Bezcenny złoty floren dostępny dla zwiedzających
Ta złota moneta, ważąca 3,5 g, jest
cenną pamiątką z okresu panowania
Piastów w księstwie świdnickojaworskim. Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy wzbogaciło
swoje zbiory o złoty floren - niezwykle
wartościowy zabytek. W poniedziałek
19 marca o godz. 13.30 odbyło się
uroczyste odsłonięcie gabloty ze
złotym florenem.
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Świdniczanie kolejny raz będą mogli zdecydować, na co ich zdaniem powinny zostać spożytkowane pieniądze
z budżetu miasta. W tej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania będzie 1,6 mln zł na zadania
dzielnicowe.
Świdnica Wnioski z propozycjami projektów inwestycyjnych można składać do 30 kwietnia.
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Mieszkańcy proszą
o nasadzenia
O nasadzenie drzew przy ul.
Stęczyńskiego prosiła w swojej interpelacji radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska. W imieniu mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Stęczyńskiego,
numery 15-17 proszę o dokonanie
nasadzeń wysokich drzew. Mieszkańcy zwracają uwagę na uciążliwość ruchu samochodowego. Wysokie nasadzenia
poprawią komfort
życia mieszkańców, zmniejszą hałas komunikacyjny
i zmienią mikroklimat – czytamy
w interpelacji.
W odpowiedzi Urząd Miejski informuje, że drzewa zostaną
posadzone do końca kwietnia.
- W odpowiedzi na interpelację
w sprawie nasadzeń drzew przy
ul. Stęczyńskiego 15-17 uprzejmie
informuję, że powyższy teren jest
częścią działki nr 223, która została wskazana do nasadzeń zastępczych drzew. W ramach ww. nasadzeń w sąsiedztwie budynków
przy. ul. Stęczyńskiego 15-17, w obrębie pasa drogowego, zostaną
posadzone klony polne w ilości 20
szt. W terminie do dnia 30.04.2019
roku. Jest to gatunek drzew, który
bardzo dobrze znosi warunki miejskie, charakteryzuje się wysoką
odpornością na choroby i szkodniki, a posadzony w formie szpaleru
utworzy w przyszłości osłonę przed
hałasem – pisze w odpowiedzi na
interpelację zastępca prezydenta Marek Suwalski.

Bezcenny złoty floren
dostępny dla zwiedzających
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. W poniedziałek
19 marca o godz. 13.30 odbyło się uroczyste odsłonięcie gabloty ze złotym florenem.
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
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 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
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RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

Wiesław Rośkowicz, dyrektor Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
- To była cała akcja zdobycia tego florena. Radny Mariusz Barcicki wypatrzył go
na aukcji, pojawił się w urzędzie i zaczęliśmy
działać. To okazja, której nie wolno było zaprzepaścić – mówiła prezydent Beata
Moskal-Slaniewska. – Świdnica była niezwykłym miastem. Wyprzedziła Rzeczpospolitą o 170 lat w biciu monet. Za 1 florena
można było kupić dwie pary porządnych,
skórzanych butów. To pokazuje, jak cenna
była ta moneta i jak wielkim miastem była
Świdnica – dodawał Mariusz Barcicki. -

Co ciekawe, kiedy ks. Bolko II nakazał wybijanie florena, na monecie umieszczano
legendę „Bolko ks. Śląski”. Gdy sprzedał
prawo bicia monety Świdnicy, legenda ta
zmieniła się na „Bolko ks. Świdnicki”. Nasz
floren jest tą wcześniejszą monetą i cenniejszą. Nie wiadomo, ile dziś tych monet
się zachowało.
Florena można już podziwiać
w zbiorach Muzeum Dawnego Kupiectwa. Można również nabyć replikę tej niezwykłej monety.
Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl

Świdnica ma swój własny dżingiel w pociągach KD!
Koncerty muzyki elektronicznej „Posłuchane”, które znane są nie tylko w Świdnicy, ale
i na całym Dolnym Śląsku, mają
swój własny dżingiel! Na trasie
Wrocław-Świdnica od kilku dni
mogą go usłyszeć pasażerowie
Kolei Dolnośląskich.
Podróżujący
szynobusami
z Wrocławia do Świdnicy, przed
stacją Świdnica Miasto mogą
usłyszeć niecodzienny komunikat. Wszystko za sprawą współpracy między Fundacją Ładne
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Historie i Kolejami Dolnośląskimi
w ramach projektu Posłuchane.
To inicjatywa Fundacji Ładne
Historie, która zakłada promocję
polskiej muzyki elektronicznej poza
głównymi ośrodkami, budowanie
w regionie świadomej publiczności
oraz prezentację twórców, mających na koncie osiągnięcia w dziedzinie muzyki alternatywnej. W ciągu ostatnich dwóch lat fundacja zaprezentowała kilka zróżnicowanych
tematycznie odsłon wydarzenia.
Aktualnie organizatorzy Posłucha-

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

ne pracują nad kolejną edycją, która
z pewnością zaskoczy świeżością
i pomysłowością. Oryginalną zapowiedzią nadchodzących wydarzeń
jest dżingiel, którego autorem jest
Łukasz Palkiewicz, znany jako Szatt,
współtwórca zespołu Kroki, związany z inicjatywą Posłuchane jako dyrektor artystyczny.
Dzięki współpracy z Kolejami Dolnośląskimi dżingiel emitowany jest
w pociągach, zatrzymujących się na
stacji Świdnica – Miasto. Organizatorzy chcą w ten sposób podkreślić od-

wołanie do lokalnego charakteru
i jego korzeni. W ten sposób świdnicka stacja jest pierwszą w regionie, posiadającą własną, muzyczną
zapowiedź. Warto zwrócić na to
uwagę podczas podróży.
Ak
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Otworzą rynki zagraniczne
dla świdnickich inwestorów
Wsparcie w rozwoju gospodarczym, doradztwo biznesowe i pomoc w nawiązaniu współpracy z firmami z kraju i całego świata – to główne cele Gminnego
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Punkt powstał
właśnie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do współpracy z Dolnośląską
Agencją Współpracy Gospodarczej
w celu utworzenia Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
Siedziba GCOIE mieści się w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego. – Jesteśmy na etapie
wdrażania i akredytacji. Dwójka pracowników szkolona jest na ekspertów
– pro biznes i pro export. Myślę, że we

A

R

T

Y

K

wrześniu będziemy gotowi do pełnego
otwarcia centrum – mówi dyrektor
Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy Anna Skrzypacz.

moc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, partnerów i poddostawców, pomoc we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych,
występujących w trakcie rozpoczęcia
i trwania działalność – wymienia Paula Pilarska-Skoruch, ekspert pro – biz
Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Czym dokładnie jest GCOIE?
Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest swoistą formą
wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców ze Świdnicy i okolic, będących
inwestorami wewnętrznymi, eksporterami. - Pomaga również inwestorom
zewnętrznym wejść na polski rynek
oraz w najlepszy sposób wykorzystać
istniejące na nim możliwości. Do najważniejszych zadań GCOIE należą: informacja o zachętach inwestycyjnych
dostępnych na poziomie regionalnym
i krajowym, organizacja szkoleń dla
przedstawicieli lokalnego biznesu, po-
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Okno na świat i nowe możliwości
Główną zaletą utworzenia GCOIE
jest stworzenie kanałów komunikacyjnych. Posiadanie informacji o trendach, możliwości dofinansowania,
skorzystania z atrakcyjnych rodzajów pomocy jest obecnie jednym
z najważniejszych elementów mają-
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cych realny wpływ na rozwój firmy.
Obecnie rozsyłane są formularze do
przedsiębiorców, które są konieczne
do zarejestrowania firmy w GCOIE,
sklasyfikowania i określenia rodzaju
wsparcia. Na stronie Urzędu Miejskiego powstała zakładka dla biznesu
(http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu.php), w której można znaleźć formularz karty Przedsiębiorcy/
Eksportera (zachęcamy do wypełnienia) wszystkie aktualne informacje
gospodarcze (o misjach, konkursach,
możliwości dofinasowania), jak również zapoznać się z ofertą inwestycyjną czy gospodarczą miasta.
Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl
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Uwolnij się od bólu
Jak często ból ogranicza naszą aktywność? Jak często musimy sięgać po tabletki przeciwbólowe, żeby przespać
noc albo przetrwać kolejny dzień?
Nowoczesna terapia rezonansem magnetycznym MBST® to szansa na życie
bez bólu i powrót do zdrowia – mówi
dr n. med. Paweł Kołtowski, specjalista chirurg z Centrum
Terapii Laserowej we
Wrocławiu.

rządu ruchu. W Centrum Terapii Laserowej
przy ul. Jaracza we Wrocławiu od 28 lat
zajmujemy się dermatochirurgią laserową,
estetyką medyczną, usuwaniem tatuaży
i medycyną anty-aging. W 2017 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o zabiegi medycyny regeneracyjnej przywracające
sprawność ruchową i łagodzące dolegliwości bólowe. W styczniu 2017 roku jako pierwsi
w Polsce uruchomiliśmy
pracownię MBST® – leczenia dolegliwości bólowych
za pomocą rezonansu magnetycznego.

