Latawiec już z rezonansem magnetycznym
Trudno dziś sobie
wyobrazić nowoczesną
placówkę medyczną bez
odpowiedniej diagnostyki.
Świdniczanie wiele lat
czekali, aby w naszym
mieście uruchomiony
został rezonans
magnetyczny.
www.mojaswidnica.pl
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Linia kolejowa Świdnica-Jedlina wróci do świetności

str. 8

Połączenia kolejowe są dziś
niestety mocno zaniedbane.
Od lat samorządowcy
Świdnicy, Jedliny Zdrój
i innych miejscowości
położonych przy trasie
walczyli o rewitalizację tej
linii, myśląc nie tylko
o mieszkańcach, ale także
o turystach.

Świdnica
nr 3 | 16 marca - 27 marca 2018 r.

str. 20

ISSN 2544-7955

Foto W. Bąkiewicz

W Świdnicy powstaną
kolejne mieszkania
socjalne

str. 3
Jednym z priorytetów w obecnej kadencji Rady Miejskiej i prezydenta miasta jest polityka mieszkaniowa. W 2015 roku rada
przyjęła do realizacji dokument pod taką właśnie nazwą, w oparciu o który realizowane są kolejne inwestycje na terenie
miasta. Część z nich dotyczy modernizacji i budowy nowych mieszkań komunalnych. Powstał między innymi nowy budynek
socjalny przy ul. Robotniczej, gdzie mieszkanie znalazło 26 oczekujących rodzin. Przez trzy lata wyremontowano 131
pustostanów miejskich, poddając je gruntownej przebudowie i modernizacji. 20 mieszkań uzyskało łazienki. Lokale te zostały
zasiedlone przede wszystkim przez rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i niepełnosprawne. Podniesienie standardu
pobytu mieszkańców Świdnicy w zasobach miejskich to nadal rzecz, którą władze miasta chcą kontynuować. Właśnie dlatego
jednym z obecnie realizowanych projektów jest przebudowa opuszczonych przez Straż Miejską obiektów przy ul. Traugutta na
mieszkania
socjalne. Powstanie ich 11.
Świdnica
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Wchodzą na Kazbek
i pomagają

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA
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,,Przywróćmy Nadzieje” - taka idea przyświeca pięciu śmiałkom, którzy w zimie
mają zamiar zdobyć narodową górę Gruzji - Kazbek. Ma on wysokość 5033 m n.p.m.
Latem jest celem wielu alpinistów z Polski. Jednak zimą stanowi odizolowany i niedostępny szczyt, gdzie niskie temperatury w połączeniu z dużą wysokością odstraszają
większość śmiałków. Tego nie boi się zespół z Dolnego Śląska. Swój trud dedykują
osobom słabszym i bardziej potrzebującym od nich.

foto: D. Gębala

Co z remontem chodników
na osiedlu?
Radny Krzysztof Grudziński w swojej interpelacji pytał o
planowane remonty chodników
na osiedlu Młodych w Świdnicy.
„Mieszkańcy osiedla Młodych zadecydowali, że środki
z tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostaną wykorzystane
na remonty chodników. Proszę
o informację, które chodniki na
osiedlu Młodych będą wyremontowane ze środków Budżetu Obywatelskiego? Czy na tej liście znajdują się chodniki przy ul. E. Plater,
Słobódzkiego, o których remont
występują mieszkańcy?” – pisze
w interpelacji radny Krzysztof
Grudziński.
W odpowiedzi na interpelację Urząd Miejski przekazuje
listę chodników, które mają zostać wyremontowane. „W wyniku
głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego na osiedlu Młodych wygrały dwa projekty dotyczące przebudowy chodników. W
okręgu nr III – osiedle Młodych Południe wygrało zadanie za kwotę
160 tys. zł i w okręgu nr IV osiedle
Młodych Północ za kwotę 224 tys.
zł. Podjęto decyzję, aby z powyższych środków wyremontować
następujące chodniki:
Wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego na odcinku od ul. Emilii
Plater do przejścia dla pieszych
przy budynku nr 25. Dodatkowo
zdecydowano się przebudować
oświetlenie uliczne na ww. odcinku.
Wzdłuż ul. Emilii Plater na
odcinku od budynku o numerze
5 do 11.
Od ul. Kozara-Słobódzkiego
do ul. Zamenhofa wzdłuż Żłobka
Miejskiego nr 1.
Wzdłuż sięgacza ul. Kozara-Słobódzkiego obok Przedszkola Miejskiego nr 14.
Pragnę
przypomnieć,
że
chodnik wzdłuż ul. Kozara-Słobódzkiego przed budynkiem nr
12-16 został przewidziany do realizacji w roku bieżącym w ramach
przetargu z roku ubiegłego” - pisze w odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta Marek
Suwalski.

Grupa działa na rzecz dwóch organizacji: Fundacji GOPR-u oraz Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” ze Świdnicy.
Andrzej Sawicki, Marcin Walewski, Jacek Fabiś, Tadeusz Piotrowski, Magdalena Bany, Ewa Talaba
zamierzają zdobyć zimą najwyższy
szczyt Gruzji – Kazbek. Ale nie zamierzają poprzestać na samej wspinaczce, chcą połączyć ją z pomocą
dla potrzebujących i chorych.
We wtorek 27 lutego w Szkole
Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym odbyła
się konferencja prasowa, podczas
której zaprezentowano najważniejsze założenia wyprawy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
jednostek samorządowych powiatu
świdnickiego – Zbigniew Okarmus,
dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

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

prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek, burmistrz gminy
Jaworzyna Śląska Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz gminy Żarów
Leszek Michalak wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski,
a także prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła,
którzy podpisali specjalną flagę
z nazwą wyprawy i samorządami
wspierającymi. Alpiniści wezmą ją
ze sobą i zaczepią na górze Kazbek.
- Chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierają i do tego
dzieła się dołożyli. Cała ta akcja zaczęła się rok temu, gdy z fundacją
GOPR udało się przejść szlak sudecki.
Teraz zaplanowaliśmy zimowe wejście na Kazbek. To szczyt wymagający, trudnodostępny. To może nie
jest 8 tys. metrów, tylko 5, ale to aż 5
tys. metrów. Chcemy jednak wejść na

górę i bezpiecznie z niej wrócić, a przy
okazji pomóc innym – mówił podczas spotkania kierownik wyprawy
Andrzej Sawicki.
– Dzięki wyprawie na K2, góry w
ostatnich dniach są nam szczególnie
bliskie. Śledziliśmy losy tej wyprawy
i naszego kolegi, mieszkańca naszej
gminy Piotrka Snopczyńskiego. Teraz będziemy trzymać kciuki za was,
będziemy o was pytać i śledzić waszą wyprawę na bieżąco. Wracajcie
do nas bezpiecznie – mówiła wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek.
– Życzę wam tyle samo zejść, ile
wejść. Wróćcie do nas szczęśliwie.
Pierwszy raz uczestniczę w takim
projekcie i razem z cała Świdnicą
trzymam za was kciuki – dodawała
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Ak
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Miasto Świdnica remontuje pustostany i buduje nowe
mieszkania komunalne czy socjalne. Obecnie trwają prace
przy ul. Traugutta i ul. 1 Maja
(inwestycje dofinansowane ze
środków UE). Polityka mieszkaniowa jest konsekwentnie realizowana.

W Świdnicy powstaną kolejne
mieszkania socjalne
nujący. Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie,
m.in. modernizując pustostany, zwiększając czterokrotnie tempo ich remontów,
budując budynek socjalny, ale to wciąż
jeszcze za mało. Będziemy chcieli nadal
budować, ale z większą intensywnością,
mieszkania w systemie TBS. Ale równie
intensywnie prowadzić będziemy nadal
modernizacyjne remonty pustostanów,
w których mieszkać będą mniej zamożni
świdniczanie. Wiele jednak jest jeszcze do
R

W budynku przy ulicy Traugutta, w byłej siedzibie Straży Miejskiej,
trwają intensywne prace budowlane. Miasto realizuje kolejny projekt
z dofinansowaniem unijnym z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Powstaną tu
mieszkania socjalne.
Świdnica otrzymała ponad 1
milion 759 tysięcy złotych dofinansowania na realizację tej inwestycji.
Projekt ten obejmuje przebudowę
budynków, czyli zmianę sposobu
ich użytkowania z administracyjnych
na mieszkalne wielorodzinne wraz
z przyłączem energii elektrycznej,
wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci gazowej
oraz remontem istniejącej wiaty
garażowej. Gmina uzyska 11 lokali
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zrobienia – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestycję realizuje wyłoniona
w przetargu firma BUDOM z Wrocławia. Cały koszt zadania to prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych.
Zgodnie z umową prace powinny
potrwać do kwietnia przyszłego
roku.
Oprac. Ak
Foto UM Świdnica
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socjalnych. W zakresie prac przewidziano między innymi: roboty rozbiórkowe i remontowe, wymianę stolarki
okiennej oraz docieplenie budynków.
Mieszkania wyposażone zostaną w
prysznic, umywalkę, wc, zlewozmywak
i kuchenkę elektryczną. Teren wokół
zostanie zagospodarowany między innymi poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej i z kostki brukowej.
- Nierozsądna moim zdaniem prywatyzacja doprowadziła do tego, że dziś
miasto ma bardzo ograniczone zasoby
mieszkaniowe, a z drugiej strony zobowiązania wobec mieszkańców, którym
należy się mieszkanie socjalne czy też komunalne. Wciąż kolejka jest zbyt długa, a
czas oczekiwania bardzo niesatysfakcjo-
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Siatkówka jest częścią
tożsamości świdniczan
Swoje pierwsze kroki w siatkarskim świecie stawiała w Świdnicy. Grała w tak
renomowanych klubach jak KS Kolejarz Katowice czy BKS Bielsko-Biała. Medalistka Mistrzostw Europy i Polski. Święciła sukcesy zarówno
jako zawodniczka oraz jako szkoleniowiec i działaczka klubowa. W
styczniu tego roku za wieloletnią działalność została nagrodzona
Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. - Nigdy nie unikałam obowiązków – mówi Elżbieta
Gaszyńska.

