prace rewita-
lizacyjne w Parku Centralnym toczą się pełną parą. Po-
dobnie tempa nabiera modernizacja Parku Sikorskiego. 
Na finiszu są prace rewitalizacyjne skweru przy ul. Wa-
łowej, a niedługo ruszy remont całego parku.  

monogramem - pierwszy ich etap 
zakończył się we wrześniu. Rewi-
talizacja tego terenu rozpoczęła 
się w marcu 2017 roku od uporząd-
kowania i przebudowy akwenów 
wodnych. Przetarg na wykonanie 
robót wygrało Przedsiębiorstwo 

Robót Wodnych i Ekolgicznych 
„EKO-WOD” Sp. z o. o ze Świdnicy, 
które wykonało zadanie za około 1 
mln 500 tys. zł. Zakres prac obej-
mował m. in.: oczyszczenie koryta 
Witoszówki przepływającej przez 
Park Centralny, naprawę skarp, a 
także wyspy oraz Stawu Pływac-
kiego i Gondolowego. Przepro-
wadzona została również wycinka 
chorych i zagrażających bezpie-
czeństwu drzew oraz samosiejek. 
W tej chwili kończą się prace przy 
budowie fontanny, w trakcie są 
jeszcze roboty związane z przebu-
dową schodów oraz rozarium. Za 
budowę obiektów kubaturowych, 
czyli altany, schodów i rozarium 

odpowiedzialna jest firma Budmax 
z Boguszowa Gorc, która zrealizuje 
zadanie za kwotę ok. 1 mln 200 tys. 
zł. Fontannę centralną i dwie fon-
tanny pływające - Z uwagi na duży 
zakres i koszt przedsięwzięcia re-
alizacja rewitalizacji Parku Central-
nego odbywa się etapami. Projekt 
przebudowy obejmuje cały, ponad 
12-hektarowy obszar. Podobnie, jak 
na skwerze przy pl. 1000-lecia, chce-
my także i tutaj odtworzyć histo-
ryczny wizerunek tego miejsca oraz 
wzbogacić go o nowe nasadzenia. 
Mam nadzieję, ze uda nam się stwo-
rzyć idealne miejsce wypoczynku i 
rekreacji dla mieszkańców, o czym 
będą się mogli Państwo przekonać 
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reklama

wczesną jesienią przyszłego roku – 
mówi prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal-Słaniewska. 

Prace rewitalizacyjne parku 
mają zakończyć się w maju.

Cały obszar parku objęty zo-
stanie monitoringiem, zamonto-
wanych zostanie 16 kamer. 

Szacowany koszt realizacji 
tego zadania to ok. 15 mln zł. Przy-
pomnijmy, że miasto pozyskało 9 
mln zł dofinansowania na rewitali-
zację terenów zielonych w mieście 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, w tym na Park Centralny – 5 
mln 890 tys. zł.  

W Parku Sikorskiego prace ruszą 
już niebawem

Na razie w parku przeprowa-
dzana jest wycinka drzew. Na fi-
niszu znajdują się prace moderni-
zacyjne skweru przy. ul. Wałowej. 
Niewątpliwie największą atrakcją 
będzie posadzkowa fontanna. I za-
pewne nie tylko dla dzieci. 

Remont parku rozpocznie nie-
bawem. Pierwszy w Świdnicy psi 
park, góra saneczkowa i nowo-
czesny plac zabaw - to wszystko 
między innymi pojawi się w Parku 
Sikorskiego. Rewitalizacja obejmie 
obszar ponad 8 hektarów. Obec-
nie trwają prace związane z upo-
rządkowaniem i pielęgnacją drze-
wostanu. Ruszyła także wycinka 

zy specjalista dendrolog, z czym 
trudno polemizować. Skala ta nie 
wydaje się porażać. Patrząc na 
anomalie atmosferyczne problem 
bezpieczeństwa mieszkańców nie 
podlega dyskusji. Ostatni huragan 
pokazał skalę zagrożenia od pora-
żonych i kruchych drzew głównie 
właśnie w tym miejscu. Cieszy nie-
zmiernie fakt, że teren parku do-
czeka się w końcu modernizacji – 
mówi Jan Dzięcielski, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Świdnicy 
i zastępca dyrektora ds. Rozwoju 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu.

Uzupełniona, a właściwie cał-
kowicie odnowiona zostanie war-
stwa zieleni niskiej, w efekcie cze-
go powstanie bogate, wielopię-
trowe i wielogatunkowe założenie 

chorych drzew. To także wycinka 
kompozycyjna, która polegać bę-
dzie na usunięciu samosiewów, 
zakłócających kompozycję parku, 
umożliwiających prawidłowy roz-
wój krzewów oraz roślinności ni-
skiego piętra.

W Parku Sikorskiego rośnie 
prawie 1900 drzew i krzewów, 
z czego po inwentaryzacji den-
drologicznej, opracowanej przez 
Pracownię Architektury Krajobra-
zu IKROPKA, stwierdzono, że w 
złym i średnim stanie sanitarnym 
jest ponad 950 sztuk. Zgodnie z 
tym opracowaniem do adapta-
cji zakwalifikowano ponad 920 
drzew, do pielęgnacji prawie 
600, do wycinki sanitarnej – 244 
drzewa i kompozycyjnej - 98 sa-
mosiewów.     - Za każdym razem, 
gdy prowadzone są prace w tere-
nach zielonych, pojawia się temat 
wycinki i korekty drzew. Nie inaczej 
było w przypadku Parku Central-
nego, a decyzja wtedy podjęta już 
dziś wydaje się słuszna. Park wy-
gląda coraz lepiej. Musimy rozróż-
nić troskę mieszkańców o tereny 
zielone od przysłowiowego „szu-
kania dziury w całym i własnego 
interesu. Wytyczne do projektu w 
Parku im. Władysława Sikorskiego 
wskazują do usunięcia 342 osob-
niki (244 w stanie bardzo złym) na 
1885 zinwentaryzowanych drzew 
co stanowi 18% – dokonał anali-

zieleni, tworzące dogodne warunki 
dla rodzimych ptaków, owadów i 
drobnych ssaków. Wprowadzone 
zostaną gatunki rodzime takie jak 
berberys pospolity, dereń świdwa 
czy kalina koralowa. Dodatkowo, 
dereń świdwa związany jest ety-
mologicznie z nazwą miasta Świd-
nica, co zostanie podkreślone w 
ramach ścieżki edukacyjnej.

Nasadzenie krzewów jest także 
istotne ze względu na ukształto-
wanie terenu – znaczne spadki te-
renu sprawiają, że u podnóży skarp 
tworzą się zastoiska wody i grzę-
zawiska. Roślinność piętra niskie-
go przyczyni się do zmniejszenia 
spływu powierzchniowego wody, 
a tym samym poprawi stateczność 
zboczy i skarp.

Oprac. ak
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Świdnica ul. Wróblewskiego 1B ( Hala Pod Platanem)

czynne 
pon. - pt 8.00 - 16.00, 

sobota 8.00 - 16.00

czynne 
pon. - pt 8.00 - 16.00, 

sobota 8.00 - 16.00

604-256-104
www.dar-vit.pl
604-256-104
www.dar-vit.pl

Tradycyjne wędliny
własnego wyrobu
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To kolejna kwota dofinanso-
wania unijnego, jaką Świdnica 
otrzyma z Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Tym razem to środki na re-
witalizację miejskich przestrzeni 
- przebudowę ul. Siostrzanej oraz 
kwartału pomiędzy Rynkiem a 
ulicą Siostrzaną a także budynku 
Rynek 39 – 40. Wartość całego 
projektu to 9,8 mln złotych.

Kamienica dla organizacji
Budynek śródrynkowy po 

remoncie ma być udostępniony 
w części organizacjom pozarzą-
dowym. Na parterze znajdzie się 
profesjonalna i przestronna infor-
macja turystyczna, klub dla se-
niorów i Miejskie Centrum Wspie-
rania Inicjatyw. Obiekt zostanie 
przystosowany do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne – 
w Rynku 39-40 zainstalowana bę-
dzie winda.

Plac zabaw i siłownia 
– Siostrzana zyska na estetyce

W ramach tego samego pro-
jektu nowego oblicza doczeka się 
ulica Siostrzana. Zaprojektowano 
nową nawierzchnię z kostki gra-
nitowej (zgodnie z zaleceniem 
konserwatora zabytków), prze-
budowę kanalizacji deszczowej 
oraz odnowienie chodników. Za-
montowane zostaną nowe lampy 
oświetlenia ulicznego.   

