Świdnica zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
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Rekordowa zbiórka
charytatywna!

str. 19
Konstelacja gwiazd sportu po raz kolejny zameldowała się w Świdnicy, by nieść pomoc potrzebującym. Za nami siódma
edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej, organizowanego przez Fundację Łączy nas Football. Tym razem dochód zebrany z licytacji oraz sprzedanych cegiełek zostanie przeznaczony na rehabilitację utytułowanego pięściarza Mariusza
Cendrowskiego. Tegoroczny turniej okazał się rekordowy. Łącznie udało się zebrać prawie 80 tysięcy złotych!
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Dofinansowanie na modernizację
systemów grzewczych w Świdnicy –
wnioski do końca stycznia

Miasto Świdnica, wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej
przystąpiło do przygotowania wspólnego wniosku o przyznanie dotacji
unijnej na wymianę kotłów opalanych
paliwem stałym na bardziej przyjazne
środowisku źródła ciepła. Wszyscy
świdniczanie zainteresowani przyznaniem dotacji w ramach projektu pn.
„Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej” mogą składać wnioski do końca stycznia tego roku.

Przypomnijmy, że w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np.
wymiana kotła, instalacji grzewczej) w
budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych
w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą
mogli otrzymać dotację na poziomie
ok. 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25
tys. zł dla budynku jednorodzinnego

i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku
wielorodzinnym (wartości mogą ulec
zmianie).
Deklaracje można złożyć za pośrednictwem internetu, korzystając z adresu
http://swidnicamiasto.badanie.net/ lub
w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację drogą elektroniczną w pierwszej kolejności
muszą Państwo uzyskać hasło, które
udostępniać będzie pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu

Miejskiego w Świdnicy, pod adresem e-mail: infrastruktura@um.swidnica.pl lub
telefonicznie - 74/ 856 28 80. Formularz
drukowany zgłoszenia dostępny jest w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju
313 oraz na stronie www.um.swidnica.pl
w zakładce „Kawka – mądrze ogrzewamy w Świdnicy”.
Projekt zyskał aprobatę innych samorządów i kolejne gminy zgłaszają
akces do projektu pn. „Poprawa stanu
powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
Podczas ostatniego spotkania w Świdnicy, która jest liderem programu, włodarze kilkunastu samorządów wyrazili
chęć udziału w tej inicjatywie. - Projekt
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy. To pokazuje, że nie jest im obojętna jakość powietrza, jakim na co dzień oddychamy. Podobnie jest również w innych miejscowościach, dlatego w ślad za nami idą kolejne gminy, które widzą zapotrzebowanie
dla tego projektu również u siebie. Spoczywa na naszych barkach, jako lidera
projektu, bardzo duża odpowiedzialność.
Jestem przekonana, że poradzimy sobie
z tym zadaniem – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Ten wart kilkanaście milionów złotych projekt, to jeden z ostatnich, jakie
Aglomeracja Wałbrzyska będzie realizować w unijnej perspektywie 2014
-2020. Gminy, będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej już przygotowują
wstępne założenia pod kolejny okres
finansowania, który rozpocznie się w
2021 roku.

Bolko II Świdnicki na złoconej monecie
Pod koniec 2018 roku miasto Świdnica we współpracy z Mennicą Sudecką
wydało okolicznościową monetę z wizerunkiem księcia Bolka II Świdnickiego zwanego Małym. Inspiracją do wydania numizmatu była przypadająca na
2018 rok 650. rocznica śmierci świdnickiego księcia i jej obchody zorganizowane w dawnej stolicy Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, a także opracowywana przez Referat Turystyki Urzędu
Miejskiego koncepcja transgranicznej
trasy turystycznej poświęconej Bolkowi II Małemu i Piastom Świdnickim.
Na awersie monety umieszczono
wizerunek Bolka II Świdnickiego wraz z
napisem „Bolko II Świdnicki. Książę Piastowski 1310-1368, rewers zaś przedstawia herb używany przez świdnickiego
księcia. Monety wykonywane są z zachowaniem tradycyjnych metod menniczych – stemple grawerowane ręcznie,
monety wybijane tłokami menniczymi.
- Jest to nowy i ciekawy produkt regionalny, który dołączył do uzupełnianej systematycznie kolekcji numizmatów związanych z Piastami Świdnickimi, cieszących
się dużym zainteresowaniem zarówno
turystów jak i kolekcjonerów. Moneta z
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wizerunkiem Bolka II Świdnickiego, wspaniałego władcy, uznawanego przez historię
za bardzo sprytnego polityka i dyplomatę,
będzie również interesującą pamiątką dla
fanów serialu „Korona Królów”, w którym
świdnicki książę wraz z żoną Agnieszką,
małą bratanicą Anną – późniejszą cesarzową rzymską oraz swoim dworem pojawia się bardzo często – mówi Sylwia
Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu
Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Monetę upamiętniającą Bolka II
Małego można zakupić w Świdnicy, w
mieście będącym niegdyś stolicą potężnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego,
którym władał i które z sukcesem rozwijał wspomniany książę - znakomity polityk i dyplomata. Dostępna jest w mieszczącym się w Rynku punkcie Informacji
Turystycznej. Nabyć ją można w cenie
10 zł za sztukę. Oprócz niej w Informacji
Turystycznej można zakupić - w cenie 8
złotych za sztukę – pamiątkowe, umieszczone w blistrze, średniowieczne floreny
wybijane w Świdnicy za czasów Bolka II
Świdnickiego. Moneta ta jest kopią florena książęcego z Mennicy w Świdnicy (z
około 1351roku). Jej awers zawiera stylizowany kwiat Lilli BOLCO DVX SWY-

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

D(nitz), a na rewersie umieszczona jest
postać świętego Jana, S(anctus) IOHANNES B. Sprzedaż okolicznościowego florena prowadzi także świdnickie Muzeum
Dawnego Kupiectwa, do którego warto
zajrzeć, gdyż na jednej z wystaw stałych
można obejrzeć oryginał tej monety oraz
inne eksponaty dotyczące Bolka II Świdnickiego i jego czasów.
Do kolekcji numizmatów związanych z Piastami Świdnickimi dojdzie

niebawem – jeszcze jedna moneta - z
wizerunkiem Anny Świdnickiej, która
ma zostać wyemitowana z okazji przypadającego na 2019 rok jubileuszu 680.
urodzin świdnickiej księżniczki. Ma być
ona gotowa w czerwcu, kiedy to odbędą się w mieście wydarzenia związane z
tym jubileuszem – m.in. konferencja popularno-naukowa oraz duże wydarzenie
plenerowe - I Międzynarodowy Śląski
Turniej o Pierścień Anny Świdnickiej.
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Wręczono „Certyfikaty uśmiechu”
Przypomnijmy, że świdnicki program obejmie od tego roku szkolnego dzieci z grup „zerówkowych”
wszystkich
przedszkoli,
punktów
przedszkolnych i klas 0 oraz 1 szkół
podstawowych. Łącznie w dwuletnim okresie realizacji będzie to około
1000 dzieci. Grupa ta została wybrana
zgodnie z sugestiami lekarzy stomatologów, ze względu na kształtowanie nawyków oraz stan uzębienia.
- Próchnica znów stałą się plagą
społeczną. Brak systemowej opieki
stomatologicznej, dedykowanej dzieciom, jest wielkim niedopatrzeniem
systemu opieki zdrowotnej. Na razie
jedynym rozwiązaniem jest przejęcie
tego obowiązku przez samorządy –
mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Odbyło się już 8 spotkań edukacyjnych dla rodziców i opiekunów
prawnych dzieci we wszystkich świdnickich publicznych i niepublicznych
przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
Przeprowadzono także 50 zajęć edukacyjnych dla dzieci
grup „0” oraz klas I, podczas których
najmłodsi uczyli się m.in.: jak prawidłowo szczotkować zęby i jak ważna
dla zębów jest zdrowa dieta. Przekazano 1008 sztuk szczoteczek i kubeczków dla dzieci uczestniczących
w zajęciach. Wśród uczniów klas I
przeprowadzono 159 badań diagnostycznych. Sprawdzono stan uzębienia dzieci i przekazano te informacje
rodzicom, którzy otrzymali tzw. „Certyfikaty uśmiechu”.

Ponad 150 wykonanych badań oraz ponad 1000 rozdanych szczoteczek i kubeczków – to
pierwsze efekty prowadzonego przez miasto Świdnicę programu „W Świdnicy bez próchnicy”. Na zlecenie gminy projekt od września 2018 roku realizuje Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii PROXIMA. Wszystko zaczęło się od akcji informacyjno – edukacyjnych, związanych z przeciwdziałaniem chorobie próchnicy u najmłodszych
świdniczan. Uczestniczą w nich nie tylko dzieci, ale także rodzice i nauczyciele. Na ten cel
miasto przeznaczy ponad 253 tys. zł, w ubiegłym roku wydatkowano już około 41 tys. zł.

foto: SP nr 105

W tym roku odbędzie się jeszcze
lakowanie zębów trzonowych, bądź
uzupełnienie go w zębach wcześniej
już lakowanych.

Skorzystaj z bonifikaty i przekształć
użytkowanie wieczyste we własność
Do końca tego roku świdniczanie będą mogli przekształcić prawo
użytkowania wieczystego we własność z 99% bonifikatą – tak uchwalili radni na grudniowej sesji Rady
Miejskiej. Dotyczy to nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
(w których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne). W
Świdnicy przekształceniem objętych
może zostać 561 działek i ponad 1700
osób.

Fakt przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie potwierdzony w drodze zaświadczenia. Zostaną one doręczone dotychczasowym użytkownikom wieczystym
drogą pocztową w ciągu najbliższych
kilku miesięcy. Zgodnie z ustawą z dnia
20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów, organy
zobowiązane są do wydania takich zaświadczeń do 31 grudnia 2019 roku. Dokument ten przesłany zostanie osobom
uprawnionym, a także przekazany do

nia o przekształceniu. Z bonifikaty będą
mogły skorzystać osoby, które mają uregulowany stan prawny nieruchomości
oraz nie mają zadłużenia wobec Gminy
Miasto Świdnica z tytułu należności stanowiących dochód budżetu miasta – dodaje Małgorzata Synowiec, dyrektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy i Powiatowego Biura
Geodezji i Katastru w Świdnicy.
Z tytułu przekształcenia dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste zmieni się w opłatę przekształceniową (pozostanie ona w tej samej wysokości), będzie
obowiązywała przez okres 20 lat. Można ją
uiścić jednorazowo i z tego tytułu zostanie
przyznana bonifikata w wysokości 99%.

Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy – pokój 227 i 228, nr
telefonu 74/ 856 28 82, 74/ 856 28 84.

- Zamiar wniesienia jednorazowej
opłaty należy zgłosić pisemnie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego zaświadcze-

Łącząc się w bólu
z Panem

codzienna
porcja informacji na

Henrykiem Ratajem

mojaswidnica.pl

składamy wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

reklama

Mamy

Członkowie i Zarząd
Rady Miejskiej SLD
w Świdnicy

Członkowie i Zarząd
Rady Powiatowej SLD
w Świdnicy
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Przyjęto budżet miasta
Świdnicy na 2019 rok

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 21 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2019 rok. 13
radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu, a 5 było przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć
253 989 185 zł, a wydatki 253 989 185 zł – jest to po raz pierwszy od lat budżet zrównoważony, nie zakładający deficytu. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

- Jest to po raz pierwszy od wielu lat
budżet zrównoważony, który nie zakłada
deficytu. Pomimo tego prezydent miasta
nie rezygnuje z inwestycji, przeznaczając ponad 36 milionów złotych głównie
na rozbudowę i przebudowę lokalnych
dróg. W projekcie budżetu widać również, jak duża kwota przeznaczona jest
na programy finansowane z udziałem
środków UE i pozyskanie ich w kwocie
13,7 mln zł. Działania te, to konsekwentna polityka prowadzona od początku
poprzedniej kadencji prezydent miasta
i pracowników Urzędu Miasta – mówił.
Radny Fasuga mówił także o zwiększonych wydatkach na oświatę, co powinno zapewnić spokojne funkcjonowanie świdnickich placówek oświatowych. Nie pozwoli to jednak na pokrycie kosztów reformy edukacji, która w
roku 2019 osiągnie punkt kulminacyjny
i będzie bardzo dotkliwa personalnie
dla nauczycieli, a finansowo dla miasta.
Radny Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych PO.
- Na dużą pochwałę zasługuje
zrównoważenie budżetu. Zauważamy
też znaczący wzrost dochodów z podatku PIT w 2018 roku i planowany na
przyszły rok ich wzrost, co daje obraz,
że mieszkańcy Świdnicy stają się zamożniejsi. Duże środki przeznaczono na
inwestycje drogowe m .in. na przebudowę al. Niepodległości, modernizację ul.
Chłopskiej, Traugutta i Franciszkańskiej.
To inwestycje bardzo potrzebne ale zdajemy sobie sprawę, że nie do końca wystarczające w naszym mieście – powiedział radny.
Dodał także, że radnych klubu PO
martwi niepewność, co do znaczących
kosztów utrzymania ze względu na
planowany wysoki wzrost cen energii
elektrycznej oraz niepewność w oświacie wywołana chaosem zrzuconym na
samorządy, co jest skutkiem wdrażania
reformy systemu edukacji.

Wybrane zadania
inwestycyjne planowane
na 2019 rok

Ponad 36 milionów złotych
na inwestycje
Miasto
zaplanowało
kwotę
36 249 989 zł na inwestycje.
- Taki kształt projektu budżetu gwarantuje stabilność finansową miasta i
jednocześnie pozwala nam na realizację
kolejnych dużych i mniejszych inwestycji
na które czekają mieszkańcy Świdnicy. To
modernizacja Parku Młodzieżowego, to
pierwszy etap przebudowy alei Niepodległości czy też remonty ulic: Traugutta,
Chłopskiej, Franciszkańskiej oraz przebudowa chodników i budowa zatok parkingowych – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Środki
przeznaczono
przede
wszystkim na infrastrukturę drogowo-

-chodnikową. Miasto realizować będzie
nadal program dotacji do remontów dla
właścicieli obiektów zabytkowych, a także
dotychczasową politykę mieszkaniową,
czyli remonty pustostanów i modernizację budynków komunalnych.
- Kolejny rok dbamy o zrównoważony rozwój miasta. Wydatki dotyczą każdej
sfery życia. Realizować będziemy zarówno
te duże zadania inwestycyjne, jak również
szereg mniejszych, ważnych dla lokalnych
społeczności – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Pozytywne stanowiska klubów
radnych koalicji
W imieniu klubu „Świdnica ponad
podziałami” głos zabrał radny Tomasz

Kempa, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2019 rok projekt budżetu
miasta.
- Przygotowany dokument umożliwia spojrzenie na potrzeby mieszkańców
przez pryzmat całego miasta. Jest to
budżet oparty na aktualnych możliwościach finansowych świdnickiego samorządu. Gwarantuje on trwałość funkcjonowania miejskich instytucji, zapewnia
kontynuowanie rozpoczętych jak i wdrażanie nowych inwestycji. Istotna jest rozbudowa infrastruktury, budownictwo ale
również przestrzeń aktywności lokalnej i
wspieranie rzeczywistych procesów rewitalizacyjnych – mówił radny Tomasz
Kempa.
Stanowisko klubu radnych SLD
przedstawił Rafał Fasuga.