 zym jest dla Pani Polonia
C
Świdnica?
- Moim klubem macierzystym.
Często spotykam ludzi, którzy jesz-

 rzez lata bogatej kariery święP
ciła Pani wiele sukcesów. Czy
któryś z nich wspomina Pani
najlepiej?
- Myślę, że trudno byłoby wybrać tylko jeden. Były to różne etapy.
Na pewno medalowe historie Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Europy zapadły w pamięci. Będąc trenerem, ważny dla mnie był też srebrny
medal juniorek podczas finałów Mistrzostw Polski, które odbywały się
w Świdnicy (od red. - w 1999 r.). Jest
to ostatni medal juniorek w Mistrzostwach Polski.
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prowadziłam kolejne sekcje. Wiadomo, że trener powinien być aktywny
i „sprawny fizycznie”’. Czasami jakieś
zagranie trzeba pokazać, piłkę splasować, zagrać.
 a co dzień pracuje Pani z
N
dziećmi i młodzieżą. Czy zauważa Pani ten niebezpieczny
trend wszechobecnej cyfryzacji, że uczniowie zamiast garnąć
się z radością na boisko, wolą
posiedzieć na ławce z telefonem w dłoni?
- Akurat ja mam do czynienia z
dziećmi, które są już w klubie i są zakochane w siatkówce. Uważam, że tu
bardzo dużą rolę odgrywają rodzice i
nauczyciele. Zwalnianie dzieci z lekcji
wychowania fizycznego nie jest niczym dobrym. Często przyczyną takiego postępowania jest strach przed
zaniżoną średnią ocen. WF powinien

 zy po zakończeniu kariery zaC
wodniczej, będąc już trenerem,
nie miała Pani czasami ochoty,
żeby jeszcze wrócić na boisko?
- U mnie odbyło się to dość płynnie. Jeszcze będąc czynną zawodniczką, dostałam propozycję pracy
w szkole. Była to ówczesna Szkoła
Podstawowa nr 3 w Świdnicy. Opiekowałam się grupą, prowadziłam z
nimi lekcje, a w weekendy rozgrywałam swoje spotkania ligowe. Później

Pracując w klubie, czułam potrzebę działania. Nigdy nie unikałam obowiązków. Jak trzeba było być prezesem, to byłam
prezesem dwie kadencje. To było świetne życiowe doświadczenie. Nauczyłam się kilku rzeczy, których w życiu prywatnym nie miałabym okazji poznać. Dlatego dziś łatwiej pracuje mi się w zarządach. Reprezentuję Dolny Śląsk w zarządzie
sprawozdawczo-wyborczym w Warszawie. Jak trzeba się pokłócić, to się kłócimy, ale o dobrą sprawę. Kiedyś było takie
powiedzenie – w zdrowym ciele zdrowe ciele. Jeśli ktoś się
nie nadawał do nauki, wysyłano go do sportu. Dziś młodzież
świetnie się uczy, dostaje nagrody naukowe. Jeśli ktoś jest
dobrze zorganizowany, znajdzie czas na naukę oraz trening
sportowy. Pomagają w tym także uczelnie wyższe. Kiedyś
bardzo trudno było otrzymać indywidualny tok nauczania,
dziś na szczęście nie ma już z tym większych problemów.
4

foto: D. Gębala

 zy sport miał duży wpływ na
C
Pani dotychczasowe życie?
- Myślę, że miał. Nieraz zastanawiałam się, czy to sport wykształcił
we mnie pewne cechy, czy trafiłam do
sportu właśnie ze względu na to, że
miałam ku temu predyspozycje. Sport
bardzo dużo uczy. Rozwijają się takie
cechy jak zorganizowanie, punktualność czy obowiązkowość. 30 lat temu
wyczynowo skończyłam uprawiać
sport i 30 lat zostałam przy sporcie w
różnym charakterze. Byłam trenerem i
prezesem. Obecnie jestem członkiem
zarządu w wojewódzkim związku we
Wrocławiu. Prowadzę także wydział
szkolenia, który jest odpowiedzialny
za reprezentacje wojewódzkie. Funkcjonuję również w wydziale młodzieżowym w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Jak widać, jest to piękna, niekończąca się przygoda z siatkówką.

cze pamiętają moje występy w barwach Polonii i jest to bardzo miłe. To
świadczy o tym, że to było dla nich
coś bardzo ważnego. Uważam, że
siatkówka jest częścią tożsamości
świdniczan.

foto: W. Bąkiewicz

 iedy rozpoczęła się Pani przyK
goda z siatkówką?
- Pan Tadeusz Ząbek chodził po
wszystkich szkołach w Świdnicy i zapraszał wysokie dziewczyny na halę.
Zaczęło się bardzo typowo, ale udało
mi się przy tym wytrwać.

być przyjazny dla uczniów i w większości przypadków tak właśnie jest.
Nauczyciele muszą zarażać pasją i
entuzjazmem. Zdaję sobie sprawę,
że wszystkie elektroniczne gadżety
są fajne i często przydatne. Po prostu
trzeba we wszystkim wyważać odpowiednie proporcje.
 odobno Pani pasją poza siatP
kówką jest także czytanie.
- Korzystam z biblioteki, ale obecnie nie mam wypożyczonej żadnej
książki, bo są Ebooki. Czytanie było
dla mnie odskocznią, kiedy przychodziłam zmęczona z treningów, albo
wracałam z wyjazdów, sięgałam po
lekturę. Obecnie upajam się życiem.
Lubię czytać reportaże oraz dużo historycznych rzeczy. Mamy do tego
teraz spory dostęp, różnych autorów
i wydań.
Daniel Gębala

aktualności

Mieszkania i klub seniora w miejsce Domosu

- 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 - mówi Mirosław Gałek, prezes Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Podczas sesji Rady Miejskiej 23
lutego pokazał wizualizacje nowego
budynku. Ma on połączyć w sobie
dwie funkcje – mieszkalną i użytkową. W czterokondygnacyjnym
budynku znajdzie się 45 mieszkań.

Foto D. Gębala

Biblioteka, klub seniora oraz nowe mieszkania dla
świdniczan. Kojarzony nierozerwalnie z osiedlem
Młodych Domos zostanie wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowy budynek.

po przeniesieniu filii biblioteki, wyburzony zostanie obiekt,
w którym mieści się ona w tym
momencie. W zamian powstanie
skwer zieleni.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa rozpocznie
się w lipcu-sierpniu i zakończy za
2 lata. Cała inwestycja ma się zamknąć w kwocie 13,3 mln złotych,
z czego 9,5 mln będzie pochodzić ze środków zewnętrznych.
Ak

30 ma być wynajętych po obecnych
cenach TBS, 15 zostanie udostępnionych w ramach programu Mieszkanie+. Każde będzie miało swój
balkon. Parter budynku będzie pełnić funkcję usługową – znajdą się w
nim filia biblioteki, klub seniora oraz
klub dla młodzieży. W podziemnej części powstanie parking na 68
miejsc.
W ramach inwestycji zostanie
uporządkowany teren sąsiadujący
z nowym budynkiem. Na pewno,
R
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Znamy wykonawcę
przebudowy stadionu
Konsorcjum - DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski - lider w partnerstwie ze spółką
„BUD-ZIEM dokończą przebudowę stadionu miejskiego
w Świdnicy. Koszt realizacji zadania to 7 mln 117 tys. zł.
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 Polskiego 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 realizacji inwestycji określony w warunkach przetargowych
to wrzesień tego roku.
Oprac.
16.03-27.03.2018 r. |
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Postawili na aktywność

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków jako jedyna placówka w Świdnicy i zarazem
jedna z 20 w Polsce, od października zeszłego roku, realizuje projekt
„Akademia Wiedzy Koniecznej –
nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
Podnoszą kwalifikacje
Osoby, które decydują się
przystąpić do projektu, mają szansę skorzystać z szerokiej oferty
bezpłatnych zajęć, które umożliwią podniesienie własnych kompetencji zawodowych. - Szkoła,
jako ośrodek LOWE, oferuje zajęcia
rozwijające kompetencje w zakresie:
autoprezentacji, komunikacji i porozumiewania się w języku angielskim
czy języku niemieckim oraz zajęcia w
ramach programu „Własna Marka”
- taneczne, fitness czy rękodzielnicze. Nabycie umiejętności porozu-

foto: D. Gębala

Uczą się języków, technik tańca czy autoprezentacji.
Stawiają na własną aktywność. Wiedzą też, że warto inwestować w siebie. Wszystko w ramach zajęć dla dorosłych, jakie od października prowadzone są w Szkole
Podstawowej nr 2 w Świdnicy.
miewania się w języku obcym, zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym
jest nadrzędnym celem kursu języka
niemieckiego czy angielskiego. Znajomość języka obcego stanowi ważny
element w procesie uczenia się przez
w cyklu „szkoła rodziców” oraz docałe życie, obok poznania podstaw jęradztwo zawodowe.
zyka (gramatyka, słownictwo, pismo i
mowa), istotne jest przełamanie barier
Nauka i zabawa
psychicznych (lęku, wstydu) w posługiProjekt to nie tylko nauka. Koorwaniu się językiem obcym, jak również
dynatorzy postawili także na rozrywwskazanie uczestnikom kursu interakkę i działania sprzyjające pogłębianiu
tywnych narzędzi informacyjno-komuintegracji społecznej oraz międzynikacyjnych i metodyki w procesie sapokoleniowej. Organizowane są wymodzielnego kształtowajazdy na ciekania procesu uczenia się
we wydarzenia
Uczestnicy Olim
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portali społecznościowych, dbając jednocześnie o swoje bezpieczeństwo w sieci. Projekt angażuje
także uczestników w różnego rodzaju działania wolontariackie na
rzecz społeczności lokalnej, do
aktywnego spędzania wolnego
czasu i poznania swojej lokalnej
historii w ramach gry społecznej
– „Olimpiada Rodzinna”. - Wszystkie działania cieszą się ogromnym
zainteresowaniem . Mimo, iż projekt zbliża się ku końcowi, wielu uczestników wyraża gotowość
oraz chęć do dalszej współpracy i
kontynuacji rozpoczętych kursów.
Nasi podopieczni postawili na aktywność, w każdym tego słowa znaczeniu, nie chcą przerwać rozpoczętych już działań. Wiedzą ,że warto inwestować w siebie – podsumowuje
Monika Urbanowicz.
Ak

Świdnica samorządem równych szans

foto: D. Gębala

W IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd
Równych Szans 2017” tytuł i statuetkę otrzymało miasto
i powiat Świdnica. Plebiscyt organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz PFRON, nagradza tych, którzy w szczególny sposób wspierają osoby
z niepełnosprawnością. Jego celem jest promowanie
najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy jakości ich życia.

