reklama

Rekordowa dotacja dla Domu „Senior-WIGOR”

str. 4-5
www.mojaswidnica.pl

biuletyn informacyjny

Świdnica
nr 2 | 2 marca - 15 marca 2018 r.

ISSN 2544-7955

foto: D. Gębala

Wiemy, kto zaśpiewa
podczas Dni Świdnicy

Świdnica

str. 11

aktualności

Co dalej z kładką
nad Bystrzycą?
Do tematu budowy kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą powrócił w swojej interpelacji radny
Krzysztof Lewandowski. - W związku z informacją
Biura Prasowego
Wojewody z 26
stycznia 2018 decyzją nr I-P-12/18
o zgodzie na kontynuację inwestycji
zadania: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki
pieszo-rowerowej nad Bystrzycą
w Świdnicy” w części tunelu pieszo-rowerowego pod torami PKP
na terenie działek nr 157 i 298/2,
AM-3, obręb 0006 Kraszowice proszę o informację o dalszych działaniach w celu realizacji zadania.
Mieszkańcy dzielnicy Kraszowice
z niecierpliwością oczekują na
wykonanie tego przejścia, które
umożliwi komunikację pieszą i rowerową pomiędzy Kraszowicami
i resztą miasta. W związku z tym
pytam: czy są zarezerwowane
w budżecie miasta Świdnicy na
2018 rok środki finansowe na ten
cel i kiedy będą podjęte prace przy
budowie tunelu – czytamy w interpelacji radnego.
W odpowiedzi Urząd Miejski
w Świdnicy informuje o rozpoczęciu procedury zmierzającej
do uzyskania pozwolenia na
budowę. - Uprzejmie informuję,
że po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie składana dokumentacja techniczna do Urzędu
Wojewódzkiego w celu uzyskania
pozwolenia na budowę. Realizacja
zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania dla projektu „Budowa dróg rowerowych
w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oś priorytetowa
nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3,4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej” Poddziałanie
3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW”. Pragnę Pana
zapewnić, że środki na realizację
inwestycji zostały zarezerwowane
w budżecie na rok 2018 – pisze
w odpowiedzi Marek Suwalski.
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Świdnica będzie „smart”
Świdnica zgodnie z nowo przyjętą strategią rozwoju wprowadza nowoczesne rozwiązania w wielu dziedzinach. Wśród nich są m.in.: rozwój monitoringu miejskiego,
elektroniczny system zakupu biletów w Świdnickim Ośrodku Kultury, nowy rozkład
jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na urządzeniach mobilnych,
inteligentne zarządzanie oświetleniem. W trakcie przygotowań są także kolejne rozwiązania: komunikacja mobilna na przystankach autobusowych i w autobusach oraz
liczne projekty z zakresu e-usług np. system informacji przestrzennej czy obsługa
płatności indywidualnych – podatków przez internet.
7 lutego 2018 roku zarządzeniem prezydenta Świdnicy powołany został zespół zadaniowy ds. inteligentnych rozwiązań zintegrowanych w Świdnicy (“Smart City”). Przewodniczącym zespołu został zastępca prezydenta miasta Świdnicy
– Szymon Chojnowski, a wiceprzewodniczącą – dyrektor Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego – Anna Skrzypacz.
W jego składzie są przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miejskiego, spółek miejskich. Z głosem
doradczym w pracach zespołu będą
mogli uczestniczyć przedstawiciele
różnych środowisk związanych z “inteligentnymi” technologiami oraz
sektor prywatny.
Zespół zbierze informacje o dotychczasowych osiągnięciach w zakresie „Smart City” w mieście i przeanalizuje możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w oparciu o potencjał
i potrzeby miasta, opierając się na
współcześnie wdrażanych inicjatywach i realizując autorskie projekty.
– Wprowadzamy coraz więcej nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań w róż-
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nych dziedzinach, żeby optymalizować
i upraszczać procedury oraz sposób
załatwiania spraw przez mieszkańców.
Mamy dalsze ambitne plany, które chcemy realizować, dlatego powołanie nowego zespołu roboczego ds. „Smart City”
na pewno będzie przydatne i przyspieszy
wiele procesów. Dodatkowo obecność
i doradztwo ekspertów wzbogaci nasze
doświadczenia i pomoże w realizacji za-

dań – mówi Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
Nowo powołany zespół zaprasza do
współpracy osoby związane z branżą IT
i rozwiązaniami typu „smart”. Informacje
na temat pracy zespołu udziela dyrektor
Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego – Anna Skrzypacz
– nr tel. 74/856 29 04.
Oprac. ak

Dwie dotacje na żłobki miejskie!
Ponad 200 tysięcy dofinansowania do dwóch żłobków miejskich na Zawiszowie i os. Młodych to kolejna
już dotacja, którą pozyskało miasto w tym roku!
Od trzech lat urząd i żłobki z powodzeniem korzystają z programu
ministerialnego „Maluch” – zarówno w zakresie pokrywania kosztów
bieżących funkcjonowania placówek (od 2015 roku), jak i przy budowie nowego żłobka na Zawiszowie
w ubiegłym roku (2,4 mln zł).
Dofinansowanie funkcjonowania
15 miejsc opieki w Żłobku Miejskim

wydawca
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970

nr 1 w Świdnicy, przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 26 wynosi
27 tysięcy złotych, z kolei dofinansowanie pracy Żłobka Miejskiego nr 2
– 180 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że oprócz funduszy krajowych Świdnica korzysta z dotacji unijnej (2 mln zł w latach 20172019) w ramach projektu „Świdnickie
Maluchy”, który skierowany jest na

wsparcie tych rodzin z dziećmi, gdzie
rodzice mają problem ze znalezieniem pracy oraz deklarują powrót do
niej po urodzeniu dziecka. Dla dzieci
z tych rodzin przewidziano możliwość bezpłatnego pobytu w Żłobku
Miejskim nr 2. Zadanie to realizowane
jest z partnerami, czyli Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz
Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Całkowita wartość projektu to 2
miliony 413 tys. 671 zł, w tym 2 miliony
44 tys. 567 zł to kwota dofinansowania. Jego realizacja potrwa do 28 lutego 2019 roku.
Oprac. ak
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Nie budujemy
dla zysku

Wizualizacja nowej
inwestycji TBS przy
ul. Słobódzkiego

Ponad 160 rodzin oczekuje na listach rezerwowych
na mieszkanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O zaletach i kosztach wynajmowania mieszkań od
TBS rozmawiamy z prezesem towarzystwa – Mirosławem Gałkiem.
 anie prezesie wielu Polaków,
P
szczególnie tych młodych, ma
trudności z zakupem własnego lokum, głównie z przyczyn
finansowych. Nie stać ich
na
zaciągnięcie
kredytu
hipotecznego, a jednocześnie
posiadają zbyt duże dochody,
aby starać się o mieszkanie
z zasobów gminy, w której
przebywają. TBS może być dla
takich osób rozwiązaniem?
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- W moim odczuciu TBS jest idealnym rozwiązaniem dla takich osób.
Co ważne, w przeciwieństwie do firm
deweloperskich, które budują mieszkania na sprzedaż, my budujemy i zarządzamy lokalami nie dla zysku, ale żeby
realizować cel statutowy, jakim jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
społeczeństwa. Nasz najemca ponosi
pewne koszty budowy (tzw. partycypację), ale wynoszą one nie więcej niż
30 proc. wartości mieszkania, a potem
płaci comiesięczny czynsz. Nie wiąże
się to więc z koniecznością zaciągania
kredytu hipotecznego.

Jakiej wysokości jest czynsz
w mieszkaniach TBS w Świd-

nicy? Z jakimi kosztami w miesiącu musi liczyć się potencjalny najemca?
- Comiesięczne opłaty w TBS dla
gospodarstwa dwuosobowego w lokalu o metrażu około 50 m2 kształtują
się na maksymalnym poziomie około
800 zł. W praktyce „goły czynsz” wynosi
średnio około 11 zł za m kw. Jak widać,
może on być wyższy niż w komunalnej czynszówce, ale też sporo niższy
od wolnorynkowego za podobną powierzchnię i standard mieszkania. Do
„gołego czynszu” dolicza się zaliczki na
ciepłą wodę, zimną wodę oraz opłatę
za śmieci- około 70 zł za osobę. Jak
również zaliczkę na centralne ogrzewanie, która kształtuje się około 2,10 zł
za m2.
 zy najemca może stać się właC
ścicielem
wynajmowanego
mieszkania w TBS?
- Jest taka możliwość, ale konieczne
jest spełnienia kilku warunków. Dotychczasowi najemcy mogą wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej
pomniejszonej o wkład własny, czyli
o kwotę partycypacji. TBS spłaca wtedy
całe zadłużenie kredytowe do BGK z odsetkami, a nowy właściciel
uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu
bez obciążeń hipotecznych. Zgodnie z ustawą
wykupić mieszkanie
można tylko w budynku, który przynajmniej
od 5 lat ma pozwolenie na użytkowanie.
Jednak, aby najemca
mógł kupić mieszkanie, właściciel spółki,
czyli gmina miasto
Świdnica musi wyrazić
na to zgodę.
 to w takim razie
K
może
ubiegać
się o mieszkanie
w TBS?
- Są dwa wymogi

jakie dana osoba musi spełnić, aby
Towarzystwo mogło wynająć jej
lokal mieszkalny. Po pierwsze musi
to być osoba fizyczna, która – wraz
z innymi osobami zgłoszonymi
do wspólnego zamieszkania - nie
posiada tytułu prawnego do innego
lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości. Drugi warunek wiąże
się z kryterium finansowym: dochód
gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia z TBS umowy najmu nie może
przekroczyć określonego w ustawie
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego progu
maksymalnego. I tak np. dla gospodarstwa jednoosobowego dochód gospodarstwa nie może być wyższy niż
8 tys. 944 zł, a już dla gospodarstwa
dwuosobowego próg ten wynosi 10 tys.
932 zł.
 zy w trakcie najmu można zreC
zygnować z umowy?
- Istnieje taka możliwość. Otóż najemcom służy prawo wypowiedzenia
umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Można
powiedzieć, ze jest to jeden z plusów
mieszkania w TBS, z punktu widzenia
najemcy. Dana osoba w żaden sposób nie jest przywiązania do miejsca,
w którym obecnie mieszka. Rezygnując
z mieszkania w TBS najemca może liczyć na zwrot poniesionych kosztów,
w tym opłatę partycypacyjną i kaucję.
Później wystarczy, że znajdzie kolejny
TBS np. w innym mieście. Tę wolność
nasi najemcy cenią sobie bardzo wysoko.
 BS w Świdnicy wybudowało
T
już kilka budynków m.in. przy ul.
Kilińskiego, ul. Głowackiego czy
ul. Spółdzielczej. Jak wygląda
obłożenie w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa i jaka jest
obecnie kolejka oczekujących na
własne m?
- Towarzystwo ma za sobą wiele
udanych inwestycji w Świdnicy. Od 1998
r budujemy mieszkania o podwyższonym standardzie z dobrych materiałów.
Obecnie wszystkie lokale pozostające