Podwórko zlokalizowane po-
między Rynkiem a ulicą Siostrza-

ną zyska na estetyce i funkcjonal-
ności, pojawi się m.in. nowy plac 
zabaw i siłownia zewnętrzna. Na 
zaprojektowanych terenach zie-
lonych posadzone zostaną nowe 
byliny, krzewy ozdobne oraz drze-
wa niskopienne. Zaplanowano 
także wybudowanie zadaszonych 
miejsc gromadzenia odpadów 
oraz posadowienie nowych ele-
mentów małej architektury, czyli 
ławek, stojaków rowerowych, ko-
szy na śmieci oraz trejaży.  

- Rozpoczęliśmy od remontów 
zabytkowych kamienic w Rynku, 
udzielając wspólnotom mieszka-
niowym dofinansowania na te pra-
ce. Tym razem, dzięki wsparciu ze 
środków unijnych w ramach Aglo-
meracji Wałbrzyskiej uda nam się 
wyremontować ostatni fragment 
bloku śródrynkowego, który odsta-
wał estetyką od otaczających go 
kamieniczek. Zyska on nowe funk-
cje i stanie się centrum kulturowo-
-społecznym – mówi prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska.  

To pierwszy świdnicki projekt, 
który uzyska w ramach priory-
tetu związanego z rewitalizacją 
miejskich przestrzeni, dofinanso-
wanie. Miasto wciąż oczekuje na 
kolejne rozstrzygnięcia, w tym 
między innymi na konkurs, w któ-
rym startowały wspólnoty miesz-
kaniowe.  

Oprac. Ak

Dlatego, jak każdego roku, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zwraca się z prośbą do mieszkań-
ców Świdnicy o wrażliwość i reago-
wanie na sytuacje zagrażające zdro-
wiu lub życiu  osób  wymagających 
wsparcia,  narażonych na działania 
niskich temperatur.

Informacje o osobach bezdom-
nych, przebywających w ogródkach 
działkowych, zniszczonych budyn-
kach bez ogrzewania, na klatkach 
schodowych, mieszkańcy Świdnicy 
mogą przekazywać, również ano-
nimowo, całą dobę do  Straży Miej-
skiej pod numerem alarmowym 986.  
Należy reagować także wtedy, gdy 
osoby te są pod wpływem alkoholu.

- Prosimy, by mieszkańcy Świdnicy 
zwracali baczniejszą uwagę i pomagali 
swoim sąsiadom, jeśli mają taką moż-
liwość. Informacje o osobach, które nie 
są w stanie samodzielnie zabezpie-
czyć swoich potrzeb można przekazy-
wać do  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Nie bądźmy obojętni, gdy 
gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie mar-
zną ludzie. Pomóżmy im w miarę na-
szych możliwości. Nasza wrażliwość na 
drugiego człowieka i życzliwa postawa 
mogą uratować komuś życie. Przeka-
zanie informacji pracownikom służb 
społecznych pozwoli na zorganizowa-
nie pomocy, która może zapobiec tra-
gicznym w skutkach zdarzeniom – czy-
tamy na stronie MOPS Świdnica. 

W krótkim przemówieniu odcho-
dzący komendant podziękował pod-
władnym za przeszło 20 lat służby w 
świdnickiej straży pożar-
nej. Prowadzący uroczy-
stość przedstawił także 
nowego p.o. komendanta, 
który do momentu po-
wołania nowego Komen-
danta Powiatowego bę-
dzie kierował Państwową 
Strażą Pożarną w Świdni-
cy. 

- Zawsze trzeba wie-
dzieć, kiedy kończy się ja-
kiś etap w naszym życiu. 
Jeśli chcemy w nim tkwić dłużej niż to 
konieczne, tracimy radość i szansę po-
znania tego, co przed nami. Nie była to 
łatwa decyzja, podjęta po wnikliwym 

Nie zapominajmy  
o potrzebujących

Zmiana warty  
w Straży Pożarnej

Zima jest trudnym czasem szczególnie dla osób, które 
ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesa-
modzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe, nie pora-
dzą sobie są ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich.

Po 21 latach pełnienia funkcji Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na 
emeryturę odszedł starszy brygadier mgr inż. Tomasz 
Szuszwalak. 1 lutego, na uroczystości w sali narad świd-
nickiego Urzędu Stanu Cywilnego, nastąpiło oficjalne 
przekazanie obowiązków nowemu p.o. komendanta mł. 
bryg. Wiesławowi Wojciechowskiemu. 

przeanalizowaniu mojego dotychczaso-
wego życia zawodowego i tego, ile w tym 
życiu było straży, a ile rodziny. Rachunek 

wyszedł podwójnie dodatni. 
Żegnając się z wami, jestem 
spełniony jako oficer pożar-
nictwa oraz mąż i ojciec 
dwóch wspaniałych synów 
– mówił Tomasz Szusz-
walak.

Za wieloletnią służbę 
na rzecz mieszkańców Po-
wiatu Świdnickiego oraz 
zaangażowanie w pełnie-
niu obowiązków Komen-
danta, w imieniu wszyst-

kich przybyłych samorządowców, po-
dziękowania złożył starosta świdnicki 
Piotr Fedorowicz.

Ak

6,5 miliona złotych dostanie Świdnica na przebu-
dowę ulicy Siostrzanej oraz kamienicy w rynku, Ry-
nek 39-40.

Miliony  
dla Świdnicy
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Walczą z rakiem

Co roku w Polsce odnotowuje 
się ok. 3 tysiące zachorowań. Pro-
blem polega na tym, że im później 
dojdzie do diagnozy, tym ryzyko 
nieuleczenia nowotworu jest więk-
sze. Rak szyjki macicy jest też jedy-
nym nowotworem, z którym można 
walczyć poprzez profilaktykę, po-
przez skuteczne szczepienia. Nie-
stety, szczepionka ta wciąż jeszcze 
nie doczekała się refundacji z NFZ. 
Dlatego Świdnica, chcąc ochronić 
świdnickie kobiety, po raz kolejny 
realizuje „Program profilaktyki zaka-
żeń wirusem brodawczaka ludzkie-
go (HPV) na lata 2016-2018”.

Szczepieniem objęte są dziew-
czynki z rocznika 2003, 2004 i 2005 
zamieszkałe na terenie miasta. Do 
tej pory zaszczepiono już ponad 140 
z nich.

172 tys. na szczepienia 
tylko w tym roku

Na pełny cykl szczepienia skła-
dają się trzy podania szczepionki. W 
2016 roku pierwszą dawkę przyjęło 
71 trzynastolatek. W 2017 roku wyko-
nano już 345 szczepień dziewczynek 
urodzonych w 2003 roku – dwiema 
dawkami i w 2004 roku   – trzema 
dawkami. W bieżącym roku ze szcze-
pień mogą skorzystać dziewczynki 
urodzone w 2005 roku, zakłada się 
zaszczepienie około 230 uczennic.

3 tys. przypadków zachorowania każdego roku. Po-
łowie chorych nie udaje się pomóc. Rak szyjki macicy 
jest drugim pod względem częstości występowania 
nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. 

Koszt szczepienia 1 osoby to ok. 
500 zł, finansowany jest on w cało-
ści z budżetu miasta. W latach 2016 
- 2017 roku samorząd wydatkował 
na ten cel prawie 94 tys. zł. W 2018 
zaplanowano około 172 tys. zł. - Wa-
runkiem skorzystania z darmowego 
szczepienia jest pisemna zgoda ro-
dziców lub prawnych opiekunów. Za-
chęcam więc serdecznie Państwa do 
wzięcia udziału w prelekcjach doty-
czących profilaktyki zakażeń wirusem 
HPV, które prowadzi wykwalifikowany 
personel medyczny. Pomocą służą re-
alizatorzy programu, czyli pracownicy 
Przychodni Mieszko w Świdnicy, z któ-
rymi doskonale układa się współpra-
ca przy realizacji tego przedsięwzię-
cia – mówi dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej i Spraw Socjalnych, 
Danuta Nowicka. 

Po pierwsze profilaktyka
Z zajęć edukacyjnych skorzysta-

ło już prawie 800 osób, czyli dziew-
czynek i chłopców, ich rodziców oraz 
wychowawców. Zakres poruszanej 
tematyki obejmuje m.in. podstawowe 
informacje o drogach przenoszenia 
się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakaże-
nia, możliwych powikłaniach zakaże-
nia, nowotworach związanych z HPV, 
jak również o korzyściach wynikają-
cych ze szczepień.

Szczepienia odbywają się w ter-
minach uzgodnionych z Przychodnią 
Mieszko w Świdnicy, po wcześniej-
szym umówieniu osobiście lub te-
lefonicznie - tel. 785 21 56 21 lub 74 
856 87 87. Szczegółowe informacje 
uzyskać można pod powyższymi nu-
merami telefonów.

Oprac. Ak

Szczepieniem ob-
jęte są dziewczyn-

ki z rocznika 2003, 2004 
i 2005 zamieszkałe na 
terenie miasta. Do tej 
pory zaszczepiono już 
ponad 140 z nich.