Podczas gali w krakowskim Muzeum Armii Krajowej dyplom w imieniu prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej i starosty Piotra Federowicza odebrała Ewa Krzeczkowska,
inspektor do spraw osób niepełno-
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sprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Otrzymane wyróżnienie to dowód
na to, jak dużą uwagę zarówno miasto jak i powiat skupiają nad kwestią
wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Znalezienie się w gronie laureatów
oznacza, że prowadzone przez nas inicjatywy są skuteczne i realnie wpływają na polepszenie życia osób pokrzywdzonych przez los – dodaje prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Urząd Miasta w Świdnicy od 2015
roku we współpracy z innymi jednostkami oraz fundacjami podjął szereg
działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mających wpływ na poprawę
jakości ich życia w naszym mieście,
wzrost samodzielności, zatrudnienia
oraz wszelkiego rodzaju pomoc i
poradnictwo.
- Bardzo nas cieszy to wyróżnienie.
To miłe, że zauważono wkład powiatu
świdnickiego w działania na rzecz osób
niepełnosprawnych. Nie byłoby tego
wyróżnienie bez ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników
PCPR, którym chciałabym serdecznie
podziękować – mówi Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki.
W tegorocznej edycji konkursu szczególną uwagę zwracano na
obszary związane z działaniem na
rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w sektorze publicznym,
edukacją włączającą, niezależnym

życiem osób niepełnosprawnych,
działaniami na rzecz kobiet z niepełnosprawnością oraz opiekunów osób
z niepełnosprawnością, a także z dostępnością wyborów.
Wśród nagrodzonych znalazły
się również takie miasta jak: Gdańsk,
Gdynia, Tczew, Kołobrzeg, Koszalin,
Kraków, Częstochowa, Poznań, Warszawa czy też Wrocław.
Oprac. ak
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Park w remoncie,
a co ze schodami?
O betonowe schody przy zbiorniku wodnym w remontowanym Parku
Centralnym pytał w swojej interpelacji radny Wiesław
Żurek.
„W chwili obecnej w Parku Centralnym trwają bardzo
zaawansowane
prace budowlane,
związane z jego rewitalizacją. I to dobrze.
Mam jednak małą uwagę, aby nie
pominięto wymiany betonowych schodów, zlokalizowanych w części bezpośrednio przylegającej do akwenu tuż
obok mostu. Obecnie jest tak, że prace
budowlane związane z odtworzeniem
w tym miejscu wałów wodnych zostały
zakończone, a przedmiotowe schody
zostały w takim stanie technicznym, jak
były. Czyli w złym…” – pisze w swojej interpelacji radny Wiesław Żurek.
W odpowiedzi na interpelację
Urząd Miejski zapewnia, że schody
zostaną wyremontowane najpóźniej
w lipcu. „Informuję, iż w związku z rewitalizacją Parku Centralnego zostaną
również wykonane prace remontowe
betonowych schodów zlokalizowanych
w części bezpośrednio przylegającej
do akwenu, tuż obok mostu. Wydział
Inwestycji Miejskich tut. urzędu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na
wykonanie ww. prac. Planowany termin
realizacji zadania to lipiec 2018 r.” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Szydełka znów pójdą w ruch
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 20 cm x 20 cm. Zostanie w nie przyodziany jeden z elementów przestrzeni miejskiej.
Szydełka poszły w ruch już dwa
tygodnie temu. 22 lutego w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się pierwsze
spotkanie szydełkowe, zorganizowane w ramach akcji „Świdnickie
szydełkowanie - ubierzmy Nasze
Miasto na Niepodległość”. Jego gościem była prezydent miasta, Beata
Moskal - Słaniewska. Kolejne zaplanowano w każdy ostatni czwartek
miesiąca, czyli 26 kwietnia, 24 maja
i 28 czerwca.
W marcu, z uwagi na to, że 29
wypada w Wielki Czwartek, spotkanie przeniesiono na środę tj. 28
marca na godz. 17.00. Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, czyli
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.
- Cieszymy się, że tak dużo osób
przyszło na nasze pierwsze spotkanie i rozpoczęło wielkie miejskie szydełkowanie. Zaangażowanie świdniczanek mile nas zaskoczyło. Prace
trwają w domach, a my przypomi-

foto: D. Gębala

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

namy, że wszystkie wyszydełkowane
białe i czerwone kwadraty można do
nas dostarczać. Zapewniamy Państwu włóczkę i serdecznie zachęcamy nowe osoby do wspólnej zabawy
– ubierzmy nasze miasto na niepod-

ległość – mówi Magdalena Okniańska, koordynatorka akcji, kierownik
Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Oprac. Ak

Wymień foliówkę na eko-reklamówkę
Zachęcamy mieszkańców Świdnicy do wymiany foliowych reklamówek, jedno bądź wielorazowego użytku, na
bardziej ekologiczne torby z materiału z logiem „Czysta
Świdnica”. Zmieńmy nasze nawyki zakupowe i zadbajmy
o otaczające nas środowisko. Wymiana rozpocznie się już
w poniedziałek, 19 marca.
Koniec z darmowymi torbami
Od początku tego roku w Polsce
obowiązują znowelizowane przepisy
ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz
niektórych innych ustaw. Wdrażają
one unijną dyrektywę, której celem
jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. W praktyce oznacza to
brak wydawania w sklepach klientom
darmowych jednorazowych reklamówek. To za sprawą wprowadzenia
tzw. opłaty recyklingowej, która wynosi 20 groszy i obejmuje lekkie torby
na zakupy z tworzywa sztucznego o
grubości do 50 mikrometrów. A właśnie siatki o takiej grubości były naj-

częściej wydawane przy sklepowych
kasach.
Polska w czołówce
Reklamówki czy ogólnie tworzywa sztuczne mogą być dla środowiska sporym zagrożeniem. Ich rozkład
może trwać setki lat, a w niektórych
warunkach mogą być trujące np. wtedy, gdy trafią do pieca i zostają spalone.
Polska, na tle krajów europejskich, jest
rekordzistą pod względem ilości zużywanych torebek foliowych. Średnia
unijna wynosi niecałe 200 reklamówek
na mieszkańca na rok. Według danych
Komisji Europejskiej, w 2010 roku średnia na jednego Polaka, Portugalczyka

czy Słowaka wynosiła 490 foliówek,
na Niemca 70, a na Fina czy Duńczyka – tylko cztery torby. Unia Europejska
chce by do 2019 roku o 80 proc spadło
zużycie torebek foliowych.
Papier czy plastik,
a może z materiału?
Alternatywą dla tzw. „foliówek” są
torby wykonane z papieru bądź materiału. Te pierwsze nie są niestety tak
ekologiczne jak większość z nas myśli.
Pod wieloma względami mogą być
bardziej obciążające niż plastikowe.
Z danych opublikowanych na portalu
naukatolubie.pl wynika, że produkcja
torby papierowej powoduje o 70 proc.
większe zanieczyszczenie powietrza
oraz o 80 proc. większą emisję gazów
cieplarnianych niż produkcja torby plastikowej. Ponadto papier w trakcie produkcji o 50 proc. bardziej zanieczyszcza
wodę niż plastik i pochłania cztery razy
więcej energii i trzy razy więcej wody.
Dlatego zdecydowanie lepszym wyborem przy robieniu zakupów w sklepach
jest zabranie ze sobą torby wykonanej z
materiału np. z juty czy bawełny.

Zadbaj o środowisko
i przyjdź po darmową eko-torbę
Każda nasza decyzja w trakcie robienia zakupów może mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybierając
konkretne artykuły, zwracajmy chociażby uwagę na to, w jaki sposób są
zapakowane. Im mniej opakowany jest
dany produkt, tym lepiej. Na przykład
kupując pastę do zębów czy krem do
rąk – wystarczą same tubki, nie musimy przecież wybierać dodatkowo
zapakowanych w kartonikowe pudełka. Podobnie ma się sprawa do toreb
na zakupy. Zaplanujmy je wcześniej i
zabierzmy ze sobą eko-torbę. Każdy
mieszkaniec Świdnicy może taką torbę
dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że od 19 do 23 marca zgłosi się
do Urzędu Miejskiego w Świdnicy do
Wydziału Gospodarki Odpadami, pokój
2 albo do Wieży Ratuszowej w Rynku i
zostawi jedną plastikową reklamówkę,
a w zamian otrzyma ekologiczną torbę
wykonaną z materiału. Ilość eko-toreb
jest ograniczona (600 sztuk), dlatego
obowiązuje kolejność zgłoszeń. Bądź
pierwszy i postaw na czystą Świdnicę!
16.03-27.03.2018 r. |
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Polsko-czeska sportowa
integracja nie zna granic

W Świdnicy i czeskim Trutnovie już niedługo dzieci będą mogły poczuć
ducha sportowej rywalizacji. W ramach wspólnego projektu, w najbliższych
dwóch latach, miasta zorganizują międzynarodowe wydarzenie pn. „Olimpiada sportowa nie zna granic”.

Foto UM Świdnica

Przygotowany przez partnerów projekt otrzymał
dofinansowanie z Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensi w wysokości 95 procent jego wartości, czyli ponad 80 tysięcy złotych.
Dwie, trzydniowe sportowe olimpiady odbędą się w
czerwcu tego roku w Trutnovie i w czerwcu przyszłego
roku w Świdnicy. Młodzież będzie rywalizować w wielu
dyscyplinach sportowych takich jak m.in.: lekkoatletyka,
gimnastyka, piłka nożna, koszykowa, dwa ognie, siatkówka, jazda na rolkach, tenis stołowy, szachy, zawody
kajakowe oraz biegi. Będą one podzielone według kategorii wiekowych, a wezmą w nich udział dziewczęta i
chłopcy w wieku od 10 do 16 lat.
- Wspólne zajęcia będą motywacją do aktywnego
spędzania wolnego czasu, promowania i wymiany doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz do burzenia barier językowych. Dzieci coraz częściej spędzają

swój wolny czas przy komputerach, smartfonach czy też
przed telewizorem, zamiast spędzać go aktywnie z rówieśnikami. Wielu z nich ma problem z integracją w zespole,
nie uprawiają też żadnego sportu, nawet w formie rekreacyjnej. Chcemy przełamać te stereotypy i dać młodym
szansę na ciekawą alternatywę, a także możliwość zawiązania nowych przyjaźni – mówi zastępca prezydenta,
Szymon Chojnowski.
Oprócz dzieci grupą docelową tego projektu będą
również nauczyciele i organizatorzy obu olimpiad. Pracując podczas ich przygotowywania i realizacji będą
mogli wymieniać się doświadczeniami zawodowymi,
tworzyć nowe kontakty i pozytywne relacje transgraniczne. Ponadto nawiązać będą mogli dialog, dotyczący
trudności w wychowywaniu i dyscyplinowaniu młodzieży, które zachodzą po obu stronach granicy oraz możliwości ich rozwiązywania.
oprac. Ak

Na tę chwilę świdniczanie czekali od dawna. W środę 7 marca do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” dostarczono rezonans magnetyczny Signa Voyager.