pod naszym zarządem mają swoich
najemców. Oczywiście są chwile kiedy
dany lokator rezygnuje z najmowanego
dotąd mieszkania, ale na jego miejsce automatycznie pojawia się kolejny
chętny. Obecnie w kolejce na listach rezerwowych TBS jest ponad 160 rodzin.
J aki w takim razie towarzystwo
ma plan, aby zminimalizować
ilość osób w kolejce na własne
mieszkanie?
- Kolejne inwestycje. To jedyne wyjście, aby w optymalny sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe świdniczan.
Wraz z rozwojem miasta rosną potrzeby odnośnie posiadania własnego
lokum dlatego decyzją władz miasta
towarzystwo wybuduje w najbliższych
latach kolejne budynki. Pracujemy
obecnie nad realizacją inwestycji przy
ul. Słobódzkiego. Powstanie tam budynek, w którym będą lokale mieszkalne,
a parter będzie pełnił wyłącznie funkcję
użytkową. Zlokalizowana zostanie tam
nowa filia biblioteki, klub seniora oraz
klub dla młodzieży, jako jeden kompleks, ale z wydzielonymi funkcjami
tak, aby wszyscy mogli gospodarować
na powierzonym sobie mieniu.
 anie prezesie rozumiem, że
P
budynek przy ul. Słobódzkiego
zostanie wykonany w systemie
TBS. Dlaczego nie w promowanym obecnie przez rząd programie mieszkanie plus?
- Tak zwany system TBS, to rządowy Program Społecznego Budownictwa Czynszowego i zgodnie z nowymi
regulacjami, znajduje się w pakiecie
Mieszkanie Plus, w Narodowym Programie Mieszkaniowym. Promowany
do tej pory Program Mieszkanie Plus,
skończył się na pilotażu realizowanym przez BGK Nieruchomości, a sam
program został zmieniony na Fundusz
Mieszkań dla Rozwoju. Powodem są
zbyt wysokie czynsze ze względu na finansowanie komercyjne. My stawiamy
na sprawdzone przez lata narzędzia
finansowe, dlatego kontynuować będziemy inwestycje w oparciu o środki
z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2.03-15.03.2018 r. |
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Rekordowa dotacja dla Świdnicy
467 tys. 999 zł – tyle otrzyma Dzienny Dom „Senior-WIGOR” na bieżące funkcjonowanie placówki w roku
2018. To najwyższa kwota dotacji w całej Polsce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020.
Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl

Od kilku lat Dzienny Dom „Senior-WIGOR” przy ul. Saperów 27 z powodzeniem korzysta z funduszy zewnętrznych – wcześniej z programu
„Senior-WIGOR”, a od ubiegłego roku
z programu „Senior +”. Łączna kwota
dofinansowania w latach 2015-2018

lityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Urzędu Miejskiego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie placówek senioralnych przeznaczyło
w tym roku 80 milionów złotych. Obecne dofinansowanie to łącznie nieco
ponad 50 milionów na dzienne domy
i kluby w całym kraju. Świdnica będzie z pewnością aplikować o kolejne
środki. Dzięki dofinansowaniu udało się

niorów korzystających z tego ośrodka.
sta. – Zapotrzebowanie na tego typu
– W polityce społecznej od 2015 roku nasze
ośrodki jest bardzo duże. Seniorzy chcą się
placówki – zwłaszcza MOPS, Dzienny Dom
czuć potrzebni, chcą się spotykać, wspo„Senior-WIGOR”
minać, działać.
i żłobki – uzyskują
A my staramy
wysokie dotacje
się zapewnić im
na swoją działalwszystko, czego
ność. Korzystamy
potrzebują, od
z każdej możliszerokiej oferty
- tylu mieszkańców liczy
wości wsparcia,
przeróżnych zaŚwidnica
(stan
na
30.11.2017
r.)
dlatego dziękuję
jęć, terapii, rehaurzędnikom za tak
bilitacji, poprzez
różne formy reaktywnie pozyskikreacji, relaksu,
wanie pieniędzy
do posiłku – mówi kierownik placówki
dla naszego miasta. Zwłaszcza cieszy dotacja
Barbara Juszczyk-Galas.
dla Dziennego Domu, bo placówka ta wspaI tak w obiekcie znajdują się
niale się dzięki tym środkom rozwija. Seniorzy
zarówno strefy relaksu, świetlica,
to ważna dla nas grupa, która potrzebuje jak
najwięcej naszej
biblioteka,
sala
multiuwagi i funduszy
medialna,
– mówi prezydent, Beata Mogdzie można
skal-Słaniewska.
skorzystać
z komputera,
osób to mieszkańcy 60 +,
czy
drukarAktywizują
co stanowi 30,3 % ogółu.
ki,
jadalnia,
seniorów
ale też sala
masażu, czy
Dzienny
pomieszczeDom „Seniornia do rehabilitacji. Nad zdrowiem
-WIGOR” działa od 2015 roku na ul.
i bezpieczeństwem seniorów stale
Saperów 27 w Świdnicy. Swoją opieką
czuwają specjaliści, m.in. instrukobejmuje 130 seniorów z całego mia-

55 tys. 484

to ponad 1 mln 300 tys. zł, co dowodzi
skuteczności kierownika Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” i Wydziału Po-

w ostatnich latach zrealizować wiele
przedsięwzięć i remontów. Środki te są
przeznaczone na realizację potrzeb se-

Dotacja dla DDSW wynosi 467 999,00 złotych. Środki te będą przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” na wydatki w sześciu obszarach zgodnie ze złożoną ofertą.
Pierwszy obszar to zadania programowe, które realizuje placówka np.
program „Uśmiech dużo zmienia”; program „Pomagam sobie’; program „
Niezapominajki; program „Integracji Międzypokoleniowej”; program „Podziwiając Dolny Śląsk” na ten cel zostanie przeznaczona kwota 36 000,00
złotych, w tym 24 000,00 to środki z dotacji.
Drugi obszar to koszty funkcjonowania DDSW – zakup żywności; zakup
artykułów chemii gospodarczej; zakup energii: gaz, prąd, woda, CO; wywóz
nieczystości; ścieki; ochrona obiektu; przeglądy techniczne; aktualizacja
oprogramowań komputerowych; na ten cel otrzymaliśmy 95 500 złotych
dotacji.
Trzeci obszar to koszty osobowe- refundacja kosztów czterech stanowisk
oraz dodatkowe zatrudnienie czterech osób - dwóch opiekunów, rehabilitanta i masażystę. Kwota otrzymanej dotacji 273 091,00 złotych.
Czwarty obszar to inne umowy- dodatkowe zatrudnienie specjalistów do
prowadzenia zajęć z arteterapii, choreoterapii, socjoterapii, psychologa
i neurologopedy- kwota dotacji 50 856,00 złotych.
Piąty i szósty obszar to koszty obsługi zadania publicznego, w tym koordynacja projektu, obsługa księgowa, zakup materiałów biurowych, zakup
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz koszty promocji projektu – otrzymana dotacja wynosi- 24 552,00 złote.
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tor terapii zajęciowej, gerontopedagog, rehabilitantka oraz opiekunki. Dzięki otrzymanej dotacji
grono specjalistów jeszcze się
powiększy. – Będziemy mieli możliwość zatrudnienia dodatkowych
osób – dwóch opiekunów, rehabilitanta, masażystę oraz specjalistów
do prowadzenia zajęć z arteterapii,

w sobotę, jest to bardzo istotne ze względu na potrzeby naszych seniorów – dodaje kierownik.
Odpłatność za pobyt w placówce
ponoszona jest na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy na zasadach określonych
w Uchwale nr X/97/15 Rady Miejskiej

choreoterapii, socjoterapii, psychologa i neurologopedy – wyjaśnia
Barbara Juszczyk-Galas.
DDSW czynny jest 8 godzin dziennie (od 8.00 do 16.00), przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Jesteśmy jedyną jednostką pracująca

w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
w wysokości uzależnionej od dochodu i sytuacji rodzinnej danego seniora.
Osoby samotne ponoszą odpłatność
za pobyt, gdy ich dochód netto przekracza 1 tys. 268 zł., a osoby w rodzinie, gdy
dochód netto przekracza 1 tys. 28 zł. Naj-

Od początku funkcjonowania
placówki stale prowadzone są w niej

nych. W ramach programu KAWKA zainstalowano nowy węzeł cieplny przez
MZEC. Pomieszczenia odmalowano
i odświeżono. Remontu doczekały się
także łazienki. W ramach programu
doposażono salę wypoczynkową. Zakupiony został sprzęt audiowizualny,
rzutnik multimedialny, zestaw nagło-

inwestycje i remonty. Obecnie trwają prace m.in. nad montażem windy
wewnątrz obiektu. W budynku przy
ulicy Saperów wyremontowano dotychczas m.in. salę wypoczynkową
oraz salę bilardową. Wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna, położono płytki
ceramiczne w ciągach komunikacyj-

śnieniowy: mikrofony bezprzewodowe
i głośniki. Dokupione zostały również
materiały dydaktyczne, audiobooki,
płyty z muzyką relaksacyjną, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie kuchni. Dla komfortu seniorów zakupiono
również indywidualne szafki skrytkowe.
foto: D. Gębala

niższa kwota odpłatności za pobyt miesięcznie wynosi 44 zł. a najwyższa 84 zł.
Inwestują w obiekt i komfort
podopiecznych
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Szczepienia dla seniorów
Miasto Świdnica w ramach
swojej polityki prozdrowotnej rozpoczęło pod koniec 2017 roku
akcję
informacyjno-edukacyjną
połączoną z programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
dla seniorów będących pod opieką
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8 listopada 2017 r., w wyniku
ogłoszonego konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie
dla mieszkańców Świdnicy na lata
2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica”, wybrano ofertę Centrum Usług
Medycznych “ESKULAP” Sp. z o.o.
Program skierowany jest do
mieszkańców Świdnicy, którzy
spełniają łącznie warunki:
1) wiek co najmniej 60 lat;
2) miejsce zamieszkania: Gmina
Miasto Świdnica
3) brak przeciwwskazań do
szczepienia.