Na czym dokładnie
polega ta metoda
leczenia?
- Innowacyjna terapia jądrowym rezoJakie są wskazania do
nansem magnetycznym
leczenia rezonansem
magnetycznym?
MBST® od niemal 20 lat
stosowana jest w Niem- Wskazania do nieczech. Jest to pierwsza na
inwazyjnego leczenia bólu
świecie terapia, w której
i regeneracji tkanek to
przede wszystkim schorzezastosowano
jądrowy
rezonans
magnetycznia zwyrodnieniowe stawów
dr n. med. Paweł Kołtowski,
i kręgosłupa, urazy sportony do bezinwazyjnego,
specjalista chirurg, założyciel
naturalnego łagodzenia
we i powypadkowe, osteCentrum Terapii Laserowej
bólu i aktywacji zdolnooporoza, a także zaburzenia
ści regeneracji tkanek
metabolizmu kostnego.
w zmianach układu mięJak przebiega leczenie? Czy pacjent
śniowo-szkieletowego. Wykorzystuje ona
odczuwa jakiś dyskomfort związany
zmienne pole magnetyczne do leczenia
schorzeń układu ruchu. W odróżnieniu od
z zabiegiem?
zabiegów stałym polem magnetycznym
- W zależności od schorzenia pacjent
leczenie za pomocą rezonansu magnesiedzi lub leży w otwartej tubie. W czasie
godzinnego zabiegu może po prostu odpotycznego już w ciągu 5-9 zabiegów może
czywać, czytać czy słuchać muzyki. Urząznieść objawy bólowe i rozpocząć proces
regeneracji tkanek zarówno w zmianach
dzenie jest w pełni bezpieczne, pacjent nie
zwyrodnieniowych, jak i po urazach naodczuwa żadnego dyskomfortu. Zabiegi

powtarzane są każdego dnia i często już
po pierwszym zabiegu pacjenci odczuwają wyraźną poprawę i mogą przespać całą
noc bez bólu.
Jak można skorzystać z terapii MBST?
- Pacjenci mogą zgłaszać się do naszego Centrum bez skierowania. Pierwszym niezbędnym krokiem jest umówienie

się na wizytę kwalifikacyjną, gdyż terapia
MBST® jest prowadzona wyłącznie na
zlecenie i pod nadzorem lekarza. Programy terapeutyczne dobierane są indywidualnie dla konkretnego pacjenta. Na wizytę
kwalifikacyjną należy zabrać komplet dotychczasowych badań, w szczególności
zdjęcia RTG, MRI lub TK.
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Świdniczanie kolejny raz będą mogli zdecydować,
na co ich zdaniem powinny zostać spożytkowane pieniądze z budżetu miasta. W tej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania będzie 1,6 mln zł na zadania dzielnicowe. Wnioski z propozycjami projektów
inwestycyjnych można składać do 30 kwietnia.
W ramach budżetu partycypacyjnego można wnosić inicjatywy społeczne, propozycje remontowe czy
też inwestycyjne. Będą one mogły
być realizowane jedynie na terenach
gminy Miasto Świdnica. Te, które nie
będą zgodne z kompetencjami gminy, a także te zgłaszane na terenach
nienależących do miasta nie będą
brane pod uwagę. - Propozycję projektów zadań w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co naj-

mniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa, której siedziba lub siedziba
oddziału znajduje się na terenie miasta
lub która realizuje tu zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie –
dodaje Krystian Werecki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywności
Obywatelskiej.
Tradycyjnie,
dla
dzielnicy,
w której odnotowana zostanie największa frekwencja przewidziano

Foto D. Gębala

Ruszyła piąta edycja
budżetu obywatelskiego

dodatkowy bonus pieniężny w wysokości 30 tys. zł.
Projekty zadań inwestycyjnych
w ramach budżetu obywatelskiego
weryfikowane będą przez Zespół
Weryfikacyjny, zgodnie z zasadami
legalności, gospodarności i celowości. Będzie on pracował od 1 do
30 maja. Ogłoszenie listy propozycji
projektów inwestycyjnych, które zo-

staną poddane konsultacjom społecznym w ramach Świdnickiego
Budżetu Obywatelskiego planowane jest do 11 czerwca.
Głosowanie rozpocznie się 18
czerwca i potrwa dwa tygodnie, czyli
do 30 czerwca. Odbywać się będzie
ono tak jak w zeszłym roku, czyli poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie
elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu
mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy
powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia
zakończenia głosowania ukończyli 16.
rok życia.

Foto W. Bąkiewicz

Formularz służący do zgłaszania
propozycji projektów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
glosuj.swidnica.pl.
Oprac. Ak
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Ceny wody i ścieków w Świdnicy pozostają na razie bez
zmian, choć inaczej postanowili radni jeszcze w ubiegłym
roku. Nowe stawki miały wejść w życie od 1 stycznia. Ale
ustawodawca, czyli polski sejm, zmienił zasady ustalania
tych cen, odbierając samorządom samodzielność w tym
zakresie. Co więcej – niejednoznaczność przepisów wykonawczych spowodowała wiele zamieszania w dziesiątkach spółek wodnych, podlegających samorządom. Po
konsultacjach prawnych spółki, mimo przyjęcia przez samorząd nowych cen, będą czekać na jednoznaczne rozstrzygnięcia państwowej spółki Wody Polskie.
Spore zamieszanie w tym zakresie
wywołały posty jednego z radnych na
znanym portalu społecznościowym.
- Czy uchwalona w listopadzie ubiegłego roku nowa taryfa cen wody i ścieków
jest ważna, a prezes miejskiej spółki wodociągowej łamie wolę Rady Miasta, nie
stosując nowych cen oraz czy taki stan
rzeczy nie zagrozi planom inwestycyjnym w zakresie poprawy zaopatrzenia
w wodę – pytał radny Janusz Solecki.
Uchwała o podwyżkach
Uchwałę o przyjęciu nowej taryfy podjęli radni 24 listopada 2017 roku
i zakładała ona wzrost cen wody i ścieków o 2,7%, co przekładało się na miesięczny wzrost kosztów statystycznego
świdniczanina z tego tytułu o 79 groszy.
Tymczasem 27 listopada opublikowano nowelizację ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę z terminem wejścia w życie w dniu 11 grudnia. Terminy
są istotne i brzemienne w skutki dla cen
wody w Świdnicy i wielu innych miastach w Polsce.
Nowelizacja w części dotyczącej
przepisów przejściowych wprowadziła kompletne zamieszanie – ustawodawca zapomniał, że Rada Gminy
w oparciu o stare prawo będzie w stanie podjąć uchwałę o przyjęciu nowej
taryfy. Założył wyłącznie sytuację, że
jeżeli Rada Gminy w terminie 45 dni od
dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowe nie podejmie
uchwały w sprawie taryf z wniosku, to
taryfy z tego wniosku wchodzą w życie
z dniem 11 grudnia. Tymczasem Rada
Miasta Świdnicy przyjęła zaproponowane taryfy, co mogłoby wskazywać,
że będą one obowiązywać od 1 stycznia 2018.
Wątpliwości nasunął art. 9 ustawy, który przy literalnej interpretacji
mówi, że taryfy obowiązujące w dniu
wejścia w życie znowelizowanej ustawy, czyli w dniu 11 grudnia 2017 zachowują ważność przez 180 dni. A 11
grudnia obowiązywały taryfy określone w Uchwale nr XXV/277/16 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016r. Czyli nowa taryfa przyjęta 24
listopada z mocą od 1 stycznia 2018,

mimo ważności uchwały potwierdzonej przez nadzór prawny Wojewody
Dolnośląskiego, pozostała martwa.
Sztab prawników z Izby Wodociągi
Polskie podniósł istotną kwestię stosowania nowo przyjętych taryf. Twierdzą
oni na podstawie analizy przepisów
prawa, że stosowanie uchwalonych
w końcówce roku taryf może spotkać
się z zarzutem zawyżania cen ze strony
regulatora, czyli Wód Polskich, zawyżania rozumianego w oderwaniu od
ekonomicznych analiz, jako wyłączny
fakt podniesienia cen. Choćby o jeden grosz. A taki zarzut zagrożony jest
sankcją karną w wysokości 15% rocznych przychodów przedsiębiorstwa, co
w przypadku świdnickiej spółki mogłoby wynieść 3,8 mln złotych. W nowej
ustawie nie zastosowano żadnej sankcji za zaniżanie cen, zatem wniosek dla
zarządu ŚPWiK mógł być tylko jeden.

cząc w licznych seminariach i szkoleniach pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych podołaliby temu terminowi, jednak jest jedna, fundamentalna
przeszkoda: tekst rozporządzenia jest
diametralnie różny od dostępnych do
17 lutego projektów. - Uważam, że przez
rok, może dwa, będziemy poruszać się
po omacku – mówi Jacek Sochacki,
prezes ŚPWiK. – Mam nadzieję, że pojawią się szybko wyjaśnienia i wytyczne co
do stosowania przepisów, których szczegółowość, konkretność oraz możliwość
stosowania pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze
w zeszłym roku za gospodarkę wodno-ściekową odpowiedzialne było Ministerstwo Gospodarki, pod koniec ubiegłego
roku Ministerstwo Ochrony Środowisko,
a od tego roku ministerstwem właściwym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Nowe taryfy, jak mówi zmienione
prawo, jeśli regulator nie zajmie stanowiska w terminie 45 dni od dostarczenia taryf, wejdą w życie po upływie 120
dni. Czyli w takim wypadku nowe ceny
możemy mieć w Świdnicy najwcześniej
w ostatniej dekadzie maja. Jednakże
w przypadku stwierdzenia błędów lub
wezwania do uzupełnienia braków rozpoczyna się kolejny termin 45 dni na
R
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Foto internet