◾ Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego
◾ Przebudowa alei Niepodległości
– I etap
◾ Przebudowa ulic: Franciszkańska,
Traugutta, Chłopska
◾ Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych
◾ Przebudowa chodników w mieście
◾ Rewitalizacja przestrzenno społeczna miasta - przebudowa ul.
Siostrzanej oraz śródmiejskiej
przestrzeni wewnątrz kwartałów
ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39 – 40
◾ Budowa dróg rowerowych – kolejny etap
◾ Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Pogodnej

Marek Michalak, który w grudniu
zakończył swoją pracę na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka, jeszcze
przed odejściem postanowił odznaczyć czworo świdniczan medalami
Obrońcy Godności Dzieci. Medale
wręczono podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 21
grudnia.
Odznaka Honorowa za Zasługi dla
Ochrony Praw Dziecka jest zaszczytnym, wyróżnieniem za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw
dziecka. Jest to wykonany w meta-
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lu srebrzony i oksydowany medal. Na
stronie licowej widnieje portret Janusza
Korczaka oraz hasło Infantis Dignitatis
Defensori (Obrońcy Godności Dzieci).
Na stronie odwrotnej medalu umieszczono napis: Rzecznik Praw Dziecka
oraz wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu. Medal został ustanowiony
przez Prezydenta RP w 2013 r. na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.
21 grudnia medale trafiły do: Danuty Sekuły, Beaty Moskal-Słaniewskiej,
Violetty Mazurek oraz Ewy Góreckiej.

foto: D. Gębala

Medale za działalność
na rzecz dzieci
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Rozmawiali
o biznesie

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Nowy parking przy
szpitalu „Latawiec”

potrzeb pacjentów, ich rodzin czy też
pracowników szpitala – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Zadanie wykonała firma P.P.U.H.
„DROG-ZIEM” ze Stanowic. Jego koszt
to ponad 656
tysięcy złotych. To
wspólne przedsięwzięcie miasta i powiatu, który wydatkował na ten cel 100
tys. zł.
To kolejna już miejska inwestycja w
tym rejonie miasta. Przypomnijmy, że w
ubiegłym roku przy skrzyżowaniu ulic
Korczaka i Leśnej powstały nowe ciągi
pieszo-rowerowe oraz pętla autobusowa, a także sieć kanalizacji deszczowej
i oświetleniowej. Wybudowano chodniki
z kostki betonowej i ścieżki rowerowe o
nawierzchni bitumicznej. Posadowiono
także nowe energooszczędne lampy ledowe.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Na terenie pomiędzy szpitalem „Latawiec” a ulicą Korczaka powstał nowy
parking. Wybudowano 63 miejsca postojowe i zainstalowano nowe oświetlenie uliczne.
- Kolejne dodatkowe miejsca parkingowe w tym rejonie miasta to odpowiedź na liczne apele świdniczan. Od
lat mieszkańcy sygnalizowali konieczność rozbudowy parkingu przy szpitalu.
Obecny był zbyt mały i nie zaspokaja

Rozpoczęcie własnego biznesu
to spore wyzwanie. O przedsiębiorczości, możliwościach pozyskiwania
środków zewnętrznych oraz przysługujących ulgach ze świdnicką
młodzieżą rozmawiali 3 stycznia
przedstawiciele Urzędu Miejskiego i
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Wydarzenie odbyło się w Galerii
Fotografii w ramach spotkań z cyklu
„Mapa projektów 20+ 30+40+”. Przedsięwzięcie to seria warsztatów, w
których biorą udział przedstawiciele
samorządów, jednostek miejskich,
młodzież szkół średnich oraz zainteresowani świdniczanie. Wszystko po
to, by wspólnie kreować przestrzeń, w
której żyjemy – inaugurować imprezy,
wydarzenia sportowe czy kulturalne.
Dodatkowo od stycznia w ramach
“Mapy projektów” odbywać się też
będą cyklicznie warsztaty biznesowe
dla tych, którzy rozpoczęli lub planują
rozpocząć działalność gospodarczą.
Kolejne spotkanie zaplanowano
na 17 stycznia na godz. 16.00. Tematem będą „Pierwsze kroki w biznesie
– część II”.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Czystsza woda w basenie
Szkoły Podstawowej nr 4

i linię wodną. Ponadto jego regularne
użytkowanie w dużym stopniu ogranicza
zużywanie chloru i innych preparatów
chemicznych używanych do uzdatniania
wody basenowej.
- Zakończono niezwykle ważną inwestycje z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci i innych osób korzystających
z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4.
Mogą pływać w wodzie, która spełnia
najwyższe standardy. Zdajemy sobie
sprawę, że cały budynek wymaga
remontu.
Aktywnie
poszukujemy
środków na jego termomodernizację –
mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
W trakcie trwania inwestycji podjęto decyzję o wymianie istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterującej, której
stan techniczny nie zapewniłby bezpieczeństwa jej eksploatacji i mógłby
stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących lub użytkowników obiektu.
Prowadzony remont zakończył się w
połowie grudnia.

reklama

Dzieci korzystające na co dzień z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Świdnicy mogą od stycznia 2019 roku
pływać w znacznie czystszej wodzie.
Wszystko dzięki modernizacji, jakiej
poddana została instalacja technologii
uzdatniania wody. Koszt inwestycji wyniósł niewiele ponad 360 tys. zł.
Basen przy szkole numer 4 w
Świdnicy funkcjonuje od 1993 roku i od
tamtego czasu nie przeprowadzono
żadnych
prac
modernizacyjnych
dotyczących
uzdatniania
wody
i
wymiany urządzeń. Częste awarie i
przestarzałe urządzenia powodowały
problemy z ciągłością użytkowania
obiektu. W ramach prowadzonej
inwestycji wymieniono system filtrowania wody, zgodny z najnowszymi normami, co w efekcie sprawi, że czystość
wody ulegnie znacznej poprawie. Zakupiono również specjalistyczny odkurzacz, bez którego funkcjonowanie
basenu nie byłoby możliwe. Urządzenie czyści zarówno dno, a także ściany
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Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi darmowych porad prawnych będą świadczone każdej osobie fizycznej,
która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Do tej pory, ustawodawca znacznie ograniczał zakres osób, które mogły korzystać z darmowego poradnictwa prawnego. Od 1 stycznia
2019 roku poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nowe usługi, tj. nieodpłatna mediacja (mediacja będzie świadczona w wybranych
miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich
punktach od stycznia 2020) oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie mają być stopniowo
wprowadzane w coraz większej liczbie punktów, a
docelowo powinno być świadczone podczas około
jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie.
Na czym polega nieodpłatna pomoc
prawna?
Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą
nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej
„osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o
których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we
wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.
Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, które obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
zmierza do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W
razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego
realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
W zakres poradnictwa obywatelskiego może
wchodzić również nieodpłatna mediacja.
źródło: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
prawne w powiecie świdnickim

Nowością jest konieczność wcześniejszej rejestracji
wizyty w punkcie. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 74 85 00460. Nowością jest też możliwość dojazdu osoby udzielającej pomocy prawnej do osoby,
która ze względu na niepełnosprawność ruchową nie
są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Takie osoby mogą
zgłaszać taką potrzebę pod numerem 74 85 00 460.
Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej
pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.
(Od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. punkt czynny od godziny 12.00 do godziny 16.00)
2. Punkt przy ul. Kościuszki 2w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00, we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00, w czwartek i piątek w godz.
9:00 – 13:00.
3. Punkt przy ul. 1-go Maja 7w Jaworzynie Śląskiej, w którym
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00.
4. Punkt przy ul. Głowackiego 4w Świdnicyprowadzony jest przez
organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum
Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny: w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 13:00, we
wtorek w godz. 12:30 – 16:30, w środę w godz. 12:00 – 16:00, w
czwartek w godz. 11:00 – 15:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

1. Punkt przy Placu Wolności 19w Dobromierzuprowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie
Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17,
58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny: w poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00, we wtorek w godz. 15:00 - 19:00, w środę w godz. 08:00 - 12:00,
2. Punkt przy ul. Żeromskiego 27w Świebodzicachprowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa
17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny w czwartek i piątek w godz. 15:00 - 19:00,
3. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2w Marcinowicachprowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w
Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.
12:00 - 16:00, środa i piątek w godz. 8:00 - 12:00.
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Kadencja pełna
wyzwań
O podsumowaniu minionej kadencji i planach na kolejne lata, rozmawiamy z prezydent
Świdnicy, Beatą Moskal-Słaniewską.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Zmiany w darmowych
poradach prawnych

Przełom roku to zawsze czas
podsumowań. Rok 2018 był tym
bardziej szczególny, że był rokiem wyborczym. Zwycięstwo
spektakularne, 70 procent poparcia. Jak, mając to na uwadze,
oceniłaby Pani te ostatnie cztery
lata?

- Na pewno była to kadencja pełna wyzwań. Wiele sfer wymagało uporządkowania, jak np. cała polityka mieszkaniowa,
przygotowanie planu i rozpoczęcie remontów obiektów sportowych, rewitalizacja
terenów zielonych, a także przemyślane
i kompleksowe remonty infrastruktury
chodnikowej i drogowej. Przed nami było
też to największe zadanie – wykorzystanie

Wzrost
wydatków
na inwestycje o

73%

2007-2010 - 100,154 mln zł
2011-2014 - 130,467 mln zł
2015-2018 - 226,489 mln zł

134

tytuły
inwestycyjne
w ciągu 4 lat

środków zewnętrznych, głównie unijnych.
Ten szczyt sięgania po pieniądze unijne,
zarówno z Aglomeracji Wałbrzyskiej, jak
i innych programów, w których Świdnica
po dofinansowanie aplikowała, to były
lata 2017-2018. Nigdy nie jest tak, że uda
się wykonać plan w 100 %, ale myślę, że
większość tych zadań zostało zrealizowanych. To widać, kiedy przechadzamy
się, czy przejeżdżamy przez miasto. Ilość
inwestycji drogowych, wyremontowane
pustostany, nowe obiekty użyteczności
publicznej, ogromna ilość zmodernizowanych terenów zielonych, remonty zabytkowych kamienic ze wsparciem miasta
– to mieszkańcy widzą i to był jeden z czynników, że realizowany przeze mnie program ocenili pozytywnie, powierzając mi
funkcję prezydenta na kolejną kadencję.

Największy sukces tamtej kadencji to…

- Największym sukcesem było to, że nie
tylko pracownicy Urzędu Miejskiego, ale
też innych jednostek miejskich są jednym,
świetnie współpracującym teamem. Każda z miejskich instytucji potrafiła zaangażować się w ten wielki program rozwoju
Świdnicy. To, że udało się w pracownikach tych instytucji wzbudzić entuzjazm
i kreatywność. Skuteczne zarządzanie
miastem nigdy by się nie udało, gdyby
nie współpracownicy, ich zaangażowanie
i wspólna wiara w to, że razem możemy to
miasto zmieniać na lepsze.

Największa porażka…

- Może nie porażka, ale temat, który bardzo leży mi na sercu, to ciągle nierozwią-

263

zadowolone rodziny

144

wyremontowane
pustostany

71

mieszkań
w formule TBS

22

mieszkania
komunalne

26

mieszkań
socjalnych

zany problem gospodarki mieszkaniowej.
Bardzo staraliśmy się przyspieszyć terminy
i ilość remontów pustostanów. Wybudowaliśmy jeden budynek socjalny, oddaliśmy dla świdniczan 26 mieszkań socjalnych, 22 mieszkania komunalne, ponad 70
w formule TBS, wyremontowaliśmy ponad
140 pustostanów, ale to wciąż okazuje się
za mało. Jest wiele rodzin, które oczekuje
na własne M. Bardzo bym chciała, żeby kolejka oczekujących na mieszkanie wyraźnie się zmniejszyła. Dotyczy to szczególnie
mieszkań pod wynajem dla ludzi średniozamożnych, którzy nie chcą ich kupować.
To przede wszystkim mieszkania w formule
TBS i lokale mieszkalne budowane przez
miasto. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i na pewno jest to obszar wymagający

aktualności
ogromnej pracy. Więc może nie porażka,
ale poziom satysfakcji jest wciąż za mały.

Za nami sesja budżetowa. Budżet na rok 2019 jest zrównoważony, ale nie wykluczający inwestycji. W planach m.in. modernizacja Parku Młodzieżowego,
I etap przebudowy Alei Niepodległości. Kiedy te zadania
będą realizowane?

- Jeśli chodzi o aleję Niepodległości,
jesteśmy przygotowani do ogłoszenia
przetargu na wyłonienie wykonawcy I
etapu. Przypomnę, że jest to fragment od
pl. Wolności do ul. 8 Maja, do Szkoły Muzycznej. Równolegle przygotowywana jest
dokumentacja kolejnych dwóch etapów.
Natomiast, jeśli chodzi o Park Młodzieżowy, to jesteśmy na etapie przygotowywania koncepcji. Wśród innych ważnych
przedsięwzięć, które chcielibyśmy rozpocząć w pierwszej połowie roku są remonty
ulic: Traugutta, Chłopskiej i Franciszkańskiej. Na pewno w tym czasie rozpoczną
się też zadania związane z rewitalizacją
budynków komunalnych, na które pozyskaliśmy pieniądze z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Chodzi m.in. o kilka kamienic przy ul.
Przechodniej, Żeromskiego i Spółdzielczej.

Uda się w najbliższym czasie
rozpocząć remont basenu?

- Przygotowujemy się do drugiego przetargu, licząc na to, że tym razem uda się
wyłonić wykonawcę, który spełni nasze
warunki finansowe. Niestety, za pierwszym
razem się nie udało. Podkreślę, że nie tylko
nam. Inne samorządy też miały problemy z
wyborem realizatorów inwestycji. W Jaworze prace rozpoczną się dopiero po piątym
przetargu. Na pewno z tego remontu nie
zrezygnujemy. Basen odkryty jest w Świdnicy potrzebny, cały czas to podkreślam,
jako miejsce bezpiecznego odpoczynku
dla dzieci i dla całych rodzin, wypoczynku
niedrogiego.

- To jest też moje marzenie. Bywam często na imprezach i widzę, jak bardzo jest
potrzebna hala widowiskowo-sportowa
z prawdziwego zdarzenia, z dużym zapleczem. Niestety, jest to bardzo duży
wydatek i nie będziemy się do niego
przymierzać wcześniej jak za dwa lata.
Jest to obiekt potrzebny w Świdnicy,
ale nie chcę dzisiaj składać żadnych
deklaracji co do terminów. Musimy po
pierwsze dokończyć wszystko to, czego się podjęliśmy, dokończyć poważne
remonty dróg i dopiero wtedy myśleć o
kolejnych dużych inwestycjach.