Radni interpelują, 
urząd odpowiada

Co dalej z ogrodzeniem?
O stan ogrodzenia przy ul. Par-
kowej od skrzyżowania z ulicą 
Ułańską do końca ulicy Parko-
wej pytał w swojej interpelacji 
radny Jan 
J a ś k o -
wiak. – W 
tej sprawie 
i n t e r w e -
niuję od 
2015 roku. 
Na sku-
tek moich 
interwen-
cji Miejski 
Z a r z ą d 
Nieruchomości w 2016 r. prze-
prowadził oględziny, w których 
stwierdził, że wskazane ogro-
dzenie wymaga gruntownego 
remontu (braki poszczególnych 
przęseł, ubytki w podmurówce, 
mocno skorodowane elementy 
metalowe ogrodzenia – pisze w 
zapytaniu radny.

W odpowiedzi Urząd Miejski 
informuje, że remont ogro-
dzenia zostanie przepro-
wadzony do końca kwietnia 
2018  r. – Dotychczas został 
określony zakres robót i na tej 
podstawie prowadzone jest 
postępowanie w formie zapy-
tania o cenę, mające na celu 
wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych – pisze w odpo-
wiedzi zastępca prezydenta 
Marek Suwalski. 
W budżecie miasta na ten cel 
przeznaczono kwotę 65 tys. zł. 

Redakcja biuletynu Moja Świdnica oraz Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapraszają 
do udziału w drugiej edycji konkursu „Woda to życie”. 
Dobra zabawa i pogłębienie świadomości ekologicznej 
najmłodszych obywateli Świdnicy stworzy też okazję 
do zdobycia cennych nagród.

W marcu obchodzić będziemy 
ustanowiony przez ONZ Dzień Wody. 
To doskonała okazja, by przybliżyć 
dzieciom i młodzieży niektóre aspek-
ty związane z rolą wody w życiu na-
szej planety, zwrócić po raz kolejny 
uwagę na aspekty ekologiczne, po-
szerzyć wiedzę i w końcu zachęcić 
do zdrowych nawyków związanych z 
używaniem wody. Cześć z tych spraw 
jest ujęta w programach szkoły, część 
popularyzują media – w naszej oce-
nie trzeba zrobić więcej.

Aby ta okazja była efektywnie i 

atrakcyjnie wykorzystana, przygoto-
waliśmy konkurs z cennymi nagroda-
mi, które nie dość że będą promować 
ekologiczne i zdrowe traktowanie 
wody, to jeszcze wzmogą umiejęt-
ność pracy zespołowej.

Ubiegłoroczna edycja skierowa-
na była do szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, w tym roku, z oczywi-
stych powodów, w szranki konkurso-
we staną tylko uczniowie świdnickich 
podstawówek, podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe: dzieci do klasy IV 
rywalizować będą w konkursie pla-

stycznym, a ich starsi koledzy z klas 
VI-VII popiszą się wiedzą z zakresu 
fizyki, chemii, biologii i geografii doty-
czącą wody.

Finał konkursu zaplanowany zo-
stał 22 marca podczas Światowego 
Dnia Wody, natomiast na przepro-
wadzenie eliminacji szkolnych jest 
czas do 12 marca. Zgłoszenia drużyn 
szkolnych będą przyjmowane do 16 
marca.

Nagrodami zbiorowymi są przy-
ścienne źródełka wody pitnej dla 
dwóch najlepszych szkół, oraz pro-

mocja na łamach portalu www.mo-
jaswidnica.pl oraz dwutygodnika do-
wolnego wydarzenia (o wartości 1000 
złotych) dla szkoły, która zajmie III 
miejsce. Przewidziano również drob-
ne upominki dla wszystkich uczest-
ników finału oraz nagrody indywi-
dualne, dla członków drużyny, która 
najlepiej wypadnie w teście wiedzy o 
wodzie.

Regulaminy można przeczytać 
na portalu oraz fanpage-u ŚPWiK, na 
którym na bieżąco będą rozstrzygane 
zgłaszane pytania i wątpliwości. 
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Apelują o ratunek dla świdnickiej katedry

60 milionów złotych – tyle potrzeba na wzmocnie-
nie wieży, remont i odnowienie jednej z największych 
zabytkowych perełek Dolnego Śląska. Dlatego wła-
dze Świdnicy zaapelowały do prezydenta Andrzeja 
Dudy, premiera, ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego i posłów o pomoc w pozyskaniu niezbęd-
nych funduszy. Niemal natychmiast w sprawę zaan-
gażował się poseł Michał Dworczyk, sekretarz stanu, 
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ubiegłym roku świdnicka 
katedra wraz z Kościołem Poko-
ju wpisane zostały decyzją Pre-
zydenta RP na Listę Pomników 
Historii. Wpis na tak zwaną Listę 
Prezydencką to dla obiektów 
zabytkowych większa szansa 
przy projektach związanych z 
dofinansowaniem bardzo kosz-
townych remontów. Niestety, 
mimo tego katedra nie uzyskała 
dofinansowania w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, 
gdyż otrzymała zbyt małą liczbę 
punktów.

W ciągu ostatnich dwóch 
lat katedra otrzymała ze strony 
miasta dofinansowanie w wyso-
kości blisko 426 tysięcy złotych. 
W tym samym czasie dotacja z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wyniosła 550 
tysięcy złotych. - Te proporcje 
należy zdecydowanie zmienić, 
ponieważ miasto nie dysponuje 
aż tak dużymi środkami, aby w 
sposób zdecydowany poprawić 
stan konstrukcji katedry czy zre-
alizować ogromny projekt doty-
czący rewitalizacji wnętrz. Oczywi-
ście wsparcie ze strony miasta za-
wsze będzie, także jeśli w grę bę-
dzie wchodził wkład do projektu 
na dofinansowanie. Jednak w tej 

chwili nie można już czekać – mówi 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska.    

Dlatego Urząd Miejski wystąpił 
do prezydenta Andrzeja Dudy, pre-
miera, ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego i posłów o pomoc w 
pozyskaniu niezbędnych funduszy. 
Niemal natychmiast w sprawę rato-
wania katedry włączył się poseł Mi-
chał Dworczyk, sekretarz stanu, szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Wystosował dwa pisma – do ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego 
Piotra Glińskiego oraz do wojewody 
dolnośląskiego Pawła Hreniaka – z 
prośbą o włączenie się w akcję rato-
wania katedry i wskazanie wszelkich 
możliwych źródeł dofinansowania 
remontu. Do 20 lutego mają czas 
na przekazanie informacji na temat 
podjętych działań, ustaleń i decyzji.

Według szacunków parafii 
koszt przeprowadzenia prac reno-
wacyjnych wewnątrz, a także prac 
związanych ze wzmocnieniem kon-
strukcji wieży kościoła, to kwota 
około 60 milionów złotych. Dopiero 
taki dopływ środków pozwoliłby w 
ciągu kilku lat przywrócić katedrze 
jej piękno i jednocześnie zabezpie-
czyć przed degradacją dotyczącą 
w tej chwili elementów zewnętrz-
nych. 

Oprac. Ak

reklama

Polski węgiel

21,25 zł
gwarantowane kalorie

*

* za worek 25 kg, orzech II

Cena od
Zamów!  

tel. 885 025 101
Dostawca ciepła systemowego

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 
w Świdnicy Sp. z o.o.

www.mzec.swidnica.pl

We wtorek 13 lutego w Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa 
w Świdnicy odbyła się pre-
miera albumu „Na ratunek 
katedrze. Historia ocalenia 
od ruiny”, wydanego przez 
Stowarzyszenie Rewalory-
zacji i Konserwacji Zabyt-
ków Miasta Świdnicy. To 
podsumowanie prac, jakie 
udało się przeprowadzić w 
ciągu ostatnich 20 lat. To 
także apel i wezwanie do 
ratowania katedry.
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Ferie z biblioteką już za nami
Zabawy z książką, warsztaty plastyczne, spotkania z 

grami planszowymi – ferie z Miejską Biblioteką Publicz-
ną można zaliczyć do wyjątkowo udanych.

W głównej wypożyczalni dla dzieci czas upłynął pod znakiem szalonej zabawy z książką „Sznurkowa historia” 
Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel inspirowała, bawiła, wzruszała...”Wymiatano 
spod dywanu” różne przedmioty, wydawałoby się zapomniane, a jednak 
wciąż potrzebne. Wszystkie zyskały nowe formy i znaczenia.

Pierwszy tydzień ferii w filii nr 1 upłynął pod znakiem warsztatów 
literacko-plastycznych związanych z Dniem Babci i Dziadka. Dzieci 
samodzielnie tworzyły prezenty dla swoich dziadków. Z rolek po 
papierze toaletowym powstały piękne przyborniki na biurko, ozdoby 
na ściany i zabawne zwierzaki. W drugim tygodniu dzień zaczynał 
się od kalamburów. Następnie dzieci tworzyły krajobrazy zimowe, 
wykorzystując do tego watę, płatki kosmetyczne i pastę do zębów. 
Powstały piękne zimowe pejzaże. Wystawę prac plastycznych można 
oglądać w filii nr 1 do końca lutego. W sumie w zajęciach wzięło udział 
96 dzieci.