Woda i ścieki – na razie bez podwyżek

rozpoznanie poprawionego wniosku
i kolejne 120 dni i tak dalej, jeśli regulator znów dopatrzy się kolejnych
niedoskonałości czy braków. Tutaj już
nie da się oszacować terminu wprowadzenia nowych cen wody. Jednak,
jeśli regulator zajmie się przesłanym
wnioskiem i wyda pozytywną decyzję, to ceny wejdą w życie po otrzymaniu przez przedsiębiorstwo decyzji
w sprawie taryfy w ciągu siedmiu dni
od momentu jej uprawomocnienia.
Teoretycznie, może tak się stać pod
koniec kwietnia. Teoretycznie, bo
w Polsce wodę dostarcza 600 podmiotów i zapewne wszystkie będą
starać się przesłać wnioski taryfowe
11 marca… - Brak nowych cen w trudnej
do przewidzenia perspektywie czasu
ma wpływ na poziom dochodów, ale
nie wpływa na zakres zadań inwestycyjnych, co najwyżej na harmonogram ich
realizacji – uspokaja Jacek Sochacki.
Oprac. ak
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Podwyżki będą, ale nie teraz
Zastosowanie interpretacji literalnej nowego prawa zapobiegło w Świdnicy ogromnemu zamieszaniu związanemu z koniecznością korekty tysięcy
faktur w spółce i u jej klientów w przypadku stosowania w kolejnych miesiącach tego roku taryf zatwierdzonych
24 listopada. Jak szacuje się w ŚPWiK,
w pierwszym półroczu wpływy z powodu stosowania „starych” taryf będą
niższe o około 300 tysięcy złotych od
zaplanowanych. Ale kładąc na szali niższe wpływy i karę od regulatora – decyzja nie mogła być inna.
- Czy zatem w Świdnicy nastąpi
zmiana cen wody? Pytanie raczej powinno brzmieć: nie „czy?”, lecz „kiedy?”.
Tu również ustawodawca nie ułatwił
życia przedsiębiorstwom wodociągowym. Nowelizacja zobowiązała je do
przygotowania taryf na trzy kolejne lata
w ciągu 90 dni od wejścia w życie nowelizacji. Termin upływa 11 marca 2018,
a tymczasem rozporządzenie wykonawcze, na podstawie którego mają być
skonstruowane taryfy, zostało opublikowane… 2 marca – informuje rzecznik
prasowy ŚPWiK Witold Tomkiewicz.
Teoretycznie, znając wcześniej projekt
przepisów wykonawczych, uczestni28.03-12.04.2018 r. |

Świdnica

5

aktualności

Szkoła dla rodziców? Oczywiście!

Tysiąc osób skorzystało z pomocy
Program „Szkoły dla rodziców
i wychowawców” realizowany jest
systematycznie w naszym mieście
od 2010 roku. Do tej pory z warsztatów skorzystało blisko tysiąc rodziców, wychowawców i nauczycieli
- mieszkańców Świdnicy. Reklamuje
się sam, tzw. pocztą pantoflową: absolwenci szkoły polecają warsztaty
swoim bliskim i znajomym. W 2017
r. uczestnikami warsztatów było
111 rodziców, wychowawców i nauczycieli (8 grup), którzy doskonalili
swoje wychowawcze umiejętności.
Warsztaty prowadzone są przez
trenerów rekomendowanych przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji przy
MEN w Warszawie, a finansowane
z budżetu miasta Świdnica. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Dofinansowanie gminy w 2017 r. wyniosło około 25 tys. zł (średnio 230 zł/
uczestnika).

Foto użyczone

Komunikacji z dziećmi trzeba się
uczyć
Zasady wychowawcze proponowane przez „Szkołę dla rodziców
i wychowawców” są w swej istocie
proste, jednak wymagają zmiany
przekonań, utrwalonych nawyków
i przyzwyczajeń w zakresie reagowania na zachowania dziecka
(ucznia). „Szkoła dla rodziców i wychowawców” pragnie uświadomić
wszystkim dorosłym, że aby zmienić
dziecko (ucznia) rodzic, wychowawca czy nauczyciel powinien zacząć
od zmiany samego siebie.
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„Szkoła dla rodziców i wychowawców” uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie
i w szkole, co wpływa na budowanie
silnej więzi emocjonalnej między
dorosłymi a dziećmi i przyczynia się
do poprawy zdrowia psychicznego
zarówno dorosłych jak i dzieci.
- Wsparcie rodziców, nauczycieli
i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, opanowanie przez nich umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi,
zastanowienie się nad własnymi metodami i postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń – to główne założenia i cele szczegółowe programu
- informuje Urszula Larecka, która
wspólnie z Pauliną Rękas utworzyły i prowadzą świdnicką szkołę dla
rodziców.
Pomysł warsztatów podsunęło
życie
- Co roku tysiące rodziców podejmuje wysiłek, który być może jest
najtrudniejszym wyzwaniem - wychować dziecko na człowieka, który
w swoim życiu będzie kierować się
takimi wartościami jak miłość, współczucie, odpowiedzialność, uczciwość,
radość życia. Ilu rodziców jest do
tego przygotowywanych? Jako młode
mamy zafascynowałyśmy się ideami
dr Thomasa Gordona. Uczyłyśmy się,
chłonąc jego książki, ale samo czytanie nie było dla nas wystarczające.
W kontakcie z własnymi dziećmi teraz już są dorosłe - popełniałyśmy
mnóstwo błędów, jak większość ro-

Foto użyczone

Ile wysiłku trzeba włożyć w pomoc dzieciom, wie
każdy rodzic. A kto pomoże rodzicom? Oczywiście, inni
rodzice. W 2018 roku w Świdnicy odbywa się kolejna
edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Zaplanowano warsztaty dla 7 grup w ciągu całego roku. Kolejna, druga już w tym roku edycja zaczyna się 28 marca.

dziców. Ratowało nas to, że dzięki
pracy nad poszerzaniem swojej świadomości, zmianą postaw i sposobu
komunikacji z dziećmi, naprawiałyśmy to, co mogło zaburzać wzajemny kontakt i rozwój naszych dzieci –
opowiada Urszula Larecka.
Wspomniany
Thomas
Gordon zainicjował warsztaty dla rodziców (od red. w latach 60-tych),
jego śladem poszły autorki książek
z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Faber, Mazlish
- też organizowały warsztaty dla
rodziców, przekazując własne doświadczenia. - To nas zainspirowało.
Zamarzyłyśmy, aby rodzice z naszego
miasta mieli możliwość korzystania
z takich warsztatów. I tak trafiłyśmy
na szkolenie organizowane przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” , prowadzone przez panią psycholog Joannę Sakowską,
aby uzyskać formalne kwalifikacje
do prowadzenia zajęć dla rodziców
i nauczycieli. Zaczęłyśmy od spotkania z 4-osobową grupą rodziców
w Przedszkolu nr 6, przy wsparciu
dyrektor Danuty Wencko w 2010 r.
W trakcie warsztatów grupa rozrosła
się do 15 osób. Na chwilę obecną
prawie tysiąc rodziców i nauczycieli
w Świdnicy ukończyło „Szkołę dla Ro-

dziców i Wychowawców”. Zgłaszają
się do nas rodzice, którzy pocztą pantoflową dowiedzieli się o warsztatach
od osób, którym warsztaty pomogły
spojrzeć inaczej na to, co się dzieje
między rodzicami a dzieckiem i jak
wpływa to na rozwój dziecka i całe życie rodzinne. Nie prowadzimy warsztatów z pozycji osób, które wszystko
wiedzą. Cały czas odnajdujemy w sobie coś, nad czym chcemy popracować. Joasia Sakowska powiedziała
nam na szkoleniu, na podstawie własnego doświadczenia, że nad kontaktem z drugą osobą pracujemy do
końca życia. Prowadząc warsztaty,
uczymy się też od rodziców, zaprzyjaźniamy się z nimi, wspólnie szukamy
rozwiązań, które pomogą nam i naszym dzieciom uczynić życie spokojniejszym i szczęśliwszym.
Zajęcia odbywają się w grupach
10-15 osobowych, raz w tygodniu,
tj. 10 spotkań, każde po 3 godziny
zegarowe. Uczestnicy uczą się m.in.
rozwiązywać codzienne konflikty i problemy poprzez współpracę
z dzieckiem. Uczą się, jak podnosić
motywację dziecka do nauki i wypełniania obowiązków oraz jak pomóc dziecku w doskonaleniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi
emocjami.
Jeszcze w tym roku odbędą się
trzy edycje warsztatów „Szkoły dla
rodziców i wychowawców”: część
pierwsza: „Budowanie relacji dorosły-dziecko” (4 grupy), część druga „Wspieranie procesu budowania
wzajemnych relacji między dziećmi”
(2 grupy) oraz część trzecia „Jak rozmawiać z nastolatkiem” (1 grupa).
W część drugiej lub trzeciej mogą
wziąć udział osoby, które ukończyły
pierwszy etap szkolenia. Każda z edycji warsztatu obejmuje 10 spotkań
jeden raz w tygodniu, po 3 godziny
zegarowe na każde spotkanie. Więcej
informacji o szkole można uzyskać na
stronie internetowej www.warsztaty-rodzice.pl oraz pod nr. telefonów 721
132 292 (Urszula Larecka), 785 412 999
(Paulina Rękas)
Agnieszka Komaniecka