77 mln zł
pozyskanych środków
zewnętrznych

46
mln zł

środki unijne

31

mln zł

środki krajowe

Poza inwestycjami, jakie jeszcze
wyzwania czekają w tej kadencji?

Czy świdniczanie mogą liczyć na
remont basenów krytych?

- Przed tym nie uciekniemy. Basen przy
ulicy Równej wymaga modernizacji części zaplecza, być może uda się z czasem
rozbudować obiekt o część rekreacyjną dla rodzin. Natomiast naszym dużym
zmartwieniem jest basen przy Szkole Podstawowej nr 4, który wymaga termomodernizacji i modernizacji części zaplecza,
szczególnie szatni, sanitariatów. Zmodernizowaliśmy stację filtrów. Szukamy środków zewnętrznych na realizację kolejnych
etapów. Według obietnic rządu mają pojawić się fundusze na termomodernizację
obiektów publicznych i wtedy chcielibyśmy
z takich pieniędzy skorzystać. Remont będzie bardzo drogi, koszty wyniosą zapewne
nie mniej niż 10 milionów złotych, bowiem
jednocześnie trzeba wykonać także termomodernizację sali gimnastycznej.

Wielu świdniczan marzy o nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej? Czy to marzenie
uda się spełnić?

Nowe radiowozy
dla świdnickiej policji

- Na pewno ten rok będzie bardzo trudny, jeśli chodzi o sferę edukacji. To jest
ten krytyczny czas, kiedy dopiero po
ukończeniu przez dzieci trzeciej klasy
gimnazjów i całkowitym wygaszeniu
tych szkół zmierzymy się ze stanem zatrudnienia, z napełnieniem budynków
uczniami, z takim poukładaniem systemu edukacji, by służył on dzieciom.
Chcę to zrobić w taki sposób, by odbyło
się to w jak najmniejszym stopniu kosztem dotychczasowych pracowników. To
będzie wyzwanie na rok 2019. Cały czas
też jako gmina realizujemy rzeczy,
które do nas nie należą, ale które są
bardzo ważne, czyli cała sfera edukacji zdrowotnej, czy aktywności
obywatelskiej. To uświadamianie
sobie, że jesteśmy częścią tego
miasta, jesteśmy za nie odpowiedzialni, czy to biorąc udział w
Budżecie Obywatelskim, segregując odpady, reagując na akty
wandalizmu, czy wreszcie biorąc
udział w wyborach samorządowych.
Na pewno będę wspierać wszystkie
pomysły dotyczące sportu, rekreacji i
kultury.

Wspomniała Pani o budżecie
obywatelskim. Czy czekają nas
jakieś zmiany?

- Warto będzie przedyskutować ten temat
z nowymi radnymi. Aktywność ludzi w tym
zakresie jest bardzo mała. Sama formuła
głosowania, która została przez nas zmieniona, która wydłużyła czas oddania głosu, dała możliwość głosowania w różnych
formach - niewiele zmieniła, jeśli chodzi o
frekwencję.

Na zakończenie zapytam o prywatne plany Beaty Moskal-Słaniewskiej?

- Praca jest dla mnie bardzo ważna i daje
mi ogromną satysfakcję. Nie liczę godzin,
które w niej spędzam, ale postanowiłam
sobie, że zacznę wyraźniej odgraniczać
sferę zawodową od prywatnej. Chcę znaleźć czas nie tylko dla rodziny, bo to robić
potrafię, ale przede wszystkim dla siebie.
Prezydent musi być w dobrej formie, więc
więcej czasu poświęcę na sport, ćwiczenia,
basen, na to, żeby złapać oddech. I to jest
mój osobisty plan na ten rok.

24

km

wyremontowanych chodników

52

inwestycje drogowe
na łączną kwotę

40 mln zł

10

km

nowych ścieżek
rowerowych

Kasy fiskalne

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy wzbogaciła się o dwa nowe samochody. Pojazdy już trafiły na wyposażenie jednostki. Kluczyki do radiowozów w imieniu własnym oraz starosty
powiatu świdnickiego, przekazała
prezydent miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Zakup aut został dofinansowany ze środków budżetu miasta
oraz powiatu świdnickiego.
Dwa nowe w pełni oznakowane radiowozy trafiły do funkcjonariuszy z wydziału prewencji oraz ruchu drogowego.
Stuczterdziestokonny Opel Mokka oraz
dwustukonny Opel Astra już niedługo
rozpoczną patrole po drogach powiatu
świdnickiego
- Zawsze to podkreślam, że policjant
bez odpowiedniego wsparcia technicznego niewiele zdziała. Dlatego tak bardzo jesteśmy zadowoleni z przekazanych
nam nowych radiowozów i bardzo dziękujemy samorządom za wsparcie w ich
zakupie. Pozwoli to nam skuteczniej pra-

cować i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu – mówi komendant KPP w Świdnicy, podinsp. Andrzej
Dobies.
Zakup radiowozów nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia ze strony miasta oraz powiatu świdnickiego.
Samorządy na ten cel przeznaczyły po
42 tys. zł. - Wspólnie ze starostwem powiatowym co roku staramy się przeznaczyć pieniądze dla świdnickiej policji
w celu usprawnienia ich wyposażenia.
Podobnie jak środki, które przekazujemy
na patrole ponadnormatywne. Działania
te w bezpośredni sposób przekładają się
na poprawę bezpieczeństwa w cały regionie, o co tak często apelują mieszkańcy
miasta i powiatu – podkreśla prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Nie tylko świdnicka jednostka otrzymała na swoje wyposażenie nowe radiowozy. W sumie na początku 2019 roku 44
samochody trafiły do jednostek garnizonu dolnośląskiego.

Świdnica ul. Grodzka 15, tel: 74/858-29-10
11-24.01.2019 r. |

Świdnica

7

reklama

foto: UM Świdnica

Dobór optymalnych rozwiązań
Wsparcie przy instalacji
Serwis podczas użytkowania

aktualności

Świdnica zagra
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Kwestow
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Świdnica przyłącza się do Wielkiej

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjno-

ści, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić
pomocy medycznej najciężej chorym
dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś
blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju.
W placówkach tego rodzaju szczegól-

nie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie,
które daje lekarzom i personelowi
medycznemu jak najlepsze możliwości
diagnozy i leczenia najtrudniejszych
przypadków.

Orkiestrowy weekend

W Świdnicy granie rozpocznie się w
sobotę 12 stycznia. W związku z tym, że
niedziela 13 stycznia jest niedzielą niehandlową, wszystkie licytacje zaplanowano dzień wcześniej. Odbywać się one
będą w Galerii Świdnickiej w godzinach
od 13.00 do 18.00. Kwestowanie i wydarzenia towarzyszące zaplanowano już na
niedzielę 13 stycznia.

IV Świdnicka Moto Orkiestra też
zagra!

Ryk silników, zapach benzyny, szybka jazda, licytacje i wiele innych atrakcji! A wszystko to w szczytnym celu! IV
Świdnicka Moto Orkiestra odbędzie się
13 stycznia tradycyjnie na osiedlu Zawiszów przy ul. Bolesława Krzywoustego. –Licytujemy koszulki z autografami
gwiazd sportu samochodowego, plakaty
i pamiątki z rajdowych tras oraz wiele
innych gadżetów. Tradycyjnie wozimy
chętnych. Każda złotówka trafia dla
dzieci. Zapraszamy kierowców z naszych
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imprez. Zawsze to okazja pogadać o
planach na 2019. Ruszcie swoje maszyny i przybywajcie. Start o godz. 11.00.
– zapowiadają organizatorzy charytatywnej imprezy.
Rokrocznie akcja towarzyszy ogólnopolskiemu finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cały dochód
uzyskany z Moto Orkiestry trafi na konto
fundacji.

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY PROGRAM
12 stycznia 2019 r. –
Galeria Świdnicka
◾ godz. 11.00 -17.00 Twórcze budowanie z klocków lego
◾ godz. 13.00 otwarcie, występ zespołu MAŻORETKI PRIMA
LICYTACJE:
◾ 13.00 – 14.00 – BLOK I
◾ 15.00 – 16.00 - Blok II
◾ 17.00 – 18.00 - Blok III
13 stycznia 2019 r.
◾ godz. 9.00 – 14.00 – Giełda staroci,
numizmatów i osobliwości, Rynek
◾ godz. 11.00 – 16.00 – MOTO Orkiestra, ul. B. Krzywoustego, Osiedle Zawiszów w Świdnicy
◾ godz. 17.00 – 20.00 – Koncerty zespołów m.in.: TOXIde (rock), Comin
(metal), Paranoja Hotel (blues)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 w Świdnicy, wstęp wolny
Kwestować będzie 160 wolontariuszy.
Gorącymi posiłkami wspierają wolontariuszy Pączkarnia Świdnica, Piwnica
Ratuszowa i Bar Gar.

aktualności

Szarych Szeregów zależy od wsparcia finansowego WFOŚ i w ŚPWiK powstają właśnie dokumenty aplikacyjne.
Tradycyjnie ekipy posuwać się będą w
ślad za miejskimi inwestycjami drogowymi: sieć wodna i kanalizacyjna zostanie wymieniona na ul. Środkowej, Traugutta i pod fragmentem al. Niepodległości, kontynuowana będzie wymiana sieci
w rejonie ul. Wałbrzyskiej. Po wymianie
sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej
przyjdzie pora na nowy kolektor sanitarny w tym miejscu.

foto: ŚPWiK

kanalizacji. Inwestycje obejmują nie tylko
to, co tkwi w ziemi. - Wpływ na komfort
świdniczan będzie miał zakupiony dla
firmy mobilny generator o mocy 200 kW,
który w przypadku poważnych awarii
zasilania zapewni nieprzerwaną pracę
świdnickich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a ekologicznych efektów trzeba upatrywać w modernizacji reaktorów
wytwarzających biogaz w zawiszowskiej
oczyszczalni – mówi Agnieszka Prątkielewicz, kierowniczka działu inwestycji.
W tym roku będzie podobnie, choć są
jeszcze dwie duże inwestycje, wykraczające poza pięciomilionowy plan inwestycyjny. Pierwsza to modernizacja
miejskiego kąpieliska otwartego, której
losy powinny być znane w II kwartale,
kiedy, jak się zakłada, powinien zostać
rozstrzygnięty przetarg. Druga – budowa kolektora sanitarnego wzdłuż ul.

foto: ŚPWiK

Miliony na inwestycje ŚPWiK

w ul. Częstochowskiej, ul. Strzelińskiej,
Łukasińskiego, na osiedlu Słowiańskim.
Świdnickie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji wykorzystuje
liczne miejskie inwestycje drogowe, by
unowocześnić swoją infrastrukturę. Ekipy
spółki modernizujące sieć wodociągową
i kanalizacyjną były widoczne podczas
przebudowy ul. Pogodnej, Wałbrzyskiej,
Kraszowickiej, Kliczkowskiej i Wodnej,
nowatorską metodą uszczelniony został
kolektor sanitarny w Parku Centralnym.
Na ulicy Siostrzanej w tym roku kontynuowane będą prace nad modernizacją

foto: ŚPWiK

Wielomilionowe inwestycje, realizowane od lat przez ŚPWiK, są dla większości świdniczan widoczne tylko przez
chwilę, kiedy wokół wykopu pojawiają
się barierki z logo spółki. Jednak ich
efekty są odczuwalne dla każdego i
będą jeszcze zauważalne dla kolejnych
pokoleń.
Ponad pięć milionów złotych warte
były inwestycje poczynione w zapewnienie wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa dostaw wody w minionym
roku. Nowy wodociąg pociągnięty został wzdłuż ul. Wrocławskiej od mostu,

Masz dług w Bibliotece?
Tym razem dobrze się składa.
Wpłać datek na WOŚP i wejdź
w Nowy Rok bez długu.
Więcej szczegółów:
Czytelnia, 74 640 09 37

Grupa AA
„U Billa i Boba”

Świdnica
ul. Bolesława Chrobrego 4
Klub Abstynenta (wejście od ul. Marii Konopnickiej).

Akcja prowadzona będzie w sobotę 12 stycznia 2019 r.
Przyjdź do biblioteki, oddaj książkę tam, gdzie ją wypożyczyłeś,
a datek wrzuć do puszki w Czytelni na I piętrze, p. 202.

Spotykamy się w każdy
poniedziałek o godz. 1800
11-24.01.2019 r. |
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21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka

z tej okazji moc życzeń d la Was
od Waszych najbliższych.