Mieszkańcy
spełniający
w/w kryteria, którzy przejdą pozytywną kwalifikację lekarską, mogą
skorzystać bezpłatnie ze szczepienia w terminie od 1 września do 15
grudnia.
W pierwszej edycji programu
na przełomie 2017/2018 roku zaszczepionych zostało 51 osób.
Umowę z realizatorem programu zawarto na 2 lata. Planowany koszt, jaki poniesie gmina
w latach 2017-2018, to kwota 31
tys. 600 zł. W 2018 r. zaplanowano
zaszczepienie 400 osób. Program
realizowany jest przez Wydział
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Podejmujemy
coraz więcej nowych działań, akcji
profilaktycznych i prozdrowotnych
dla mieszkańców. Wśród nich są
zwłaszcza programy profilaktyczne dla młodzieży oraz specjalne
programy dla seniorów, ponieważ to właśnie te grupy społeczne
w naszej ocenie wymagają szcze-

foto: internet

400 seniorów – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy zostanie w tym
roku zaszczepionych przeciwko grypie.

gólnego wsparcia miasta. Planujemy kolejne ciekawe projekty w tym
roku, o czym będziemy na bieżąco
informować – mówi Danuta No-

wicka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
Oprac. Ak

Znaki drogowe, poręcze schodów, słupy latarni, pomniki czy też drzewa „ubrane” w ręczne robótki - na
świecie coraz częściej można spotkać tak radosne dzieła. Świdnica postanowiła zainspirować się tą twórczością i z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
wyszydełkować biało–czerwone ubranko. Będzie ono
składało się z kwadratów o wymiarach 10 cm x 10 cm.
Zostanie w nie przyodziany jeden z elementów przestrzeni miejskiej.

foto D. Gębala

Szydełka poszły w ruch

foto D. Gębala

W czwartek 22 lutego o godz.
17.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej
33 odbyło się pierwsze spotkanie
szydełkowe, zorganizowane w ramach akcji „Świdnickie szydełkowanie - ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość”. Gościem specjalnym
była prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. Kolejne spotkania
odbywać się będą w każdy ostatni
czwartek miesiąca, czyli 29 marca,
26 kwietnia, 24 maja i 28 czerwca.
Szydełkowe grafitti to rodzaj
street artu, gdzie zamiast farby
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i pędzla, używa się kolorowych włóczek i szydełka. W odróżnieniu od
tradycyjnego graffiti nie jest ono
destrukcyjne, a włóczkowe „ubranka” w każdej chwili można usunąć
z miejskiej przestrzeni. Szydełkowego graffiti nie należy utożsamiać
z wandalizmem czy reklamą. Głównym jego celem jest personalizacja
wybranych elementów przestrzeni miejskiej. Utworzone „ubranka”
ocieplają przestrzeń, a także budzą
pozytywne emocje wśród mieszkańców miasta.
Ak

aktualności

Prace na stadionie niedługo ruszą

wykonania dochodów w 2017 roku –
tłumaczyła prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Radni większością głosów zdecydowali o zwiększeniu środków na budowę stadionu o 1 milion 200 tys. złotych.
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej układanej
z rolki wraz z instalacją nawadniającą,
budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń lekkoatletycznych oraz przybudowę trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera.
Stadion będzie dostosowany do
wymogów kategorii V B wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
oraz dla wymagań licencyjnych Pol-

skiego Związku Piłki Nożnej w zakresie
infrastruktury piłkarskiej dla obiektów
min. III ligi.
Na arenie stadionu znajdzie się
zestaw urządzeń lekkoatletycznych:
skocznia do skoku wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocznia do
skoku o tyczce, rów z wodą do biegu
z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem
i młotem oraz dwie rzutnie do rzutu

oszczepem. Czterotorowa okólna
bieżnia 400 metrowa (na dystansie
100 metrów – sześć torów) zostanie
oświetlona. Trybuny na 999 miejsc
będą częściowo zadaszone (ok. 500
miejsc), a cały obiekt zostanie nagłośniony i objęty monitoringiem.
Termin zakończenia inwestycji,
określony w warunkach przetargowych, to wrzesień tego roku.
Ak

foto: D. Gębala

foto W. Bąkiewicz

Chęć dokończenia przebudowy
stadionu miejskiego w Świdnicy zgłosiły: konsorcjum - DABRO-BAU Firma
Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski - lider w partnerstwie z „BUD-ZIEM”,
HEMET Sp. z o.o. i InterHall Sp. z o. o. Zaproponowali kwoty wyższe od tych zabezpieczonych w budżecie miejskim.
Miasto zamierzało przeznaczyć na to
zadanie 5 mln 823 tys. zł. By móc dokończyć przebudowę obiektu, na który
od lat oczekuje wielu świdniczan, konieczna stała się korekta budżetu.
Stosowną uchwałę w tej sprawie
przedstawiono podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbyła się w piątek 23 lutego. - Pieniądze
pochodzić będą z tak zwanych wolnych
środków stanowiących rozliczenie
przychodów budżetowych z lat
poprzednich. Wynika to miedzy innymi
z lepszego niż przewidywaliśmy

foto D. Gębala

Trzech wykonawców zgłosiło chęć dokończenia
przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy. Zaproponowane przez nich kwoty na realizację tej inwestycji
opiewają na sumy od 7 mln 117 tys. zł do 8 mln 250 tys.
zł. Przewyższają zatem znacząco kwotę zabezpieczoną w budżecie miejskim. Dlatego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o zwiększeniu
środków na realizację tego zadania.

reklama

Polski węgiel
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
w Świdnicy Sp. z o.o.
Dostawca ciepła systemowego
www.mzec.swidnica.pl

gwarantowane kalorie

Zamów!
tel. 885 025 101

Cena od

21,25 zł

*

* za worek 25 kg, orzech II
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Cenny, złoty floren w zbiorach Muzeum
Dawnego Kupiectwa

Floren to złota moneta o masie ok. 3,5 grama, wybijana we
Florencji od 1252 r.. Nazwa tego
środka płatniczego wywodzi się od łacińskiego
słowa ”flos” oznaczającego
kwiat. Ozdobna
roślina
w formie lilii
znajdowała
się zarówno
na awersie
florena, jak
i w herbie
Florencji.
Od XIV w. floren, dzięki stabilnej wartości, stał się
główną europejską złotą monetą, często naśladowaną w poszczególnych krajach.
W połowie tego stulecia floreny

Foto Muzeum Dawnego Kupiectwa

Ta złota moneta, ważąca 3,5 g, jest cenną pamiątką
z okresu panowania Piastów w księstwie świdnicko-jaworskim. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy wzbogaciło swoje zbiory o złoty floren - niezwykle
wartościowy zabytek.
na polecenie Bolka II wybijano również w Świdnicy. Na awersie, wokół
lilii, posiadały one napis: BOLCO DUX
SLE (Bolko książę Śląska).
Egzemplarz takiej monety nabyło Muzeum
Dawnego Kupiectwa i będzie on
eksponowany
wkrótce w jednej z gablot
w Sali Rajców,
gdzie
znajduje się stała
aranżacja poświęcona historii
Świdnicy. Słynny
władca Świdnicy –
Bolko II, siostrzeniec
króla Polski Kazimierza
Wielkiego, 4 maja 1351 r. sprzedał stolicy swojego księstwa, za sumę
300 grzywien na okres 10 lat, prawo

do wybijania „złotej i srebrnej monety”.
Wtedy na awersie florenów świdnickich została zmieniona legenda na:
BOLCO DUX SWYD (Bolko książę
świdnicki). Cały czas niezmienny był
rewers monety z umieszczoną na
nim postacią św. Jana, hełmem i napisem: S IOHA - NNES B. W 1361 r.
książęcy przywilej dla mennicy miejskiej został odnowiony przez władcę, a w 1371 r. i w 1381 r. potwierdziła go wdowa po Bolku II - księżna

Agnieszka, zmarła w 1392 roku
- opowiada Wiesław Rośkowicz,
dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
Po uroczystym odsłonięciu
gabloty przedstawiającej dzieje świdnickiego mennictwa – ze
stanowiącym jej główną ozdobę
– złotym florenem, będzie można
nabyć kopię tej monety w recepcji
Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Ak

W Świdnicy powstają mieszkania wspomagane
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- Cały czas naszą wielką bolączką jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie i wyznaczymy sobie kolejne
zadania – nadal chcemy budować
z jeszcze większą intensywnością.
Przyznane nam tak duże środki unijne z pewnością ten proces
przyspieszą – mówi prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestycję realizuje wyłoniona
w przetargu firma SIRBUD - MINARI S.A. Koszt zadania to ponad 3
miliony 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową prace powinny potrwać do końca października tego
roku.
Oprac. ak

foto W. Bąkiewicz

Świdnica otrzymała ponad 2
miliony 860 tysięcy złotych dofinansowania na realizację tej inwestycji. Projekt obejmuje przebudowę obiektu, czyli zmianę sposobu
użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny. Powstanie tam 20 lokali. W zakresie robót przewidziano między
innymi: remont dachu, wykonanie
windy i dostosowanie budynku dla
osób niepełnosprawnych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, roboty betonowe i murowe, malowanie,
docieplenie budynku, wymianę
podłoży i posadzek, roboty instalacyjne, elektryczne oraz podłączenie
budynku do c.o. MZEC, a także zagospodarowanie terenu.

foto W. Bąkiewicz

Przez kilka lat budynek przy ulicy 1 Maja 23 stał pusty.
Dziś trwają w nim intensywne prace budowlane. Miasto
realizuje kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym
z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Powstaną tu mieszkania
wspomagane między innymi dla samotnych matek,
osób zagrożonych bezdomnością oraz dla tych, którzy
znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Foto UM Świdnica

aktualności

Stawiają na młodzież

Foto UM Świdnica

We wrześniu 2017 roku ruszyła
II edycja programu, a zaangażowani
w niego uczniowie biorą udział zarówno
w zajęciach edukacyjnych, jak i motywacyjnych. Spośród szerokiej palety działań
programu, największą popularnością
cieszą się warsztaty z doradztwa zawodowego. Dotychczas każda z grup od-