aktualności

22 marca w Trutnovie odbyła się konferencja rozpoczynająca nowy projekt „Miasta Trutnov i Świdnica
razem dla biznesu”. Spotkanie, w którym udział wzięli
przedstawiciele samorządów, instytucji i lokalnych stowarzyszeń z obu partnerskich miast miało na celu przybliżenie sytuacji gospodarczej miast oraz zacieśnienie
współpracy gospodarczej.
miasto i powiat Świdnica” będący aktywną próbą zatrzymania młodzieży
w rodzinnym mieście, czy czeski pomysł
na wycieczki szkolne, w trakcie których
uczniowie odwiedzają lokalne zakłady pracy. Liczba wspólnych projektów

polsko-czeskich jest imponująca. Przez
szereg lat współpraca zaowocowała
m.in. wspólnymi misjami gospodarczymi, folderami i czasopismami, nawiązywaniem relacji gospodarczych,
podnoszeniem poziomu wiedzy m.in.
w temacie innowacji. Obecny projekt
jest kontynuacją i dopełnieniem tych
działań – informuje zastępca prezydenta Szymon Chojnowski.
Wczorajsza konferencja i wymiana doświadczeń stanowiła wstęp do
projektu „Miasta Trutnov i Świdnica
razem dla biznesu”, który polegać będzie na pogłębieniu współpracy partnerskich miast z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami
przedsiębiorców oraz podnoszeniu
jakości obszaru otoczenia biznesu
Świdnicy i Trutnova. Efektem współ-

foto: W. Bąkiewicz

– Konferencja potwierdziła, iż idea
licznych działań prowadzonych w obu
partnerskich miastach jest zbieżna.
Przykładem może być edukacja dzieci
i młodzieży. Mowa o takich działaniach
jak świdnicki projekt „Zostańcie z nami

foto: W. Bąkiewicz

Współpraca gospodarcza Świdnica - Trutnov nabiera tempa!
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pracy transgranicznej mają być punkty konsultacyjne dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem
firmy Polsce lub Republice Czeskiej.
Ponadto przygotowane zostaną
dwujęzyczne przewodniki dotyczące zakładania i prowadzenia biznesu
w tych krajach. Wkrótce organizowane będą kolejne spotkania, dyskusje,
seminaria oraz konferencje, o których
będziemy informować.
Projekt “Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 –
2020 Interreg V-A Republika Czeska
– Polska.
Oprac. ak
M
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Od października zeszłego roku w Urzędzie Miejskim regularnie odbywa się edukacja obywatelska.
Uczniowie klas siódmych szkół podstawowych biorą udział w zajęciach prowadzonych przez prezydent
Świdnicy Beatę Moskal – Słaniewską. Do tej pory
w zajęciach wzięło udział 316 uczniów z 6 szkół podstawowych!
Oprócz odświeżenia wiedzy z historii dotyczącej konstytucji, władzy
w Polsce, uczniowie dowiadują się
na czym polega praca samorządów
i jakie konkretnie działania wchodzą
w zakres obowiązków gminy. Jakie są
zadania prezydenta miasta, starosty,
a czym zajmują się radni? W jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na
losy miejsca, w którym żyją? Na te pytania prezydent odpowiada wspólnie
z uczniami, a ci najbardziej aktywni
nagradzani są upominkami.
Lekcje z edukacji obywatelskiej
to także doskonała okazja, aby po-

kazać uczniom, jak ważna jest aktywność społeczna oraz zaangażowanie w sprawy istotne dla miasta.
Uświadamiają sobie, że to od nich
zależy przyszłość i wygląd miejsca,
w którym żyją teraz, a w przyszłości
może podejmą pracę i założą rodzinę.
Spotkania w urzędzie uświadamiają też młodzież, że może angażować się
w działalność społeczną, zaczynając
od samorządu szkolnego czy Młodzie-

żowej Rady Miasta, a po ukończeniu
16. roku życia - oddać swój głos podczas głosowania w ramach budżetu
obywatelskiego.
Po zajęciach z prezydent miasta
uczniowie oprowadzani są po poszczególnych wydziałach urzędu,
w których mogą podejrzeć pracę
urzędników i zaznajomić się z charakterem poszczególnych wydziałów.
Oprac. Ak

Foto UM Świdnica

Zajęcia z edukacji obywatelskiej
to jedno z wielu działań prowadzonych w ramach programu „Zostańcie
z nami – Miasto i Powiat Świdnica.”
Głównym celem programu jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości i dostarczenie im praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie
w warunkach gospodarki rynkowej,
jak również budowanie odpowiedzialności obywatelskiej, tożsamości
z miastem i regionem oraz poszerzenie wiedzy z zakresu jednostek samorządu terytorialnego.

Foto UM Świdnica

Takich lekcji jeszcze nie było

Szkoła Podstawowa na Zawiszowie ponownie w rozbudowie

- Rozbudowa szkoły była planowana już wcześniej, ale rozpocząć się
miała dopiero w 2019 roku i objąć moduł trzyklasowy. Zmiany w systemie
oświaty i odtworzenie 8-klasowych
szkół podstawowych spowodowały, że trzeba było rozszerzyć projekt
o kolejne trzy klasy, by umożliwić dobre warunki do nauki dla wszystkich
dzieci - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Projekt przewiduje rozbudowę
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szkoły o 6 klas lekcyjnych, wraz z zapleczami. Każda z nich przeznaczona będzie do nauki dla 25 uczniów.
Powstaną także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. Zagospodarowany
zostanie również teren, w tym droga dojazdowa, miejsce na odpady
komunalne, ogrodzenie oraz zieleń.
Będzie to przedłużenie istniejącego od strony zachodniej skrzydła.
Rozwiązania materiałowe, gabaryty

Foto W. Bąkiewicz

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się kolejny etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. W poniedziałek, 19 marca podpisano umowę z wykonawcą
inwestycji, a będzie nim wyłoniony w drodze przetargu
Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński. Koszt rozbudowy to 3 mln 700 tys. zł.

oraz bryła nawiązywać będą do pozostałej części szkoły. Powierzchnia
nowej zabudowy to ponad 700 m2.
Zakończenie realizacji robót bu-

dowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na połowę listopada tego roku.
Oprac. Ak
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Cześć! Jesteśmy Młodzieżową Radą Miasta Świdnicy
Działamy nieprzerwanie od 2010 r.
Zrzeszamy aktywną młodzież z różnych świdnickich szkół, pragnącą
włączyć się w działalność społeczną na terenie miasta Świdnicy.
Czym się zajmujemy?
Pomagamy Świdnicy rozwijać
się dla młodych. Organizujemy
wydarzenia kulturalno – rozrywMłodzieżową Radę Miejską tworzą:
Gabriela Rzepka – przewodnicząca, Angelika Śliwa,
Urszula Szuter, Szymon Sokołowski, Aleksandra Wrzochol, Monika Scheer, Karol
Wieczorek, Wiktoria Baranowicz, Kacper Kurzydło, Igor
Gradowski, Justyna Żygadło,
Julia Gadzińska, Dominika
Kloc, Przemysław Janelli,
Klaudia Koblowska, Małgorzata Cichowicz, Barbara Mikuła, Natalia Szymańska, Igor
Gradowski, Zofia Morawska,
Michał Pęczyński, Jakub Nejman, Miłosz Mazurek, Dawid
Prokopczak

R

kowe dedykowane naszym rówieśnikom. Dotychczas zorganizowaliśmy: I Świdnicki Festiwal Barw,
Plebiscyty Miss Wiosny Świdnica,
Konkurs Mini Miss Wiosny Świdnica, Debatę dla Młodzieży - My
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Wiemy Co Chcemy oraz Jednodniowe Maratony Filmowe. Dodatkowo, wspieramy wydarzenia z zakresu kultury i sportu, pomagamy
w organizacji festynów i spotkań
ze znanymi osobistościami.
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Gdzie można nas spotkać?
Spotykamy się w każdy
poniedziałek o godz. 15.30 w Centrum
Wspierania Organizacji
Pozarządowych przy ul. Długiej 33.
Czekamy na Ciebie
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"NA RATUNEK KATEDRZE

- HISTORIA OCALANIA OD RUINY".
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W

MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
UL.

FRANCISZKAŃSKA 18
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 3

Grupa I
Nauczyciel: Joanna Pniew
ska
Bezkorowajna Lena, Bocia
n Nela, Gajdzińska Dominik
a,
Grajewska Weronika, Jan
Maria, Januszko Zofia, Kru
uszko
pa Lena, Kulpa Oliwier, Ma
jewska Izabela, Olichwer
Papazisi Julia, Prończuk Ma
Em
ilia,
łgorzata, Przybylska Aleksa
ndra, Sentkowiak Hanna,
Staworzyńska Patrycja, Wą
sik Julia, Woliński Kamil, Za
remba Amelia.