Babci Krysi i dziadkowi Zbyszkowi,
żeby dożyli 100 lat, życzy Wiktoria.
Babci Ewie i dziadkowi Zenkowi życzę
dużo, dużo zdrówka, dużo pieniędzy,
żeby ich szefowie byli dobrzy w pracy.
Julia Paruch.
Wszystkiego najlepszego, zdrowia i
szczęścia dla babci Tereski i dziadka
Piotrka życzy Krysia Koniuch
Mojej babci Danusi i dziadkowi Adamowi najlepsze życzenia w dniu ich
święta składa Zuzia Barszczewska
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Babci i Dziadka dla babci Eli i dziadka
Henryka składa Maja Klaja

Babciu Krysiu i Dziadku Piotrku, dziękuję za Wasze serca pełne miłości i
troski i życzę dużo zdrowia, szczęścia,
radości każdego dnia - kochający
wnuczek Robercik Głębocki.
Dla Czesławy i Czesława Piekielnik życzenia zdrowia, spokoju, miłości, sportu śle wnuczka Jola.
Kochana Babciu Gabrielo! Z okazji
Twojego Święta chciałabym złożyć Ci
najserdeczniejsze życzenia. Życzę Ci,
abyś potrafiła czerpać radość z każdego momentu i doceniała go. Jak
mówią, życie to dar, więc korzystaj z
niego. Realizuj swoją pasję, którą jest
podróżowanie. Uśmiechaj się szczerze i bądź silną i niezależną kobietą,
tak jak zawsze. Znajdź trochę czasu
dla Siebie podczas jesieni życia. I odpocznij od problemów, którymi żyje
świat. Wiktoria Zięba
Droga Babciu Aniu, chciałabym, żebyś
przyjechała do mnie z Ukrainy. Życzę
Ci, żebyś była zdrowa i szczęśliwa, żebyś długo żyła i miała dużo prezentów.
Kira Budnik
Kochana Babciu Gosiu, kochany
Dziadku Jacku, z okazji Waszego
Święta życzę Wam samych słonecznych dni. Chciałabym, żebyście byli
zawsze weseli i uśmiechnięci. Wiktoria
Bernatowicz
Droga Babciu Teresko, życzę Ci z
okazji Twojego Święta dużo zdrowia
i długich lat życia. Przesyłam Ci dużo
buziaków i przytulasów. Emilia Poroś
Droga Babciu Grażyno i drogi Dziadku
Waldku, życzę Wam, żebyście spełnili
swoje marzenia, a przede wszystkim
życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia.
Jesteście moimi kochanymi Dziadkami, bardzo się cieszę, że Was mam.
Ania Kozmowska

Droga Babciu Teresko, życzę Ci z okazji Twojego Święta dużo zdrowia i pomyślności. Kubuś Lorek
Drogi Dziadku i droga Babciu, życzę
Wam pogodnych dni i dobrych sąsiadów. Pozdrawiam Bartek Pieńkowski

Wszystkiego najlepszego i
dużo
zdrowia dla babci Danuty Lachowicz i
dziadka Staszka życzy Wojtek
Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, jak najwięcej uśmiechu
i żeby nigdy nie zachorowali babcia
Jadzia i dziadek Czesiek. Tego życzy
Sebastian Szawiel

Kochani Dziadkowie, z okazji Waszego
Święta życzę Wam zdrowia i szczęścia.
Chciałabym, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia i żebyście byli ze
swoich wnuków bardzo dumni. Ania
Matveieva

Dziadkowi Bronkowi ze Starego Jaworowa i babci Bożence wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i żeby już nigdy nie złamali nogi życzy Bartek Siwek

Kochana Babciu Lidio, kochany Dziadku Henryku, życzę Wam dużo zdrowia,
szczęścia i żebyście spełnili swoje marzenia. Zosia Kaczmarek

Wszystkiego dobrego z okazji Dnia
Babci i Dziadka, dużo zdrowia i dobrego roku dla babci Ani i dziadka Gieńka
życzy Maks Dzieciątkowski

Kochana Babciu, kochany Dziadku,
życzę Wam dużo zdrowia i pomyślności. Chciałabym, żebyście mieli dużo
miłości, pamiętajcie, że bardzo Was
kocham. Całusy Sandra Bakun

Babci Edycie życzę najwięcej zdrowia
i wszystkiego najlepszego. Dziadkowi
Marianowi życzę zdrowia, szczęścia.
Bartek Karkoszka.

Kochana Babciu Teresko, kochany
Dziadku Włodku, życzę Wam dużo
miłości, zdrowia i przyjemnych chwil.
Oraz aby nigdy smutek u Was nie zagościł. Wanessa Orłowska
Życzę Ci Babciu dużo zdrowia,
szczęścia
i
słonecznych
dni.
Chciałbym, żebyś długo żyła. Kuba
Zwoliński

Babci Joli i dziadkowi Józkowi życzę
wesołego nowego roku i żeby byli
zdrowi. Babci Jadzi i dziadkowi Mirkowi życzę, żeby byli szczęśliwi i też wesołego nowego roku. Igor Trepka
Dziadkowi Ryśkowi, żeby znowu nie
złamał nogi i żeby go mniej bolało.
Babci Bożence, żeby nie musiała ciągle sprzątać domu i się zajmować
dziadkiem i żeby dziadek ją ciągle nie
męczył życzy Maks Krupka.

Dla kochanej Babci Fili. Życzę Ci zdrowia, dużo odpoczynku i żebyś była zawsze radosna!!! Bardzo Ciebie ściskam
i całuję. Tymek Budzyń

Dziadkowi Bogdanowi i babci Reni
życzę dużo zdrowia i radości. Maks
Krupka

Dla Babci Uli i Dziadka Tadka najlepsze życzenia: dużo zdrowia i szczęścia
życzy kochająca wnuczka Oliwia Katyńska

Babci Rogowskiej i dziadkowi Bronkowi wszystkiego najlepszego, żebyście
mieli dobry cały rok i nie chorowali.
Kuba Pogoda.

Kochana Babciu, kochany Dziadku,
dziś Wam przynoszę po jednym kwiatku, do tego dokładam serdeczne życzenia, niech Wam się spełnią wszystkie marzenia – Adrian Milanowski

Babci Zosi i dziadkowi Jackowi, oraz
babci Jasi i dziadkowi BENKOWI zdrowia, szczęścia i żeby szybko wyzdrowieli i żeby nowy rok przyniósł im dużo
szczęścia. Tego życzy Marcin Keler

Kochana Babciu, kochany Dziadku, z
okazji Waszego Święta chcę dać Wam
dużo prezentów, życzę pięknych marzeń i dobrych przyjaciół. Oliwier Trzaska

Kochanej Babci Wiesi z okazji Jej święta życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i
szczęścia – Oliwier i Marcel Bizoń

Kochana Babciu i kochany Dziadku,
z okazji Waszego Święta życzę Wam
dużo zdrowia i żebyście byli radośni.
Anastasiia Zabudko

Najwspanialszej Babci Ani, Dziadkowi
Mirkowi 100 lat życia i zdrowia oraz
zadowolenia z wnucząt życzy Szymon
Smalec

Babci Eli życzę dużo zdrowia, żeby była
wesoła, bogata i żeby przychodziła po
mnie do szkoły. Babci Ani życzę, żeby
była zdrowa i żeby jeszcze trochę żyła,
bo ma już 80 lat. Babci Ewie życzę
zdrowia i żeby mnie odwiedzała i była
najlepszą babcią na świecie. Dziadkowi Witkowi i Edkowi życzę wszystkiego
najlepszego. Kuba Kasztelaniec

Drodzy Dziadkowie, z okazji Waszego Święta życzę Wam dużo zdrówka.
Bartek Klat

Dla najukochańszej Babci Jasi i Dziadka Bogdana z okazji Ich święta składam życzenia 100 lat życia i szczęścia
– Kuba Galiński

Dla babci Gosi i dziadka Janka od
Joanny. Z okazji Dnia Babci i Dziadka
daję Wam buziaka.

Babci Ali i babci Broni, oraz dziadkowi
Tadkowi zdrowia, szczęścia i dużo radości życzy Ola Biros.

Dla Babci i Dziadka od wnusi Zuzanny
Lelas. Życzę Wam dużo zdrowia, żebyście byli tacy, jak jesteście. Dużo marzeń, mniej pracy i chodźcie do kościoła.

Kochana Babciu, życzę Ci, żebyś była
zdrowa i szczęśliwa. Erika Hlyvenko
Kochana Babciu, kochany Dziadku,
chciałabym, żebyście mieli same radosne dni. Przesyłam Wam buziaki.
Julia Biernacka

Kochany Dziadku i kochana Babciu, z
okazji Waszego Święta życzę Wam,
żebyście byli zdrowi i radośni. Pozdrawiam Norbert Charuży
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Droga Babciu Jasiu i Dziadku Czesiu!
Z okazji Waszego Święta życzę Wam
zdrowia, odpoczynku, dużo radości i
spełnienia marzeń. Milenka Gładysz

Dziadkowi Jankowi życzę, żeby miał
dużo pieniędzy i żeby nigdy nie zachorował, a babci Marcie życzę, żeby dziadek się nie denerwował na nią i żeby
miała dużo pieniędzy. Michał Małecki
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Babciu Halinko i Dziadku Mietku życzę
Wam wszystkiego najmilszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Amelka
Rojewska
KOCHANI DZIADKOWIE!!!
Z okazji Waszego Święta, życzą wam
dużo radości wnuczęta;
By się najskrytsze marzenia ziściły;
Aby uśmiech nie znikał z Waszych
twarzy
A Wasze serduszko niech ciągle miłością żarzy!
Kochamy Was!!!
Wysyła: Karolina Partyczna kl.VI B SP
4 :)
Babciu, niech Twe życie płynie bez
goryczy i smutku, a najskrytsze marzenia niech dojdą do skutku. Bądź
szczęśliwa i radosna, jak kwiat promienna, serdeczne dziś składam Ci
Babciu życzenia – Natalka.
Najukochańszej Babci – Halinie zdrowia, spełnienia marzeń i aby przez cały
rok trwało Twoje święto – Paula.
Zdrowia i szczęścia kochana Babciu z
okazji Twego święta – Oliwka.
Droga Babciu uśmiechnij się przecież dzisiaj jest Twój dzień dlatego
przesyłam całusa mocnego życząc
Ci szczerze wszystkiego dobrego –
Wiktoria.
Babciu, w dniu Twojego Święta, życzę żebyś była zawsze uśmiechnięta,
szczęśliwa, zdrowa, do żartów skora
– Twoja Ewunia. I jeszcze polecimy razem samolotem – obiecuję :-)
Kochanemu Dziadkowi Edwardowi
– dużo zdrowia i dni bez smutków i
zmartwień – kocham Cię bardzo - Ola.
Cudownym, wspaniałym, kochanym,
niezastąpionym Babci – Alinie i Dziadkowi – Józefowi życzenia samych cudnych dni, dużo zdrowia i miłości – życzą Ola, Rafał i Kinga.
Wszystkiego najpiękniejszego w Dniu
Babci i w całym roku i w kolejnych latach – po prostu Babciu bądź. Kochamy Cię mocno! Ewa i Agnieszka.
Zawsze byliście, jesteście i będziecie
najwspanialszymi babciami i dziadkami we wszechświecie. Dziękujemy Wam za to, że codziennie siebie
ofiarujecie, za troskę i cierpliwość,
za ciepło, którego nie znajdziemy w
żadnej innej osobie, za miłość i opiekę. Jesteście dla nas miłością i ciepłą
ostoją. Najwspanialszym babciom Basi i Irence oraz dziadkom - Włodkowi i Pawłowi życzenia składają
Lena, Olaf i Emil Płoczyniak.
Kochanym babciom: Joli i Jagodzie
oraz dziadkom: Ryszardowi i Jurkowi
życzę dużo zdrowia, miłości, radości
oraz uśmiechu na twarzy każdego
dnia. Wasz kochający wnuk Kuba Rutkowski
Ukochanej Babci, która zawsze mnie
wspiera, życzę zdrowia, szczęścia,
wszystkiego dobrego. Babciu, jesteś
najlepszą osobą na świecie. Kocham
Cię. Wiktoria Pogoda
Ukochanym Dziadkom –Ani i Zbyszkowi, którzy wspierają mnie i pomagają na każdym kroku mojego życia,
składam najszczersze życzenia, aby
wszystkie wspólne dni były pięknymi
chwilami, aby dopisywało Wam zdrowie i spełniały się Wasze marzenia.
Wasza kochająca wnuczka Dominika
Bazyluk
Najszczersze życzenia dla moich ukochanych Dziadków z okazji nadchodzącego święta życzy Julia Betlej

aktualności
Ukochani Dziadkowie, życzę Wam
długiego życia, dziękuję za wszystko,
co zrobiliście i robicie dla wszystkich,
a zwłaszcza dla mnie. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka dużo zdrowia i radości
życzy Janek Krzyżaniak
Ukochanym Dziadkom! Dziadkowi
Józkowi, który zawsze naprawiał mi
zabawki i Babci Eli, która zawsze piekła dla mnie ciasta i śpiewała piosenki,
życzę zdrówka, radości i samych cudownych dni w dniu Waszego święta.
Wasza wnuczka Wiktoria Podleśna.
Kocham Was mocno.
Kochanej Babci i Dziadkowi wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i radości, mniej kłopotów, więcej czasu dla
wnucząt. Życzę Wam wszystkiego,
co najlepsze z okazji zbliżającego się
święta. Kochająca Karolina Kozieł

Najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia zdrowia i radości swoim Kochanym Babciom i Dziadkom życzą dzieci
z klasy 2b SP nr 8 w Świdnicy.
Dla babci Eli i dziadka Jacka dużo
zdrowia, szczęścia i radości w tym
szczególnym dniu życzy Helenka.
Dla babci Zosi i dziadka Adama dużo
radości, zdrowia i szczęścia w tym
szczególnym dniu życzy Helenka.
Wszystkiego najlepszego dla Babci
Marii i kocham Cię na całe serduszko!!
Bez Ciebie bym nie wiedział, co mam
zrobić ze swoim życiem i Ciebie tak
kocham, że Ciebie całuję w każdym
dniu 10000000 razy! Życzy Hubert
Rybak Babci Marii Serafin
ŻYCZENIA OD KLASY OA
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 8 W ŚWIDNICY DLA
KOCHANYCH BABĆ I DZIADKÓW

Dla kochanej babci Józi Gradowskiej  Życzę Ci, Babciu, samych radosnych i spokojnych dni, dużo zdrowia, którego potrzebujesz oraz życzliwości. Bądź z nami jak najdłużej!
Twój wnuk Marcin Kowalski

Fabian B. życzy swoim Babciom i
Dziadkom dużo zdrowia i miłości od
wnucząt.-Kochamy WAS!

Dla babci Stasi i Barbary z okazji Dnia
Babci wszystkiego najlepszego życzy
Ala Bąk

Dużo zdrowia dla Kochanej Babci
Gosi , Babci Wandzi, Dziadka Krzysia i Dziadka Zbyszka od Borysa.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka moim kochanym babciom - Janinie i Grażynie
oraz dziadkom - Andrzejowi i Jerzemu
dużo zdrowia i radości życzy Oliwia
Maj

Ksawery życzy dużo zdrowia dla
kochanej Babci Kamy i Dziadka Andrzeja i drugiego dziadka Andrzeja.
Dużo zdrowia dla kochanej Babci
Dany, Babci Teresy, Dziadka Tadka i
Dziadka Ryśka od Damiana G.

Mojej kochanej Babci Marii życzę
dużo zdrówka i słońca. Kocham Cię
Angelina Naumenko

Kamil G. życzy dużo zdrowia
kochanym: Babci Kazi, Babci Halinie,
Dziadkowi Krzysiowi i Dziadkowi
Januszowi i Babci Fredzi z Dziadkiem.

Dla Halinki i Stasia Z okazji Dnia Babci i
Dziadka życzę Wam dużo zdrowia, radości i samych słonecznych dni Olivia
Koselska

Życzenia zdrowia i dużo radości dla
kochanej Babci Ali, Babci Marysi,
Dziadka Wiesia - od Błażeja G.

Kochana Babciu Zosiu, Ty jesteś jak
słońce. Uściski. Dawid Skowera
Dla Babci Jagody wszystkiego najlepszego i dużo całusów od wnuczki Ewy
Bartusiak
Kocham Was Babciu i Dziadzio, żyjcie
100 lat Franio Kościołek
Chociaż nasz SYNEK jest jeszcze malutki, to wysyła już całuski do BABĆ I
DZIADKÓW, czyli do naszych rodziców
- ANIA I MARCIN z Bielawy
Babciu Zosiu coś Ci dam, jedno SERCE
które mam, a w tym sercu DUŻY FIAT.
BABCIU ZOSIU ŻYJ 100 lat - Kochany
Krzyś!