Foto UM Świdnica

była 3 spotkania z doradcą zawodowym.
Uczniowie mieli szansę zdobyć wiedzę
na temat swoich atutów i mocnych stron
charakteru, co z kolei ma się im przydać
do projektowania własnej przyszłości
edukacyjnej i zawodowej.
Podczas spotkań z edukacji ekonomicznej, prowadzonych przez Bank
Zachodni WBK, uczniowie uczą się, jak

istotna jest umiejętność gospodarowania pieniądzem, odkrywają tajniki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Podsumowaniem wiedzy z zajęć będzie gra
ekonomiczna z atrakcyjnymi nagrodami
w maju bieżącego roku.
Dzięki zaangażowaniu lokalnych
przedsiębiorców w ramach programu odbywają się wizyty uczniów
w świdnickich przedsiębiorstwach,
takich jak DOLMEB, PROMET, Wagony Świdnickie, KB Invest Kaczmarczyk,
Bosch oraz Cloos.
W celu wspierania rozwoju edukacji
zawodowej nawiązana została współpraca pomiędzy świdnickimi przedsiębiorcami a szkołami średnimi, co zaowocowało utworzeniem klas patronackich.
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, szkolenia, szkoły są doposażone
w sprzęt, czy stanowiska do nauki.
Zdając sobie sprawę z wpływu IT na
rozwój każdej dziedziny życia, nie mogło
zabraknąć w programie „Ligi Niezwykłych Umysłów”. Poprzez świetną zabawę, korzystając z najnowocześniejszych
narzędzi, uczestnicy projektu poznają
języki programowania i kodowania.

Foto UM Świdnica

Zjednoczyli siły, by pokazać młodym ludziom, że wcale nie muszą wyjeżdżać za chlebem, bo tu w Świdnicy też
czeka na nich ciekawa i dobrze płatna praca. „Zostań z nami – miasto i powiat Świdnicy” to program partnerski
realizowany przez Urząd Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Starostwo
Powiatowe w Świdnicy, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Banku Zachodniego WBK, który ma pomóc
młodym ludziom tak zaplanować swoją naukę, by nie mieli problemu ze znalezieniem pracy w Świdnicy.

Oprócz zajęć edukacyjnych,
młodzież ma szansę uczestniczenia
w spotkaniach motywacyjnych. Pod
koniec listopada odbyło się spotkanie z Mariuszem Kędzierskim - artystą pochodzącym ze Świdnicy, który namawiał do walki o swoje marzenia i wiary we własne możliwości.
Kolejnym elementem prowadzonych działań jest Edukacja Obywatelska. Prezydent Miasta Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska prowadzi spotkania z uczniami klas siódmych szkół
podstawowych, mające na celu pokazanie kompetencji samorządów ich zadania i obowiązki.
Do tej pory program objął swoim
zasięgiem ponad 1 tys. uczniów i 12
przedsiębiorstw. Dołączają do niego
kolejni strategiczni partnerzy, którzy
widzą potrzebę i sens podjętych działań.
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Przygarnij psiaka
Teoś
To przesympatyczny, około
4-letni pies, który bardzo, ale to
bardzo wesoło podchodzi do
każdej interakcji z człowiekiem.
Zdarza się, że ochoczo, ale nie
natrętnie wskakuje na opiekuna
i opierając się przednimi łapkami – spogląda wesoło i ufnie,
prosząc o zabranie na spacer.
Na smyczy lekko ciągnie i skacze, ale jest to spowodowane
wyłącznie radością z powodu
wyjścia na świeże powietrze.
Uwielbia się przytulać, kocha
obcować z człowiekiem. Teoś
jest pozytywnie nastawiony
do innych psów, koty ignoruje.
Może zamieszkać w mieszkaniu,
zachowuje czystość. Wskazany jest dom ze starszymi dziećmi, ponieważ Teoś nigdy nie miał do czynienia z maluchami i nie wiem, jak się
wobec nich zachować.

Ceniu
Ceniu to pies, który stracił
wszystko. Do schroniska trafił
na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego
właściciel odszedł, a on trafił
pod opiekę osoby, która nie
miała fizycznej możliwości, by
się nim zająć. Stracił wszystko,
co znał, ale nie stracił radości
życia. Jest bardzo łagodnym
psiakiem. Nie ekscytuje się
nadmiernie, potrafi się wyciszyć. Na widok człowieka macha wesoło ogonkiem.
Uwielbia wychodzić na spacery. Nie potrafi chodzić przy
nodze, ale ładnie zachowuje
się na dworze, jego ciągnięcie
nie jest uciążliwe. Psiak zachowuje czystość w domu, nie niszczy
rzeczy. Może zamieszkać w domu z dziećmi. Toleruje inne psy, ale
zaczepiony, obroni się ostatecznie. Koty ignoruje, nie wchodzi z nimi
w żadne interakcje.

Bakuś
Bakuś jest typowym psim
kanapowcem, z typu miziak
pospolity. W schroniskowym
boksie na krok nie odstępuje
swojego kocyka, na którym się
wykłada i domaga głaskania.
Wobec opiekuna jest delikatny, uległy i chwilami niepewny, czy to, co robi, odpowiada
opiekunowi. Jest bardzo pociesznym i wesołym stworzeniem. Lubi spacery i głaskanie.
Ma łagodny i opanowany charakter. Bakuś zachowuje czystość, nie niszczy, zostawiony
sam. Akceptuje psy i koty.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy
ul. Pogodna 3, godz. otwarcia: pon-pt 11.00-17.00
sob-niedz 11.00-18.00, tel. 733 093 663
10
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
LP

Instytucja

Adres

Numer telefonu

1

Urząd Miejski

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 00

2

Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 27

3

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 62

4

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 39

5

Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 49

6

Wydział Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 75

7

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 65

8

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 95

9

Wydział Gospodarki Odpadami

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 47

10

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 83

11

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 78

12

Wydział Edukacji

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 37

13

Wydział Promocji

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 90

14

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 29 04

15

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 36
+48 74 856 29 38
+48 74 856 29 23

16

Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 51

17

Wydział Organizacji i Kadr

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 71

18

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 21

19

Wydział Finansowy

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 28 10

20

Wydział Transportu

ul. Kolejowa 6

+48 74 856 29 56

21

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Długa 33, Ś-ca

+48 74 646 29 30

22

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Dowrcowa 8, Ś-ca

+48 74 668 49 60

23

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Armii Krajowej 49

+48 74 856 29 15

24

Starostwo Powiatowe

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

+48 74 850 04 00

25

Powiatowy Urząd Pracy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

+48 74 856 18 12

26

Urząd Gminy Świdnica

ul. Głowackiego 4

+48 74 852 12 26

27

Urząd Skarbowy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3

+48 74 856 14 00

28

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Saperów 29

+48 74 649 76 00

29

Sąd Rejonowy w Świdnicy

ul. L. Okulickiego 2-4

+48 74 851 84 00

30

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Pl. Grunwaldzki 14

+48 74 851 83 00

31

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy

ul. Zamkowa 2

+48 74 856 36 73

32

Prokuratora Okręgowa w Świdnicy

ul. 1 Maja 21

+48 74 850 34 00

33

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Wałbrzyska 15

+48 74 852 20 91

34

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Wałbrzyska 25/27

+48 74 853 20 21

35

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

ul. Jagiellońska 23

+48 74 858 22 14

36

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Al. Niepodległości 8-10

+48 74 851 88 88

37

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

ul. Parkowa 2/5

+48 74 856 80 43

38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wałbrzyska 15

+48 74 851 50 10

39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wałbrzyska 15

+48 74 852 13 27

40

Miejski Zarząd Nieruchomości

ul. Łukasińskiego 7

+48 74 852 40 71

41

Miejskie Przedisębiorstwo Komunikacyjne

ul. Inżynierska 6

+48 74 851 81 00

42

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

ul. Wrocławska 10

+48 74 851-58-10

43

Straż Miejska

ul. Dworcowa 2-4-8

+48 74 851 28 88

44

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43

+48 74 852 13 37

45

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Nauczycielska 2

+48 74 851 33 30

46

Młodzieżowy Dom Kultury "Bartek" dział II

ul. Marcinkowskiego 4-6

+48 74 851 27 56

47

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Śląska 35

+48 74 852 25 36

48

Muzeum Dawnego Kupiectwa

ul. Rynek 37

+48 74 852 12 91

49

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Franciszkańska 18

+48 74 640 09 46

50

Dzienny Dom "Senior-Wigor"

ul. Saperów 27

+48 74 640 73 65

51

SZPITAL LATAWIEC

ul. Leśna 27-29

+48 74 851 71 00

52

NZOZ „AK-MED”

ul. Westerplatte 10

+48 74 856 91 94

53

NZOZ „ARS MEDICA” Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 4

+48 74 852 06 66

54

NZOZ „AR-VITA”

ul. Kliczkowska 37

+48 74 640 19 19

55

NZOZ „BHMed” Sp. z o.o.

ul. Strzelińska 35

+48 74 853 76 06

56

NZOZ Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej „Caritas” Diecezji Świdnickiej

ul. Przyjaźni 2

+48 74 853 08 05

57

NZOZ „Eskulap” Sp. z o.o.

ul. Zamenhofa 47

+48 74 852 30 11

58

NZOZ „KOLMED”

ul. Kolejowa 8

+48 74 856 95 18

59

NZOZ „Marconi”

ul. Rzeźnicza 2

+48 74 852 28 61

60

NZOZ „MED-AZ”

ul. Stęczyńskiego 6

+48 74 853 15 50

61

NZOZ „Medi-Lab”

ul. Wałbrzyska 8

+48 74 853 61 11

62

Zespół Usług Medycznych „Medyk” Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 25a

+48 74 852 72 27

63

NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o.

ul. Mieszka 10

+48 74 852 14 47

64

NZOZ „Vita-Med”

ul. Podchorążych 4

+48 74 857 75 00

65

EZ-MEDICA

ul. Sikiorskiego 31

+48 74 856 57 39

66

MK MEDIK

ul. Jodłowa 38

+48 74 648 07 60
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Wiemy, kto zaśpiewa
podczas Dni Świdnicy

Pachnące i smaczne Święto Dzika, a na deser występy
gwiazd. Podczas tegorocznych Dni Świdnicy, które
zaplanowano w dniach 8-10 czerwca, wystąpią Ania
Rusowicz, Piasek oraz Paweł Stasiak z zespołem Papa D.
Tegoroczne Dni Świdnicy odbędą się w dniach od 8 do 10 czerwca. Podobnie jak rok temu impreza
odbędzie się w dwóch lokalizacjach:
na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz w Rynku.
Oprócz Urzędu Miejskiego i Ośrodka Kultury w organizację tegorocznych obchodów Dni Miasta włączą
się m.in. Młodzieżowy Dom Kultury,
Szkoła Muzyczna, OSiR, Nadleśnictwo Świdnica.
3.. 2…1… Start!
Świętowanie rozpoczyna się 8
czerwca o godzinie 10.00 w Rynku.
Zaczyna Młodzieżowy Dom Kultury
organizowaną od kilku lat „Gryfiadą”,
następnie zaprezentują się świdnickie zespoły taneczne i muzyczne.
O 19.00 na scenie w Rynku zagra zespół Skaldowie.