Grupa II
Nauczycielki: mgr No
wo
ról Renata, mgr Lech
Borejko Gabriela, Cz
Paulina
erczak Dawid, Czubas
zek Marcel, Drapińska
Marcel, Gąska Antoni,
Kaja, Gadziński
Głogowski Bartosz, Ka
czmarczyk Zuzanna,
Dawid, Maciaś Natan
Kr
ól Dawid, Kulik
iel, Olichwer Natalia,
Suszek Hanna, Tatko
Fa
bia
n, Wiśniewski
Tomasz, Wróbel Wikt
or
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Świdnica

| 28.03-12.04.2018 r.

aktualności

Grupa III
Nauczycielki: Gutkows
ka Małgorzata,
Świętoniowska Ewa
Błaszczyk Filip, Borkows
ki Tomasz,
Chrobak Julia, Feldy Do
minik, Gosztyła
Gabriel, Kania Laura, Ko
byłecka Milena,
Lenart Zuzanna, Leśniew
ski Szymon,
Maciaś Lena, Macutkiew
icz Adam, Matacz
Kacper, Miś Natalia, Mu
siał Tobiasz, PetlicFryc Stanisław, Politańs
ki Maciej, Pyka
Dominik, Rabenda Ameli
a, Szmaj Tadeusz

Grupa IV
Nauczyciel: Gąsior Violet
ta
Borowski Bartosz, Chrzą
stowska Iga,
Gacek Sonia, Gajdzińska
Daria, Guzik Ada,
Hałajda Aron, Jabłoński
Piotr, Kalemba
Aleksander, Kałużniak
Tymoteusz, Klepacz
Bartłomiej, Kmiecik Pawe
ł, Monica Kacper,
Przybyło Mikołaj, Szma
j Władysław,
Zachara Hanna, Zygmun
t Szymon

Grupa V
Nauczyciel: Kalinowska
Anna
Bieszczad Kajetan, Bogu
sławski Olivier,
Borowska Maja, Cylny Ba
rtosz, Hatala Julia,
Korab Kinga, Noszczyk
Jakub, Nowakowski
Jan, Richtszajd Ksawery
, Śpiewakowska
Oliwia, Widła Jakub, W
iduto Oliwia,
Wiśniewski Wojciech, W
itaszczyk Kacper,
Wojsiat Gabriel.
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Świdnickie obchody
roku Ireny Sendlerowej

Leon
To nieduży, młodziutki, 4-5 miesięczny
szczeniak. Powinien trafić do osoby, która będzie miała dla niego czas. Długa
samotność powoduje, że psiak, który nie
do końca rozumie temat czystości i załatwiania potrzeb fizjologicznych, może niestety utrwalać sobie złe zachowanie i nie
będzie miał szansy się tego nauczyć. Po
drugie, Leon jest psem bardzo emocjonalnym, tzn. że wieloma rzeczami się ekscytuje, interesuje i przeżywa. Trzeba mu
poświęcić czas na naukę zostawania w samotności. Gdy jest wybiegany, jest szczęśliwy i nie zdarza mu się tęsknić, ale kiedy
zabraknie tego czasu na zabawę i pracę
z psem, zaczyna szczekać w samotności.
Leon potrzebuje jeszcze nauki i socjalizacji. Psiak uczy się chodzić na smyczy.
Dużo lepiej radzi sobie na dłuższej, wtedy
pozostaje ona luźna. Lubi kontakt z psami,
ale początkowo ma nieco obawy i boi się.
Dobrze, jeśli znajdzie kompana w nowym
domu. Kontaktów z kotem może się wyuczyć.
Leon jest jak czysta kartka – wymaga zapisania. Pies nie będzie wydany do kojca. Warunkiem adopcji będzie zgłoszenie się na kastrację po ukończeniu 7-9 miesiąca życia.
Luzak
Młody, kilkuletni psiak, niewielkich rozmiarów. Uwielbia głaskanie, sam wpycha się na
kolana i prosi o chwilkę czułości. Przy tym
jest naprawdę grzeczny i delikatny. Zawsze
uśmiechnięty, zawsze merdający ogonem,
pozytywnie nastawiony całą dobę.
Luzak pięknie chodzi na smyczy, to znaczy:
gdy ta się napina, od razu zwalnia i czeka
na opiekuna. Uwielbia węszyć, spacerować. Najchętniej nie wracałby do swojego
boksu. Akceptuje inne psy, nie prowokuje
konfliktów. Koty ignoruje. Zachowuje czystość, szanuje swoje posłanie, nie niszczy.
To psiak domowy, z pewnością kiedyś miał
rodzinę. Jest łagodny, więc może stać się
przyjacielem rodziny z dziećmi.

Foto internet

Przygarnij psiaka

8 czerwca 2017 r. parlamentarzyści w Sejmie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 rokiem Ireny
Sendlerowej, o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka,
Marek Michalak. Świdniccy radni chcą także upamiętnić
tą wybitną postać, która za swoje zasługi została uhonorowana w 1965 roku medalem Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata, w 2003 roku – Orderem Orła Białego,
w 2007 roku – Orderem Uśmiechu.

Alvin
Jest średniej wielkości psem, w przypadku którego adopcja powinna być pomocą.
Nie można oczekiwać od niego, że będzie
przytulaśnym pupilem. Alvin jest psem
bardzo wycofanym i bardzo nieśmiałym,
a każda nachalna próba kontaktu kończy
się paniką. Mimo to Alvin bardzo lubi spacerować i u boku towarzysza – innego psa
chętnie eksploruje teren.
Alvin akceptuje inne zwierzęta, absolutnie
nie może jednak trafić do domu z malutkimi dziećmi. Zachowuje czystość – swoje
potrzeby załatwia na wybiegu. Potrzebuje opiekuna, który podejmie z nim pracę
i oswoi go. Mile widziany inny pies, przy
którym Alvin poczuje się pewniej.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie obchodów roku Ireny
Sendlerowej w gminie miasto Świdnica. Zorganizowany zostanie cykl
wydarzeń, w tym edukacyjnych i kulturalnych, które będą miały na celu
uczczenie kobiety, która w okresie
okupacji uratowała od śmierci około
2 tys. 500 dzieci.
Podczas sesji, która odbyła się
w piątek 23 marca, radni podjęli także
uchwałę w sprawie nadania imienia
Ireny Sendlerowej rondu u zbiegu
ulic Polnej Drogi, Wałbrzyskiej i Jana
Kochanowskiego. Z wnioskiem tym
wystąpili: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, Szkoła Pod-

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

R
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stawowa nr 8 imieniem Kawalerów
Orderu Uśmiechu, Stowarzyszenie
Aktywności Obywatelskiej „Carpe
Diem”, Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Chorych „Serce” i Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy.
Planowane jest również ogłoszenie konkursu pn. „50 lat Orderu
Uśmiechu, rok 2018- Rokiem Ireny
Sendlerowej”, który adresowany będzie do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta, wykonanie
muralu upamiętniającego wybitną
Polkę oraz organizację gali poświęconej pamięci Ireny Sendlerowej.
Oprac. Ak

M

A

aktualności

O wodzie wiedzą wszystko. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy okazali się bezkonkurencyjni w drugiej edycji konkursu „Woda to życie” organizowanego przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Patronem medialnym oraz fundatorem kampanii reklamowej dla zwycięskiej szkoły
była „Moja Świdnica”.

Konkurs odbywał się dwuetapowo. Najpierw młodsi uczniowie
przygotowywali prace plastyczne,
promujące ekologiczne i zdrowe
traktowanie wody. Następnie starsze klasy rozwiązywały test związany z wiedzą o wodzie. W czwartek
22 marca odbyło się wręczenie nagród. - Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Tak naprawdę
chodzi o to, by nauczyć się szanować
wodę. Pomyślcie, co by było, gdyby
woda przestała nagle płynąć w naszych kranach. Kilkugodzinna awaria
nieraz to już jest prawdziwa tragedia
- mówiła prezydent Świdnicy Beata

Foto D. Gębala
ż

Foto D. Gębala

Woda to życie

yc

z

e

Moskal-Słaniewska. - Woda to
wielki skarb. Mieszkamy w Świdnicy, ale opowiem Wam o Malborku.
Tam jest zamek, który nigdy nie został zdobyty, bo tam była woda. Nie
było w nim chorób, bo była woda dodawał Jacek Sochacki, prezes
ŚPWiK.
Nagrodami zbiorowymi są
przyścienne źródełka wody pitnej dla dwóch najlepszych szkół,
oraz dla zwycięskiej szkoły - voucher na kampanię reklamową
o wartości 1 tys. zł do wykorzystania w tygodniku „Moja Świdnica”.
Ak

nia
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Z książkami Marii Kownackiej za pan brat

Finał konkursu czytelniczego odbył się w czwartek 22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wcześniej w poszczególnych placówkach przedszkolnych przeprowadzono pierwszy etap, w którym zostały
wyłonione trzyosobowe drużyny – reprezentacje placówek.
W rywalizacji brały udział dzieci
5, 6–letnie, uczęszczające do najstarszych grup świdnickich przedszkoli.
W konkursie wzięły udział przedszkolaki z trzynastu przedszkoli.
Miejskie Przedszkole nr 6
Niepubliczne Przedszkole „Frajda”
Miejskie Przedszkole nr 14
Miejskie Przedszkole nr 1
Przedszkole Niepubliczne
”Radosny Delfinek”
Przedszkole Miejskie nr 15
Przedszkole Miejskie nr 4
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Publiczne Zgromadzenia PP Sióstr Prezentek

Niepubliczne Przedszkole „Europejska
Akademia Dziecka”
Miejskie Przedszkole Integracyjne
nr 16 „Słoneczko”
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła
Piątka”
Przedszkole Niepubliczne „Promyk”
Po zaciętej rywalizacji jury w składzie:
Ewa Cuban – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Małgorzata
Anklewicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”
Anna Pietrzak – wieloletni bibliotekarz
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży w Świdnicy uznało, że III miejsce
zajęło Niepubliczne Przedszkole „Frajda”,
II miejsce – Przedszkole Niepubliczne
„Promyk”, a pierwsze – ex aequo – pozostałe grupy. Wszystkie uzyskały jednakową ilość punktów.
Prace, które powstały podczas
finału konkursu, można podziwiać
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Franciszkańskiej w Świdnicy.
Ak

Foto D. Gębala

Prace plastyczne oraz sprawdzian wiedzy z treści
książki Marii Kownackiej – przedszkolaki z trzynastu
świdnickich przedszkoli rywalizowały o laur zwycięstwa w konkursie „Dzień dobry Pani Mario”. Jedenaście z nich zajęło ex aequo pierwsze miejsce.