Stasiu K składa życzenia zdrowia
i szczęścia: Babci Basi, Dziadkowi
Zbyszkowi, Babci Bogusi i Dziadkowi Jurkowi.
Dużo zdrowia i szczęścia dla kochanej Babci Zosi i Dziadka Mariana
- życzy Konrad L.
Mikołaj M. życzy dużo zdrowia i
szczęścia dla kochanej Babci i
Dziadka ze Świdnicy i Kochanej
Babci i Dziadka z Kalisza.
Kochanym Babciom i Dziadkom ze
Świdnicy i z Pieszyc życzę dużo zdrowia i szczęścia - Jaś N. Kocham WAS!
Rafał życzy swoim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia i miłości od wnucząt.- Kochamy WAS!
Lena T. bardzo kocha Babcię Janinę
i życzy Jej dużo zdrowia i pociechy
z wnucząt!

BABCIU BARDZO CIĘ KOCHAM, LUBIĘ SIĘ DO CIEBIE PRZYTULAĆ Lenka, Borysek, Ksawciu, Polka, Olek,
Fabianek, Damianek, Rafałek, Kamilek, Staś, Błażejek, Konradek, Mikołaj,
Jasiu !!!!!

Dużo zdrowia dla kochanej Babci Eli, Babci Jadzi, dziadka Tadka i
Dziadka Staszka życzy Olek W.

DZIADKU MÓJ KOCHANY - TYLE RADOŚCI ZE SPOTKAŃ Z TOBĄ!
Lenka, Borysek, Ksawciu, Polka, Olek,
Fabianek, Damianek, Rafałek, Kamilek, Staś, Błażejek, Konradek, Mikołaj,
Jasiu !!!!!

Kochani Babciu Basiu i Dziadku Zbyszku, z okazji Waszego Święta życzymy Wam dużo zdrówka, szczęścia i
pociechy z wnuczek. Kochamy Was...
Hania i Amelka Surosz.

Mały Staś życzy swojej Babci Bożence i Dziadkowi Bolkowi dużo miłości,
zdrowia wspólnych spacerów i wypraw w góry.
Kochanej Babci Eli i Dziadkowi Jasiowi wszystkiego najlepszego z
okazji Waszego Święta życzy Hania
Szabat.
Najdroższym Babciom Danusi i Grażynce, najukochańszym Dziadkom
Adamowi i Kazikowi wszystkiego, co
najpiękniejsze - Małgosia i Basia.

Dużo szczęścia i zdrowia dla Babci
Eli, Babci Danusi ,Dziadka Frania i
Dziadka Wojtka od Poli W.

Dziękuję,
życząc
wszystkiego
najlepszego z okazji Nowego Roku.
Pozdrawiam, Ewa Biedroń.
Dla Kochanych Babć i Dziadków! Dużo
zdrowia,uśmiechu, radości z wnuków i
spełnienia marzeń. Życzą dzieci z kl. 3 c.
SP nr 8
Lenka Zielińska-Kusiak życzy Babci Wiesi i Dziadkowi Andrzejowi dużo zdrowia.
Dla Babci Marzenki i Dziadka Rysia
dużo zdrówka życzy Emilka, Igor, Mateuszek Adamczyk.

Kochanej Babci Zosi dużo zdrowia i spełnienia marzeń życzy ALICJA I KRZYŚ :-)
Dziadkowi Czesławowi dużo zdrowia
życzy Alicja i Krzysztof :-)
Kochanej Babci Jasi dużo zdrowia życzy Alicja i Krzyś :-)
Kocham Cię Babciu, Kocham Cię Dziadku. życzę DUŻO ZDROWIA - zgadnij
kto? - chodzę do ZERÓWKI W SP NR 8
Kochana babciu, kochany dziadku, dziś Wam przynoszę po jednym
kwiatku. Do tego dokładam serdeczne życzenia, niech Wam się spełnią
wszystkie marzenia! Dla Babci Basi i
Dziadka Bogusia - Szymuś Janas
Z okazji dnia Babci i dziadka życzę moim
babciom Hani i Joli oraz dziadziusiom
Mietkowi i Romkowi dużo zdrowia i pieniążków. Abyście spełnili swoje marzenia. Wasi wnukowie Andrzej i Artur

Najpiękniejsze życzenia od dzieci
z klasy pierwszej SP 8 dla:
babci Uli, babci Gieni i dziadka Mariana od Szymona Bereziuka.
babci Eli, babci Wandzi i dziadka
Zbyszka i dziadka Miecia od Jakuba
Mikołajczaka
babci Marysi, babci Stasi , babci Reni, dziadka Staszka i dziadka
Władka od Hani Kubisztal
babci Marysia , babci Wiesia, dziadka Henia od Igorka Grudzińskiego
babci Jadzi, babci Wandzi, babci Stasi oraz prababci i dziadka od
Ksawerego Kołodziejczyka
babci Marysi, dziadka Huberta i od
Huberta Rybaka
babci i dziadka od Błażeja
babci Eli, dziadka Bolka od Emilki
Paluszek
babci Krysi, babci Halinki, babci Danusi i dziadków od Julci Kuc

Wszystkiego naj, naj, naj dla babci Ani
i dziadka Michała życzy Błażej Cieśla.

babci Basi, babci Tereski, dziadka
Wiesia i dziadka Zbyszka od Amelki
i Hani Surosz

Dla kochanej babci Gieni i Uli oraz
dziadka Mariana z okazji ich święta
wszystkiego najlepszego, spełnienia
marzeń i dużo zdrowia życzy kochający wnuk Szymonek Bereziuk

babci Krysi, babci Krysi, dziadka
Julka i dziadka Rysia od Anastazji
Kowalonek

Uczniowie z klasy I c SP 8
składają najserdeczniejsze
życzenia swoim
Babciom i Dziadkom.
Alicja Suliga – babci Chrysuli i Marysi,
Lena Ludwik – babci Gosi i dziadkowi
Jurkowi,
Aleksander Ruciński – babci Krysi i
dziadkowi Tadkowi,
Oskar Ożóg – babci Jasi i dziadkowi
Włodkowi,
Alan Filek – babci Uli, babci Danusi i
dziadek Jaś,
Julek Gąszowski – babci Bożence i
dziadek Sylwek,
Ania Gołuch – babci Krysi i dziadek
Jurek,

babci Marysi, babci Joli, babci Wandzi, babci Loni dziadka Gienia i
dziadka Ryszarda od Olafka i Filipka
Dziewiczkiewiczów
babci Eli, babci Marysi, dziadka
Mirka od Tomka i Kacperka Czerwiaków
babć i dziadków od Arturka i Andrzejka Rzeczkowskich
babci Jadzi, dziadka Józka i dziadka
Kazia od Jakuba i Kingi Skrzypacz
babci Basi, babci Grażynki, dziadka
Jurka i dziadka Rysia od Oli Soroki
prababci Ani oraz prababci Janiny,
babci Basi, dziadka Bogusława od
Szymona Janasa - Słowy
babci Joli, babci Zeni, babci Haliny
dziadka Zbyszka, i dziadka Zdzicha
i dziadka Stasia od Ani Hołyńskiej

Alan Szukalski – babci Joli i dziadek
Zygmunt,

babci Ali, prababci Kazi , dziadka Wiesia od Majeczki i braciszka
Ignasia Łukasiewicz

Franciszek Ośka – babci Elżbiecie i
dziadek Antoni,

babci Ireny i dziadka
Knapik

Lena Jakubczyk – babcia Teresa i
dziadek Wacek,

babci Renatki , prababci Hani, babci Steni, dziadka Andrzeja i dziadka
Rysia od Weroniki i Michała Czerniak

Szymon Ignasiak – babci Joli i dziadek Grzesiek,
Aron Hałajda – babci Jadzi i dziadek
Staszek,
Franciszek Chmielewski – babcia Teresa, dziadek Franek i dziadek Kazik,
Tymoteusz Szymczak – babci Cecylii
i dziadek Bogdan,
Oliwia Aniszewska – babcia Barbara i
dziadek Heniek,
Patrycja Ramut – babci Halince i dziadek Leszek,
Hanna Samek – babcia Urszula i dziadek Marian,
Aleksander Kalemba – babcia Danusia i babcia Urszula, dziadek Lech,
Iwo Antos – Ciupin – babci Ani i dzadek Marek,
Martyna Kramarczuk – babci Krysi i
dziadek Franek.
Kochani Dziadkowie, sto lat życia w
zdrowiu, szczęściu i miłości życzy
Wojtek Chrzan
Kochanemu dziadkowi Janowi Chodnikowi moc najgorętszych życzeń
zdrowia przesyłają kochające wnuczki.

od Nikolki

babci Krysi, dziadka Józka od Oli i
Kuby Badury
babci Ani, babci Eli, dziadka Zbyszka od Karolka Walczaka
babci Gieni, babci Ani i dziadków od
Pawełka, Szymona i Piotrusia Wilczyńskich
Kochanej babci Eli i dziadkowi Jackowi
z okazji Dnia Babci i Dziadka wszelkiej
pomyślności, spełnienia marzeń i wiele
lat w zdrowiu życzy wnusia Helenka :)
Kochanym dziadków Zosi i Adamowi
Ingram wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele lat w zdrowiu z
okazji Dnia Babci i Dziadka życzy wnusia Helenka.
Dla Kochanych Babć i Dziadków. Dużo
zdrowia, uśmiechu, radości z wnuków
i spełnienia marzeń życzy klasa 3c ze
Szkoły Podstawowej nr 8
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Babci i Dziadka, życzenia składam Wam
z miłości do Was. Życzę Wam moi dziadkowie dużo szczęścia, radości, zdrowia,
pomyślności. Życzę Wam, abyście długo żyli, żeby szczęście przychodziło
wam co dzień. Zapamiętajcie kocham
Was ! Lila z Gabrysiem
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aktualności
Obecność jest kluczowa

Podziel się – 6. edycja już za nami

Dzień jeden w roku
Przebierają się za kolędników i z kolędą na ustach chodzą od drzwi do drzwi, niosąc dobre słowo i prezenty starszym, samotnym, schorowanym i potrzebującym świdniczanom. W
ramach akcji „Podziel się” odwiedzono i obdarowano w tym roku ponad 20 osób.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grudnia, z samego rana spod
gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy, które było tegorocznym magazynem akcji, znów ruszyła wyładowana
prezentami ciężarówka prowadzona przez
Roberta Korólczyka, inicjatora akcji, artystę kabaretowego. Przez cały dzień, aż do
wieczora, odwiedzali swoich podopiecznych. – Obecność to kluczowe słowo w całej
akcji „Podziel się” – mówił niedawno w wywiadzie dla nas Korólczyk. – Nie sztuką jest
zrobić paczkę i podrzucić pod drzwi albo
zostawić do odebrania w jakimś miejscu.
Prawdziwą sztuką jest zaprzyjaźnić się z obdarowywanymi. Odwiedzić ich, pobyć z nimi,
wysłuchać ich, wspólnie zaśpiewać kolędę.

Spełnione potrzeby

Taki właśnie jest jeden z dwóch ważnych celów akcji. Drugi to oczywiście przygotowanie paczek z darami. – Staramy się
co roku spełniać w miarę możliwości naszych i naszych darczyńców niemal wszystkie potrzeby podopiecznych akcji – mówi
Katarzyna Maciejewska, jedna z koordynatorek akcji. – Są naprawdę różne. Jedni
potrzebują po prostu zapasów żywności i
środków czystości, inni – kurtek, ciepłych
butów, kołder, koców czy nawet jakichś
mebli albo leków. Jak dotąd udaje nam się
sprostać temu zadaniu.

Każda pomoc jest ważna

foto: D. Gębala

Akcja nie miałaby racji bytu, gdyby nie
sponsorzy i wolontariusze. Są to zarówno firmy i instytucje, jak też osoby prywatne. Dla
organizatorów akcji ważny jest każdy, nawet najmniejszy gest. – Każdy pomaga, tak
jak może i jak pozwala mu czas – podkreśla
Anna Szwec, koordynatorka. – Ktoś daje
pieniądze, ktoś inny wybiera podopiecznego
i robi paczkę, ktoś przynosi dary na naszą
zbiórkę publiczną, ktoś jeszcze poświęca czas
na sortowanie i pakowanie. Ktoś też informuje
o naszej akcji. Wszystko ma tutaj znaczenie.
Chęć pomocy i współdziałanie sprawiają, że akcja trwa już kolejny rok, a co roku
dołączają do niej kolejne osoby, które czerpią radość z dzielenia się z potrzebującymi.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Oliwka Doroch
Maciej Dudajek
Przemek Gałązka
Daniel Netwinko
Emilia Netwinko
Oliwia Maciejewska
Marceli Matusiak
Maciej Korólczyk
Renata Żmuda

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala
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promocja
Prezydent Miasta Świdnicy
na podstawie uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

ogłasza nabór wniosków
o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy w 2019 r.
* prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .zwane..są dalej pracami;
** zarządzenie NR 0050-49 /2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 5 lutego 2018 r. zwane jest dalej azs zarządzeniem

1. Organ udzielający dotacji: Rada Miejska w Świdnicy.
2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2019 r.: 688 000,00 zł; słownie: sześćset osiemdziesiąt
osiem tysięcy złotych.
3. Maksymalna wielkość dotacji: do 80% wartości kosztorysowej prac (brutto).
4. Uprawnieni wnioskodawcy.
O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która
złoży wniosek opracowany w formie, miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.
5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków oraz na prace przy zabytkach
ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wyłącznie tych,
które zlokalizowane są na terenie Świdnicy.
Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy kilku zabytkach.
Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek.
6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art.
77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.).
Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane
w 2019 r.
7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia
2019 r.
8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji
i rozliczania prac.
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku
do uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy
Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.
Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta na
2019 r.

Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy
ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

łem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia w imieniu
podmiotu ubiegającego się o dotację.
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć wg kolejności stron.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Prezydent Miasta zawrze .umowy o udzieleniu dotacji.
Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z
napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”,
osobiście w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Urzędu
Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA,
pokój nr 1a (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) a w przypadkach, w których .....przepisy.te nie mają zastosowania Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia
sprawozdań z zakresu finansowo- ...rzeczowego wykonanych
prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej
w umowie ...o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku
nr 3 do zarządzenia.
Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą
zaakceptowania sprawozdania przez Prezydenta Miasta.
Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc
de minimis.
Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków
umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji i
wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.
9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być
ponumerowane.
9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą
treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z orygina-

11. Termin naboru wniosków: do dnia 28 lutego 2019 r.
UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.
Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Miasta
Świdnicy bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym
wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Informacji udziela:
Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój nr 321, tel. 74 / 856-28-85,
- wzór wniosku,
- wzór umowy,
- wzór sprawozdania,
- formularz informacji o pomocy de minimis,
- klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego: www.um.swidnica.pl, w zakładkach: urząd miejski
→→ konkursy i dotacje →→ Dotacje celowe
formularz informacji o pomocy de minimis dostępny jest również pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wzor_formularza_
inna_niz_pomoc_de_minimis.php

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy Leader” w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kampania informacyjna na temat realizowanych projektów współpracy zgodnie z planem działania

EKO LGD - spotkanie partnerów projektu
W siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w Ziębicach odbyło się spotkanie z partnerami projektu „EKO LGD”. W spotkaniu roboczym wzięli udział przedstawiciele:
◾ Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,
◾ Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”,
◾ Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”,
◾ Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”,
◾ i Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”.
Podczas spotkania został omówiony harmonogram realizacji projektu „EKO LGD”. Do
uczestnictwa w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
szkoły podstawowe.
Zapraszamy do realizacji następujących działań w ramach projektu:
1. Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i wydruk książeczki edukacyjnej z elementami komiksu.
2. Organizacja warsztatów edukacyjnych (14 warsztatów) w szkołach podstawowych na
terenie LGD „Szlakiem Granitu” z segregacji odpadów i upcyklingu (forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej,
traktowane jako wartościowe surowce).
3. Wizyta studyjna do MAS Kralovndvorsko – warsztaty edukacyjne z segregacji odpadów.
4. Sprzątanie świata na akwenach wodnych dzierżawionych przez PZW.
Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie
reklama

www.lgd-szlakiemgranitu.pl
lub pod numerem telefonu 71/ 733 78 88.
11-24.01.2019 r. |
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Przepis na święta z biblioteką

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Pieczenie pierniczków
ze świdnicką biblioteką

Pan Trawiasty
na święta

Wyjątkową niespodziankę przygotowali pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 18 grudnia w
Kraszowickiej Zagrodzie zaprosili świdniczan do wspólnej celebracji świąt Bożego Narodzenia.
W programie warsztatów znalazło się odkrywanie świątecznych zwyczajów. Nie zabrakło też tradycyjnego pieczenia pierniczków i tworzenia ozdób choinkowych. A wszystko
jak zawsze w atmosferze doskonałej zabawy.

źródło opisu: www.czarne.com.pl

Napisali życzenia
dla czytelników

foto: MBP Świdnica

Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły
odwiedzili w grudniu Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Posłuchali, jak
to się stało, że ludzie wymyślili pismo,
wytworzyli papier oraz czego życzymy
sobie na święta jako ludzie czytający
książki. Przeprowadzili poszukiwania,
„analizę” znalezionych tekstów...
i napisali życzenia dla czytelników,
którzy odwiedzą bibliotekę przed świętami i zaraz po Nowym Roku.

foto: MBP Świdnica

Dzieci z warsztatów literacko-plastycznych
„Wokół
Książki“ przygotowały miłą
niespodziankę dla pierwszych
czytelników, którzy 21 grudnia odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. W
małym pudełeczku ukryci byli
Pani lub Pan Trawiaści wraz z
życzeniami na święta.
Wokół książki to warsztaty
literacko-plastyczne przeznaczone dla dzieci uczęszczających do klas 1-4
szkół podstawowych. Odbywają się w każdy
poniedziałek
o
godzinie
16.00.
Uczestnicy,
poprzez różnorodne formy
pracy i zabawy z

foto: MBP Świdnica

Jacek Kuroń był jednym tych, którzy współtworzyli niepodległą Polskę.
Bezkompromisowość i zaangażowanie okupił ponad dziewięcioma latami
więzienia. Czekała na niego Gaja, jego
żona i wielka miłość. W młodości budował komunizm, w statecznym wieku – kapitalizm, jedno i drugie uznał
pod koniec życia za swój błąd. Z ducha socjalista, żarliwie wierzył w ruchy społeczne, w oddolne skrzykiwanie się ludzi. Był postacią wyjątkowo
barwną i wyjątkowo szlachetną, co
niekoniecznie musi iść w parze. O jego
życiu ciasno splecionym z historią Polski opowiadają z przyjaźnią, ale bez
taryfy ulgowej Anna Bikont i Helena
Łuczywo.

foto: MBP Świdnica

Święta Bożego Narodzenia to spotkania z rodziną przy świątecznym,
pełnym
smakołyków
stole. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprosiła świdniczan do
nietypowej zabawy. Wystarczyło wrzucić przepis
na swoją ulubioną potrawę świąteczną do specjalnie wyeksponowanego w bibliotece piekarnika. Autorzy najciekawszych przepisów odebrali
nagrody.
Rozstrzygnięcie odbyło się 18 grudnia na świdnickim Rynku. Nagrody
książkowe oraz bony podarunkowe na zakup książek otrzymały: Barbara Pidanty, Jadwiga Szędzioł i
Leokadia Czajkowska.

literaturą, doskonalą umiejętności czytelnicze i zdolności manualne.
MBP Świdnica zaprasza do
współpracy nauczycieli, pedagogów oraz bibliotekarzy szkolnych, ponieważ oferta warsztatów WOKÓŁ KSIĄŻKI skierowana jest także do grup zorganizowanych.
Zajęcia odbywają się w roku
szkolnym od połowy września
do końca
maja.

foto: MBP
Świdnica

Wypożyczalnia Multimediów – TOP Filmowy
1. Mamma mia! Here we go again
(2018)
gatunek: Komedia, Musical
reżyser: Ol Parker
2. Sicario 2: Soldado (2018)
gatunek:Thriller, Akcja
reżyser: Stefano Sollima
3. Duża Ryba i Begonia (2016)
gatunek: Animacja,Fantasy,Przygodowy
reżyser: Xuan Liang,Chun Zhang

14

Świdnica

| 11-24.01.2019 r.

4. Niemiłość (2017)
gatunek: Dramat
reżyser: Andriej Zwiagincew
5. Thelma (2017)
gatunek: Dramat,Fantasy
reżyser: Joachim Trier
6. Na głęboką wodę (2018)
gatunek: Biograficzny,Dramat
reżyser: James Marsh
7. Wieża. Jasny dzień (2018)
gatunek:Thriller,Psychologiczny

reżyser: Jagoda Szelc
8. 41 dni ni nadziei (2018)
gatunek: Dramat
reżyser: Baltasar Kormakur
9. Kaczki z gęsiej paczki (2018)
gatunek: Animacja,Familijny,Komedia
reżyser: Christopher Jenkis
10. Drapacz chmur (2018)
gatunek: Akcja
reżyser: Rawson Marshall Thurber

Odpowiedż: NAMIOT

kultura

Skarbnica wiedzy, człowiek z pasją, znawczyni regionu, źródło historii,
autorka artykułów, pasjonatka kina,
kultury rosyjskiej, miłośniczka kultu-

ry, a przede wszystkim koleżanka - 20
grudnia na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia pracownica Miejskiej
Biblioteki Publicznej, p. Ewa Kownacka.

Filia nr 5

W tym roku w Pracowni św. Mikołaja
robiono zabawki na choinkę – takie jak
dawniej – jak za czasów dziadków i pradziadków… Cóż, rok odzyskania niepodległości, można było się przekonać, co
wtedy na choinkach wisiało.

Wydarzenia
14.01.2019, 21.01.2019
godz. 16.00
„Wokół książki“ to warsztaty literacko-plastyczne przeznaczone dla dzieci uczęszczających do klas 1-4 szkół podstawowych. Odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie
16.00. Uczestnicy, poprzez różnorodne formy
pracy i zabawy z literaturą, doskonalą umiejętności czytelnicze i zdolności manualne.
Wstęp wolny

15.01.2019, 22.01.2019
godz.: 16.00
„Baśniolandia“, spotkania odbywają się w
każdy wtorek o godzinie 16.00. Przeznaczone są dla 5-6 letnich dzieci uczęszczających
do przedszkoli. Są to fascynujące spotkania
z książką oraz świetna zabawa, dzięki której
dziecko poznaje świat i wyraża samego siebie. Staramy się, aby przebywanie w bibliotece sprawiało radość i przyjemność, a co za
tym idzie zachęcało do dalszych jej odwiedzin i do czytania książek.
„Baśniolandia Junior“, zajęcia adresowane
do 3-4 letnich czytelników. We wtorek o godzinie 16.00 każdy maluch, z rodzicem lub
bez, może spędzić czas na wspólnych zabawach ruchowych i plastycznych oraz głośnym
czytaniu.
Wstęp wolny

15.01.2019
godz.: 17.00
Koncert ALE BABKI
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, hol
I piętro
Wstęp wolny

foto: MBP Świdnica

Stary jak piernik... bo te świdnickie
mają już 725 lat... Podczas warsztatów
świątecznych „Rodzinna Pracownia
Św. Mikołaja w Bibliotece” hucznie obchodzono „piernikowe“ urodziny.
Uczestnicy wspólnie przeczytali
opowieść „Pierniki dla króla” Mariusza
Urbanka. Uratowano z rąk mola książkowego przepis na legendarne pierniczki
o nazwie „świdnicki bruk”. Śmiechu było
przy tym co nie miara. Już wszystkie teraz dzieci wiedzą, że do piernika nie dodaje się sody ubrudzonej i gwoździków,
a stolnicy nie posypujemy brokatem...
Wspólnie upieczono pierniki w rozmiarze XXL, a foremkami byli czytelnicy-czeladnicy. Po wystudzeniu wypieków
oczywiście je udekorowano i pięknie
zapakowano. Na zakończenie za ciężką
pracę każdy otrzymał słodki upominek i
reniferka świdnickiej kolędy.
Na warsztatach plastycznych pt. Rodzinna Pracownia św. Mikołaja w Bibliotece w Filii nr 1 dzieci wraz z rodzicami
tworzyły „ozdoby choinkowe z dawnych
lat”, były to gwiazdki z włóczki, pawie
oczka i koszyczki z papieru oraz baaardzo długi łańcuch z papieru kolorowego,
który pięknie ozdobił hol biblioteki.

Przybywa
pasjonatów
planszówek

Przeszła na emeryturę

foto: MBP Świdnica

Przygotowania
świąt szły
pełną parą

Kalendarium
◾ 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski
(–41 °C).
◾ 12 stycznia 1673 roku w Amsterdamie użyto
po raz pierwszy wężów strażackich do gaszenia pożaru.
◾ 13 stycznia 1946 roku wznowił działalność Teatr Polski w Warszawie.
◾ 14 stycznia 1129 roku synod w Troyes pod
przewodnictwem legata kard. Mateusza d’Albano i opata Bernarda z Clairvaux uprawomocnił powstanie zakonu templariuszy.
◾ 15 stycznia 2001 roku została zapoczątkowana angielska wersja serwisu, pierwsza z prawie trzystu wersji językowych Wikipedii.
◾ 16 stycznia 1959 roku utworzono Kampinoski
i Karkonoski Park Narodowy.
◾ 17 stycznia 1974 roku powołano Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami.

◾ 18 stycznia 1882 roku w Londynie urodził się
Alan Alexander Milne – brytyjski pisarz, autor
książek dla dzieci „Kubuś Puchatek” (1926)
oraz „Chatka Puchatka” (1928).
◾ 19 stycznia 1994 roku spłonął wrocławski Teatr Polski.
◾ 20 stycznia 1969 roku czeski robotnik Josef
Hlavatý dokonał w Pilźnie aktu samospalenia w proteście przeciwko interwencji wojsk
Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
◾ 21 stycznia - Dzień Babci.
◾ 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie
styczniowe.
◾ 23 stycznia 1927 roku rozpoczął się I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
◾ 24 stycznia 41 roku spiskowcy zamordowali
cesarza rzymskiego Kaligulę, jego żonę Cezonię i córkę Julię Druzyllę.

Z książką kreatywnie

22 grudnia tuż przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się ostatnie
w minionym roku kalendarzowym
spotkanie w Klubie Gier Planszowych
KOSTKA.
W bardzo licznym gronie pasjonaci
planszówek zmierzyli się m.in. w grach:
Totem, Manhattan, Kingdomino, Choinka, Kto to zrobił?, Sen. Dla wszystkich
uczestników przygotowany był poczęstunek, a dodatkowo dla dzieci małe
upominki.
Kolejne spotkanie 26 stycznia.

Poczytaj mi mamo
– powrót do bajek
z dzieciństwa
Parę lat temu, przed dziewięćdziesiątymi urodzinami „Naszej Księgarni”, wydawnictwo postanowiło wznowić najpiękniejsze wiersze i opowiadania z serii „Poczytaj mi, mamo”.
Wybrane z nich ilustracje można
obejrzeć na wystawie prezentowanej
w naszej bibliotece.
Wystawa została przygotowana
zwłaszcza dla najmłodszych czytelników – dopiero odkrywających świat,
który pokochali ich rodzice. Ale powinni zobaczyć ją wszyscy. Także dorośli, z
nostalgią wspominający swoje poczytajki, oddane bratu czy siostrze albo
zaginione podczas przeprowadzek.
Każdy powód jest dobry, aby przypomnieć sobie dzieciństwo, które tak
naprawdę nigdy nas nie opuściło. Wymknęło się tylko na strych, zdrzemnęło za półką z książkami...

Kto z nas nie lubi Olafa z
Kainy Lodu? :)
Zapraszamy do biblioteki
– mamy bardzo dużo książeczek o przygodach Elsy, Anny
i Olafa.
Jak możemy się pobawić?
Stwórzmy naszego bałwanka.
Potrzebujemy:
◾ wykałaczkę do szaszłyków
◾ sześć wacików kosmetycznych
◾ kawałki czarnego papieru
na kapelusz, rączki, oczka i
guziczki
◾ kawałek czerwonego papieru na nos
◾ kawałek niebieskiego papieru na pasek do kapelusza
◾ klej i nożyczki
„Ulepimy dziś bałwana...” –
do dzieła!

Polecają

”Mistrz. Absolutnie. O Wojciechu
Młynarskim opowiadają Artur
Andrus, Jerzy Bralczyk, Krzysztof
Daukszewicz, Michał Ogórek,
Irena Santor i inni”
Katarzyny Skrzydłowskiej-Kalukin

Wojciech Młynarski - osoba wyjątkowa – oprócz bycia popularnym
autorem tekstów piosenek był rozpoznawalnym poetą, aktorem i satyrykiem, reżyserem, artystą kabaretowym, autorem librett i tłumaczem –
znanym również z recitali autorskich. Posiadał znakomity
zmysł obserwacyjny, wyczucie ironii, smak liryzmu.
Pozycja godna uwagi – wraz z odejściem Wojciecha
Młynarskiego odszedł bardzo duży kawałek kultury. Ponadto stworzyli ją fantastyczni: Artur Andrus, Jerzy Bralczyk, Krzysztof Daukszewicz, Michał Ogórek, Irena Santor i inni....
Polecam Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

Szukasz sali na wynajem?