Najważniejsze informacje
o rezonansie magnetycznym:
Dostawca: GE Medical Systems Polska
Sp. z o.o.
Producent: GE Healthcare
Dane techniczne: Indukcja pola
roboczego: 1,5 T (63,86 MHz)
Masa magnesu: 3900 kg
Chłodzenie magnesu: Kriogeniczne
(ciekły hel)
Moduł komfortu pacjenta: obrazowanie
głową lub nogami do przodu;
podwójnie rozszerzany otwór na pacjenta;
dwukierunkowy system komunikacji
wewnętrznej (interkom);
w otworze regulowany system
oświetlenia wnętrza otworu;
regulowany system wentylacji wnętrza
otworu.
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W szpitalu „Latawiec”
już od dawna czekano na ten niezwykle ważny sprzęt.
Pomieszczenie,
w którym znalazł się sprzęt,
zbudowano już
dawno. Niestety, na przeszkodzie do zakupu
maszyny, stanął
brak
funduszy.
Szpital nie otrzymał
środków z jednego
z konkursów. Potrzeb-

Foto RŚS „Latawiec”

Rezonans magnetyczny jest już w Latawcu

ną kwotę
przekazał
dopiero Urząd
Marszałkowski.
Łącznie dofinansowanie
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju

Regionalnego wyniosło ponad 4 miliony
złotych. Całośc natomiast kosztowała
około 6 milionów złotych.
Zgodnie z podpisaną umową uruchomienie rezonansu powinno nastąpić
najpóźniej do 1 lipca. Prawdopodobnie
nastąpi to jednak szybciej. Początkowo,
ze sprzętu będą mogli korzystać tylko
pacjenci szpitala „Latawiec”.
ak
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Przygarnij psiaka
Bonnie
To około 5-miesięczna suczka,
która trafiła do schroniska niedawno. Zaszczepiona, warunkiem
adopcji będzie zgłoszenie się do
sterylizacji za około 4 miesiące.
Suczka jest jeszcze bardzo młodym psiakiem. Po jej zachowaniu
widać, że człowiek niewiele z nią
pracował. Ma problemy z chodzeniem na smyczy – ciągnie, plącze
się, rwie naprzód, by za chwilę się
zatrzymać – typowe dla zwierząt,
które żyły wolno lub wychodząc na zewnątrz bez smyczy. Bonnie nie zachowuje również czystości, jest to do wypracowania lub podarowania jej
domu z podwórkiem, po którym będzie mogła swobodnie się poruszać.
Nie mieszkała w mieszkaniu, z całą pewnością. Nie polecana do kojca.
To pies, który potrzebuje bardzo dużo uwagi i pracy ze swoim przewodnikiem.
Bonnie jest szalonym, energicznym psem, ale potrafi się skupić na człowieku. Wymaga jednak solidnej porcji ruchu i pracy umysłowej – mile
widziane zabawy i szkolenie
Suczka jest pojętna, ale trzeba z nią jeszcze dużo przećwiczyć. Polecana
do dzieci, ale nie malutkich – skacze i brak jej wyczucia własnej siły.

Clyde
To młody, około roczny, średniej
wielkości pies. Jest wulkanem
energii i kocha ludzi. Potrzebuje
dużo cierpliwości, troski i zrozumienia ze strony nowych opiekunów. Psiak prawdopodobnie był
zostawiony sam sobie, poświęcono mu niewiele uwagi. Clyde
nigdy nie mieszkał w mieszkaniu, ma problem z zachowaniem
czystości i nie potrafi chodzić na
smyczy. Szarpie się w różne strony
i plącze, nie do końca rozumiejąc ten wynalazek. Jest bardzo ciekawski.
Uwielbia spacerować, węszyć, poznawać nowe miejsca. Polecany do domów ze swobodnym wybiegiem, raczej nie do kotów – goni je i obszczekuje. Nie polecany do malutkich dzieci – skacze, potrafi podrapać, bardzo
się ekscytuje.

Ajaks
Około 3-letni, średniej wielkości
pies. Musiał mieć wcześniej dom,
ponieważ nie niszczy posłania i
zachowuje czystość. Zna domowe obyczaje, nie boi się pomieszczeń, doskonale wie, co to meble i
nie boi się psów i kotów. Pies musiał przebyć szkolenie posłuszeństwa – doskonale chodzi na smyczy, idzie przy nodze i oczekuje na
nagrodę. Reaguje na komendę
„siad” i niechętnie, nieśmiało podaje łapkę. Nagrody za chodzenie przy nodze domaga się, trącając dłoń
spacerującego człowieka i popiskując. Bardzo lubi kontakt z człowiekiem, szuka go, zwraca na siebie jego uwagę. Nie akceptuje psów, które
go usilnie zaczepiają do zabawy, koty ignoruje. Nie polecany do domu z
bardzo malutkimi dziećmi – brakuje mu cierpliwości i jest zazdrosny o
swojego człowieka.

Ruszyły konsultacje społeczne
Tylko do 26 marca można zgłaszać swoje opinie do
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 21 marca można to zrobić w Wałbrzychu.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane na adres poczty
elektronicznej
srwd2030@dolnyslask.pl.
W tytule listu/maila trzeba wpisać
„Konsultacje społeczne SRWD 2030 –
Departament Rozwoju Regionalnego
UMWD”.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie
konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2030, trwających
w dniach od 19 lutego do 26 marca 2018 r. W ramach konsultacji
społecznych istnieje możliwość
zapoznania się oraz wyrażenia
opinii i uwag do projektu Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony
został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.
Wypełnione i podpisane formularze
należy przesyłać pocztą na adres:
K

O

N

D

O

Uwagi będzie można również
zgłaszać w czasie trwania subregionalnych
spotkań
konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane są
spotkania m.in. z jednostkami samorządu
terytorialnego, partnerami społecznymi i
gospodarczymi wg harmonogramu:
• 21 marca 2018 r. Wałbrzych
• 23 marca 2018 Wrocław
L

E

NCJ

E

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Ś.P. Jadwigi Bałtakis
założycielki Klubu Inteligencji Katolickiej,
pierwszej prezes i współzałożycielki
Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Świdnicy
oraz Przedszkola Specjalnego
dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo.
Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Świdnicy

R

E

K

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent
Świdnicy

L

A

M

A

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
16.03-27.03.2018 r. |
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 1

Grupa IV „Kasztanki”
Nauczycielki Małgorzata
Stańczyk, Iwona Ryżak
Ćwik Maja, Czubski Jakub
, Dąbrowska Nina, Dobroć
Zuzanna, Dymitruk Tymon
Gniewek Patryk, Jarosz Ali
,
cja, Jaszkowski Filip, Kabzi
ński Paweł,
Kampelmacher Nikola, Pa
wlak Karina, Pietrukiewic
z Szymon, Pietrukiewicz Ka
Wilczyński Michał, Zadworn
cper,
a Weronika, Zielony Viktor
ia, Żaba – Dziedzic Michał
.

Grupa III „Biedronki”
Nauczycielki Iwona
Baka, Barbara Kwit
Andrzejewska Maja,
Binek Łukasz, Błoch
Barbara, Dzianachows
Jabłoński Hubert, Je
ki Franciszek,
śko Barbara, Kowal Mi
ch
alina, Kowalska Hann
Kramarczuk Martyna
a,
Kubiszyn Pola,
, Pashko Mylena, So
śnicka Pola, Szopa-F
Warachim Oskar, Wier
rankowski Patryk,
bowiecka Milena, W
ołoszyn Aleksandra
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Grupa II „Kotki”
Nauczycielki Ewa Szczę
śniak,
Bożena Szmeiter
Baran Kajetan, Borkows
ka Zuzanna, Bujdasz
Milena, Czuba Kacper, Ga
jda Filip,
Hołubecka Maja, Idczak
Kamil, Karaś Natalia,
Kużdżał Piotr Szymon,
Leś-Majchrowski Oskar,
Łata Zofia, Łuksin
Nikodem, Magierowski
Miłosz,
Martula Michał, Puzio Ka
rol, Ryżak Norbert,
Suszek Lena, Żędzianow
ski Aleksander

Grupa Ia „Krasnale”
Nauczycielki Jolanta Sz
atanik,
Bożena Namlik
Czuba Gracjan, Jarosz
Malwina,
Kasprzak Julia, Keller Da
mian,
Kubiszyn Wojciech, Ku
jawa Zofia,
Makówka Laura, Malik
Krzysztof,
Modłkowski Norbert, Mr
oczek Kacper,
Tadrzak Edyta, Wach Ma
rceli,
Żywiecki Kamil.

Grupa I „Pajacyki”
Nauczycielki Katarzyna
Kapuścińska,
dyrektor Małgorzata Ba
rdowska
Adamczyk Miłosz, Chod
orowska Anna,
Długołęcka Ida, Dymitru
k Leon,
Karaś Marcin, Łysoń Zu
zanna,
Magierowska Milena,
Maruszewska Julia,
Mencel Nikola, Pszenic
zka Alicja,
Słomińska Emilia, Wrób
el Natan,
Zając Laura, Żurawska
Barbara

16.03-27.03.2018 r. |
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Oni powalczą o zwycięstwo w konkursie „Okiem Młodych”
Trzynaście krótkometrażowych tytułów powalczy w
Konkursie Głównym tegorocznego 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy. W Konkursie Młodzieżowym zobaczymy natomiast sześć filmów.
Francja. Wśród wyselekcjonowanych
tytułów znalazły się: „Nudar” Randa
Beiruty, „Berta” autorstwa Juliusa
Dommera, „Ataman” Sabriny Karabaeva, „Spielfeld” Kristiny Schranz,
„Kwiat tysiąca barw” Karen Vazquez
Guadarrama oraz „The Good Education” w reżyserii Gu Yu. Natomiast
siedem tytułów zostało zrealizowanych przez reżyserów z Polski. Kolejne filmy, które zobaczymy w Konkursie Głównym, to: „Pierwszy owoc” w
reżyserii Anouara Abou-Hilal, „Tort”
Małgorzaty Goździk i „Wycinka” Zu-

ISO zero Jacka Sikory

foto: R. Kukla

Twórczość oscylująca na
pograniczu
abstrakcji,
subtelności i ekspresji –
w piątek 23 lutego w Galerii Fotografii odbył się
wernisaż „ISO zero” Jacka Sikory.
Jacek Sikora swoją
przygodę ze sztuką rozpoczynał od pracy na
scenie, potem była paryska szkoła artystyczna
Étienne Decroux. Już w
jego najwcześniejszych
pracach odnaleźć można
charakterystyczne
cechy jego twórczości
– minimalizm kolorystyczny i dążenie do redukowania szczegółu, co
zaowocowało później tak
charakterystycznym
minimalizmem
formy. Jego twórczość sytuuje się na
pograniczu figuratywności i abstrakcji, statyczności i dynamiki, subtelności i ekspresji. Najważniejsza w jego
pracach jest rozedrgana materia oraz
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gra świetlnych refleksów. Dziś obrazy
Sikory znaleźć można w kolekcjach w
Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Australii,
Francji, na Cyprze, w Emiratach Arabskich i Japonii.