Klasycznie czy nowocześnie? Okazało się, że w naszej bibliotece książek o krokodylach jest dostatek
Dlatego w tym tygodniu polecamy:
Heiney Paul; Chłopaki nie płaczą. A krokodyle?
Krokodyl Arek, Bracia Koala
Ząb Arka, Bracia Koala
Parlak Danuta, Krokodyl
Terlecka Katarzyna, Krokodyl Maks na czekoladowej wyspie
Dahl Roald, Krokodyl olbrzymi
Dzikie zwierzęta – Krokodyl
Nicola O’Byrne, Otwórz bradzo ostrożnie
– uważaj na palce
Co powiecie na kastaniety domowej roboty?
Potrzebujemy:
dwa kapsle
kawałek sztywnego kartonu
kartki:
- zielona „na skórę”
- biała „na zęby”
Odrobina białej i czarnej plasteliny do zrobienia
oczek.
Do dzieła!
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Na wiosnę Wyp
ych
Kryminały dla szukając
wrażeń:
, Tadeusz
Nowy lepszy morderca
A.B., 2018
Cegielski, Warszawa, W.
Rudnicki,
rek
Remedium 111, Ma
Warszawa, Muza, 2018
n, WarszaW domu, Harlan Cobe
wa, Albatros, 2018
ty rodzinTrup na plaży i inne sekre
w, Sine
kó
ne, Aneta Jadowska, Kra

Qua Non, 2018
Gross, KaOcalić jednego, Andrew
18
towice, Sonia Draga, 20

jących
Literatura dla poszuku
:
zy
wied
d, Anne Applebaum,
głó
y
on
Czerw
Warszawa, Agora, 2018
, Wojciech
Na wschód od zachodu
, 218
Jagielski, Kraków, Znak
inrich, WoUmysł kruka, Bernd He
łowiec, Czarne, 2018
KazimiePiastowie od Mieszka do
na Kienrza : miłość i władza, Iwo
18
zler, Warszawa, Lira, 20
AleksanChłopak z Katynia, Jerzy
Agora, 2018
der Wlazło, Warszawa,

Poznali nowe techniki
doradztwa zawodowego

WYPOŻYCZALNIA MULTIMEDIÓW
POLECA

“Wieloaspektowość w doradztwie
zawodowym” – pod takim hasłem
odbyła się w czwartek 22 marca
w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy dolnośląska konferencja poświęcona możliwościom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
doradców zawodowych, nauczycieli
i pedagogów. 14 wyspecjalizowanych trenerów przygotowało panele
dyskusyjne, dzięki którym uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki doskonalenia zawodowego.
-Doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa są w tej chwili bardzo
ważnym aspektem, jeśli chodzi o zmieniającą się gospodarkę. Szybkość tych
zmian powoduje, że musimy przygotować młodzież do podejmowania
elastycznych i zgodnych z potrzebami

dynamicznie zmieniającego się rynku
pracy – mówi dla “Moja Świdnica” dyrektor szkoły Violetta Skibicka.
-Szkolenia w ramach tzw. forum doradztwa zawodowego ziemi świdnickiej
odbywają się w naszej szkole od trzech
lat. 23 października ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy
ówczesnym Gimnazjum nr 4 oraz Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego o wspólnej inicjatywie powołania
forum doradztwa, które miało tworzyć
sieć doradców zawodowych ziemi świdnickiej – tłumaczy wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 Tomasz Całka.
Szkolenia dla doradców służą
przede wszystkim wymianie doświadczeń. W czwartkowej konferencji wzięło udział około 90 osób.
Dg

Foto D. Gębala

FILM
Mężczyzna imieniem Ove
reżyseria: Hannes Holm
gatunek: dramat, komedia
Spokojne szwedzkie miasteczko.
Owdowiały Ove dobiega sześćdziesiątki. Po śmierci ukochanej żony życie straciło dla niego sens. Z dnia na
dzień bohater coraz mocniej pogrąża się w depresji i myślach samobójczych. Pewnego dnia do domu
po drugiej stronie ulicy wprowadza
się małżeństwo z dwojgiem dzieci.
Pierwsze spotkanie Ove z nowymi
sąsiadami nie zwiastuje niczego dobrego – ciężarna Parvaneh taranuje
samochodem skrzynkę na listy należącą do zgorzkniałego samotnika. Wkrótce jednak, nieoczekiwanie
dla siebie samego, Ove zyska nową
przyjaciółkę.

cych
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:
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eszłość, Daniel Steel,
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Dan Brown
tytuł: Inferno
Audiobook
czyta: Jacek Rozenek
czas: 1048 min

go n

FILM
reżyseria: Ron Howard
gatunek: thriller
Świat staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Jeszcze nigdy
architektura i sztuka nie kryły tak
wstrząsających tajemnic. Światowej sławy specjalista w dziedzinie symboli, Robert Langdon,
zmierzy się z największym z dotychczasowych wyzwań. Musi
rozwiązać mroczne zagadki, zanim na Ziemi nastanie Piekło...
Profesor Langdon budzi się
w szpitalnym łóżku. Nie wie,
gdzie się znajduje, nie pamięta, jak trafił do tego miejsca,
ani skąd wziął się tajemniczy
przedmiot w jego marynarce.
Langdon nie ma jednak czasu
na analizę sytuacji. Ktoś próbuje
go zabić. Profesorowi udaje się
uciec ze szpitala w towarzystwie
młodej i inteligentnej lekarki.
Ścigani przez policję i agentów
tajemniczej organizacji próbują
rozwikłać zagadkę. Podążając
tropem podpowiedzi nawiązujących do Dantego, bohaterowie
szukają rozwiązania we Florencji, Wenecji i Stambule.
28.03-12.04.2018 r. |
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Świdnica kulturalnie
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. Osoby, które nie ukończyły jeszcze
18 lat, zapłacą za bilet 1 zł w ramach
promocji „100 groszy na stulecie niepodległości”.

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
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 refleksyjna 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
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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 wydarzenia.
Można je kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl

8 kwietnia
Giełda Staroci
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat 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.
Orkiestra salonowa
8 kwietnia
Książęca Orkiestra Salonowa
Książęca Orkiestra Salonowa powstała
około dwa lata temu z inicjatywy Jerzego Koska. Na początku uświetniała
swoimi koncertami ważniejsze uroczystości, odbywające się w Zamku
Książ takie jak Urodziny Księżnej Daisy
czy nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wałbrzycha Księciu Bolko von
Hochberg. Po jakimś czasie narodził się
pomysł, aby zacząć cykliczne koncerty
w Zamku Książ. Dzięki uprzejmości ówczesnego prezesa Zamku zapoczątkowano Pierwszy Sezon Koncertowy
w Zamku Książ.
W skład orkiestry wchodzą najlepsi
muzycy grający na co dzień w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Są to
osoby zajmujące najwyższe stanowiska w tej orkiestrze.
Orkiestra prezentuje muzykę kameralną wszystkich epok przeznaczoną na
skład smyczkowy. Często zaprasza do
udziału w koncertach najlepszych solistów polskich i zagranicznych, którzy
chętnie przyjeżdżają i uświetniają swoją mistrzowską grą nasze koncerty.
Program koncertu: A.Vivaldi – Wiosna, A.Vivaldi – Alla Rusticca, W.A.Mozart – Divertimento F-dur, G. Holst – Suita
Św.Pawła
8 kwietnia, godz. 18.00, bilety w cenie
25 zł i 20 zł z kartą seniora do nabycia
w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka

12 kwietnia
Kabaret Smile – Bożena i jej mąż
Merlin powracają
To się nadaje do kabaretu” – NOWY
program kabaretu Smile. W tym właśnie programie powraca wyczekiwana
Bożena i jej mąż Merlin. Nowe perypetie tej zwariowanej pary to tylko część
programu Kabaretu SMILE. Cały program to laboratoryjna mieszanka codziennych sytuacji, ponadczasowych
tematów i przerysowanych postaci,
które niesamowicie bawią każdego
z nas. Nowe skecze, piosenki, gagi,
puenty i inne odczynniki tworzą wybuchową reakcję. Na sali co chwila wybucha salwa śmiechu, po której przychodzi chwila zadumy i myśl: „Faktycznie.
Tak jest też w moim życiu!”. Odwiedziny
w szpitalu, zaległości w abonamencie
rtv, współczesne plotki kontra hejterzy, facet w kuchni, życie ulicy, czy też
odmienne pojmowanie rzeczywistości
przez dorosłych i przez dzieci – „to się
nadaje do kabaretu!”. Chcesz poczuć
na własnej skórze z jakich odczynników
korzystają artyści? Przyjdź na spektakl
„na żywo”.
12 kwietnia, godz. 17.30 i 20.30, bilety
w cenie 60 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.