Ferie w filii nr 2 upłynęły pod hasłem gier wielkoformatowych. Przez 
pięć dni towarzyszami zabawy były plansze, kostki oraz pionki :)

W filii nr 5 ferie zimowe upłynęły 
pod hasłem „Rusz głową, ubrudź 
ręce”. Dzieci robiły stemple z 
ziemniaków, a także drukowały 
na własnoręcznie rwanym 
płótnie. Pisarka Monika Sawicka, 
która odwiedziła najmłodszych  
w pierwszym dniu ferii, otrzymała 
od dzieci drukowaną przez nie 
kartę z imionami uczestników 
spotkania. W dalszych dniach nie 
zabrakło lepienia z masy solnej, 
tworzenia prac z kolorowego 
papieru, czy ćwiczeń sportowych. 
Przez dwa tygodnie ferii 
bibliotekę odwiedziło w sumie 
150 dzieci.

reklama
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W zasobach biblioteki znajdują się 
planszówki dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, towarzyskie, zręcznościowe, lo-
giczne i karciane. Proste i trochę bardziej 
skomplikowane. Gry do wypożyczenia w 
dziale Wypożyczalnia Multimediów.

Na kolejnym spotkaniu z planszów-
kami, przybliżona zostanie gra Terrafor-
macja Marsa, która została laureatem 
konkursu  Gra Roku 2017 w kategorii Gra 
Roku Zaawansowana.

W grze gracze staną na czele jednej z 
dwunastu korporacji. Każda z nich posia-
da swoją unikalną zdolność specjalizując 
się w konkretnej kategorii lub posiadając 

pewne bonusy do konkretnych działań. 
Początkujący gracze mogą wybrać kor-
poracje „startowe” przystosowane do 
pierwszej rozgrywki i pozwalające lepiej 
zapoznać się z mechaniką gry.

Celem graczy jest zmiana warunków 
panujących na Marsie tak, aby tchnąć 
weń życie i zapoczątkować proces prze-
miany w planetę z warunkami do życia 
dla ludzkości. Celem jest zwiększenie 
poziomu tlenu w atmosferze do 14%, 
podniesienie temperatury do +8°C i stwo-
rzenie akwenów wodnych o wskazanej 
powierzchni. To główne czynniki, które 

spowodują, że klimat na Marsie będzie 
zbliżony do ziemskiego. Po osiągnięciu 
tych celów gra kończy się, a gracze pod-
liczają zdobyte punkty zwycięstwa.

24.02.2018 
10.00-14.00

Galeria, II piętro 
MBP w Świdnicy

Wokół książki to warsztaty li-
teracko-plastyczne przeznaczone 
dla dzieci uczęszczających do klas 
1-4 szkół podstawowych. Odbywają 
się w każdy poniedziałek o godzinie 
16.00. Uczestnicy, poprzez różno-
rodne formy pracy i zabawy z lite-
raturą, doskonalą umiejętności czy-
telnicze i zdolności manualne.

Baśniolandia, pomimo upływu 
czasu, wciąż cieszy się dużym zain-
teresowaniem oraz powodzeniem. 
Spotkania odbywają się w każ-
dy wtorek o godzinie 16.00. Prze-
znaczone są dla 5-6 letnich dzieci 
uczęszczających do przedszkoli. Za-
bawy z książką ćwiczą wyobraźnię, 
spostrzegawczość, pamięć. Zajęcia 
mają na celu ośmielenie i rozbawie-
nie dzieci oraz wyładowanie energii 
ruchowej. Są to fascynujące spotka-
nia z książką oraz świetna zabawa, 
dzięki której dziecko poznaje świat i 
wyraża samego siebie. Staramy się, 
aby przebywanie w bibliotece spra-
wiało radość i przyjemność, a co za 
tym idzie zachęcało do dalszych jej 
odwiedzin i do czytania książek. 

Baśniolandia Junior, zajęcia po-
wstały z myślą o 3-4 letnich czytel-
nikach. We wtorek o godzinie 16.00 
każdy maluch, z rodzicem lub bez, 
może spędzić czas na wspólnych 
zabawach ruchowych i plastycz-
nych oraz głośnym czytaniu. 

Bajeczne Podróże są to cyklicz-
ne, bezpłatne zajęcia, przeznaczone 

dla dzieci w wieku 4+. Śpiew, taniec 
oraz różnorodne prace manualne, 
połączone z podróżami w świat ba-
śni, zapewniają najmłodszym do-
skonałą zabawę i naukę. Odbywa-
ją się one w każdy wtorek o godz. 
16.00 w Filii nr 2 przy ul. M. Kozara-
-Słobódzkiego 21 a.

ABECADŁO to adaptacyjne za-
jęcia dla dzieci pomiędzy pierw-
szym a drugim rokiem życia. To 
czas dla najmłodszych czytelników 
i ich rodziców, podczas których 
wspólnie czytamy, bawimy się - 
wchodzimy w magiczny świat ksią-
żek. Spotykamy się w każdą drugą 
środę miesiąca o godzinie 16.00. 
Obowiązują zapisy w Wypożyczalni i 
Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, gru-
pa nie może przekroczyć dziesię-
ciorga maluszków. Więcej informa-
cji pod numerem telefonu: 74/640-
09-42. 

Spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Książki „Melina Literacka” 
26.02.2018, sala „Cysterska” MBP w 
Świdnicy, godz. 17.00; 

Spotkania Klubu Miłośników 
Dobrej Książki powstały z myślą 
o dojrzałych czytelnikach, którzy 
w miłej atmosferze mogą wymie-
nić się wrażeniami o przeczyta-
nych książkach oraz poznać nowe 
trendy w literaturze współczesnej. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca o godz. 16.00 do Filii nr 
2 przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 
21 a.

Filia nr 1 przy ul. Wrocław-
skiej 44 zaprasza na spotka-
nia Klubu Miłośników Do-
brej Książki w każdy 1-szy pią-
tek miesiąca o godzinie 16.00. 
Jeżeli lubisz czytać i chcesz podzie-
lić się wrażeniami po lekturze, to te 
spotkania są dla Ciebie. Serdecz-
nie zapraszamy. Kolejne spotkanie 
05.01.2018 r. na godzinę 16.00.

Warsztaty komputerowe SE-
NIOR W SIECI

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy mając na uwadze fakt, iż 
coraz więcej wiadomości przeka-
zywanych jest za pomocą nowych 
technologii (komputer, Internet), wy-
chodzi na przeciw potrzebom swo-
ich czytelników - seniorów z propo-
zycją warsztatów komputerowych. 
Zajęcia obejmują podstawy obsłu-
gi komputera, programów kompu-
terowych, wyszukiwania informa-
cji w internecie, zakładania konta 
poczty elektronicznej, używania 
komunikatorów (np. Gadu-Gadu). 
Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek od godziny 8.30 do 9.30 w 
Czytelni I piętro.

Chętnych do udziału w warsz-
tatach komputerowych prosimy o 
kontakt pod nr tel. 74 640-09-36, 
bądź bezpośrednio w Wypożyczalni 
Multimediów, parter pok. 114. 

Spotkania Klubu Gier Planszo-
wych KOSTKA – kolejne spotkanie 
z planszówkami 24.02.2018, godzina 
10.00-14.00, galeria, II piętro

Czytak PLUS 
i Czytak NPN! 
dla osób 
niewidomych 

Gry planszowe w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Wśród wielu zbiorów oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną znajdziemy 
także gry planszowe. Wcześniej zapomniane, od kilku już lat, wracają w zupełnie no-
wej odsłonie. Są alternatywną dla komputera i telewizji, formą przyjemnego spędze-
nia czasu dla osób w każdym wieku. Rozwijają wyobraźnię, uczą współpracy i zasad 
fair play, a przy tym pozwalają się odprężyć.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy przystąpiła do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cy-
frowej książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących – 
Edycja 2017” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. 
Henryka Ruszczyca. Projekt jest do-
finansowany przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka 
otrzymała nieodpłatnie urządzenia 
Czytak Plus i Czytak NPN, które są 
przystosowane do obsługi przez 
osoby niewidome i słabowidzą-
ce. Czytak umożliwia odtwarzanie 
książek zapisanych cyfrowo i ob-
sługuje następujące formaty: mp3 
i zaszyfrowany format opracowany 
specjalnie na potrzeby urządzenia. 
Książki zapisywane są na małych 
kartach elektronicznych. Na jednej, 
o pojemności 16 GB, mieści się do 1 
tys. 100 godzin nagrania.