9 czerwca upłynie pod znakiem
dobrze znanego świdniczanom
Święta Dzika. Na odwiedzających
będzie czekać wiele stoisk edukacyjnych, degustacje, prezentacje
nadleśnictw. Wszystko uświetnią
występy świdnickich grup tanecznych i wokalnych. Wieczorem odbędą się koncerty na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej.
W sobotni wieczór świdniczanie
będą mieć okazję posłuchać Pawła Stasiaka z zespołem Papa D, Ani
Rusowicz oraz Andrzeja Piasecznego.
Na sportowo w rytmach
disco polo
10 czerwca na terenie OSIR-u odbędzie się piknik sportowy. Po ubiegłorocznym sukcesie tego wydarzenia organizatorzy postanowili je

kontynuować. To także dzień koncertów na dużej scenie. Tym razem
wystąpią zespoły disco polo: Mejk
oraz Łobuzy.
Przez cały czas trwania obchodów Dni Miasta na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne
i wesołe miasteczko.
Szczegółowy program zostanie
podany w najbliższym czasie.

Ania Rusowicz
Wytrawny odbiorca od razu odkryje, że Ania nie szuka komercji. Jest obecnie jedyną polską wokalistką, śpiewającą prawdziwy big-bit. Jednak droga do
tego była wyboista i wiodła przez różnorodne stylistycznie ścieżki muzyczne.
W latach 2005-2007 współtworzyła zespół Dezire (nominacja do Fryderyków
w kategorii hip-hop/r&b za album „Pięć Smaków”). Kolejne lata poświęciła
studiowaniu psychologii i tworzeniu własnych kompozycji, co zaowocowało
powstaniem zespołu IKA, którego Ania jest współzałożycielką wraz z mężem,
perkusistą Hubertem Gasiulem (m.in. Wilki). Zaśpiewała także w duecie z zespołem Czarno-Czarni w piosence „Kwiat nienawiści”.
Podczas gali Fryderyk 2012, Ania została uhonorowana aż czterema statuetkami w kategoriach: Wokalistka Roku, Płyta Roku Pop, Produkcja Muzyczna
Roku (wspólnie z Kubą Galińskim) oraz Debiut Roku!
2.03-15.03.2018 r. |
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Świdnica kulturalnie
4 marca

Giełda Staroci
Giełda Staroci od ponad ćwierćwiecza gromadzi w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska
kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy, których w sklepach już kupić nie można.
Stałe spotkania mają w Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Kupić można meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i części służące do przywracania starym przedmiotom ich
dawnego blasku.
Świdnicka giełda jest jedną z trzech najstarszych w Polsce i drugą co do wielkości na Dolnym Śląsku.

4 marca

Przyjazne
dusze
w wykonaniu
Wrocławskiego
Teatru Komedia

Do urokliwego domu pod Londynem,
będącego właśnie do wynajęcia, wprowadza się młoda para, Mary i Simon.
Ona to ciepła, dobra, kochająca swego
męża dziewczyna. Jest w ciąży.
On – początkujący pisarz powieści kryminalnych.
Poprzednimi właścicielami domu byli,
tragicznie zmarli Jack i Suzie. W spektaklu obserwujemy ewolucję stosunku
duchów – Jacka i Suzie do młodych:
Mary i Simona. Z czasem duchy orientują się, że młoda para reprezentuje
sobą to, czego im, którzy ze świata odeszli, nie udało się na ziemi zrealizować.
Postanawiają im pomóc, przy wsparciu
Anioła Stróża.
Wzruszająca komedia romantyczna,
która pobudza do refleksji nad przemijaniem, ale czyni to w sposób jasny,
wesoły i bardzo szlachetny.
4 marca, godz. 20.00, sala teatralna
Świdnickiego Ośrodka Kultury. Bilety do nabycia w cenie 65 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy). Można je zakupić
w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka
Kultury – Rynek 43, boczne wejście
(pn.-pt. godz. 8.00–16.00), Galerii Fotografii, Rynek 44 (w godzinach otwarcia
galerii: wt.-pt. godz. 14.00–18.00, sob.
12.00–16.00) oraz na godzinę przed
koncertem/spektaklem w miejscu wydarzenia. Także na bilety.sok.com.pl.

8 marca

Dzień kobiet z Wojciechem Gąssowskim
Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy serdecznie zaprasza na Dzień Kobiet
do Świdnickiego Ośrodka Kultury! W programie znalazły się od godz. 16.00
badania, a następnie od godz. 18.00 wykład doktora Mirosława Wójcika oraz
występ gwiazdy – Wojciecha Gąssowskiego, znanego piosenkarza i kompozytora, któremu największą sławę przyniósł przebój „Gdzie się podziały tamte
prywatki”, a także „Przygoda bez miłości” i „Zielone wzgórza nad Soliną”.
8 marca, godz. 16.00, Teatr Miejski, wstęp wolny
9 marca

Ślub z kabaretem Hrabi
Gdy powiesz: „Nie” – ominie Cię widok zwleczonego i potarganego
faceta na twojej kanapie. Ominie
Cię jej wieczne narzekanie i zajęta
w strategicznych chwilach łazienka.
Przemyśl to! Jeszcze możesz rzucić welonem, krawatem… czym tam
chcesz i gnać przed siebie ile sił. Ku
wolności, ku pustce.
Ale, gdy powiesz: „Tak” – otworzy
się przed Tobą nowa przestrzeń.
Ogromna i pełna przygód. Przecież
tam jest fajnie, miło, ciepło… Ona
będzie przy Tobie zawsze, gdy się
obudzisz. Wstanie, kawy naparzy,
jajecznicę na pomidorach zrobi.
Mało? Przytuli się. Mało? Dziewczyno – on będzie zawsze zalegał
w łóżku w czasie, gdy Ty w kuchni
jajecznicę na pomidorach będziesz
robić. Czy to nie szczęście właśnie?
Podarujcie sobie tę chwilę nieuwagi i pobierajcie się. A nawet, jeśli
się rozwód zdarzy, bo wiadomo,
14 marca

Okiem Młodych:
„Młynarski.
Piosenka
finałowa”
(2017)
12
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że człowiek w krzakach zagapić się
może, to z rozwodu mogą być dwa
śluby! Czyli zysk.
Hrabi zajmuje stanowisko. Ślub –
TAK.
GRAJĄ:
Joanna Kołaczkowska – kelnerka
Zosia, panna młoda Helena, baba
którą dusi mąż i weselny potwór
(ciocia Ela) Dariusz Kamys – wodzirej Remigiusz, pan młody Wojciech
i pijany weselnik Tomasz Majer –
kamerzysta, pan młody Wojciech,
chłop który dusi babę i pijany weselnik
Łukasz Pietsch – pianista i kolega
pana młodego
9 marca, godz. 17.00 i 20.00, Teatr Miejski. Bilety w cenie 85 zł
(parter) i 65 zł (balkon), do nabycia w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek
43, boczne wejście (pn.-pt. godz.
8.00–16.00), Galerii Fotografii,

Rynek 44 (w godzinach otwarcia
galerii: wt.-pt. godz. 14.00–18.00,
sob. 12.00–16.00) oraz na godzinę przed koncertem/spektaklem
w miejscu wydarzenia. Także na
bilety.sok.com.pl.

W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci Wojciecha Młynarskiego Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego „Młynarski. Piosenka finałowa” w reżyserii Alicji Albrecht. To ostatni
bardzo osobisty, szczery wywiad z Wojciechem Młynarskim. Film dopełnia ponad
30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół, między innymi: Janusza Gajosa, Janusza Głowackiego, Jerzego Derfla, Janusza Senta, Włodzimierza Korcza, Ewy
Bem, Janusza Stokłosy, Ireny Santor, Michała Bajora, Magdy Zawadzkiej, Krystyny Jandy, rodziny i tych, którzy z nim tworzyli i dla których tworzył: wybitni kompozytorzy, aktorzy, piosenkarze. Te niezwykle uczciwe, bez cenzury, opowieści
o Wojciechu Młynarskim zbudowały portret niezwykłego artysty, ale też człowieka z wyraźnym pęknięciem, zmagającego się z ludzkimi słabościami.
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Po raz piętnasty w Świdnicy
odbyło się Forum Teatrów
Niezależnych

foto D. Gębala

To było spotkanie z teatrem na najwyższym poziomie. W dniach od 23 do 24 lutego odbyło się Forum Teatrów Niezależnych.