porady

Unieważnienie przetargu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu
doprowadzenie do wyłonienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie
zawarta umowa, jednakże nie zawsze się to udaje.
Jedną z sytuacji, w której do
zawarcia umowy nie dochodzi, jest
unieważnienie postępowania, do
czego zamawiający jest zobowiązany w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle określonych w ustawie
Prawo zamówień publicznych. Do
przesłanek tych należy sytuacja opisana w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający,
składając oświadczenie co do kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, jednocześnie zobowiązuje się przyjąć ofertę
najkorzystniejszą, pod warunkiem,
że zaoferowana cena nie przekroczy podanej przez niego wysokości
środków. Kwotą tą, zgodnie z art.
86 ust. 3 ustawy, musi być podana
przez zamawiającego przed otwarciem ofert, tj. zanim zamawiający
zapozna się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez

wykonawców. Wymogi ustawowe
mają gwarantować przejrzystość
postępowania oraz chronić interesy
wykonawców.
Ustawa wprowadza jednak niewielki wyjątek od zasady, że zamawiający obowiązany jest unieważnić
przetarg w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otóż, nie musi to nastąpić,
jeśli zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.
O tym, czy zamawiający może,
czy nie może zwiększyć kwoty, decyduje jednak sam zamawiający.
Stanowisko to znajduje uzasadnienie w bogatym orzecznictwie.
W jednym z ostatnich wyroków
Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że „konstrukcja i treść art. 93
ust. 1 pkt 4 p.z.p. nie nakłada na zamawiającego bezwzględnego obowiązku zwiększenia brakującej kwoty
dofinansowania, lecz daje zamawiającemu uprawnienie do poszukiwania
dodatkowych środków finansowych.
W konsekwencji bezpodstawnym jest
oczekiwanie, że zamawiający będzie
udowadniał, że jego możliwości finansowe nie pozwalają na zwiększenie

środków finansowych. Nie znajduje
bowiem oparcia w przepisach badanie budżetu zamawiającego, nakazywanie dokonania mu jakichkolwiek
przesunięć w budżecie, dokonania
jednych zakupów kosztem drugich
albo nakazywania wydania na dane
zamówienie kwoty, którą zamierzał
wydać na inne zamówienie” (wyrok
z dnia 22 maja 2015 r., KIO 961/15,
LEX nr 1798019).
Wykonawcy
niejednokrotnie
odwoływali się od decyzji zamawiającego unieważniającej postępowanie, twierdząc, że zamawiający
mógł zwiększyć kwotę przeznaczoną na zamówienie, jednak tego
nie zrobił i niesłusznie unieważnił
postępowanie oraz domagając wyjaśnień i dowodów na to, że zamawiający nie mógł wygospodarować
większej sumy. Stanowisko to nie
znajduje jednak żadnego uzasadnienia, albowiem „to zamawiający
dokonuje oceny, jaką kwotę może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kontrola gospodarowania
środkami finansowymi przez zamawiającego nie należy do kompetencji
uczestników postępowania” (tak Sąd
Okręgowy w Katowicach w wyroku
z 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt XIX
Ga 131/08). Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że celem postępo-

wania o zamówienie publiczne nie
jest nabycie przez jednostkę przedmiotu postępowania „za wszelką
cenę”, ale nabycie go na warunkach
własnej kalkulacji i założonego budżetu na dany cel (tak w przeczeniu
z dnia 20 kwietnia 2015 r., sygn. akt
KIO 694/15) Jest to tym bardziej
istotne, że zamawiający najczęściej
jest podmiotem, który dysponuje
środkami publicznymi, a więc którego wiąże plan finansowy lub budżet.
A skoro to zamawiający, nie wykonawca, ponosi wyłączną odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób celowy
i oszczędny i skoro według jego
oceny nie ma obecnie możliwości
zwiększenia. środków na realizację
zamówienia, to nie można mu robić
z tego powodu zarzutu.

W ubiegłym roku nie miałem pracy
aż do końca listopada. Szczęśliwie
1 grudnia dostałem pracę i podpisałem umowę zlecenie. W lutym
2018 r. mam zaplanowany zabieg
operacyjny. Czy będę miał prawo
do zasiłku chorobowego? Krystian
Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nabywa
prawo do zasiłku chorobowego
z ubezpieczenia chorobowego po
upływie 90 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego.
Do 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się
poprzednie okresy ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub
była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym.
Absolwentom szkół oraz szkół wyższych zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpie-

czenia chorobowego, jeżeli zostali
objęci tym ubezpieczeniem w ciągu
90 dni od dnia ukończenia szkoły
lub uzyskania dyplomu ukończenia
studiów wyższych.
W Pana przypadku nabywa Pan
prawo do zasiłku chorobowego od
1 marca 2018, czyli po wymaganych
90 dniach okresu wyczekiwania.

nia chorobowego niezależnie od
rodzaju zawartej umowy o pracę.
Może to być zarówno umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej
pracy, na czas nieokreślony. W pani
przypadku będzie miała pani prawo
do zasiłku chorobowego od dnia 26
listopada 2017, czyli po 30 dniach
okresu wyczekiwania.

je konto przez Internet. To bardzo
wygodna forma, która nie wymaga
obecności w ZUS, dlatego jeśli do
tej pory nie założyła pani sobie takiego konta proszę to zrobić w czasie najbliższej wizyty w Zakładzie.
Konsultant na Sali obsługi klienta
założy pani i aktywuje takie konto
od ręki. Stan swojego konta, czyli
także wpływ składek, będzie pani
mogła sprawdzić w każdej chwili.

Ż
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Swoją pierwszą w życiu umowę
o pracę podpisałem w dniu 27 października 2017. Ponieważ wcześniej
nie pracowałam, to też nie miałam
ubezpieczenia. Niestety, w dniu 2
listopada 2017 rozchorowałam się.
Kiedy będę miała prawo do zasiłku
chorobowego? Irena
Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, nabywa prawo
do zasiłku chorobowego po upływie
30 dni nieprzerwanego ubezpiecze-

C

Nie jestem pewna, czy mój pracodawca płaci za mnie do ZUS. Jak
mogę sprawdzić, czy nie zalega ze
składkami? Katarzyna
Może pani złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na pani koncie. Taką informację znajdzie pani
również na swoim koncie na Platformie Usług elektronicznych ZUS
bez konieczności składania żadnych
wniosków tylko logując się na swo-
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Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w miłej,
rodzinnej atmosferze życzą dyrekcja
i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
28.03-12.04.2018 r. |
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Przygotowania do rajdu na ostatniej prostej

organizatorzy wydarzenia nie mamy
wpływu na zmiany w regulaminie,
które narzuca Polski Związek Motorowy. Znajdujemy się w grupie
rajdów asfaltowych, gdzie średnia
łączna długość odcinków specjalnych oscyluje około 120 km. Staramy się robić takie konfiguracje asfaltowe, które nie będą monotonne
– tłumaczy dyrektor rajdu Roman
Grygianiec. – Projektując 46. Rajd
Świdnicki Krause, próbowaliśmy
pewne rzeczy urozmaicić. Trasa odcinka specjalnego, który przebiegał
ulicami Świdnicy, wynosiła około 3
km. Tegoroczna próba będzie liczyła ponad 6,5 km. Dzięki temu kibice
będą mogli zobaczyć kierowców
kilkukrotnie w tym samym miejscu.
Będzie to dla nich duża frajda.
- Dla Świdnicy to wielka promocja. Przyjeżdżają do nas najznakomitsi kierowcy z Polski i jest to
dla naszego miasta duży zaszczyt.
Oczywiście nie możemy zapominać
także o publiczności, która z różnych stron Polski, ale także z Europy
tłumnie zjawi się w Świdnicy. Jest to
taki moment w życiu miasta, którym
żyją wszyscy – mówiła miasta Beata
Moskal–Słaniewska.
Daniel Gębala

Rajd Świdnicki Krause to tradycyjnie pierwsza runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Za nami oficjalna
konferencja prasowa poświęcona
zbliżającej się imprezie. Przybyli
goście mieli okazję zapoznać się
ze szczegółami 46. Rajdu Świdnickiego Krause. W spotkaniu,
które odbyło się w środę 21 marca, uczestniczyli: prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska,
starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, dyrektor zarządzający firmy
KRAUSE Tomasz Kotowski oraz
prezes zarządu Automobilklubu
Sudeckiego i dyrektor rajdu Roman Grygianiec. Gośćmi specjalnymi konferencji byli także kierowcy rajdowi - Mistrzowie Polski
Grzegorz Grzyb i Jan Chmielewski.
W związku ze zmianami zaproponowanymi przez Polski
Związek Motorowy tegoroczna
edycja Rajdu Świdnickiego Krause będzie trwała dwa dni, a nie,
jak w latach ubiegłych, trzy. Rajd Świdnicki Krause znalazł się
wśród rajdów krótszych. W kalendarzu tegorocznych RSMP znajduje się pięć takich imprez. Jako

foto: D. Gębala

Czołówka najlepszych kierowców rajdowych w kraju, setki kibiców na trasie i spora dawka motoryzacyjnych emocji. Przed nami 46. Rajd Świdnicki Krause.
Choć tegoroczna edycja imprezy zostanie skrócona,
to organizatorzy dokładają wszelkich starań, by spełnić oczekiwania kierowców oraz kibiców. Wielkie ściganie odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia.