Skorzystaj z oferty
biblioteki
Bez względu na to, czy szukasz
pomieszczenia na dłuższy wynajem,
czy na chwilę, warto zapoznać się z
ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy.
Biblioteka posiada dwie sale o
powierzchni ok 20-25 metrów. Jedną
można wynająć na dłuższy okres czasu, na przykład na prowadzenie działalności gospodarczej, drugą – na godziny, w zależności od potrzeb. Istnieje
także możliwość wynajęcia sali cysterskiej. Tutaj do dyspozycji jest dodatkowo komputer, projektor, plansza
+ nagłośnienie). Tel. do kontaktu 74 640
09 46 lub mail: mbp@mbp.swidnica.pl.
11-24.01.2019 r. |
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Olga Tokarczuk:

wstąpiłam na bardzo
ryzykowną drogę

foto: D. Gębala

Oczarowuje odbiorców, przekracza schematy, szuka nowatorskich rozwiązań. Ostatnio łączy słowo z ilustracjami.
Wszystko po to, by, jak sama mówi, czytelnik za każdym
razem, gdy bierze książkę, był zaskoczony. Jednocześnie,
mimo wielu prestiżowych nagród, jakie udało jej się zdobyć na całym świecie, nie przestała być skromną kobietą
z małego miasta. Olga Tokarczuk spotkała się 13 grudnia z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy. Spotkanie prowadził znany krytyk literacki
Karol Maliszewski.

foto: D. Gębala

Na spotkanie przybyły tłumy. Pretekstem do jego organizacji stały się
„Opowiadania bizarne”, jakie ukazały się
18 kwietnia. Zaledwie kilka dni wcześniej literacki świat obiegła wiadomość,
że autorka znalazła się wśród sześciu finalistów prestiżowego wyróżnienia The
Man Booker International Prize. Dlatego
premiera najnowszego dzieła poruszyła
jeszcze bardziej środowisko czytelnicze.
Olga Tokarczuk urodziła się w 1962
roku w Sulechowie. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim,
w tym czasie była też wolontariuszką w
placówce dla osób chorych psychicznie.
Po obronie dyplomu swoje losy związała
z Wałbrzychem, pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego. Po przeprowadzce do Nowej Rudy
podjęła decyzję o rozpoczęciu pisania. –
Swoją książkę debiutancką napisałam w
1987 roku. To był trudny czas w Polsce, bardzo nieciekawy. Pisałam ją na maszynie,
przez kalki. Miałam cztery kopie, bo więcej
nie dało się już zrobić. Piąta wychodziła nie-

czytelna. Zaczęłam je wozić po wydawnictwach. Gdy kazali ją zostawić, drżałam o
nią, martwiłam się, bo przecież nie miałam
więcej jak te cztery kopie. Z ostatnią najmniej czytelną pojechałam do Warszawy,
po odbiór wcześniejszej, którą wysłałam
do wydawnictwa. Jechałam pociągiem.
Na miejscu w wydawnictwie pozwolono
mi odebrać maszynopis. Wprowadzono
mnie do pokoju, gdzie leżały właśnie takie
maszynopisy i kazano go odszukać. Wtedy
zrozumiałam, że takich jak ja są setki i że
wstępuję na bardzo ryzykowną drogę. Krok
po kroku jednak realizowałam swój cel –
opowiadała Olga Tokarczuk.
W lutym planowane jest wznowienie
tej książki. Książki napisanej przez 25-letnią dziewczynę, która zainicjowała w niej
tematy, które później rozwijała w kolejnych
publikacjach jako dojrzała już kobieta.
Do tej pory Olga Tokarczuk napisała siedemnaście książek, Pisarka uważa
prozę za jedną z najdoskonalszych form
artystycznych, szczególnie upodobała
sobie opowiadania, choć jest także autorką przeszło 900-stronicowej książki. –
Powieść to bardzo wyrafinowany sposób
opowieści o świecie. Człowiek po przeczytaniu tekstu, nie jest już tym samym człowiekiem. Można badać, jak lektura wpływa na człowieka, jak go zmienia – mówiła. „Opowiadania bizarne” to miszmasz
gatunkowy, który porusza czytelnika.
Znajdziemy tu teksty fantastyczne, historyczne, ale też realistyczne. I wszystkie
dotykają problemów dziwności, śmierci,
przemijania. Sama nazwa przyciąga jak
magnes. – „Opowiadanie bizarne” powstawały obok „Ksiąg Jakubowych”. Dziś
gatunki literackie trochę się wyczerpują.
Jako dziecko bardzo lubiłam fantastykę,
szczególnie dzieła Edgara Allana Poe, Dostojewskiego, Kawki. Te powieści zawsze
miały rolę udźwignięcia wszystkich nowych
elementów. Dzisiaj to słowo fantastyczne,
gdy tak naprawdę żyjemy w czasach, które
całe są fantastyczne, to słowo traci pierwotne znaczenie. Słowem bizarne chciałam przyciągnąć czytelnika. Poza tym zawsze brakowało mi w języku polskim tego
słowa. Kiedyś w kolejce na stołówce, przy
talerzach, zapytałam prof. Bralczyka o to
słowo. Powiedział:„bizarne brzmi trochę bizarnie, ale masz rację, brakuje w słowniku”.
Z przyzwoleniem profesora, mogłam użyć
tego słowa – żartowała Olga Tokarczuk.
Powieści Olgi Tokarczuk są w tej
chwili tłumaczone na wiele języków,
m.in. angielski, niemiecki, koreański,
szwedzki, japoński.

codzienna
porcja informacji na
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aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
8-11 stycznia (część konkursowa),
16 stycznia (zakończenie)

19 stycznia, godz. 20.00
Warakomski Trio

XXVII Świdnicki Przegląd
Zespołów Kolędniczych

Świdnicki Ośrodek kultury zaprasza na koncert wokalisty, z którym wielokrotnie miałokazję współpracować m.in. w ramach takich wydarzeń jak Truskawka czy
Wielka Rapsodia. Po występach w ramach 9 edycji The
Voice od Poland artysta powraca z nowym projektem:
Warakomski Trio. Po ciepło przyjętych przez publiczność, występach w programie The Voice of Poland Warakomski Trio, postanowiło udać się w trasę koncertową
po Polsce. Podczas blisko 80 minutowego setu, zespół
zagra przedpremierowo materiał z nadchodzącego, solowego materiału Daniela Warakomskiego pt. Niej.
bilety: 10 zł (przedsprzedaż) / 20 zł (w dniu koncertu), Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

Świdnickie Przeglądy Zespołów Kolędniczych
przez cały czas swojego istnienia utrwalają klimat
polskiego wieczoru wigilijnego, przepełnionego atmosferą powszechnej życzliwości i poczucia wspólnoty. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno zespoły, jak i indywidualni uczestnicy (dzieci,
młodzież, dorośli) prezentując różne formy obrzędów
związanych z Bożym Narodzeniem. Tradycje te nie
giną, wręcz przeciwnie — świadczą o tym dowodnie
coraz liczniejsze z roku na rok zgłoszenia.
wstęp wolny, sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Rynek 43

13 stycznia
Giełda Staroci, Numizmatów
i Osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 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.
Świdnicki Rynek

13 stycznia, godz. 15.00
Koncertowy finał WOŚP
Koncerty podobnie jak w zeszłym roku zakończą
się do godziny 20.00. W przerwach między występami
na żywo, będzie można obejrzeć teledyski z Pol’and’Rock Festival (Przystanku Woodstock). Swój udział
potwierdziły już zespoły Toxide, Comin i Paranoja Hotel.
wstęp wolny, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

20 stycznia,
godz. 18.00 i 24 stycznia. godz. 19.00
Alchemia teatralna: Rzecz o Hamlecie w
pewnym powiecie
Co może się zdarzyć, gdy lokalna społeczność musi
wykazać się aktywnością na polu kultury, bo tego oczekują władze? Co stanie się, gdy jedna z uczestniczek
zebrania przypomni sobie, że była w teatrze na sztuce
„Omlet” lub „Amlet”? Instynkty i pragnienia ludu uruchamiają się, gdyż zręczni manipulatorzy z tzw. aktywu użyją narzędzi perswazji. Wtedy wydarzenia i te sceniczne, i
te z życia wzięte nagle potoczą się jak kamienie w lawinie. Trzeba będzie, musowo, zagrać „Hamleta”, by udowodnić, że ludzie z prowincji nie drżą przed nazwiskiem
Szekspira. Że chcieć znaczy móc.
bilety: 10 zł, sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Rynek 43

26 stycznia, godz. 18.00 i 20.15
Kolacja pożegnalna
Tytułowa kolacja pożegnalna to wystawna kolacja
na cześć osoby, którą organizatorzy wieczoru chcą się
pozbyć ze swojego otoczenia. Rozmach jaki temu to-

warzyszy ma być dowodem na to, że zaproszony gość
był im bliski. Oczywiście zaproszona osoba nie ma
pojęciu w jakim celu została zaproszona! Występują
Małgorzata Foremniak, Janusz Chabior i Piotr Gąsowski.
bilety: 85 zł (parter) i 70 zł (balkon), sala teatralna
Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43

2 lutego, godz. 18.00
Kolacja dla głupca
Kolacja dla głupca to spektakl wrocławskiego Teatru Komedia. Grupa panów w średnim wieku z tzw. „towarzystwa” cyklicznie urządza sobie kolacje, na które
zaprasza mniej inteligentnych, ich zdaniem, przedstawicieli naszego społeczeństwa. Podczas wystawnego
posiłku starają się obnażyć ich intelektualne niedostatki,
śmieszne przyzwyczajenia, zabawny sposób mówienia itp. Kto przyprowadzi najgłupszego-wygrywa-tak w
skrócie można opisać intencję tej dość dwuznacznej,
delikatnie mówiąc, zabawy.
bilety: 70 zł, sala teatralna Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Rynek 43

2 lutego, godz. 20.00
Recenzje muzyczne: Sarius
Sarius to młody raper mający mocny i charakterystyczny styl. Na rynku zadebiutował w 2013 roku,
wydanym nakładem Asfalt Records, albumem Blisko
leży obraz końca. Na raperze poznał się między innymi
O.S.T.R., który wraz z Hadesem nagrał gościnne zwrotki,
a także wyprodukował jeden numer na płycie. Swój bit
dostarczył też Emade. Od tamtego momentu konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie, a przełomowym krążkiem okazał się dla niego Antihype, który został wydany w jego własnym labelu. Koncert w Klubie
Bolko odbędzie się dzięki recenzji albumu Wszystko co
złe napisanej i przesłanej przez uczestnika konkursu
organizowanego w ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych
35 zł (przedsprzedaż) / 45 zł (w dniu koncertu),
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

„Damskie granie”
w wykonaniu świdniczan
Koncerty w hołdzie kobietom, które
na stałe zapisały się w pamięci publiczności i historii muzyki. „Damskie Granie” w wykonaniu duetu LENDA / KOZUB będzie serią koncertów w trzech
częściach, poświęconych największym
kobiecym głosom i osobowościom.
Tego wieczoru, podczas pierwszej
- styczniowej - odsłony, przypomnimy
sobie „Damy Polskiej Piosenki” takie, jak:
Kasia Nosowska, Edyta Górniak, Edyta
Bartosiewicz, Anna Maria Jopek, Kayah,
Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, Edyta Geppert, Renata Przemyk,
Maryla Rodowicz
Utwory legendarnych wokalistek
usłyszymy w akustycznych aranżacjach
wokalistki Pauliny Lendy-Kozub oraz gitarzysty Piotra Kozuba, tworzących parę
na scenie oraz w życiu prywatnym.
Uwaga. Ilość miejsc na niektóre koncerty jest ograniczona.
◾ Wałbrzych (11/01)
◾Pleszew (13/01)
◾ Zagórze-Śląskie (20/01)
◾ Lądek-Zdrój (25/01)
11-24.01.2019 r. |
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Pół wieku pięknej historii

Założyciele, działacze, byli prezesi
oraz zaproszeni goście wzięli udział w
uroczystej gali z okazji 50-lecia istnienia
TKKF ,,Bolko” Świdnica. Ognisko od lat
zrzesza miłośników aktywności fizycznej
propagując zdrowy tryb życia. To jedno z
najstarszych tego typu stowarzyszeń w
całej Polsce!
-Chciałbym niezwykle gorąco powitać
jednego z założycieli Ogniska, wieloletniego
sekretarza urzędującego oraz członka aktualnego Zarządu Janka Moczałę. Witam
serdecznie długoletniego Prezesa, członka
aktualnego Zarządu Janka Grusieckiego.
Witam kolejnych byłych Prezesów Ogniska
Bolko Piotra Wiercińskiego, Tadeusza Bieżyńskiego, Mariolę Uczkuronic. Niezwykle
gorąco i serdecznie witam szanownych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością obchody naszego 50-lecia. Bardzo serdecznie
witam prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską, wiceprezydenta Szymona
Chojnowskiego, starostę powiatu świdnickiego Piotra Fedorowicza, wicestarostę
Zygmunta Worsę, Kierownika Wydziału
Sportu w Urzędzie Miejskim Radosława
Wernera, Dyrektora Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Jerzego Żądło. Witam
Kierownika Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Magdalenę Ochniańską.
Witam przedstawiciela prasy regionalnej
redaktora Przemysława Grzyba. Witam
przedstawicieli z zaprzyjaźnionych i współpracujących z nami stowarzyszeń: Elżbietą
Dudziak – Przewodniczącą Koła Ligi Kobiet
Polskich, Krystynę Lasek – Prezesa Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Leszka Noworóla – Przewodniczącego Zarządu Powiatowego LZS. Witam Prezesów z
innych Ognisk TKKF działających na terenie
byłego województwa wałbrzyskiego: Piotra
Brzęckiego z Ogniska Camela Wałbrzych,
Władysława Charężę z Ogniska Chemik

Żarów, Ryszarda Kielara z Ogniska Licznikowiec 2009, Marka Henczkę z Wałbrzyskiego Klubu Biegacza Książ. Z powodów
choroby, pobytu w sanatorium i innych nie
dojechali Prezesi Ognisk z Bielawy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Boguszowa Gorce, Polanicy i Kłodzka. Witam członków aktualnego
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich
przybyłych, których nie wymieniłem z nazwiska. - przywitał na początku uroczystości
przybyłych gości Prezes Ogniska TKKF
Bolko Marek Maciejowski.
- 50 lat to długi okres czasu, wiele się
przez te 5 dekad zmieniło, wielu członków
z różnych powodów opuściło nasze szeregi, część z nich na zawsze. W ostatnim
dziesięcioleciu symboliczną smugę cienia
przekroczyli Marian Gabrysiak, Władysław
Łukaszewski, Marian Gajda i niestety najświeższa sprawa, wczoraj wieczorem Andrzej Salamonik, który rozegrał w drużynie
siatkówki Bolko wiele meczów a jeszcze
więcej przesędziował. Wymieniłem tych
najznamienitszych. Odeszli na pewno i inni
z tych ponad 500 osób, które na przestrzeni
tych 50 lat były członkami Ogniska „Bolko”
ale nie sposób o wszystkich mieć takie informacje. - dodał Marek Maciejowski.