Czytak działa podobnie jak 
magnetofon, odtwarza więc książ-
kę, zatrzymuje ją w dowolnym mo-
mencie i od niego zaczyna ponow-
ne odtwarzanie nagrania. Można 
przewijać nagranie, a także prze-
mieszczać się pomiędzy odcinkami 
danej książki lub między poszcze-
gólnymi książkami. Na jednej karcie 
może być zapisanych kilka książek i 
odtwarzając każdą z nich urządze-
nie zapamiętuje miejsce w którym 
nagranie zostało zatrzymane.

Na podstawie umowy użycze-
nia placówka będzie mogła wypo-
życzać Czytaki z nagranymi książ-
kami czytelnikom z wadą wzroku. 
Biblioteka dysponuje aktualnie 
bezpłatnym pakietem 1 tys. 493 cy-
frowych książek.

Stowarzyszenie „Larix” od 
2007 r. zajmuje się nagrywaniem 
i udostępnianiem bibliotekom 
cyfrowych książek mówionych 
przeznaczonych dla osób nie-
widomych i słabowidzących.  
We współpracy ze Stowarzy-
szeniem nasza biblioteka bę-
dzie wzbogacać zasoby cyfrowe 
dostosowane dla osób z wadą 
wzroku.

Osoby posiadające orzecze-
nie o niepełnosprawności z tytułu 
utraty wzroku, które chciałyby takie 
urządzenie wypożyczyć, z przyczyn 
technicznych, przed wizytą, proszo-
ne są o kontakt z Wypożyczalnią 
Multimediów ul. Franciszkańska 18, 
telefon 74/ 640 09 36; e-mail multi-
media@mbp.swidnica.pl
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Kapituła ogłosiła nominacje do na-
grody za najlepszą książkę 2017 
roku.
Na liście nominowanych do nagro-
dy za najlepszą książkę 2017 roku 

znalazło się pięć pozycji:
•  „Białowieża szeptem. Historie z 

Puszczy Białowieskiej”, Anna Ka-
mińska, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2017,

Czy wiesz, że 

będąc Czytelnikiem biblioteki po-
siadasz własne konto, do którego 
możesz się zalogować?

Dające wiele możliwości: 
-  sprawdzenia ilosci wypożyczo-

nych zbiorów
- przełużenia terminu zwrotu książek
- zamówienia danego tytułu
Zapisując się do biblioteki możesz 
korzystać ze wszystkich działów.
Ilość książek wypożyczonych w róż-
nych działach nie sumuje się.
Biblioteka posiada katalog online, w 
którym możesz sprawdzić interesujące 
Cię pozycje książkowe i multimedialne.

Aktywacja kodu następuje po reje-
stracji bezpłatnego konta Legimi na 
stronie: http://www.legimi.com/
dbpw/.

Następnie wybrane książki pobrać 
można bezpośrednio w aplikacji Le-
gimi, zainstalowanej na wybranym 
urządzeniu.

Usługa wypożyczania książek elek-
tronicznych udostępniona została 
dzięki współpracy dolnośląskich bi-
bliotek publicznych z firmą Legimi, 
jedyną, która oferuje dostęp do e-
-booków na zasadzie abonamentu. 
Czytelnicy mogą korzystać z ponad 
16 tys.  tytułów najlepszych autorów 
- polskich i zagranicznych.

– Czytanie mobilne stało się stałym 
elementem naszego krajobrazu, ideal-
nie odpowiadając na zmieniające się 
potrzeby czytelników, którzy dostęp do 
ulubionej literatury pragną mieć w każ-
dym miejscu i w każdej chwili - komen-
tuje Mikołaj Małaczyński, współtwór-
ca Legimi.
Wypożyczanie jest całkowicie darmo-
we. W ramach zamówionego przez 
bibliotekę limitu stron do przeczyta-
nia każdy czytelnik wypożyczyć może 
dowolną liczbę książek. Jeśli czytelnik 
otrzymuje komunikat o przekroczeniu 
limitu, oznacza to, że wyczerpała się 
pula stron.

Jak uzyskać kod dostępu?
W celu uzyskania indywidualnego 

kodu dostępowego należy udać się 
osobiście do:
Wypożyczalni dla Dorosłych Bibliote-
ki Głównej (ul. Franciszkańska 18),
Filii nr 1 (ul. Wrocławska 44), 
Filii nr 2 (ul. Kozara-Słobódzkiego 21a)
Filii nr 5 (ul. Kraszowicka 55).
Aktywacja kodu następuje po reje-
stracji bezpłatnego konta Legimi.

Jak aktywować kod otrzymany w Bi-
bliotece?
Należy zarejestrować bezpłatne kon-
to Legimi na stronie: http://www.le-
gimi.com/dbpw/.
Wtedy można już wybierać, wypoży-
czać i pobierać ebooki bezpośrednio 
w aplikacji Legimi.

16 lutego 1922 roku Górny Śląsk 
został przyłączony do Polski.
17 lutego 1834 roku we Lwowie 
odbyła się prapremiera „Zemsty” 
Aleksandra Fredry.
18 lutego 2005 roku odkryto naj-
większą znaną liczbę pierwszą 
[2−1 , czyli 7 816 230 cyfr w zapi-
sie dziesiętnym].
19 lutego 1878 roku Thomas 
Alva Edison  opatentował fono-
graf.
20 lutego obchodzimy Świato-
wy Dzień Sprawiedliwości Spo-
łecznej.
21 lutego 1574 roku w katedrze 
wawelskiej Henryk III Walezy 
został koronowany na pierwsze-
go elekcyjnego króla Polski.
22 lutego 1255 roku książę wro-
cławski Henryk III Biały nadał 
prawa miejskie Oleśnicy.
23 lutego 532 roku rozpoczęto 
budowę świątyni Hagia Sophia 
w Konstantynopolu.
24 lutego 1243 roku w Lwówku 
Śląskim odbył się pierwszy tur-
niej rycerski na ziemiach pol-
skich.
25 lutego 1651 roku we Wrocła-
wiu urodził się Quirinus [Kwiry-
nus] Kuhlmann - poeta i mistyk.
26 lutego 1927 roku „Mazurek 
Dąbrowskiego” został oficjalnie 
polskim hymnem narodowym.
27 lutego 1741 roku król Prus 
Fryderyk II Wielki został zmu-
szony do ucieczki i ukrycia się w 
klasztorze w Kamieńcu Ząbko-
wickim po ataku Austriaków na 
jego oddział pod Braszowicami.
28 lutego 1892 roku niemiecki 
konstruktor Rudolf Diesel opa-
tentował silnik spalinowy.
1 marca  1945 roku część 1. War-
szawskiej Brygady Kawalerii 
przeprowadziła pod Borujskiem 
[obecnie Żeńsko w powiecie 
drawskim] ostatnią szarżę bojo-
wą w historii jazdy polskiej.

Z kart historii16 tys. e-booków w aplikacji Legimi

Ewa Włodarska powalczy o Nagrodę Literacką im. Kazaneckiego

Czytaj książkę w telefonie bądź tablecie - użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej mają dostęp do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów - z bele-
trystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal 
Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu 
założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie bez wyjątku 
e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na smartfonie, tablecie, kom-
puterze lub czytniku. Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty 
bibliotecznej.

Ewa Włodarska, laureatka X Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2017, 
została nominowana do Nagrody Literackiej Prezyden-
ta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. 

•  „Miłość”, Ignacy Karpowicz, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 2017,

•  Mira Łuksza – za całokształt twór-
czości, z uwzględnieniem książki 
„Rodosłów”, Wydawnictwo Książ-
kowe IBIS, Warszawa 2017,

•  „Licencja na pierwszy śnieg”, Ewa 
Włodarska, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. C. K. Norwida, Świdnica 
2017,

•  „Martwiątka”, Krzysztof Puławski, 
Stowarzyszenie Schola Humana, 
Białystok 2017.

Klasycznie czy nowocześnie?
Książki o rybce?  
Dlaczego nie. 
 
Polecamy: 
“O Rybaku i złotej rybce” 
“Rybka Wiercipiętka” 
“Rybka Mini Mini” 
“Duży czy mały” Tullet, Hervé  
 
Masz w domu stary wieszak, 
kawałek sznurka lub nitki i kart-
kę kolorowego papieru?