Kupuj bilety on-line

foto D. Gębala

Forum wystartowało 23 lutego
o godz. 18.00 performance „Przestrzeń głosu” w wykonaniu Alchemii
teatralnej. Pokaz ten powstał w oparciu o warsztaty prowadzone przez
Dominika Strycharskiego – wybitnego muzyka, kompozytora, flecistę,
śpiewaka, improwizatora, i performera – który prowadził grupę uczestników Alchemii teatralnej. Praca z głosem, to praca z instrumentem, który
ma każdy z nas od urodzenia – możliwości są nieograniczone, granice
wyznacza tylko wyobraźnia. Warsztatowicze rozwijali możliwości wokalne, kreatywność i swobodę w improwizacji. W „Przestrzeni głosu” czysto
wokalna ekspresja łączy się z tym,
co teatralne. Głos może nas dotykać,
uwodzić, drażnić – jest mową, szeptem, śpiewem, krzykiem. Wyrażamy
się w nim i wyraża on nas. Odbijają się
w nim nasze emocje, humory, nasza
osobowość. Potrafi budować całe
światy – a czego więcej potrzeba, by
stworzyć udany spektakl?
Forum Teatrów Niezależnych
„Transformacje” jest festiwalem

odbywającym się w Świdnickim
Ośrodku Kultury od 2002 roku z inicjatywy Adama Reczucha. Prezentowane są na nim przede wszystkim
spektakle, które zostały zrealizowane przez teatry należące do tzw.
nurtu alternatywnego i działające
z reguły w mniejszych, prowincjonalnych miejscowościach. Festiwal
jest adresowany do różnego rodzaju
teatrów awangardowych, odważnie
interpretujących otaczającą rzeczywistość i poszukujących w swoich
widowiskach nowych form wyrazu.
Przegląd ma charakter niekonkursowy – stanowi przede wszystkim miejsce swobodnej dyskusji na
temat sztuki i poruszanych przez nią
problemów oraz twórczej wymiany rozmaitych poglądów. Dlatego
też w tej edycji pojawi się formuła
spotkania z aktorami, która była wykorzystywana u zarania festiwalu,
a do której warto teraz powrócić. Jak
zwykle pojawi się też specjalna gazetka, w postaci spisywanych na gorąco przez widzów impresji po spektaklach na dużych kartach papieru.

foto D. Gębala

foto D. Gębala

Od teraz nie musisz wychodzić z domu, by kupić bilety na wydarzenia organizowane przez Świdnicki Ośrodek
Kultury. Możesz to zrobić o każdej porze, przez internet.

Świdnicki Ośrodek Kultury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
świdniczan, wprowadza zmiany
w dystrybucji biletów. 1 lutego 2018
r. zmieniło się miejsce sprzedaży biletów. Jest to związane z zakupem
elektronicznego systemu sprzedaży biletów, którym ośrodek kultury
dysponuje od tego roku.
Bilety na koncerty, spektakle
i inne wydarzenia artystyczne, których organizatorem jest ŚOK lub
które odbywają się w obiektach
ośrodka kultury, dotychczas były
dostępne w Informacji Turystycznej.
Obecnie dla kupujących przygotowane są dwie lokalizacje, w których
można zakupić bilety:
sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne wejście do teatru (pn.-pt. godz. 8.0016.00),
Galeria Fotografii, Rynek 44
(w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt.
godz. 14.00-18.00, sob. 12.00-16.00)
oraz tak jak dotychczas na godzinę przed koncertem/spektaklem itp. w miejscu wydarzenia.
Jako nowość ŚOK uruchomił
całodobowo możliwość zakupu biletów przez internet z możliwością
zapłaty on-line na stronie sok.com.
pl lub odbioru osobistego.
Korzystanie z zakupu internetowego jest bardzo proste: w kalendarium na stronie www.sok.com.pl wybieramy interesujące nas wydarzenie,
następnie klikamy w przycisk „kup

bilet”. Pokazany jest plan sali, jeśli
miejsce nie jest oznaczone kolorem
szarym – jest dostępne. Wybieramy
miejsce, klikamy w przycisk „przejdź
do zakupu”, następnie jesteśmy przekierowywani na stronę płatności. Po
opłaceniu biletu, na podany w formularzu adres mailowy przychodzi bilet
elektroniczny – można go wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu
– kod z biletu zostanie zczytany przed
wejściem na wydarzenie.
Dla tych, którzy wolą zakup biletu w formie tradycyjnej, istnieje
możliwość zakupu bezpośredniego. Pracownicy ŚOK służą pomocą
w miejscach i godzinach wymienionych wyżej. Istnieje także możliwość rezerwacji telefonicznej i odbioru osobistego biletów w ciągu
kilku dni.
Oprac. Ak
reklama
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TOP 10 Film

Top 10 książek najczęściej zamawianych:

1.Volta (2017)
nalna
gatunek:Komedia krymi
ki
uls
ch
Ma
sz
reżyseria:Juliu
Planet (2017)
ca
sią
2.Valerian i Miasto Ty
gatunek:Sci-Fi,Akcja
reżyseria:Luc Besson
17)
3.Gra o tron. Sezon 7 (20
Przygodowy
at,
am
gatunek:Fantasy,Dr
.B.Weiss
twórcy:David Benioff,D
4.Dunkierka (2017)
y
gatunek:Dramat,Wojenn
lan
No
r
he
reżyseria:Christop
5.Obdarowani (2017)
gatunek:Dramat
reżyseria:Marc Webb
ami (2016)
6.Za niebieskimi drzwi
odzieży
mł
gatunek:Fantasy,Dla
reżyser:Mariusz Palej

• Czarownica, Camilla Läckberg, Warszawa, Czarna Owca, 2017
• Ania, Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki, Warszawa, Agora, 2017
• Za zamkniętymi drzwiami, B.A. Paris, Warszawa, Albatros, 2017
• Początek, Dan Brown, Katowice, Sonia Draga, 2017
• Trzymaj się, Mańka!, Małgorzata Kalicińska, Warszawa, Burda Publishing
Polska, 2017
• Mężczyzna, który gonił swój cień, David Lagercrantz, Warszawa, Czarna
Owca, 2017
• Labirynt duchów, Carlos Ruiz Zafón, Warszawa, Muza, 2017
• Słoneczna przystań, Agnieszka Krawczyk, Poznań, Filia, 2017
• Inwigilacja, Remigiusz Mróz, Czwarta Strona, Poznań, 2017
• Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz, Anna
Kamińska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2017

7.Szklany zamek (2017)
amat
gatunek:Biograficzny,Dr
tton
Cre
l
reżyser:Destin Danie
8.Klient (2016)
gatunek:Dramat
reżyser:Asghar Farhadi
17)
9.Gru, Dru i Minionki (20
edia
gatunek:Animacja,Kom
e Coffin
reżyser:Kyle Balda,Pierr
17)
(20
10.Dzieciak rządzi
edia
gatunek:Animacja,Kom
reżyser:Tom McGrath

Klasycznie
czy nowocześnie?
Książki o pingwinach?
Dlaczego nie.
Polecamy:
Mały pingwin Pik-Pok
- Adam Bahdaj
Pan Popper i jego pingwiny
- Atwater Florence, Atwater Richard
365 pingwinów
- Fromental Jean-Luc
Żeby stworzyć stado naszych
pingwinów, potrzebujemy:
• Kartki w kolorze: białym,
pomarańczowym, czarnym
• Klej
• Ruchome oczka
Do dzieła!
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Top 10 książek najczęściej wypożyczanych
od początku roku:
• Ballada o pewnej panience : wszystkie najważniejsze opowiadania,
Szczepan Twaroch, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2017
• Szukając marzeń, Nora Roberts, Warszawa, Harlequin Polska, cop. 2014
• Odnajdę Cię, Anna Karpińska, Warszawa, Prószyński Media, 2017
• Deniwelacja, Remigiusz Mróz, Poznań, Filia, 2017
• Ktokolwiek widział, Claire Douglas, Warszawa, W.A.B., 2017
• Zaloty Gabriela, Sabrina Jeffries, Warszawa, Bis, 2014
• Święci pierwszego kontaktu, Szymon Hołownia, Kraków, Znak, 2017
• Panna z dobrego domu, Candace Camp, Warszawa, Harlequin, cop. 2011
• W szponach szaleństwa, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Gdynia, Novae Res,
cop. 2017
• Ekspozycja, Remigiusz Mróz, Poznań, Filia, 2015

aktualności

skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, we wtorek 13 lutego
uroczyście pożegnali kończący się karnawał. Gośćmi specjalnymi byli prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska
oraz dyrektor biblioteki Ewa Cuban.
Ak

KSIĄŻKA
autor: Mario Puzo
tytuł: Ojciec Chrzestny

foto D. Gębala

Pokaz zdjęć z wydarzeń, jakie odbywały się w ciągu
ostatniego roku, uroczysty poczęstunek i wspólne karaoke – seniorzy hucznie świętowali ostatki.
Zabawa karnawałowa to okazja do spotkań i dobrej zabawy. Członkowie klubu seniora, działającego przy filii Miej-

foto D. Gębala

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

foto D. Gębala

foto D. Gębala

Śpiewająco zakończyli karnawał

Zabrał świdniczan w podróż do Afryki

Audiobook
czyta: zespół aktorów
czas: 18 godz. 54 min

To jedna z tych osób, które można słuchać godzinami. Zarażają swoją pasją i miłością do świata. Przez wiele
lat był nauczycielem geografii. Potem ruszył zwiedzać
świat. Teraz spotyka się z ludźmi i opowiada o tym, co
widział. W piątek 23 lutego Bolesław Grabowski oczarował świdniczan pamiątkami z podróży do Afryki.

FILM
reżyseria: Francis Ford Coppola
gatunek: dramat, gangsterski

Bolesław Grabowski wywodzi
się z Nowej Rudy. Kocha podróże.
Przez wiele lat był nauczycielem
geografii. Dotychczas zwiedził Japonię, Australię, Peru, Boliwię, Kanadę, USA, Indie, Egipt, kraje Afryki
Środkowej i wiele państw europejskich. Obecnie spotyka się z ludźmi
i opowiada o wrażeniach z podróży,
o ludziach, których spotyka na swojej drodze. 23 lutego spotkał się ze
świdniczanami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy przy ul.
Franciszkańskiej.
Ak

„Ojciec Chrzestny” to jedna z największych powieści XX wieku,
po raz pierwszy wydana w roku
1969, sprzedana w ponad 20 milionach egzemplarzy. Opowiada
historię sycylijskiej rodziny mafijnej, która desperacko stara się
zachować swoje wpływy w pełnej korupcji, oszustw i zdrady
powojennej Ameryce. Opowieść
o honorze i nienawiści, szacunku i pogardzie, miłości i śmierci.
Znakomity film z wielkimi kreacjami Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta Duvalla, otrzymał
dziesięć nominacji do Oskara
i zdobył trzy statuetki, w tym za
Najlepszy Film roku 1972.
2.03-15.03.2018 r. |
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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
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RADA MIEJSKA KADENCJI
2014-2018
Obecna Rada Miejska składa się z 23 radnych. Można się z nimi spotkać po umówieniu w Biurze Rady. Można do nich także wysłać maila lub zadzwonić pod wskazany numer.
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 SkowrońskaWiśniewska
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)
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porady