Konkursu Głównego: Anna Zamecka, reżyserka nagradzanej „Komunii,
Anna Gawlita, producentka i kierowniczka produkcji, Mariusz Szczygieł,
autor bestsellerowych książek, Petr
Vlček – kurator filmowy, oraz Hans
Rombach, operator i reżyser. Dokumenty w Konkursie Młodzieżowym oceniać będą natomiast: Anna
Bielak, dziennikarka filmowa, Karol
Piekarczyk związany z Docs Against
Gravity i Jakub Radej, laureat Grand
Prix 10. edycji Festiwalu Okiem Młodych (za film „Proch”).
11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” odbędzie się w Świdnicy między 18 a 22 kwietnia pod hasłem „Inni”.
Na 11. Okiem Młodych zapraszają niezmiennie Świdnicki Ośrodek Kultury i
Wrocławska Fundacja Filmowa.
Oprac. Ak

zanny Grajcewicz. Obok nich w Świdnicy wyświetlone zostaną: „Klimat i
Wanilia” Bogny Kowalczyk, „Między
nami” w reżyserii Macieja Millera, „Jak
zostać papieżem?” Justyny Mytnik.
Wyselekcjonowaną trzynastkę zamyka „Świat Marysi” Katarzyny Ewy Żak.
Wszystkie tytuły powalczą o Grand
Prix „Okiem Młodych”.
W Konkursie Młodzieżowym zobaczymy sześć tytułów. Kategorię
otwierają: Jędrzej Kozera z filmem
„Vegeta”,”nilufar.” Amelii Morek, „Trzy
pytania” w reżyserii Aleksandra Paproty i „Lubi, nie lubi” Julii Polkowskiej. Widzowie Festiwalu wśród
filmów zobaczą również: „Drogę do
Mekki” Konrada Puchalskiego oraz
„Pana Czesława” autorstwa Dominika
Szwagrzaka.
Przypomnijmy skład, w jakim
nad filmami będzie pochylać się jury

Koncertowo uczcili X urodziny
Tantua to zespół muzyki niestandardowej, bazujący na instrumentach etnicznych z całego świata. 24 lutego o godzinie 19.00 w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury odbył się jubileuszowy
koncert grupy.
Tantua to grupa osób zafascynowanych
tworzeniem autorskiej muzyki, której kanwę stanowią unikalne brzmienia instrumentów pochodzących z różnych zakątków świata. Choć zespołowi najbliżej jest
do stylistyki etno czy folk, to cel jaki przyświeca twórcom wykracza poza ramy tych
gatunków, kierując się w stronę form bardziej współczesnych. Łącząc stateczność
ludowych melodii ze swobodą improwizacji, zderzając łagodność naturalnych
brzmień z „punkową” zadziornością, a
transowość afrykańskich bębnów z przestrzennością subtelnych ambientowych
plam dźwiękowych. Tantua tworzy na koncertach specyficzną atmosferę, dając słuchaczom możliwość obcowania z muzyką
spoza tzw. „głównego nurtu”, w której liczy
się przede wszystkim świeżość brzmienia i
autentyczność przekazu.
Grupa stanowi formację niezależną,

foto: W. Skiślewicz

Konkurs Główny kierowany jest
do szerokiej grupy odbiorców: od
amatorów, przez studentów szkół
filmowych, po profesjonalistów,
którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Do Konkursu Młodzieżowego swoje
produkcje mogą zgłaszać amatorzy w
wieku do 21. lat. Długość filmu w obu
konkursach nie może przekroczyć 30
minut.
Konkurs Główny jest kategorią międzynarodową – znajdziemy
w nim sześć filmów z krajów takich
jak: Niemcy, Rosja, Austria, Belgia i

otwartą na wszelkie wartościowe propozycje i światłe inicjatywy. W świecie zdominowanym przez „masowe doznania”,
żyjąc w „zagonionej” codzienności, staramy się wyrwać dla siebie kawałek autentycznego „tu i teraz”, w którym na nowo
odkrywamy tkwiącą w głębi każdego z
nas radość świadomego słuchania i świadomego tworzenia.
Skład grupy: Witek Kowaliszyn – spiritus
movens, multiinstrumentalista (instrumenty etniczne), twórca i budowniczy
wielu instrumentów w zespole, Viktoriia
Kholod – wokalizy, śpiew w języku ukraińskim, Paweł Cychowski – gitar akustyczna,
elektryczna, Mateusz Chochołek – bębny
ręczne, perkusjonalia, przeszkadzajki, Darek Miziarski – instrumenty klawiszowe,
samplery.

aktualności

Świdnica kulturalnie
17 marca
„Opera na wynos”, czyli klasycznie, ale nie całkiem poważnie
„Opera na wynos” to lekko podany i żartobliwy spektakl muzyczno-kabaretowy pełen pozytywnej energii, wykonywany i prowadzony z przymrużeniem oka. To zaskakująca mieszanka poczucia humoru, żartów muzycznych i wirtuozerii. Wszystko to za sprawą niezwykłych artystów: Leszka Solarskiego (bas) i Przemka Winnickiego (fortepian), którzy są
lub byli solistami wielu renomowanych instytucji kultury w Polsce i Europie. Są laureatami międzynarodowych konkursów wokalnych i pianistycznych. Jednak co najważniejsze obok talentów artystycznych, mają także ogromne poczucie
humoru.
17 marca, godz. 18.00, Teatr Miejski, bilety w cenie 40 zł 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. Można je
kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl

18 marca
„PORWANIE
KACZĄTEK”
To opowieść detektywistyczna w
wykonaniu Zdrojowego
Teatru
Animacji dla najmłodszych, której bohaterem jest
jamnik Jacek. To on wykryje sprawców brutalnego „przestępstwa” .
Akcja dzieje się w „miejskiej dżungli”, wśród wieżowców rozświetlonych kolorowymi neonami. Autorką
scenografii jest Joanna Hrk, której
pracami zachwyciła się publiczność teatrów dla dzieci w Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie, Elblągu,
Gdańsku, łódzkiego Arlekina, a już
wkrótce pojawi się i Jeleniej Góry.
Na scenie pojawią się wspaniałe
kolorowe lalki – kukły wielkości
człowieka poruszane przez ukrytego z tyłu aktora. Nowością dla
najmłodszej publiczności ma być
także muzyka do spektaklu – głównym akcentem są znane motywy z
różnych filmów sensacyjnych (np.
z „Różowej pantery”) nowocześnie
zmiksowane, czyli jak mówią nastolatki „skreczowane” – bo dzieci
w twórczości adresowanej do siebie oczekują także tego, czym zachwyca się ich starsze rodzeństwo.
inscenizacja:
Lidia
Lisowicz
scenografia:
Joanna
Hrk
muzyka: Jan Walczyński
występują: Radosław Biniek, Dorota
Fluder, Dorota Korczycka-Bąblińska, Sylwester Kuper, Lidia Lisowicz, Katarzyna Morawska, Sławomir Mozolewski
18 marca, godz. 16.00, teatr, bilety
w cenie 11 zł i 13 zł 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. Można je kupić także za
pośrednictwem strony bilety.sok.
com.pl

23 marca

„A w karcmicce grają”
„A w karcmicce grają” to widowisko taneczne Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” oraz Zespołu Ludowo-Estradowego „Mokrzeszów” w reżyserii Marii i Wojciecha Skiślewiczów. Program jest zupełnie nowy i prezentowany po raz pierwszy!
W góralskiej karczmie spotykają się Polacy, Słowacy i Węgrzy. Podczas wspólnej
biesiady bawią się, śpiewają, żartują, no i tańczą. Iskry idą spod butów, bo wszyscy
chcą pokazać od najbardziej efektownej strony tańce narodowe kraju, z którego pochodzą, a jednocześnie popisać się własną sprawnością i talentem. Ta przyjacielska
rywalizacja gwarantuje widzom spektakl barwny i urozmaicony.
23 marca, godz. 17.30, teatr, bilety w cenie 5 zł 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. Można je kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl

6 kwietnia

QUI PRO QUO po raz ostatni

W alfabecie pojęć grupy dorosłych Alchemików nigdy jak dotąd nie pojawiły
się wyrażenia na literę Q, która kiedyś
była znakiem jakości. Być może reżyser Juliusz Chrząstowski, autor scenariusza, chciał w oryginalny sposób
uczcić zacny jubileusz grupy teatralnej. Łaciny mu się zachciało w tytule,
bo to zawsze dodaje powagi… A może
zamarzyło się Julkowi stworzenie tu,
w Świdnicy, namiastki słynnego międzywojennego teatrzyku, który swego czasu święcił triumfy w Warszawie…
W przedstawieniu oferuje się widzom
„cicer cum caule” (groch z kapustą)
zamiast szampana i kawioru serwowanego na okrągłą rocznicę. Czyli coś za
coś. Artystyczne menu jest różnorodne, a także odważnie przyrządzone,
bo i przaśno-swojskie, a przy tym wytwornie-wytrawne. Klimaty rodem z
przedwojennej „Adrii” splatają się z
rustykalnymi akcentami, bo tak jest
ciekawiej. Wykonawcy mówią, rapują,
śpiewają, melorecytują, a i tanecznie
pląsają. W naszej śpiewogrze narasta
napięcie w relacjach damsko-męskich, bo trójdzielny spektakl odsłania znane wszystkim gierki i podchody obu płci. Mieszają się konwencje,
stylistyki i kanony estetyczne. Cytaty
z „Wesela” oraz plotkarskie wtręty
przeplatają się z tekstami Hemara i
przyśpiewkami, a wszystko spina re-

fleksyjna pieśń kolegi Tadeusza, w której padają ważne pytania o to, czym jest
teatr… Widowisko dosmacza piękna
muzyka grana na żywo przez Dariusza
Jarosa i choreografia autorstwa Tomka
Dajewskiego.
Dramaturgia i Reżyseria: Juliusz Chrząstowski
Ruch sceniczny: Tomasz Dajewski
Aranżacje muzyczne: Dariusz Jaros
Scenografia: Robert Kukla
Obsada: Zofia Dziadura,Czesława
Greś, Krystyna Kowalonek, Angelika
Jaśkiewicz, Bożena Kuźma, Mariola
Mackiewicz, Halina Szymańska, Teresa
Wagilewicz, Zbigniew Curyl, Krzysztof
Frączek, Jacek Iwancz, Robert Kaśków,
Krzysztof Paruch, Tadeusz Szarwaryn, Adam Szmajduch ze specjalnym
udziałem: Madzi Szymańskiej i MAŻORETEK PRIMA ŚWIDNICA
6 kwietnia, godz. 19.30, teatr, bilety
w cenie 10 zł 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. Można je kupić także za pośrednictwem strony
bilety.sok.com.pl