Do dzieła!
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dyżury radnych

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
e-mail: j.dziecielski@
gazeta.pl 
przyjmuje 
interesantów w 
sprawach skarg 
i wniosków w 

poniedziałki w godz. od 
16.00 do 18.00, pokój nr 107 (I piętro) oraz 
po uprzednim umówieniu przez Biuro Rady 
Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Mariusz Barcicki  
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Członek Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Dane kontaktowe:  

Telefon: +48 720 101 606 
e-mail: mariusz_barcicki@o2.pl 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Rafał Fasuga 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
Członek Komisji Oświaty 
Członek Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Członek Komisji 
Budżetu i Finansów 
Dane kontaktowe:  

Telefon: +48 608 443 159 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Marcin Paluszek 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
przyjmuje interesantów 
w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godz. 
od 16.00 do 18.00, pokój 
nr 107 (I piętro) oraz po 
uprzednim umówieniu 
przez Biuro Rady 

Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Grażyna Ciążeńska 
Członek Komisji 
Budżetu i Finansów 
Członek Komisji Oświaty 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 605 171 655 
e-mail: g_ciazenska@wp.pl
Kontakt z 
mieszkańcami: po 
umówieniu przez Biuro 

Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Józef Daleszyński 
Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej 
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 609 494 
699 
e-mail: 47juda@gazeta.pl 

Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Albert Gaszyński 
Członek Komisji 
Budżetu i Finansów 
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Kontakt z 
mieszkańcami: po 
umówieniu przez Biuro 
Rady Miejskiej (tel. +48 

74 856 28 32) 
Przyjmuje w każdą trzecią środę miesiąca 
od godz. 10:00

Krzysztof Grudziński  
Członek Komisji Budżetu 
i Finansów 
Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Dane kontaktowe: 
e-mail: radnygrudzinski@
wp.pl 

fb/grudzinski.krzysztof 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Jan Górski 
Przewodniczący Komisji 
Oświaty 
Członek Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Kontakt z mieszkańcami 
po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. 

+48 74 856 28 32)

Jan Jaśkowiak 
Członek Komisji Oświaty 
Członek Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Dane kontaktowe: 
Telefon: +48 667 721 263 
Facebook www.
facebook.com/
jaskowiakjan 

Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Mariusz Kuc 
Członek Komisji Oświaty 
Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Członek Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 500 352 345 

e-mail: kucorowie@op.pl 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Krzysztof Lewandowski 
Członek Komisji Budżetu 
i Finansów 
Członek Komisji Oświaty 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 602 150 754 
e-mail: pis.s-ca.k.lew@
wp.pl  
Kontakt z mieszkańcami: 
po umówieniu przez 

Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Marek Marczewski 
Członek Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Dane kontaktowe: 

Telefon: +48 791 339 644 
e-mail: marczewski.m.87@gmail.com  
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Lesław Podgórski  
Członek Komisji 
Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 608 216 

772 
e-mail: leslawpodgorski@interia.pl  
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Andrzej Protasiuk 
Przewodniczący 
Komisji Kultury, 
Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Członek Komisji 
Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Dane kontaktowe:  

Telefon: +48 691 636 622 
e-mail: andrzejprotasiuk@gmail.com 
www.facebook.com/radny.
andrzejprotasiuk 
Kontakt z mieszkańcami: przyjmuje 
interesantów w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
filia nr 2, w godz. od 16.00 do 18.00, 
Osiedle Młodych ul. Stanisława Kozara 
Słobódzkiego.

Magdalena 
Rumiancew - 
Wróblewska 
Przewodnicząca 
Komisji Budżetu i 
Finansów 
Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 508 455 002 

e-mail: magdalena_rw@poczta.onet.pl 
Kontakt z mieszkańcami: w każdy trzeci 
wtorek miesiąca w godz.16-17, pokój 107

Dariusz Sienko 
Członek Komisji 
Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Dane kontaktowe:  
e-mail: sienkodariusz@

onet.pl  
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez 
Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Zofia Skowrońska-
Wiśniewska  
Członek Komisji 
Budżetu i Finansów 
Członek Komisji 
Oświaty 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 609 254 212 
e-mail: zosia.
wisniewska2@gmail.com  

Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Grażyna Sławińska - 
Gąska 
Członek Komisji 
Oświaty 
Członek Komisji 
Spraw Obywatelskich i 
Bezpieczeństwa 
Dane kontaktowe:  
e-mail: g.gaska@

mops.swidnica.pl 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Janusz Solecki  
Przewodniczący 
Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Członek Komisji 
Budżetu i Finansów 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 601 553 
505 

e-mail: soleckijanusz@wp.pl  
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Janusz Szalkiewicz  
Członek Komisji 
Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Członek Komisji 
Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Dane kontaktowe: 
Telefon: +48 74 852 69 

68 + automatyczna sekretarka 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Ewa Wawrzyniak 
Przewodnicząca 
Komisji Spraw 
Społecznych i 
Bezpieczeństwa 
Członek Komisji 
Rewizyjnej 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 505 490 
781 

e-mail: ewa.wawrzyniak@vp.pl 
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

Wiesław Żurek 
Członek Komisji 
Oświaty 
Członek Komisji 
Rozwoju 
Gospodarczego i 
Infrastruktury 
Dane kontaktowe:  
Telefon: +48 695 451 
101 

Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu 
przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 
28 32)

n

RADA MIEJSKA KADENCJI 
2014-2018

Obecna Rada Miejska składa się z 23 radnych. Można się z nimi spotkać po umó-
wieniu w Biurze Rady. Można do nich także wysłać maila lub zadzwonić pod wskaza-
ny numer.
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Powszechnie zwane pieniędzmi 
z „500 plus” to w istocie świadczenie 
wychowawcze w rozumieniu usta-
wy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U. 2017. 1851). Ustawa, która wprowa-
dziła to świadczenie, zmieniła odpo-
wiednio przepisy postępowania cy-
wilnego tj. art. 833 § 6 k.p.c., zgodnie 
z którym świadczenie to miało nie 
podlegać egzekucji. Nie rozwiązało 
to jednak wszystkich problemów. 

Zgodnie bowiem z art. 4 tej ustawy, 
celem świadczenia wychowawcze-
go jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowywaniem dziec-
ka, w tym z opieką nad nim i zaspokoje-
niem jego potrzeb życiowych. Tymcza-
sem świadczenie, które wpływało na 
rachunek bankowy rodziców dziecka, 
bywało zajmowane przez Komornika 
na poczet długów rodziców. W prakty-
ce bowiem Komornik nie wie, czy dana 
osoba korzysta ze świadczeń wycho-
wawczych, w jakiej wysokości i na jakich 
rachunek bankowy wpływają te środki, 
z drugiej strony Bank nie ma podstaw 
do weryfikowania, co wpływa na nasze 
konto i z jakiego tytułu i czy Komornik 
może, czy nie może zająć tych środków, 
oraz w jakiej części.

Problem próbowano rozwiązać 
na różne sposoby, jednym z pomy-
słów zaproponowanym przez Komor-
ników było dopisywanie klauzuli przy 
zajmowaniu rachunków bankowych, 
że jeśli na ten rachunek wpływa 
świadczenie wychowawcze, to jego 
kwota nie podlega przekazaniu. Roz-
wiązanie to nie było jednak wystar-
czające, stąd Krajowa Rada Komor-
nicza wspólnie ze Związkiem Banków 
Polskich zaproponowały utworzenie 
tzw. rachunków socjalnych przezna-

czonych wyłącznie na świadczenia 
rodzinne, które nie podlegają zaję-
ciom. Rządzący zaaprobowali ten 
pomysł i dnia 20 sierpnia 2016 r. we-
szła w życie nowelizacja prawa ban-
kowego (m.in. art. 49 ust. 4 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo ban-
kowe), która wprowadziła specjalne 
subkonta - bezpłatne, wyodrębnione 
rachunki rodzinne, do których komor-
nicy nie będą mieli dostępu. Otwarcie 
i prowadzenie rachunku rodzinnego 
oraz wypłaty z tego rachunku w ban-
ku lub kasie prowadzących rachu-
nek są wolne od jakichkolwiek opłat 
i prowizji. Nieodpłatne jest również 
wydanie karty do rachunku i wypłaty 
z bankomatów danego banku oraz 
bankomatów wskazanych przez kasę. 
Warunkiem uruchomienia rachun-
ku rodzinnego będzie przedłożenie 
bankowi bądź kasie zaświadczenia 
wystawionego przez jednostki wy-
płacające świadczenia i zawierające-
go numery rachunków bankowych, z 
których te świadczenia są wypłaca-
ne. Na rachunek rodzinny mogą być 
wpłacane wyłącznie środki pieniężne 
pochodzące ze świadczeń niepodle-
gających egzekucji. Wpłaty na rachu-
nek rodzinny mogą być dokonywane 
wyłącznie z rachunków bankowych 

jednostek wypłacających świadcze-
nia niepodlegające egzekucji 

Podsumowując, pieniądze z pro-
gramu 500 plus nie mogą zostać za-
jęte przez Komornika, jeśli jednak po-
siadamy jeden rachunek bankowy, na 
które wpływa wynagrodzenie za pra-
cę, świadczenie wychowawcze oraz 
inne środki pieniężne, Komornik nie 
posiada wiedzy, skąd pochodzą środ-
ki znajdujące się na koncie dłużnika i 
ostatecznie środki te może bezwied-
nie zająć. Rozwiązaniem i wyrazem 
dbałości o własne interesy jest więc 
założenie przez osoby otrzymujące 
świadczenie wychowawcze całkowi-
cie bezpłatnego rachunku rodzinne-
go, na który będą wpływać wyłącznie 
środki z programu 500 plus oraz inne 
świadczenia nie podlegające zajęciu 
(dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, za-
siłki itp.).