Czy pracownik musi zgadzać się na pracę w godzinach nadliczbowych? Komu nie można zlecać pracy ponad
obowiązujące normy czasu pracy?
Zgodnie z art. 151 kodeksu pracy,
praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad
przedłużony dobowy wymiar czasu
pracy, wynikający z obowiązującego
pracownika systemu i rozkładu czasu
pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest jednak
tylko w wyjątkowych wypadkach:
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2) z e względu na szczególne potrzeby pracodawcy
Liczba godzin nadliczbowych limitowana jest do 150 godzin w roku
kalendarzowym, jednak nie dotyczy to
przypadku, o którym mowa w punkcie
1. W układzie zbiorowym, regulaminie
pracy lub umowie o pracę można ustalić inny, także wyższy niż ustawowy, limit
tzw. nadgodzin. Poza rocznym limitem
godzin nadliczbowych ich dopuszczalna liczba jest ograniczona przez obligatoryjne okresy odpoczynku dobowego
i tygodniowego, ponadto godziny nadliczbowe są wliczane do przeciętnego
tygodniowego czasu pracy, który nie
może przekraczać 48 godzin.
Orzecznictwo oraz doktryna konsekwentnie stoją na stanowisku, że praca
w godzinach nadliczbowych stanowi
obowiązek pracownika, który wynika
z konieczności dbania o dobro zakładu
pracy oraz obowiązku stosowania się
do poleceń przełożonych. Co do zasady więc, pracownik nie może odmówić
pracy w godzinach nadliczbowych,
a jeśli robi to bez uzasadnienia, naraża
się na zarzut naruszenia obowiązków
pracowniczych, możliwość zastoso-

wania wobec niego kary porządkowej
czy nawet wypowiedzenia mu umowy
o pracę. Za nieuzasadnione przyczyny
odmowy wykonania przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych
uznaje się np. powołanie się przez pracownika na jego zmęczenie czy nieprzyznanie mu premii, a także powołanie się na okoliczność, że pracownik
wyczerpał już swój „limit” nadgodzin
(tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 16 grudnia 1987 r., I PRN 68/87;
Baran Krzysztof W. (red.), Ćwiertniak
Bolesław Maciej, Driczinski Sławomir,
Góral Zbigniew, Kosut Anna, Książek
Daniel, Perdeus Wiesław, Piątkowski
Jan, Skąpski Michał, Stefański Krzysztof, Tomaszewska Monika, Włodarczyk
Mirosław, Wyka Teresa „Kodeks pracy”,
Wolters Kluwer 2016.).
Niemniej jednak, mogą zdarzyć się
w praktyce sytuacje, w których pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, nie narażając się na ujemne
konsekwencje. Na pewno dotyczy to
pracowników objętych ochroną, którym przepisy prawa pracy w ogóle nie
pozwalają świadczyć pracy ponad jej
wymiar. Do osób tych należą kobiety
w ciąży, pracownicy młodociani, pracownicy, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania takiej pracy, oraz pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach pracy,
na których występują przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia. Zakaz ten dotyczy także pracowników niepełnosprawnych, z wyjątkiem zatrudnionych przy pilnowaniu
oraz pracowników, na których wniosek
lekarz wyraził zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych. Z kolei praca
w godzinach nadliczbowych przez

pracowników opiekujących się dziećmi
do lat 4 dopuszczalna jest tylko za ich
zgodą.
Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych może być uzasadniona także wtedy, gdy polecenie
jej wykonywania jest sprzeczne z prawem, umową o pracę lub zasadami
współżycia społecznego. W piśmiennictwie wskazywane są przykłady takie
jak konieczność opieki nad dzieckiem
powyżej 4 lat, konieczność odebrania
go ze szkoły, nauka przez pracownika
w systemie wieczorowym czy wykonywanie innych zajęć zarobkowych
po normalnych godzinach pracy. Natomiast uznanie przez pracownika,
że nie wystąpiły szczególne potrzeby
uzasadniające powierzenie mu pracy
w nadgodzinach, nie może być podstawą do odmowy wykonywania tej pracy,
ponieważ oceny szczególnych potrzeb
dokonuje pracodawca. Podkreśla się
jednak, że praca taka powinna stanowić wyjątek, dlatego też ocena zasadności polecenia pracodawcy może stanowić konsekwencję kontroli ze strony
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy (J. Strusińska-Żukowska, Czas pracy,
cz. 2, Praca w godzinach nadliczbowych, Pr. Pracy 2000, nr 10, s. 4).
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub bezpłatny
czas wolny. Dodać jednak należy, że
zasada ta doznaje modyfikacji w stosunku do pracowników zarządzających
w imieniu pracodawcy zakładem pracy
i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych – co do zasady
wykonują oni bowiem, w razie konieczności, pracę w godzinach nadliczbowych bez prawa do wynagrodzenia
oraz dodatku z tego tytułu. Wyjątek

dotyczy kierowników wyodrębnionych
komórek organizacyjnych, którym za
pracę w godzinach nadliczbowych
przypadających w niedzielę i święto
przysługuje prawo do wynagrodzenia
oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian
za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Nie oznacza to jednak, że tzw. kadra kierownicza
może nieustannie wykonywać pracę
poza godzinami pracy i nie przysługuje
jej za to wynagrodzenie. Sądy konsekwentnie stoją na stanowisku, że także
praca takich pracowników w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest
tylko wyjątkowo, „w razie konieczności”,
nie jest zatem możliwe stosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które
z założenia wymagałyby stałego wykonywania pracy ponad ogólny wymiar. Dlatego też, jeżeli systematyczne
przekraczanie norm czasu pracy przez
osoby zatrudnione na stanowiskach
kierowniczych wynika z wadliwej organizacji pracy, osoby takie nie mogą być
pozbawione prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 5 marca 2014 r., II PK 135/13 czy
w postanowieniu z dnia 20 października 2015 r., I PK 9/15).

Małgorzata
Kułakowska
Kancelaria
Radców
Prawnych
Mastalerz
i Prawnicy
74 853 82 00

Jestem pediatrą i od kilku miesięcy już wystawiam zwolnienia lekarskie online, zatwierdzając sms. Słyszałam, że ZUS daje lekarzom bezpłatne podpisy do zwolnień wystawianych online, dzięki czemu zwolnienie
podpisuje się PIN-em, a nie sms. To szybszy i prostszy sposób, więc chciałabym wiedzieć, jak taki podpis
z ZUS otrzymać. Krystyna
Rzeczywiście, to prawda, że
ZUS oferuje lekarzom całkowicie
darmowy certyfikat, dzięki któremu może podpisywać elektroniczne zwolnienia, używając do tego
PIN zamiast sms. Darmowy certyfikat wystawiany jest przez ZUS
na wniosek lekarza na 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest
zarejestrowany profil lekarza na
Platformie Usług Elektronicznych
ZUS, ale skoro pani zwolnienia online wystawia, to już pani ma swój
profil na naszym portalu elektronicznym. Proszę więc wejść w zakładkę „Certyfikat z ZUS”, a system
„poprowadzi” panią do wystawienia wniosku o certyfikat. Przy
okazji wnioskowania ustali pani

od razu hasło – PIN (minimum cztery znaki: cyfry, litery, znaki specjalne),
które będzie niezbędne do autoryzacji
każdego zwolnienia elektronicznego
certyfikatem z ZUS. Certyfikat dostanie
pani w ciągu kilku minut (maksymalny
czas oczekiwania na certyfikat nie powinien przekroczyć 15 minut) od złożenia wniosku, o czym ZUS poinformuje
panią mailem lub smsem. Certyfikat
należy zapisać na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego. Skoro ma
pani już swoje osobiste konto na naszej platformie elektronicznej (PUE) –
dostanie pani certyfikat bez konieczności odwiedzania ZUS. Niestety, jeśli
do tej pory ktoś konta u nas nie założył - konieczna będzie wizyta na Sali

Obsługi Klienta w dowolnej placówce
ZUS. Wprawdzie swoje indywidualne
konto można założyć także online, ale
trzeba nadać mu miano „zaufanego”.
Wówczas konieczne jest odwiedzenie
nas z dokumentem, który potwierdzi
tożsamość. Jest to konieczne, gdyż
po zalogowaniu się na konto lekarz
otrzymuje dostęp do swoich danych
wrażliwych, a także do danych swoich pacjentów. Dzięki podpisowi udostępnianemu przez ZUS lekarz może
nie tylko sygnować zwolnienia lekarskie, ale także anulować te już wystawione czy podpisać wniosek o rehabilitację leczniczą. Więcej informacji
na ten temat znajdzie pani na naszej
stronie internetowej http://www.zus.
pl/ezla

Przypomnę, że wprawdzie jeszcze dzisiaj lekarz może wystawić
także tradycyjne zwolnienie „papierowe”, ale już od 1 lipca 2018 r.
elektroniczne zwolnienia lekarskie
będą jedyną prawnie dopuszczoną
formą zwolnienia lekarskiego.
Iwona
E. Kowalska
Regionalny
Rzecznik
Prasowy ZUS
Województwa
Dolnośląskiego
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Fatalna passa przerwana!

Przełamali własne słabości i fatalną statystykę. Za
dziesiątym podejściem ŚKPR Świdnica wreszcie znalazł patent na silny i niewygodny KSSPR Końskie. Po
szalonym meczu Szare Wilki ograły Konie i wskoczyły
na piątą lokatę w tabeli I ligi!
Zespół z województwa świętokrzyskiego nigdy nie leżał świdniczanom i nigdy też ŚKPR nie mógł
go pokonać. Z dziewięciu dotychczasowych meczów „Konie” wygrały
aż osiem, a raz był remis. Przełamanie fatalnej passy nadeszło w sobotę, 17 lutego. Podopieczni Grzegorza
Garbacza wygrali po zaciętym meczu 32:28 i udowodnili, że w swojej
hali są w stanie pokonać każdego.