50 lat ciężkiej pracy i pięknych
wspomnień

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej „Dla Każdego”, niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego oraz stwarzanie szerokim rzeszom
społeczeństwa warunków do systematycznego uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce. Program TKKF kierowany
jest do zróżnicowanych grup wiekowych.
Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualna modę, krajowe, europejskie i światowe

U siebie wciąż niepokonani
Ósme zwycięstwo przed własną
publicznością i dziewiąte w bieżącym sezonie zanotowali koszykarze
IgnerHome Polonii Świdnica. Podopieczni Pawła Domaradzkiego w
święto Trzech Króli ograli na własnym
parkiecie Chrobrego XXI Kłodzko, rewanżując się tym samym za porażkę z
pierwszej rundy.
IgnerHome Polonia Świdnica –
Chrobry XXI Kłodzko 77:61 (33:27)

foto: D. Gębala

Pozostałe rezultaty 16. kolejki:
◾ SMK Lubin – KS Hes BaskeBall 77:89
◾ ZZKK Orzeł Ziębice – KKS Siechnice 98:84
◾ UKS Rio Team Złotoryja – WSTK Wschowa
78:93
◾ KKS Kobierzyce – MKS Mazbud Basket
Szczawno Zdrój 93:73
◾ WKS Śląsk Wrocław – UKS Ekonom Legnica 73:46
◾ Team-Plast KK Oleśnica – WKK Wrocław
85:74
Daniel Gębala
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tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich. Przecież to w TKKF-ie wymyślono lub
spopularyzowano takie sporty jak kometka, ringo, kulturystyka czy w ostatnich latach Nordic Walking. Efektem działań jest
widoczny wzrost świadomości i poziomu
wiedzy na temat znaczenia aktywności ruchowej w warunkach stworzonych przez
współczesną cywilizację. Mimo różnych
trudności TKKF ,,Bolko’’ nieprzerwanie
zajmuje znaczące miejsce pośród stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną w Polsce. Jest to zasługa działaczy,
ich otwartości na zmieniające się warunki
i potrzeby społeczne, ich zaradności i zaangażowania. Jednym z z głównych celów
towarzystwa jest uświadomienie społeczeństwu jak ważny jest dla zdrowia i życia ruch i rekreacja fizyczna, którą można
przekuć na hasło TKKF, które brzmi: „Przed
zawałem uciekaj na własnych nogach”. Na
przestrzeni 50 lat Ognisko Bolko zorganizowało kilka tysięcy imprez o różnej skali.
Były to imprezy krótkie, jednodniowe jak
pojedyncze mecze Powiatowej Ligi Siatkówki czy innych dyscyplin sportowych,
Mistrzostwa Świdnicy w wielu dyscyplinach sportowych nawet tych tzw. niszowych jak kręgle, petanka. -Były też imprezy
wielodniowe, gdyż Ognisko organizowało
Spartakiady Międzyzakładowe, Zloty itp. W
latach 70 – 80 ubiegłego wieku organizowaliśmy Ligę Zakładów Pracy. Była to impreza całoroczna z czerwcowym finałem na
stadionie. W Lidze odbywały się rozgrywki w
wielu, bardzo zróżnicowanych dyscyplinach
sportowych. Rozpoczynało się wrześniowymi regatami żeglarskimi, następnie były
dyscypliny halowe typu siatkówka, kometka, szachy, brydż itp. A na wiosnę wszystko
to co można było rozegrać na świeżym powietrzu łącznie z piłką nożną kobiet, w której
udało się zorganizować drużyny piłkarek
aż w 4 świdnickich zakładach pracy. Jak
sięgam pamięcią w różnych latach to tych
dyscyplin było ponad 20 w każdej edycji
Ligi. Nie było obowiązku dla zakładów pracy startować we wszystkich, dlatego w tych
popularnych było tylu chętnych, że trzeba
było uczestników dzielić na grupy a w innych startowało po 4 – 6 zakładów. - wspominał Marek Maciejowski.
Perłą w działalności towarzystwa
jest utworzona przez Jana Moczałę Powiatowa Liga Siatkówki, która działa nieprzerwanie od 1968 roku! W tym sezonie
rozpoczęła 50 edycję rozgrywek. Po analizach wielu źródeł oraz informacji z redakcji
„Słowa Sportowego” wynika, że są to najstarsze drużynowe, amatorskie rozgrywki
w Polsce trwające nieprzerwanie. Cały, ten
50-letni okres trwania tej Ligi prowadzi ją

i opiekuje się nią z ramienia zarządu Jan
Moczała. W okresie 50-lat istnienia, Bolko wielokrotnie organizował nieodpłatnie
na rzecz miasta szereg imprez sportowo
– rekreacyjnych tak dla dzieci jak i dorosłych. Były to imprezy z okazji jak np: Dzień
Dziecka, Dzień Trzeźwości, Targi Zdrowej
Żywności, Kongres Regionów, Dni Świdnicy, Miasto Dzieci, Dzień Sportu. - Organizowaliśmy lub pomagaliśmy przy organizacji podobnych imprez Świdnickiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Świdnickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Lidze
Kobiet Polskich, Świdnickiemu Ośrodkowi
Kultury, Domowi Dziennej Pomocy, SP nr
315, Gimnazjum nr 2. Oczywiście w dalszym
ciągu będziemy takie imprezy organizować
– opowiadał Marek Maciejowski.

Nagrody dla zasłużonych

Zarząd Ogniska Uchwałą z dnia 2
grudnia 2018 wyróżnił prezydent Beatę
Moskal-Słaniewską oraz wicestarostę
świdnickiego Zygmunta Worsę okolicznościowymi statuetkami w podziękowaniu
za pomoc w realizacji celów statutowych
Ogniska. Podobną statuetką wyróżniono
„Wiadomości Świdnickie’, za propagowanie
działalności Ogniska Bolko wśród swoich
czytelników. Medal 50-lecia Ogniska TKKF
,,Bolko’’ za zasługi i wieloletnią współpracę otrzymali: Jan Moczała, Jan Grusiecki, Mariola Uczkuronic, Piotr Wierciński,
Tadeusz Bieżyński. Następni odznaczeni medalami to: wiceprezydent Świdnicy
Szymon Chojnowski, starosta świdnicki
Piotr Fedorowicz, Radosław Werner, Jerzy Żądło, Marek Maciejowski, Grażyna
Gruszyńska, Ludwika Mądzielewska,
Barbara Maciejowska, Halina Makowska,
Jolanta Kozdraś, Andrzej Lewandowski,
Kazimierz Maciejowski, Andrzej Kozdraś,
Elżbieta Madura oraz Jerzy Madura. Okolicznościowe podziękowania w postaci dyplomów, otrzymali także: prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, Szymon
Chojnowski, Piotr Fedorowicz, Zygmunt
Worsa, Magdalena Ochniańska, Krystyna Lasek, Elżbieta Dudziak, Justyna Krygier, Marta Habowska, Danuta Wasiak,
Katarzyna Hałak-Koch. Danuta Rataj-Janaszak, Edyta Nakonieczna-Majcherek,
Iwona Kozak, Maria Omańska, Jarosław
Majcherek, Jerzy Fitrzyk, Zdzisław Janaszak, Marek Gruszyński, Jacek Piekunko, Leszek Noworól, Jan a Czałkiewicz,
Przemysław Grzyb, Krzysztof Śmietanka,
Kazimierz Bordulak, Piotr Brzęcki, Władysław Charęża, Marek Henczka, Ryszard
Kielar, Mieczysław Sedlaczek i Mieczysław Winiarski.
Po części oficjalnej rozpoczął się wieczór wspomnień. Wielu uczestników spotkania bardzo się wzruszyło oglądając siebie na zdjęciach z różnych imprez sprzed
kilkudziesięciu a nierzadko i kilkudziesięciu lat, które odnaleźli przeglądając stare
Kroniki oraz albumy Ogniska. Wróciły miłe
wspomnienia.

Wielkie granie
małych piłkarzy
Już po raz piętnasty w okresie między świętami Bożego Narodzenia i
Nowym Rokiem w Świdnicy odbył się
halowy turniej piłkarski Silesian Winter Cup. Na parkiecie hali Zawiszów
zaprezentowało się 50 zespołów z całej Polski.
Rywalizacja toczyła się w czterech
kategoriach wiekowych: U-8, U-9, U-10
i U-11. Na starcie nie zabrakło zespołów
ze Świdnicy. We wszystkich turniejach
wystąpili gospodarze – Gryf Świdnica
Wystąpiły również drużyny AP 13 Świdnica oraz MKS Polonia Stal Świdnica.

Wyniki:
Kategoria U-8 (top 3)
1. Olympic Wrocław
2. TSSR Polonia Trzebnica
3. UKS Gryf I Świdnica
Kategoria U-9
1. Pogoń Pieszyce
2. Polonia-Stal Świdnica
3. Lechia Dzierżoniów
Kategoria U-10
1. UKS Gryf I Świdnica
2. MKS Karkonosze Jelenia Góra
3. MKS Parasol Wrocław
Kategoria U-11
1. Zagłębie Lubin
2. Śląsk II Wrocław
3. Gryf I Świdnica
Daniel Gębala

sport

Rekordowa zbiórka
charytatywna!
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Konstelacja gwiazd sportu po raz kolejny zameldowała się w Świdnicy, by nieść pomoc potrzebującym. Za nami
siódma edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej, organizowanego przez Fundację Łączy nas Football. Tym razem
dochód zebrany z licytacji oraz sprzedanych cegiełek zostanie przeznaczony na rehabilitację utytułowanego pięściarza
Mariusza Cendrowskiego. Tegoroczny turniej okazała się rekordowy. Łącznie udało się zebrać prawie 80 tysięcy złotych!

Przypomnijmy, że dotychczasowy rekord zebranych pieniędzy padł w
ubiegłym roku podczas szóstej edycji
turnieju, kiedy to fundacja kwestowała
na rzecz trójki chorych dzieci. Wówczas
udało się zebrać 49 030,84 zł.
Polski Killer, jak nazywano Mariusza
Cendrowskiego, to sześciokrotny
Mistrz Polski w wadze średniej. Ukoronowaniem jego amatorskiej kariery był występ olimpijski w Sydney w
2000 roku. Na zawodowstwo przeszedł cztery lata później. Stoczył 29
walk, z których 23 zwyciężył. Poniósł
cztery porażki i zanotował dwa remisy. Następnie we Wrocławiu zajął
się szlifowaniem talentów młodych
adeptów pięściarstwa. Jednak jego
najważniejsza walka trwa od 13 listopada 2016. Pięściarz w drodze powrotnej do swojej rodzinnej Trzebnicy uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Diagnoza lekarzy?
Uszkodzony rdzeń kręgowy i paraliż
od klatki piersiowej w dół. Od ponad
dwóch lat trwa żmudna i nierówna
walka Mariusza o powrót do zdrowia. Jak na wojownika z krwi i kości
przystało Cendrowski zaciska pięści
i wierzy, że jeszcze stanie na własnych nogach. Niezbędne do tego
są pokaźne środki finansowe, które
pokryją koszty rehabilitacji.
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otball, Lech Poznań Oldboys, Solsport
Team oraz JAKO Team. Grano systemem każdy z każdym. Ostatecznie z
kompletem zwycięstw najlepsza okazała się ekipa Solsport Team w barwach
której mogliśmy podziwiać między innymi Michała Żewłakowa (102 występy
w kadrze Polski), świdniczanina Arkadiusza Piecha (obecnie Śląsk Wrocław),
Patryka Klimalę (wychowanek Zjednoczonych Żarów, obecnie Jagiellona
Białystok) czy kapitana Korony Kielce
Bartosza Rymaniaka. Poza meczami
turniejowymi odbyło się również towarzyskie starcie między drużynami samorządowców i fighterów. Warto jednak
pamiętać, że w sobotnie popołudnie nie
liczył się aspekt sportowy, tylko chęć

foto: D. Gębala

Hala sportowa na osiedlu Zawiszów
w sobotę 5 stycznia pękała w szwach.
Tłumnie zgromadzeni kibicie przyszli
zobaczyć na własne oczy znanych i cenionych sportowców, którzy połączyli
swoje siły na boisku. W zabawę włączyła
się również grupa bardzo popularnych
dziennikarzy sportowych stacji Canal+
Sport: Krzysztof Marciniak, Michał Wodziński oraz niezawodny Remigiusz
Jezierski. Tradycyjnie już nie zawiedli
reprezentanci sportów walki. Mariusz
Wach, Rafał Masternak, Piotr Wilczewski czy Tyberiusz Kowalczyk to tylko
część znanych osobistości z ringu, które
tym razem wcieliły się w rolę piłkarzy.
W pokazowym turnieju wystąpiły
cztery zespoły: Fundacja Łączy nas Fo-

niesienia pomocy oraz dobra zabawa w
miłej atmosferze.
W przerwie między kolejnymi spotkaniami odbywały się licytacje. Za rekordową kwotę wylicytowano klubową
koszulkę Arkadiusza Milika (Napoli),
która została sprzedana aż za 7000 zł!
Szczęśliwym nabywcą okazał się utytułowany żużlowiec Maciej Janowski z
Wrocławia. Za 4500 zł sprzedano trykot
Łukasza Piszczka (Borussia Dortmund),
3500 zł Roberta Lewandowskiego
(Bayern Monachium) czy 3700 zł Marka Hamsika (kapitan Napoli). Z kolei za
2000 zł prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska wylicytowała rękawice
bramkarskie Łukasza Fabiańskiego.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Ale w tym momencie
chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nam pomogli w
przygotowaniu tego przedsięwzięcia,
wszystkim, którzy w sobotę pojawili się
na naszej imprezie, tym co licytowali za
grube pieniądze i tym, którzy wykupili
tylko jedną cegiełkę o wartości 10 zł. To
sukces nas wszystkich! Szczególne podziękowania kierujemy do 3 osób, które za rekordowe jak dotychczas kwoty
wylicytowały sportowe gadżety – Panu
Piotrowi Pupinowi z Firmy Republika
Wnętrz (9 tys zł!), Panu Pawłowi Dąbrowskiemu z Firmy Dabrobau (8,5 tys
zł!) oraz znakomitemu polskiemu żużlowcowi Maćkowi Janowskiemu (7 tys
zł!). Dużego wsparcia udzielił nam rów-

nież wrocławski Klub Biznesu Olympic
oraz jego członkowie. Serdecznie dziękujemy! Wierzymy w to, że do końca tygodnia wszystkie wpłaty do nas dotrą i
będziemy mogli całą wymienioną sumę
przekazać Mariuszowi – informuje Wiesław Żurek i dodaje: - Jeszcze jedna fantastyczna informacja. Podczas trwania
Turnieju można było skorzystać z bufetu,
który zorganizowała grupa przyjaciół Ani
Marszałek. Ze sprzedaży przepysznych,
domowych ciast, kawy, herbaty, słodyczy
udało im się zebrać 4.200 zł na leczenie
Ani! Brawo! - opowiada główny organizator turnieju Wiesław Żurek.
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