7 kwietnia
Ostra Jazda [spektakl teatralny]
Co się dzieje, kiedy tracimy pracę?
Szukamy nowej! Ale droga, którą
przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i
wyboista, a i poszukiwania mozolne.
Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”,
którzy z dnia na dzień utracili pracę?
Postanawiają iść na skróty. Nie chcą
walczyć o nową posadę i czekać
miesiącami na zatrudnienie. Sami
wymyślają sobie zajęcie! Wpadają
na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko
wydaje się proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich „aktorów” i
ruszyć z produkcją, która przysporzy
im mnóstwo pieniędzy! Wszystko
zaplanowane jest w szczegółach…
ale jak to w życiu bywa, a w komedii
to już na pewno, nie wszystko jest
takie jakie na pozór wygląda. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje, a to z kolei
powoduje mnóstwo śmiesznych
sytuacji i zabawę aż do łez. Spektakl
Teatru Komedia z Warszawy.
Obsada: Marta Wierzbicka, Magdalena Wójcik, Mirosław Baka, Jan
Jankowski, Przemysław Sadowski
7 kwietnia, godz. 18.00, bilety w
cenie 60 zł (balkon) i 80 zł (parter)
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
w yd a r ze n i a .
Można je kupić
także za pośrednictwem
strony bilety.
sok.com.pl
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Nowe gry w świdnickiej
bibliotece

Książka Ewy Włodarskiej Licencja na pierwszy śnieg została
zakwalifikowana do tegorocznej
edycji Plebiscytu Czytelników
Nagrody Literackiej Prezydenta
Miasta Białegostoku im. Wiesława
Kazaneckiego.
Plebiscyt jest organizowany
przez Zespół Badań nad Pamięcią
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i Recepcją Literatury oraz Zespół
Badań Regionalnych, działające na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy
z Urzędem Miasta Białegostoku.
Trwać on będzie do 22 marca
2018 roku.
Na głosujących czekają atrakcyjne nagrody.

foto MBP Świdnica

Dostępna w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy kolekcja gier
planszowych powiększyła się o kolejne pozycje.
Wśród nowości można znaleźć
tytuły: „Marco Polo”,”Agricola: wersja
rodzinna”, „Było sobie życie: edukacyjna gra planszowa”, „Ubongo”,
„Przebiegłe wielbłądy”, „T.I.M.E. Sto-

ries”, „Kanagawa”, „Sabotażysta: pojedynek”, „Kakao”, „Elizjum”.
Kolejne spotkanie z planszówkami odbędzie się w sobotę 24 marca o godz. 10.00, w galerii na drugim
piętrze. Pojawią się na nim nowości,
m.in.: „Wsiąść do pociągu: Niemcy,
Istanbuł. Gra kościana”, „Red 7”.
Oprac. Ak

aktualności

Kolory urastają do rangi symboli
W piątek 2 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbył się wernisaż wystawy Tomasza Bzdęgi - Hyberborea. Rozpoczął go występ Krzysztofa Matysiaka oraz
Mariusza Kupczyka. Ilustracja muzyczna była inspirowana malarstwem Tomasza Bzdęgi.Jest on artystą poszukującym odpowiedniej formy dla swojego bardzo osobistego
przekazu. Prezentowane obrazy, niewielkich wymiarów, wpisują się częściowo w ikonografię. Podstawę tworzonych kompozycji stanowi element krzyża, który jakby „odcina”
fragmenty rzeczywistości. Wyszukana kolorystyka obrazów z jednej strony nawiązuje do
krajobrazu nieba w różnych barwach, z drugiej odnosi się do typowych skojarzeń - zieleń
symbolizuje nadzieję, czerwień - emocje, żółty - światło.
Tytułowa Hyperborea to według
mitologii greckiej legendarna kraina,
która miała znajdować się daleko na
nieokreślonej północy za siedzibą
wiatru północnego Boreasza. Była to
w wierzeniach Greków kraina wiecznej szczęśliwości, coś w rodzaju raju
na ziemi, o błogosławionym klimacie,
dającym bez wysiłku wszystko, co
trzeba. Jej mieszkańcy, Hiperborejczycy, prowadzili beztroskie i szczęśliwe życie, wolne od chorób i cierpień, a
nasyciwszy się nim, odbierali je sobie,
skacząc ze skały w morze.

- Szczęśliwi ci, którzy mają
szansę zamieszkiwać owe zapomniane krainy. Tylko czy na
pewno szczęśliwi? Gdyby tak
było, to Tomek z całą pewnością uczyniłby je bohaterami
swojej wystawy. Tak jednak nie
jest. Z pasją dziecka poszukuje
absolutu, brodząc w odmętach
wyimaginowanych krain. Tęskni? Zastanawia się? Cierpi?
Tego nie wiemy. Z całą pewnością robią to jego obrazy „skrojone” na kształt ikon, choć nimi
nie są. Tyle w nich duchowości, co popu. I da się z nich
wyczytać, że to właśnie dualizm króluje u
Tomka. Ach te blachy, które nakłada na
płótna niczym sukienki na Matkę Boską
Częstochowską, coby się nam przypodobać. Ach te skrzydełka na zawiasikach. Ochy, achy. Nie dajcie się jednak
zmylić. W centralnej kompozycji uderza
całą siłą kolorytu, który urasta do rangi symboliki – pisze we wstępie do
wystawy Krzysztof Matysiak i jest to
jakby klucz do rozumienia przesłania ekspozycji.
ak
foto: MBP Świdnica

Klasycznie czy nowocześnie? Kto z nas nie lubi biedroneczek?
Polecamy: A kto to? Biedronka, Liszewska Joanna
Zawsze wesoło z biedronką Fionką,
Carboneill Bénédicte
Dlaczego biedronka ma kropki?,
Berger Ulrike
Bardzo zdolna biedronka,
Urbaniak, Natalia
Przytulny dom Gastona
Żeby stworzyć nasze biedronki, najpierw musimy wybrać się na spacer
z naszą pociechą i pozbierać kamyczki różnej wielkości :)
Do tego potrzebne będą farby w kolorze czerwonym i czarnym.

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Jussi Adler-Olsen
tytuł: Zabójcy bażantów
Audiobook
czyta: Janusz Zadura
czas: 114 min
FILM
reżyseria: Mikkel Norgaard
gatunek: kryminał, thriller
Drugi tom serii kryminalnej o duńskim wydziale policji zwanym Departamentem Q.
Przed dwoma dekadami brutalnie zamordowano brata i siostrę,
uczęszczających do elitarnej szkoły
z internatem. Jeden z podejrzanych
– członek grupy uprzywilejowanych uczniów – przyznał się do winy
i został skazany. Kiedy ta tajemnicza
sprawa ląduje na biurku Mørcka,
więzień kończy właśnie odsiadkę.
Carl Mørck wraca z urlopu i zastaje
swojego asystenta Assada pochylonego nad tą sprawą. Kilka poszlak
i nowe dowody wystarczają, by
Mørck zaangażował się w śledztwo.
Sprawa prowadzi śledczego do
Kimmie, żyjącej na ulicy kobiety
utrzymującej się z kradzieży. Kimmie osiągnęła mistrzostwo w unikaniu policji, ale teraz szuka jej
ktoś jeszcze – kobieta skrywa bowiem sekrety, dla których pewni
wpływowi ludzie gotowi są zabić…
Choć zbrodnia wyglądała z początku
na pozbawioną motywu, tajemnicza
lista dołączona do akt sprawy z czasem coraz wyraźniej ujawnia pewną
prawidłowość…
Ekranizacja wyróżniona 2 nagrodami
i 11 nominacjami Duńskiej Akademii
Filmowej!

Możemy też sami stać się biedronkami, tworząc opaski na głowę.
Co będzie potrzebne? Czerwony
pasek papieru, półkole wycięte z
czarnej kartki, ruchome oczka oraz
druciki kreatywne, tzw. wyciorki
Do dzieła!
16.03-27.03.2018 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)

n
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Mieszkanie z bonifikatą otrzymane w spadku.
Czy można je sprzedać bez obowiązku zwrotu bonifikaty?
Lokale, stanowiące własność Skarbu
Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego, mogą być sprzedawane
lokatorom za cenę niższą niż wartość
nieruchomości. Kwestie te reguluje art.
68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi o tym, kto i komu
może udzielić bonifikaty. Uprawnienia te należą do właściciela nieruchomości, tj. do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na
podstawie zarządzenia wojewody lub
na podstawie odpowiedniej uchwały
rady lub sejmiku. Bonifikata może być
udzielona, jeśli nieruchomość sprzedawana jest m.in. na cele mieszkaniowe,
osobom fizycznym, które prowadzą
działalność charytatywną, stowarzyszeniom ogrodowym czy kościołom i
związkom wyznaniowym. Podkreślić
należy, że bonifikata ma charakter fakultatywny (z wyjątkiem bonifikat stosowanych w przypadku nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków), tj.
właściwy organ może, ale nie musi jej
udzielić.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość
lub wykorzystał ją na inne cele niż cele
uzasadniające udzielenie bonifikaty,
przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal
mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc
od dnia nabycia, jest zobowiązany do
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
Obowiązek zwrotu nie powstaje wyłącznie w następujących przypadkach
(art. 68 ust. 2a ustawy) :
zbycia na rzecz osoby bliskiej;
zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
zamiany lokalu mieszkalnego na:

inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego, albo
nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe
będącą przedmiotem prawa własności
lub prawa użytkowania wieczystego;
sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli
środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy
na nabycie:
innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub
przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego.
W innych przypadkach, właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu
udzielonej bonifikaty za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
Istotnym problemem w orzecznictwie
okazało się ustalenie, czy spadkobiercy dziedziczą obowiązek zwrotu
udzielonej bonifikaty. Jeśli nabywca
nieruchomości kupionej z bonifikatą,
jeszcze za życia zbył nieruchomość
lub wykorzystał ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed
upływem okresu karencji, to takie zobowiązanie do zapłaty długu przejdzie
na spadkobierców. Sporna była natomiast kwestia, czy obowiązek zwrotu
bonifikaty dotyczy także spadkobierców, którzy odziedziczyli nieruchomość i sami zdecydują się ją sprzedać.
W orzecznictwie zarysowały się dwa
stanowiska, ostatecznie jednak aprobatę uzyskał pogląd, że – w stosunku
do nieruchomości nabytych do 2007
roku - spadkobierca nie może być obciążony obowiązkiem zwrotu równowartości bonifikaty, jeśli zdecyduje się