To był zacięty mecz, w którym oba
zespoły lepsze momenty przeplatały gorszymi. ŚKPR rozpoczął od
prowadzenia 3:1, ale dość szybko na
tablicy wyników pojawił się remis.
Następnie to goście wyszli na czterobramkowe prowadzenie 11:7. Na
przerwę w nieco lepszych nastrojach schodzili jednak świdniczanie,
bo po trafieniu najskuteczniejszego
w tym dniu Konrada Cegłowskie-

go wygrywali 15:14. Na początku
drugiej połowy ŚKPR na dobre zaciął się w ofensywie i przez dziesięć
minut rzucił tylko jedną bramkę.
Goście odpowiedzieli sześcioma
i w 41. minucie zrobiło się 20:16 dla
rywali. ŚKPR znalazł się w poważnych tarapatach, ale kolejny już
raz w tym sezonie w niewiarygodny sposób odwrócił losy spotkania.
Kluczem okazała się zmiana systemu gry w obronie na 5-1. Na jedynce mocno napracował się Patryk
Rogaczewski. Reszta zacieśniła
szyki, a „Konie” zupełnie się pogubiły. ŚKPR rzucił osiem bramek
z rzędu i w 51. minucie wyprowadził wynik na 26:21! Rywali próbował podrywać do walki bardzo dobrze dysponowany tego wieczora
Patryk Mastalerz, ale nawet jego je-

denaście bramek nie mogło zmienić
ostatecznego rozstrzygnięcia. Ostatecznie to szczypiorniści ŚKPR-u po
końcowej syrenie mogli wznieść
ręce w geście triumfu. Dzięki wygranej podopieczni Grzegorza Garbacza plasują się obecnie na szóstym
miejscu w ligowej tabeli.
ŚKPR Świdnica – KSSPR Końskie
32:28 (15:14)
ŚKPR: Prus, Wasilewicz, Bajkiewicz – Cegłowski 8, P. Rogaczewski
5, Makowiejew 4, Piędziak 3, Brygier
3, P. Kijek 3, D. Kijek 2, K. Rogaczewski 2, Borszowski 2, Lasak, Dębowczyk
KSSPR: Wnuk – Mastalerz 11,
Maleszak 3, T. Napierała 3, Gasin
3, Pilarski 2, Janus 2, Smoluch 2, M.
Napierała 1, Słonicki 1, Telka
oprac. dg

Plan minimum wykonany, czas na fazę play-off
W minionym tygodniu w Grudziądzu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek w boksie. W ogólnokrajowym turnieju wzięło udział 200 zawodniczek
z 81 klubów z całej Polski. Wśród pięściarek nie mogło także zabraknąć reprezentantek z Polonii Świdnica. Najlepiej z nich poradziła sobie Magdalena Sochowicz, która wywalczyła brąz w kategorii juniorek.
20 spotkań, 18 zwycięstw i tylko dwie porażki. Takim imponującym bilansem mogą pochwalić
się siatkarki świdnickiej Polonii.
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Dzięki temu podopieczne duetu
trenerskiego Mateusz Dąbrowski
i Magdalena Sadowska już na dwie
kolejki przed zakończeniem rundy

zasadniczej zapewniły sobie pierwsze miejsce w tabeli grupy trzeciej II
ligi. Świdniczanki kropkę nad ‚’i’’ postawiły w sobotę 24 lutego w meczu
20. kolejki, pokonując u siebie TKS
Tychy 3:1.
Do końca rudny zasadniczej
pozostały jeszcze dwie serie gier.
Oba spotkania świdniczanki zagrają na wyjeździe: 3 marca w Katowicach oraz dwa tygodnie później
w Halembie. Następnie rozpocznie się decydująca faza play-off.
W sezonie 2017/2018 weźmie
w niej udział aż osiem ligowych
zespołów. Drużyny zostaną zesta-

wione na podstawie miejsc zajętych w sezonie zasadniczym. Gra
toczyć się będzie do dwóch zwycięstw. Obecnie potencjalnym
rywalem świdniczanek jest PLKS
Pszczyna, która zajmuje ósme
miejsce w tabeli.
MKS Polonia Świdnica – TKS
Tychy 3:1 (25, 19, -18, 17)
MKS Polonia: Krusiewicz (k),
Druciak, Małodobra, Gezella,
Adamek (l), Woźniak oraz Telega,
Mielczarek, Kołodziejczak, Śmidowicz, Jewiarz, Maziakowska,
Kuncman (l)
dg
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Hokeiści opanowali
świdnickie lodowisko
Tafla świdnickiego lodowiska
zmieniła się w pełnowymiarowy plac do gry w hokeja!
Wszystko za sprawą turnieju
w ramach Zachodniej Ligi Hokeja. W niedzielę, 25 lutego do
rywalizacji przystąpiły drużyny
z Wrocławia, Oleśnicy, Gostynia oraz Kalisza.
Zachodnia Liga Hokejowa
została utworzona 10 listopada
2017 roku. Głównym celem ligi
jest propagowanie hokeja na
lodzie w miastach poza wielkimi ośrodkami hokejowymi. W lidze biorą udział cztery drużyny
z miast, gdzie hokej dopiero
zaczyna się budować. To całkowicie amatorskie rozgrywki. Podobne istnieją w całej Polsce. –
Dotąd nasz region był hokejową
pustynią, a przecież na Dolnym
Śląsku też są tradycje hokeja
na lodzie – zapewnia Paweł Sokołowski z Watahy Wrocław. Świdnica ma świetny obiekt do
uprawiania tej dyscypliny sportowej. Wszyscy zawodnicy są
pod wrażeniem lodowiska, na
jakim przyszło im rywalizować.
Niestety, inne miasta nie posiadają obiektów o takich standardach jak w Świdnicy – dodaje
organizator imprezy.
Na tafli świdnickiego lodowiska odbyło się sześć meczów
pomiędzy drużynami Watahy
Wrocław, Nielotów Oleśnica,
Tygrysów Gostyń i Cebularzy
Kalisz. Mecze trwały 2×15 minut.
Szczegółowe wyniki
turnieju:
Nieloty Oleśnica
– Wataha Wrocław 7:1
Tygrysy Gostyń
– Cebularze Kalisz 3:2
Wataha Wrocław
– Tygrysy Gostyń 1:4
Nieloty Oleśnica
– Cebularze Kalisz 3:4
Nieloty Oleśnica
– Tygrysy Gostyń 1:2
Wataha Wrocław
– Cebularze Kalisz 2:6
dg

Wyzwanie dla prawdziwych sportowców
W sobotę 7 kwietnia 2018 roku w Świdnicy będzie można poczuć ducha triathlonowej rywalizacji. Na basenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Równej,
tym samym, na którym kręcono zdjęcia do znakomitego filmu Łukasza Palkowskiego
,,Najlepszy”, odbędzie się MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA.
Klasyfikacja zawodników nastąpi
poprzez sumowanie poszczególnych
dystansów dyscyplin składowych:
pływanie w basenie – 10 minut
jazda na rowerze stacjonarnym –
20 minut
bieg na bieżni mechanicznej
– 15 minut
Głównym organizatorem imprezy
jest Klub Sportowy Neptun Świdnica. Sponsorem tytularnym – Marconi
Świdnica, czyli kolejna lokalna firma,
która włączyła się w realizację sportowego wydarzenia. Przypomnijmy,
że w naszym mieście organizowane
są także m.in. takie imprezy jak: RST
Półmaraton Świdnicki, Bieg Noworoczny ZUPBADURA oraz AKTYWNI
24 – Galeria Świdnicka.
– Firma reprezentowana przez
Marcina Markiewicza – prezesa Grupy Marconi, działająca pod markami:
Marconi Medica, Indywidualna Strefa Rehabilitacji, Dom Seniora Marconi
oraz na rynku usług: ochrony fizycznej,
porządkowych, dla biznesu czy utrzymania zieleni, dzięki swoim sukcesom
rozpoznawana jest na rynku lokalnym
i krajowym. Chętnie wspiera aktywności lokalne, stąd entuzjastyczna decyzja o długofalowym sponsorowaniu tej
imprezy triathlonowej, za co jesteśmy
im serdecznie wdzięczni – mówi wiceprezes Klubu Sportowego Neptun
Świdnica, Wiesław Siejka.
Nowym wyzwaniem sponsorskim
dla firmy będzie także objęcie opieką klasy sportowej ukierunkowanej
na triathlon, która z inicjatywy gminy
wiejskiej Świdnica oraz GLKS ,,Świdnica” powstaje w Szkole Podstawowej
w Witoszowie Dolnym. Uczniowie tej
klas wraz ze swoimi rodzicami i kadrą
szkoleniową pełnić będą na zawodach odpowiedzialną rolę kibiców,
by jeszcze przed wrześniem poczuć
atmosferę walki w tej pięknej dyscyplinie sportu.

W minionym tygodniu w Grudziądzu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek w boksie. W ogólnokrajowym turnieju wzięło udział 200 zawodniczek
z 81 klubów z całej Polski. Wśród pięściarek nie mogło
także zabraknąć reprezentantek z Polonii Świdnica.
Najlepiej z nich poradziła sobie Magdalena Sochowicz,
która wywalczyła brąz w kategorii juniorek.
– Najmniej doświadczona Natalia Rzepiak uległa swojej przeciw-

niczce już w pierwszym pojedynku. Agnieszka Serdyńska przegrała

Ponadto wydarzenie
wspierać będą :
Urząd Miejski w Świdnicy
Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji
Fitness World
– Galeria Świdnicka
Świdnicka Grupa Biegowa
Gminny Ludowy Klub

Sportowy ,,Świdnica”
Zapisy odbywają się
przez serwis datasport.pl,
limit uczestników to 60 osób.
Każdy zawodnik, który ukończy MARCONI INDOOR TRIATHLON
ŚWIDNICA otrzyma
pamiątkowy medal.
oprac. dg

Dziewczyny lubią brąz!
w walce o medal z jedną z faworytek zawodów. Ania Ghulyan wygrała
swoją pierwszą walkę i później przegrała w ćwierćfinale z późniejszą finalistką mistrzostw. Najlepiej zaprezentowała się Magda Sochowicz, która
wygrała trzy pojedynki i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski juniorek - opowiada opiekun świdnickiego teamu Mariusz Kuc. - To ogromny
sukces tej dziewczyny, poprzedzony

tytaniczną pracą. Serdecznie dziękuję moim zawodniczkom za postawę.
Myślę, że godnie reprezentowaliśmy
Świdnicę i cały Dolny Śląsk. Na zawodach byliśmy dzięki wsparciu miasta
Świdnicy. Sukces został poprzedzony tytaniczną pracą pod okiem
szkoleniowców Polonii, Mariusza
Kuca oraz Piotra Treczyńskiego
i Władysława Wołosza.
Daniel Gębala
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