Małgorzata 
Kułakowska 

Kancelaria 
Radców 

Prawnych 
Mastalerz 
i Prawnicy 

74 853 82 00

Jestem przedsiębiorcą. Prowa-
dzę małą, rodzinną firmę usługową i 
niestety do tej pory nie mogłem zro-
bić przelewu składek za styczeń. W 
banku dostałem informację, że ZUS 
przyśle mi numer konta do domu, a 
ja listu z ZUS nie dostałem. Co mam 
zrobić? Henryk

Panie Henryku, im dłużej pan cze-
ka, tym większe zaległości narastają na 
pana koncie. Więc proszę nie zwlekać, 
tylko sprawdzić, jaki jest pana indy-
widualny numer bankowy służący do 
wpłacania składek. To bardzo proste i 
nawet nie wymaga wizyty w ZUS. Wy-
starczy wejść na stronę internetową 
zus.pl lub kliknąć w link http://www.zus.
pl/eskladka/wyszukiwarka-nrs. Po po-
daniu danych weryfikujących pana toż-
samość, wyszukiwarka poda panu nu-
mer konta. Oczywiście numer ten może 
pan ustalić również w każdej placówce 
ZUS osobiście lub poprzez kontakt z 
Centrum Obsługi Telefonicznej (022 
560 16 00 lub cot@zus.pl). Jeżeli ma 
pan np. założone swoje indywidualne 
konto na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS, tam właśnie znajdzie 
pan swój numer bankowy do opłacania 
składek. List z numerem konta na pew-
no został do pana wysłany, ale wiele li-
stów wróciło do nas i z pewnością pana 
przesyłka była wśród nich. Listy wraca-

ły do nas z bardzo różnych powodów, 
ale najczęściej podany w ZUS adres 
okazywał się nieaktualny lub list nie 
został odebrany z poczty (to były listy 
polecone). Listy wysyłaliśmy ponownie 
- tym razem już, jako przesyłki zwykłe, 
więc gdyby jednak list został do pana 
doręczony, proszę uważnie sprawdzić 
jego wiarygodność. Warto list podnieść 
i spojrzeć pod światło, czy są widoczne 
zabezpieczenia. Sam rachunek banko-
wy jest też bardzo charakterystyczny. 
Indywidualny numer składa się łącznie 
z 26 cyfr.  Dwie pierwsze cyfry to liczba 
kontrolna banku, taki sam dla wszyst-
kich stały numer identyfikujący ZUS 
– 60000002026, potem trzycyfrowa 
liczba uzupełniająca oraz NIP danego 
płatnika, który będzie stanowić ostatnie 
10 cyfr numeru rachunku. Proszę więc 
sprawdzić, czy ostatnie 10 cyfr to pana 
NIP.

Iwona 
E. Kowalska 
Regionalny 

Rzecznik 
Prasowy ZUS 

Województwa 
Dolnośląskiego

Czy komornik może zająć pieniądze z 500 plus?

Rzecznik ZUS radzi 30 milionów na remont

”Pieniądze z programu 
500 plus nie mogą zo-

stać zajęte przez Komornika, 
jeśli jednak posiadamy jeden 
rachunek bankowy, na które 
wpływa wynagrodzenie za 
pracę, świadczenie wycho-
wawcze oraz inne środki pie-
niężne, Komornik nie posiada 
wiedzy, skąd pochodzą środ-
ki znajdujące się na koncie 
dłużnika i ostatecznie środki 
te może bezwiednie zająć.”

reklama

To długo wyczekiwana inwestycja 
nie tylko przez samych kierowców, 
ale przede wszystkich mieszkańców 
Modliszowa i Starego Julianowa – 
podkreślali zgodnie uczestnicy I Rady 
Budowy inwestycji podczas spotka-
nia, które odbyło się 12 lutego w sie-
dzibie Urzędu Gminy Świdnica. 

Przebudowa DW 379 znalazła się 
na pierwszym miejscu Listy projektów 
do realizacji w ramach RPO WD 2014 - 
2020 stanowiącej załącznik do Action 
Plan. Długość planowanego odcinka do 
przebudowy wyniesie: 11,1 km (w tym: 9,5 
km na terenie gminy Świdnica i 1,6 km na 
terenie gminy Walim. Ponadto zostanie 
wybudowany jednostronny ciąg pieszo- 
rowerowy o długości 4,11 km, (szerokości 
3,5 m), powstaną chodniki i zatoki au-
tobusowe na terenie zabudowanym w 
Modliszowie i w Starym Julianowie. Za-
planowano budowę dwóch rond w miej-
scu istniejących skrzyżowań z drogami 
powiatowymi. Projektowane ronda oraz 
istniejące rondo w Starym Julianowie zo-

staną oświetlone – podkreślał Leszek 
Loch, dyrektor DSDiK we Wrocławiu.

Wg założeń pierwsze prace in-
westycyjne mają ruszyć na przełomie 
lipca i sierpnia, a z 11,1 km odcinka 
planowanej do przebudowy drogi aż 
9,5 km przebiega w granicach admi-
nistracyjnych gminy Świdnica. 

Oprac ak

28,5 mln zł unijnej dotacji zostanie przeznaczonych na 
przebudowę wraz z elementami rozbudowy 11,1 km od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 379, od ronda ul. Uczniow-
skiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. 
Świdnica – jako realizacja projektu Trasy Sudeckiej. 
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11 lutego minęły 3 lata od 
momentu, kiedy ruszył projekt 
“Biegowa Świdnica” - inicjatywa 
stworzenia grupy biegowej, 
skupiającej świdnickie biegaczki i 

biegaczy. Nie miał to być jednak ko-
lejny klub sportowy, a jedynie moż-
liwość wspólnych treningów oraz 
poznanie i integracja świdnickiego 
środowiska biegowego. Inicjatorem 

Polonistki w sobotę 10 lutego 
w trzech krótkich setach ograły na 
wyjeździe swoją imienniczkę z Ła-
ziska Górnego. Jeśli za tydzień pod-
opieczne duetu trenerskiego Dą-
browski-Sadowska pokonają zespół 
z Tychów, to na dwie kolejki przed 
zakończeniem rundy zasadniczej 
zapewnią sobie pierwsze miejsce w 
tabeli i rozstawienie w fazie play-off. 

19. kolejka II Ligi - grupa III: 
MKS Polonia Łaziska Górne - 

MKS Polonia Świdnica 0:3 (17:25, 
17:25, 15:25)

MKS Polonia Świdnica – Ada-
mek (l), Małodobra, Krusiewicz (k), 

Telega, Druciak, Paluszkiewicz, 
Mielaczarek oraz Woźniak, Śmido-
wicz, Kuncman, Maziakowska, Ge-
zella, Kołodziejczak 

Trzecie urodziny Biegowej Świdnicy! 

W starciu dwóch Polonii 
lepsza ta świdnicka!

Bieganie przeżywa w Polsce prawdziwy renesans. 
Świdnica nie jest wyjątkiem na tej mapie. Nikogo już nie 
dziwią biegacze w parkach, lasach czy na ulicach, a coraz 
częstszym widokiem są zorganizowane grupy kilku czy 
nawet kilkunastu trenujących. Aktywne spędzanie wolne-
go czasu, będące oderwaniem od pracy czy rodziny, stało 
się po prostu modne, a przede wszystkim zdrowe. I choć 
do wyboru mamy wiele form ruchu, bieganie wydaje się 
tą najłatwiejszą i najbardziej przystępną.

Siatkarki MKS Polonii Świdnica po raz kolejny po-
twierdziły, że w bieżącym sezonie prezentują wyborną 
formę, odnosząc siedemnaste zwycięstwo w sezonie. 

akcji był Radosław Światowy, który 
wówczas sam nie mógł spodzie-
wać się tak pozytywnego odbioru 
przedsięwzięcia. Na początku były 
to niewielkie dystanse w tempie 
dostosowanym do grupy, często 
uzupełniane rozgrzewką i rozciąga-
niem. Szybko jednak okazało się, że 
godzinne zmagania raz w tygodniu 
to za mało. Oprócz środy razem po-
biegać można było również w sobo-
tę. Z każdym kolejnym spotkaniem 
treningi nabierały większego roz-
machu, a jednocześnie cieszyły się 
coraz większym zainteresowaniem.