zbyć lokal (tak np. w wyroku z dnia 25
listopada 2011 r., II CSK 134/11).
Jednak w 2007 r. dodano art. 68 ust. 2b,
zgodnie z którym obowiązek zwrotu
bonifikaty nie dotyczy tylko nabywcy
nieruchomości, ale także jego osoby
bliskiej. Osoba bliska (zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa,
małżonek, osoby przysposabiające
i przysposobione, oraz osoba, która
pozostaje ze zbywcą faktycznie we
wspólnym pożyciu) będzie zobowiązana do zwrotu bonifikaty, jeśli zbyła nieruchomość lub wykorzystała ją na inne
cele niż cele uzasadniające udzielenie
bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w
przypadku nieruchomości stanowiącej
lokal mieszkalny przed upływem 5 lat,
licząc od dnia nabycia. Przy czym, co
istotne, osoby bliskiej nie dotyczą wyłączenia opisane wyżej (art. 68 ust. 2a
ustawy). Oznacza to, że osoba bliska,
która sprzeda mieszkanie i np. środki
uzyskane ze sprzedaży przeznaczy na
nabycie innego mieszkania, i tak będzie
musiała zwrócić równowartość bonifikaty.
Nadal jednak nie jest rozstrzygnięte
jednoznacznie, czy obowiązek ten
bezwzględnie dotyczy spadkobierców, którzy odziedziczyli mieszkanie
zakupione z bonifikatą. Dla przykładu
podać można, że Sąd Okręgowy w
Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z
dnia 8 grudnia 2014 r. nakazał spadkobiercy zwrócić gminie kwotę równą
bonifikacie uzyskanej przez zmarłego, w związku ze sprzedażą nieruchomości przed spadkobiercę przed
upływem okresu karencji (I C 518/14).
Z kolei Sąd Okręgowy w Toruniu w
wyroku z dnia 20 października 2015
r. w analogicznej sprawie uznał, że
spadkobierca nie musi zwracać równowartości bonifikaty (VIII Ca 375/15).
Wydaje się jednak, że to drugie stanowisko jest prawidłowe. Za jego

przyjęciem przemawia szereg argumentów. W szczególności przyjmuje
się, że aby osoba bliska obowiązana
była do zwrotu równowartości bonifikaty, musiała ona „nabyć” nieruchomość od pierwotnego nabywcy.
Tymczasem w rozumieniu ustawy o
gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości to dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości, a do
tych czynności nie zalicza się innych
zdarzeń prawnych (np. dziedziczenia)
(tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
17 grudnia 2010 r., III CZP 102/10). Także z uzasadnienia do nowelizacji ustawy wynika, że art. 68 ust. 2b dodano,
aby wprowadzić pewne ograniczenia
„przy obrocie nieruchomościami ‘nabytymi’ z zasobu”, a więc nie dotyczy
to nieruchomości „dziedziczonych” z
zasobu. Te argumenty przemawiają
za przyjęciem, że spadkobierca, który
dziedziczy lokal nabyty z bonifikatą,
nie będzie zobowiązany do jej zwrotu
w razie zbycia lokalu. Niestety, stanowisko to nie znajduje na razie jednoznacznego potwierdzenia w orzecznictwie, stąd nie można wykluczyć, że
mimo to gmina domagać się będzie
zwrotu równowartości bonifikaty od
spadkobiercy.

Byłam kontrolowana przez lekarza ZUS, który nie przyznał mi renty.
Wcześniej przez rok dostawałam rentę i nadal jestem chora. Nie zgadzam
się z orzeczeniem lekarza orzecznika
ZUS. Czy mogę je w jakikolwiek sposób zakwestionować? Iwona
Oczywiście, pani Iwono, każda
osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, może
w ciągu 14 dni od dnia, w którym je
otrzyma, złożyć sprzeciw. Rozpatruje
go wówczas komisja lekarska. Sprzeciw składa pani do komisji lekarskiej
ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia do pani orzeczenia, z którym się
pani nie zgadza. Sprzeciw wnosi się
za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na
miejsce pani zamieszkania. Uwaga!
Musi pani pilnować terminu 14 dni,
gdyż komisja lekarska nie rozpatruje

sprzeciwu wniesionego po terminie.
W uzasadnionych przypadkach ZUS,
na wniosek osoby zainteresowanej,
może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu. Prezes zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może
zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia
i przekazać sprawę do rozpatrzenia
komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka
organizacyjna zakładu niezwłocznie
zawiadamia osobę zainteresowaną.

panu swoją legitymację służbową oraz
upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli. W czasie kontroli nie musi pan
być osobiście, gdyż może pan upoważnić kogoś, aby pana reprezentował.
W takim wypadku to tej osobie przedstawi się nasz inspektor. W przypadku
płatników składek, którzy tak jak pan
prowadzą firmę wszczęcie kontroli poprzedzone jest doręczeniem zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.
W takim przypadku kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie
7 dni i nie później niż przed upływem
30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (na pisemny wniosek płatnika
składek wszczęcie kontroli może nastąpić przed upływem 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, natomiast
po upływie 30 dni wszczęcie kontroli
wymaga ponownego zawiadomienia).
Na zawiadomieniu jest zawsze podany
numer kontaktowy do inspektora, który

będzie przeprowadzał kontrolę, więc w
razie jakichkolwiek wątpliwości można
do niego zatelefonować. Reasumując:
ZUS nie kontroluje przedsiębiorców
bez zapowiedzi, a jeśli podany termin
wizyty inspektora jest dla właściciela
firmy nieodpowiedni, może skontaktować się w tej sprawie z ZUS pod wskazanym w piśmie numerem telefonu.

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Otrzymałem pismo z ZUS, że w
mojej firmie zostanie wszczęta kontrola. Co to oznacza i kiedy się mogę spodziewać pracowników ZUS? Andrzej
Panie Andrzeju, zanim inspektor kontroli ZUS rozpocznie kontrolę,
musi się wylegitymować, czyli pokaże

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

Iwona
E. Kowalska
Regionalny
Rzecznik
Prasowy ZUS
Województwa
Dolnośląskiego
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Mocne ciosy Kamila!
ciężkiej Kamil Guźliński. Po wygranym ćwierćfinale, Kamil uległ w stojącym na wysokim poziomie pojedynku ubiegłorocznemu mistrzowi
Polski. Zaznaczyć należy, że Kamil
zdobywając brązowy medal, tak
jak jego koleżanka Magda Sochowicz rocznikowo należy do juniorów
młodszych. Wiążemy z nimi ogromne nadzieje. Jestem z nich dumny –
relacjonuje trener Mariusz Kuc.
oprac. dg

Świdnica wychowała
Mistrza Świata!
Szymon Sajnok, absolwent świdnickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w sobotę 3 marca został
Mistrzem Świata w Kolarstwie Torowym. Impreza odbywała się w
Apeldoorn, w Holandii.
Sajnok triumfował w omnium
(wielobój kolarski), odnosząc największy sukces w karierze. Srebro
wywalczył Holender Jan Willem

van Schipp. Brąz zdobył Włoch Simone Consonni. To, czego dokonał
Szymon, przejdzie nie tylko do historii kolarstwa, ale i historii Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie, której niedawno był uczniem.
Sportowiec pochodzący z Kartuz
edukację w świdnickim SMS-ie zakończył w 2016.
DG

Polonia zagra w finale
Pucharu Polski!
Polonia-Stal Świdnica zagra w
finale Pucharu Polski na szczeblu
okręgu wałbrzyskiego! Podopieczni Tomasza Oleksego w sobotę 10
marca w półfinale pokonali Górnika
Wałbrzych 2:0. Rywalem świdniczan
w wielkim finale będzie zwycięzca
meczu Orzeł Ząbkowice Śląskie –
Lechia Dzierżoniów.

Bramki:
1:0 – 56 min. Wilk
2:0 – 78 min. Tragarz
MKS Polonia-Stal: B. Kot,
Kozachenko, Białas, Salamon, Ł.
Kot, Sowa, Wilk, Szuba, Jagieła,
Traczykowski, Szczygieł oraz
Tragarz, Madej, Skowroński
DG

foto: D. Gębala

Kolejny start pięściarzy Boks Polonii Świdnica okraszony medalem!
Podczas Mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się 28 lutego w
Ciechocinku, Kamil Guźliński wywalczył brązowy medal. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej taki
sam wynik w kategorii pań osiągnęła Magdalena Sochowicz.
– W Mistrzostwach Polski juniorów w Ciechocinku Boks Polonia
Świdnica reprezentował w wadze

Szare Wilki zastopowane

Drugi raz w tym sezonie ŚKPR
Świdnica musiał uznać wyższość
rywali we własnej hali. W sobotę
10 marca w 20. kolejki I ligi Szare
Wilki uległy Olimpii MEDEX Piekary Śląskie 30:38.
Olimpia to obecnie trzeci zespół ligi. Ślązacy byli faworytem
potyczki i dopięli swego. Dokładnie połowę – 19 bramek rzucili
dla gości rozgrywający Arkadiusz
Kowalski i kołowy Maciej Chromy.
Sporo krwi napsuł też świdniczanom bramkarz Artur Kot, który
może nie bronił na jakimś olśniewającym procencie, ale odbił kilka ważnych piłek, gdy ŚKPR łapał
wiatr w żagle i próbował odrabiać
straty. Podopieczni Grzegorza
Garbacza napędzani głośnym
dopingiem kibiców tradycyjnie
zostawili na boisku mnóstwo serca, ale tym razem to nie wystarczyło. Szwankowała skuteczność,
momentami brakowało też argumentów, aby skutecznie przeciwstawić się rywalom. Pozytywem
ostatnich minut było pojawienie
się na boisku dwóch juniorów:
Pawła Starosty i Sebastiana Borowskiego. Obaj zdobyli bramki,

dla tego pierwszego były to premierowe trafienia na parkietach
I ligi. Ostatecznie goście wygrali
38:30 i odtańczyli szalony taniec
radości. Widać było, że z szacunkiem podeszli do trzech oczek
zdobytych w Świdnicy. W tym sezonie wygrał tu jeszcze tylko MKS
Wieluń.
Grzegorz Garbacz (trener):
Zdawaliśmy sobie sprawę, że
to będzie dla nas bardzo trudny
mecz, a przeciwnik będzie wymagający. W końcówce potraktowałem mecz już typowo szkoleniowo. Dla młodszych zawodników
– Sebastiana czy Pawła te minuty
spędzone na parkiecie są bardzo
cenne i na pewno zaprocentują
w kolejnych spotkaniach. Teraz
mamy dwa tygodnie, aby wyeliminować błędy i solidnie przygotować się do meczu z Przemyślem.
Musimy ten mecz wygrać.
ŚKPR: Wasilewicz, Prus – Piędziak 6, P. Rogaczewski 5, K. Rogaczewski 5, P. Kijek 3, Borszowski
2, Cegłowski 2, Starosta 2, Makowiejew 2, Chaber 1, Borowski 1, D.
Kijek 1, Dębowczyk, Lasak
oprac.dg