Kalendarz Rajdowych Samochodowyc
h Mistrzostw Polski 2018:
21-22 kwietnia: Rajd Świdnicki-Kraus
e
19-20 maja: Rajd Dolnośląski
9-10 czerwca: Rajd Nadwiślański
29 czerwca-1 lipca: Rajd Śląska
9-11 sierpnia: Rajd Rzeszowski
8-9 września: Rajd Elektrenai (Litwa)
21-23 września: Rajd Polski
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa
Polski:
Sobota, 21 kwietnia
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek
– godz. 17:30
OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR
– godz. 19:03
Niedziela, 22 kwietnia
Start – serwis/wyjazd – godz. 8:00
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląs
ka 35 – godz. 8:00 / 11:15
OS 2/5 Witoszów – Złoty Las 1 / 2 –
godz. 8:30 / 12:00
OS 3/6/8 Walim(x1) – Zagórze 1 / 2
/ 3 (Power Stage) – godz. 9:18 /
12:48 / 15:30
OS 4/7 Jawornik – Kamionki 1 / 2 –
godz. 9:53 / 13:23
Ceremonia zamknięcia rajdu – Świdnic
a, Rynek – godz. 16:20
Historyczne Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Polski
Sobota, 21 kwietnia
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek
– godz. 17:30
OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR
– godz. 20:03
Niedziela, 22 kwietnia
Start – serwis/wyjazd – godz. 9:00
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląs
ka 35 – godz. 9:00 / 12:15
OS 2/5 Witoszów – Złoty Las 1 / 2 –
godz. 9:30 / 13:00
OS 3/6 /8 Walim(x1) – Zagórze 1 / 2
/ 3 (Power Stage) – godz. 10:18 /
13:48 / 16:30
OS 4/7 Jawornik – Kamionki 1 / 2 –
godz. 10:53 / 14:23
Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek
– godz. 17:20

Choć są jeszcze bardzo młodzi, to już
teraz drzemie w nich olbrzymi potencjał. Za nami turniej piłki nożnej rocznika 2011 zorganizowany przez Akademię Piłkarską 13. Łącznie w imprezie
wzięło udział 9 zespołów. Zawody
zostały zdominowane przez drużyny
Polonii-Stali Świdnica, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.
MVP turnieju został Noah Bösch z Polonii-Stali I. Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Szymon Traczykowski
z Polonii-Stali II.
Klasyfikacja końcowa: 1. Polonia-Stal II

Ogromny sukces świdnickiej fighterki! Katarzyna Brzezińska, zawodniczka
UKS Judo Świdnica, wywalczyła srebrny medal podczas rozgrywanych w Bytomiu Mistrzostw Polski juniorek w judo!
– W sobotę 16 marca w Bytomiu w hali
sportowej „Na skarpie” im. Józefa Wiśniewskiego odbyły się Mistrzostwa Polki Juniorów i Juniorek w Judo. W najlżejszej kategorii wagowej kobiet do 44 kg nasz klub
reprezentowała Kasia, która po zaciętych
walkach uległa tylko w finale zawodniczce z Poznania, zdobywając srebrny medal.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
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Świdnica, 2. Polonia-Stal I Świdnica, 3.
UKS Marcinowice, 4. AP Dzierżoniów, 5.
FC Wrocław Academy, 6. Lechia Dzierżoniów, 7. AP 13 I Świdnica, 8. AKS Strzegom, 9. AP 13 II Świdnica
DG

foto: D. Gębala

Srebro Katarzyny Brzezińskiej!

foto: D. Gębala

Skrzaty na boisku!

sukcesów – relacjonuje trener klubu Bartłomiej Zamęcki.
Oprac.

sport

Zostań instruktorem wrotkarstwa
To pierwsze takie wydarzenie
w Świdnicy. W kwietniu na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbędzie się kurs na
instruktora wrotkarstwa. Szkolenie
potrwa sześć dni.
Kurs instruktora wrotkarstwa to
efekt dobrych kontaktów i współpracy ŚOSiR-u i Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich, który jest organizatorem szkolenia. Kurs odbę-

Polonia rozpoczyna
podróż do wymarzonej
pierwszej ligi

dzie się w terminie 9-14 kwietnia. Na
uczestników czeka blisko 50 godzin
teoretycznych i praktycznych zajęć
z zakresu techniki jazdy, specyfiki
poszczególnych konkurencji, doboru sprzętu itp. Szczegóły dotyczące
kursu, warunki uczestnictwa i zapisy
znajdują się na stronie internetowej
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.
Oprac. dg

Foto: Michał Pietrzak

Rekordowa frekwencja i zawodnicy reprezentujący wysoki poziom
sportowy. Z takim wyzwaniem musieli poradzić sobie świdniccy sportowcy podczas Polish Open CUP
oraz Tiger „Kids&Juniors” Open
CUP, które odbyły się w dniach 1718 marca w Dzierżoniowie. Wśród
843 fighterów z Polski, Irlandii i Uzbekistanu znaleźli się zawodnicy
ze Sportowego Klubu Taekwon-do
„Tiger”.
W sobotę podczas międzynarodowego turnieju Polish Open CUP
do rywalizacji przystąpiła pięcioosobowa reprezentacja zawodników
powyżej 10-tego roku życia. Świdnickie tygrysy wywalczyły dwa złote, dwa brązowe oraz jeden srebrny
medal. Warto podkreślić, że w turnieju startowali najlepsi zawodnicy
z całego kraju i zagranicy.

Szczegółowe wyniki:
Zuzanna Klimczak
– 1 miejsce semi contact,
1 miejsce techniki specjalne
Michał Pietrzak
– 2 miejsce light contact
Piotr Butmankiewicz
– 3 miejsce semi contact,
3 miejsce techniki specjalne
Drugiego dnia rywalizacji podczas
Tiger „Kids&Juniors” Open CUP w konkurencjach sprawnościowych startowały dzieci ze Świdnicy w wieku 5-9 lat.
Niedzielne zmagania były również okazją do pierwszych startów dla zawodników i zawodniczek powyżej 10. roku
życia, którzy zaczynali swoją przygodę
w konkurencjach walk sportowych.
W zawodach wzięło prawie 90 zawodników ze Świdnicy. Trenerem sekcji SKT
„Tiger” jest Tomasz Bohuszewicz.
DG

foto: D. Gębala

Tygrysy ze Świdnicy
postraszyły rywali!

Sezon zasadniczy przeszły jak burza. Na 22 rozegrane spotkania aż 19 z nich zakończyło się zwycięstwem świdniczanek. Podopieczne Mateusza
Dąbrowskiego i Magdaleny Sadowskiej zdają sobie
jednak sprawę, że faza play-off rządzi się swoimi
prawami i nawet zdecydowany faworyt może polec
w starciu z teoretycznie słabszym rywalem. MKS
Polonia Świdnica rozpoczyna najważniejszą i najtrudniejszą fazę sezonu. Droga do upragnionego
awansu do 1. ligi jest kręta i długa. Czy biało-zielone
są w stanie wpisać się złotymi zgłoskami w historii
świdnickiego klubu? Odpowiedź poznamy już niedługo. Na pierwszy ogień świdniczanki zmierzą się
z TKS Tychy.
Rywalizacja w pierwszej rundzie play-off będzie się toczyła do
dwóch zwycięstw. MKS Polonia
Świdnica jako najlepsza drużyna rundy zasadniczej zmierzy się
w parze z TKS Tychy (ósma lokata
w sezonie zasadniczym). Pierwsze
spotkanie odbędzie się w sobotę
24 kwietnia w Tychach. Rewanż
tydzień później w Świdnicy. Przy
ewentualnym remisie zostanie
rozegrany dodatkowy mecz, również w naszym mieście.
1. runda fazy play-off,
II liga (grupa 3):
MKS Polonia Świdnica
– TKS Tychy
KS Olimpia Jawor – PLKS Pszczyna
KS Częstochowianka Częstochowa – Impel II Wrocław
MSK Mysłowice
– MKS Sokół Radzionków

turniej o utrzymanie:
Sokół Katowice
– Polonia Łaziska Górne
Polonia Łaziska Górne
– KPKS Halemba
KPKS Halemba – Sokół Katowice
Dwie najlepsze ekipy z grupy 3
II zmierzą się z dwoma najlepszymi
zespołami grupy I. Tam w rundzie
zasadniczej prym wiodła ekipa
SMS-u Police, która w 18 meczach
zaznała tylko dwóch porażek. Tuż
za Policami finiszowały dziewczęta
z KS Spójni Stargard. Drugą część
turniejowej drabinki będą stanowiły po dwa najlepsze zespoły z grupy 2 oraz 4. Wielki turniej finałowy
z udziałem dwóch najlepszych
ekip z każdego półfinału odbędzie
się w dniach 25-27 maja. Awans do
1 ligi wywalczy zwycięzca całego
turnieju oraz prawdopodobnie zespół z drugiego miejsca.
28.03-12.04.2018 r. |
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