Prawie od samego początku 
grupę z powodzeniem prowadzi 
Staszek Kogut - zapalony pasjonat 
biegania w bardzo szerokim tego 
słowa znaczeniu. W ciągu trzech 

lat z Biegową Świdnicą związało się 
kilkadziesiąt osób i drugie tyle pró-
bowało swoich sił na wspólnych tre-
ningach. Razem biegają po mieście, 
lasach i górach, ćwiczą na bieżni i 
sali, jeżdżą na zawody i zdobywają 
medale. Drużyna regularnie współ-
organizuje zawody biegowe oraz 
aktywnie włącza się w różne im-
prezy sportowe w naszym mieście. 
Treningi Biegowej Świdnicy mają 
charakter otwarty i są bezpłatne. 
Jeżeli samotne bieganie stało się 
nudne i nie daje już tyle satysfakcji 
co na początku, musisz spróbować 
treningu w grupie osób podobnych 
do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na: 
www.facebook.com/Biegowaswid-
nica.
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www.facebook.com/witoszowdolny

tel. 509-444-388
WITOSZÓW

Mecz z Anilaną kończył serię 
trzech kolejnych wyjazdów. W Tar-
nowie i Chrzanowie punktów zdobyć 
się nie udało, była więc dodatkowa 
mobilizacja, aby przełamać niemoc. 
Bardzo długo nic nie zwiastowało, 
że wyprawa do Łodzi zakończy się 
happy endem. Wprawdzie ŚKPR 
rozpoczął od prowadzenia 3:2, ale 
gospodarze bardzo szybko zbu-
dowali bezpieczną przewagę i po 
kwadransie było już 11:5 dla Anilany! 
Dystans sześciu bramek utrzymał 
się do przerwy, a po zmianie stron 
wciąż się powiększał. Jeszcze w 38. 
minucie było 22:14 dla miejscowych, 
a na kwadrans przed końcem 24:17. 
Podopieczni Grzegorza Garbacza 

nie zamierzali jednak się poddawać. 
Zmiana systemu gry w obronie i kil-
ka szybko zdobytych bramek po-
zwoliły uwierzyć w możliwość od-
wrócenia losów spotkania. To ry-
wale zaczęli mieć problemy. W 49. 
min. było już tylko 24:22. Anilana 
odskoczyła jeszcze na 26:22, ale 
ostatnie minuty należały do Sza-
rych Wilków. Na niespełna minutę 
przed końcem najskuteczniejszy 
w tym dniu w świdnickim zespole 
Mateusz Piędziak rzucił bramkę 
kontaktową na 27:26. W kolejnej ak-
cji gospodarze popełnili faul w ata-
ku. Świdniczanie mieli 30 sekund na 
zdobycie gola, jednak pospieszyli 
się i oddali rzut z nieprzygotowanej 

pozycji. Do końca meczu pozostało 
niecałe 10 sekund, ale miejscowi 
zupełnie „stracili głowę”. ŚKPR wy-
łuskał piłkę w obronie i błyskawicz-
nie ruszył z kontratakiem, w którym 
bezpardonowo zatrzymany został 
Przemysław Borszowski. Sędziowie 
zmuszeni byli podyktować rzut kar-
ny, bezbłędnie wykorzystany przez 
Kamila Rogaczewskiego. W kon-
kursie rzutów karnych bramkę za-
czarował Tomasz Wasilewicz. Obro-
nił dwa rzuty, raz pomógł mu słupek 
i Szare Wilki przechyliły szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść. Decydu-
jącego gola zdobył Andrzej Brygier.
źródło: ŚKPR Świdnica

oprac. dg

Niezwykły mecz 
Szarych Wilków!

Walka do końca i zaangażowanie są wpisane w DNA tego zespołu, a niezwykłe hor-
rory są jego znakiem firmowym. Po szalonym pościgu i odrobieniu ośmiu bramek straty 
ŚKPR Świdnica najpierw doprowadził do remisu, a następnie zwyciężył w konkursie rzu-
tów karnych na boisku Anilany Łódź!

Czeski test 
naszych piłkarek 

W sobotę 10 lutego zawod-
niczki Akademii Piłkarskiej 
MKS Polonia Świdnica  ro-
zegrały  sparing  z czeską 
drużyną TJ Sokol Trebes. 
Biało-zielone urządziły so-
bie ostry trening strzelec-
ki, aplikując przyjezdnym z 
Hradec Kralove aż siedem 
bramek.   
Od początku spotkania po-
lonistki przejęły inicjatywę i 
szybko udokumentowały to 
bramką. Już w 4. min.  Do-
minika Sochacka pokona-
ła czeską bramkarkę. Wynik 
1:0 utrzymywał się do 22. 
min., kiedy to Kamila Kosior 
podwyższyła rezultat spo-
tkania na 2:0. Dziesięć minut 
później ta sama zawodnicz-
ka dołożyła jeszcze jedno 
trafienie. Po 45 min Polonia 
prowadziła różnicą aż trzech 
bramek.  Początek drugiej 
odsłony to odważne ataki 
zawodniczek Sokola Trebes, 
które przyniosły efekt bram-
kowy w 59. minucie. Jedna z 
czeskich zawodniczek  pre-
cyzyjnym uderzeniem po-
konała Natalię Samborską. 
Stracona bramka podrażniła 
ambicje świdnickiej drużyny i 
do końca spotkania już tylko 
nasze zawodniczki zdobywa-
ły bramki, które były autor-
stwa Dominiki Sochackiej, 
ponownie Kamili Kosior oraz 
dwukrotnie Pauliny Leśniak.
MKS Polonia Świdnica – TJ 
Sokol Trebes 7:1 (3:0)
Świdniczanki wystąpiły w na-
stępującym składzie: Lidia 
Maciejewska, Natalia Sam-
borska, Dominika Sorota, Ju-
lia Grabowska, Joanna Fur-
maniuk, Ewa Klasa, Sandra 
Kozak, Paulina Leśniak, Ju-
lia Furmankiewicz, Justyna 
Bartkowicz, Kamila Kosior, 
Dorota Wełyczko, Natalia 
Nalewajko oraz Dominika 
Sochacka.

Arkadij Makowiejew (wi-
ceprezes klubu): Po czter-
dziestu minutach zmieniliśmy 
sposób gry w obronie na 5-1, 
4-2 i przyniosło to efekt. W ata-
ku bardzo dobrze układała się 
współpraca Władka Mako-
wiejewa i Mateusza Piędzia-
ka, co przynosiło nam sporo 
bramek. Zespół zagrał bardzo 
walecznie i odwrócił wynik.

10.02.2018 r. 
Politechnika Anilana Łódź – ŚKPR Świdnica 27:27 (16:10, k. 2:3)

ŚKPR: Prus, Wasilewicz, Bajkie-wicz – Piędziak 7, K. Rogaczew-ski 6, D. Kijek 4, P. Rogaczewski 3, Borszowski 2, Cegłowski 1, Dębowczyk 1, Borowski 1, P. Ki-jek 1, W. Makowiejew 1, Brygier, Chaber, Starosta

Mateusz Piędziak (rozgrywa-
jący): Wiedzieliśmy, że przyjeżdża-
my na trudny teren i o punkty będzie 
ciężko. Chłopaki z Anilany dużo 
biegają i mają kim grać. Są groźni 
zwłaszcza u siebie i z pewnością 
niejeden zespół straci tutaj jeszcze 
punkty. Dzisiaj do 45 minuty grali-
śmy słabo, ale w ostatnich piętna-
stu minutach potrafiliśmy to popra-
wić. Bardzo cieszą nas te punkty.K
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Klingenburg International Sp. z o.o. 
ul. Metalowców 5 PL – 58-100 Świdnica
tel.:     +48 (074) 85 15 400
fax.:    +48 (074) 85 15 401
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl 
www.klingenburg.pl
www.klingenburg.ru
www.klingenburg.com.ua

Naszym pracownikom 
zapewniamy:
stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę 

system 2-zmianowy dla pracowników 
produkcji 

pracę w nowocześnie 
zarządzanej, rozwijającej się firmie 

wynagrodzenie stałe + prowizyjne 
(wysokie prowizje od sprzedaży)

dostęp do wiedzy i szkoleń 
- możliwość rozwoju kompetencji

kulturę niekorporacyjną

dodatkowe benefity (bony świąteczne)

Firma Klingenburg International z siedzibą w Świdnicy, 
wiodący producent urządzeń do odzysku energii, 

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska pracy:

Inżynier sprzedaży
Opis stanowiska:

zarządzanie całością spraw związanych ze sprzedażą wymienników ciepła
pozyskiwanie usług serwisowych w obszarze wymienników ciepła  

oraz urządzeń wentylacyjnych

Operator maszyn

Ślusarz-monter

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy 
zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2018. 
Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania 

zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, 
atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Napisz i wygraj 

3000 zł
Ogólnopolska Biesiada Literacka

Więcej szczegółów wraz z regulaminem 
i kartą zgłoszeniową na stronie biblioteki: www.mbp.swidnica.pl