Porażka na koniec

foto: D. Gębala

Za nami ostatni w tym sezonie występ koszykarzy Franc Gardiner Polonii
Świdnica na parkietach III ligi. Podopieczni Mieczysława Młynarskiego
podejmowali na własnym parkiecie
WSTK Wschowa. Mecz zakończył się
porażką świdniczan 70:80.
Spotkanie, które odbyło się w
niedzielę 11 marca rozpoczęło się
optymistycznie dla gospodarzy. Po
pierwszej kwarcie Franc Gardiner
Polonia Świdnica prowadziła róż-
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nicą 11 punktów (22:11). Niestety, w
kolejnych fragmentach meczu zabójczą skutecznością zwłaszcza za
trzy punkty popisywali się przyjezdni. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 80:70 dla WSTK
Wschowa. Tym samym świdniczanie zakończyli sezon bilansem pięciu zwycięstw i jedenastu porażek.
Franc Gardiner Polonia Świdnica –
WSTK Wschowa 70:80 (35:33)
DG
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Trzeci memoriał Kuby Marcinkowskiego

Grano w dwóch halach. Na Zawiszowie rywalizowali juniorzy, natomiast w hali przy SP 105 – młodzicy. Bardzo ciekawy przebieg
miał turniej juniorów. O podziale
miejsc 1-3 decydowała mała tabela. Ostatecznie najlepszy okazał się wzmocniony zaciągiem z
Ukrainy Moto-Jelcz Oława. Druga
lokata przypadła ŚKPR-owi 2000
Świdnica, a trzecia ŚKPR-owi
2001. Czwarta była kadra DZPR, a
piąta Gwardia Opole. Wielką niespodzianką był wynik niedzielnego meczu derbowego, w którym
młodszy zespół ŚKPR-u (trener Patryk Dębowczyk) pewnie, sześcioma bramkami pokonał starszy zespół (trener Krzysztof Terebun). W
turnieju młodzików zwyciężyła Kadra Dolnego Śląska z zawodnikiem

ŚKPR-u, Aleksandrem Zelkiem w
składzie. Druga lokata przypadła
ekipie OSiR Komprachcice, a trzecia najmłodszej w całym turnieju drużynie ŚKPR 2004 Świdnica
(trener Wiesław Iwanio). Kolejne
miejsca zajęły: Olimp Grodków,
Dziewiątka Legnica, ŚKPR 2003
Świdnica (trenerka Justyna Curyl),
GOKiS Kąty Wrocławskie, Gwardia
Opole i TS Siemiatycze.

foto: D. Gębala

Moto-Jelcz Oława wśród juniorów i Kadra Dolnego
Śląska wśród młodzików. Oto zwycięzcy III Turnieju Pamięci Kuby Marcinkowskiego. Od piątku do niedzieli (911 marca) czternaście zespołów z całej Polski swoją grą
uczciło zawodnika ŚKPR-u, który w 2015 roku zmarł w
Kielcach podczas turnieju Mistrzostw Polski młodzików.

Najlepszy zawodnik turnieju:
Aleksander Kuriata (Gwardia)
Najlepszy strzelec turnieju: Pavel
Loik (Mot-Jelcz)
Najlepszy bramkarz: Wojciech
Fluder (ŚKPR 2001 Świdnica)
Turniej młodzików:
Końcowa kolejność: 1. Kadra
DZPR (Jakub Będzikowski), 2. OSiR
Komprachcice (Mateusz Lellek), 3.
ŚKPR 2004 Świdnica (Aleksander
Kuprin), 4. Olimp Grodków (Dawid
Witos), 5. Dziewiątka Legnica (Alan
Kościelny), 6. ŚKPR 2003 Świdnica

Turniej juniorów:
Końcowa kolejność: (w nawiasie
najlepsi zawodnicy drużyn): 1. Moto
Jelcz Oława (Jakub Jaskólski), 2.
ŚKPR 2000 Świdnica (Wojciech
Jabłoński), 3. ŚKPR 2001 Świdnica
(Jakub Pietraszek), 4. Kadra DZPR
(Arkadiusz Michalak), 5. Gwardia
Opole (Jakub Soboń)

Pobiegli, by uczcić
żołnierzy wyklętych

„Pomoc dla Beaty Łotarewicz”- pod
takim hasłem rywalizowali policjanci z
powiatu świdnickiego, wałbrzyskiego,
kamiennogórskiego oraz nauczyciele,
funkcjonariusze służby więziennej, adwokaci, przedsiębiorcy, kluby piłkarskie.
Akcja zorganizowana 10 marca została
podzielona na dwie imprezy: turniej piłkarski w Witoszowie Dolnym oraz siatkarski w Strzegomiu. Całkowity dochód
z imprezy zostanie przekazany na leczenie pani Beaty, świdnickiej nauczycielki,
która zmaga się z nowotworem.
W przerwach między meczami odbywały się kolejne licytacje oraz pokazy, między innymi młodych fighterów z
klubu Fighter Kaczmarek&Grodowski
czy szkolnych zespołów artystycznych. Absolutnym hitem była licytacja
koszulki z autografem reprezentanta
Polski w piłce nożnej Jakuba Błaszczykowskiego.

Impreza została zorganizowana
między innymi przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Świdnicy, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
woj. dolnośląskiego, Fundację „Łączy
na Football” oraz szkoły: Zespół Szkół
Specjalnych ze Świdnicy, Szkołę Podstawową z Jaworzyny Śląskiej i Szkołę
Mistrzostwa Sportowego.
Pomoc można ofiarować także,
przekazując 1% swojego podatku. Warunkiem zaliczenia wpłaty na rzecz realizacji pomocy jest rozliczenie podatku PIT, w którym podatnik wskaże w
swoim zeznaniu podatkowym Fundację jako organizację pożytku publicznego. Podatnik przekazuje 1% podatku,
poprzez wpisanie numeru KRS Fundacji Alivia: 0000358654. Określenie celu
szczegółowego: Program Skarbonka –
Beata Łotarewicz, 110737.
DG
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Zagrali dla chorej
nauczycielki

(Norbert6 Mirga), 7. GOKiS Kąty
Wrocławskie (Jakub Paleczek), 8.
Gwardia Opole (Jakub Jańcy), 9. TS
Siemiatycze (Paweł Tokarczak)
Najlepszy zawodnik turnieju:
Fabian Sosna (Komprachcice)
Najlepszy strzelec turnieju:
Tymoteusz Sobków (Komprachcice)
Najlepszy bramkarz: Marcel
Jastrzębski (Kadra DZPR)
Nagroda specjalna sędziego
głównego zawodów: Fabian Sosna
(Komprachcice)
Oprac. dg

Blisko 400 biegaczy zameldowało
się na starcie tegorocznego ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie odbyło
się po raz szósty w Polsce, a czwarty w Świdnicy. Zawodnicy premierowo zmierzyli się z trasą wokół zalewu Witoszówka. Jak podkreślają
organizatorzy oraz sami zawodnicy,
w tym dniu nie liczyły się osiągnięte rezultaty, ale pamięć i oddanie
hołdu żołnierzom polskiego podziemia.
4 marca w całej Polsce odbyła
się szósta edycja największej otwar-

tej imprezy sportowo-edukacyjnej
towarzyszącej obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku bieg odbył się
w 300 miastach w kraju i na świecie.
Poprzez całą ideę hołd Żołnierzom
Wyklętym oddało blisko kilkadziesiąt
tysięcy biegaczy. Nie inaczej było także w Świdnicy. Na starcie pojawiło się
374 biegaczy. W ramach wydarzenia
uczestnicy mieli do pokonania 1963
metry (odwołanie do roku, w którym
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek).
DG
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Linia kolejowa Świdnica-Jedlina wróci do świetności
Jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych
Aglomeracji Wałbrzyskiej powróci do swojej świetności. Znowu będzie można dojechać koleją ze Świdnicy
do Jedliny Zdroju. PK PLK ogłosił właśnie przetarg na
zaprojektowanie i remont linii. Pociągi mają wrócić na
linię 285 w 2021 r.
Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana Koleją Bystrzycką) łączy stacje
Wrocław Główny ze Stacją Jedlina Zdrój i liczy ponad 82 kilometry.
Ruch pasażerski na linii nr 285 zawieszono w 2000 roku ze względu
na zły stan techniczny infrastruktury.
Rewitalizacja linii umożliwi przywrócenie przewozów pasażerskich, a co
za tym idzie poprawę atrakcyjności
komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki środkom powierzonym Aglomeracji Wałbrzyskiej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych rewitalizowany będzie odcinek o długości 21,41 km na
trasie Świdnica-Kraszowice – Jedlina Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i Jedlina
Zdrój – Wałbrzych.
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Wykonawca będzie miał za zadanie stworzyć projekt budowlany, uzyskać potrzebne pozwolenia
i wykonać remont linii. W ramach
remontu wymieniona zostanie nawierzchnia torowa, przebudowane
przystanki osobowe w miejscowościach: Bystrzyca Góra, Lubachów,
Zagórze Śląskie, Jugowice.
Oferty można składać do 20
kwietnia, a prace mają zostać zakończone w końcu 2020 roku.
Linia nr 285 to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i
krajobrazowo tras Dolnego Śląska.
Na długości 21 km, prowadzi przez
23 mosty i wiadukty w tym 5 bardzo
okazałych. Przebiega przez takie
miejscowości jak Zagórze Śląskie
(zamek Grodno), Lubachów (elektrownia wodna), Walim (sztolnie),
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Jedlina Zdrój (kompleks uzdrowiskowy). Linia będzie doprowadzała
ruch do tras Wrocław-Zgorzelec
oraz Jelenia Góra – Wrocław. Umożliwiony zostanie szybki dostęp, do
zakładów pracy, instytucji kultury,
szkół, zakładów opieki zdrowotnej
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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Na realizację projektu zaplanowano ponad 108 milionów złotych.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wniesie wkład własny wynoszący
33 miliony 398 tys. 200 zł. W ramach
instrumentu ZIT AW projekt może
uzyskać dofinansowanie na kwotę
74 milionów 706 tys. 500 zł.
Ak
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