Gwiazdy sportu na pomoc Mariuszowi Cendrowskiemu!
Już 5 stycznia 2019 roku do
naszego miasta przybędzie
prawdziwa konstelacja
gwiazd krajowego sportu,
gotowa połączyć swoje
siły na boisku. Zagrają dla
Mariusza Cendrowskiego,
utytułowanego pięściarza,
olimpijczyka z Sydney, który
po wypadku próbuje stanąć
na nogi.
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Rozpoczyna się Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 21 grudnia na czterdziestu stoiskach świdniczanie będą mieli
okazje kupić między innymi: eko przetwory, miody, wędliny, rękodzieło drewniane, czy też smakołyki przygotowane przez
panie z kół gospodyń wiejskich. W numerze program kolędy.

aktualności

Dofinansowanie na modernizację
systemów grzewczych –
czekamy na wnioski

foto: D. Gębala

Miasto Świdnica, wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przystąpiło do
przygotowania wspólnego wniosku o przyznanie dotacji unijnej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koksem, węglem, ekogroszkiem) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie
dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w

budynkach wielorodzinnych. Urząd Miejski przewiduje, 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).
Zainteresowani świdniczanie powinni zgłaszać wstępne deklaracje udziału w

świdnicki wehikuł czasu

Zbierają fanty
na WOŚP

Plac Strzegomski

13 stycznia po raz kolejny zagra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizatorzy proszą o fanty na licytacje.
Świdnicki Sztab WOŚP zwraca
się z prośbą do darczyńców o fanty, które zostaną zlicytowane podczas imprezy 12 stycznia w Galerii
Świdnickiej i zasilą gotówką konto
sztabu. 12, ponieważ niedziela 13
stycznia jest niehandlowa i wszystkie licytacje odbędą się dzień
wcześniej, w sobotę 12 stycznia.
Fanty można dostarczać do
Galerii Świdnickiej - sekretariat, do
sztabu przy ŚOK, Rynek 43 i do komendy Hufca ZHP w Świdnicy, ul.
Lelewela 18.

Zapraszamy na nasz cykl z historią
Świdnicy w tle. Zabieramy Państwa w
podróż w czasie po naszym mieście.
Dzisiaj jesteśmy na placu Strzegomskim
Plac Strzegomski (do 1945 Striegauerplatz - obecnie skwer należący do parku im.

gen. Władysława Sikorskiego). Najbardziej
reprezentacyjny skwer parku im. gen. Władysława Sikorskiego. Na pierwszym planie
fontanna z 1880 roku ufundowana przez
świdnicką firmę J.G. Scheder sel. Sohn, z tyłu
pomnik garnizonowy poświęcony poległym

projekcie, co jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
- Deklaracje można złożyć za pośrednictwem internetu, korzystając z adresu http://
swidnicagmina.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” – mówi Maciej Gleba, dyrektor
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wstępne deklaracje udziału w projekcie można składać do 31 grudnia br. Złożenie ich nie gwarantuje jednak uzyskania
dotacji, ale osoby, które rzetelnie je wypełnią mogą liczyć na preferencje w sytuacji
uzyskania unijnego dofinansowania.
Przed wypełnieniem zgłoszenia
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, e-mail: infrastruktura@um.swidnica.pl, tel.
74/ 856 28 80, w godz. od 08:00 do 15:00.
W najbliższym czasie zorganizowane zostaną także spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi projektem. O
dokładnych terminach będziemy Państwa informować.

podczas I wojny światowej żołnierzom niemieckim służącym w świdnickich jednostkach uroczyście odsłonięty 19 października
1924 roku. Pomnik przestał istnieć jeszcze
podczas II wojny światowej - pozostał jedynie monumentalny postument, a fontannę
zastąpiono zupełnie nowym obiektem podczas gruntownej przebudowy skweru na
przełomie 2017-2018 roku.
Zdjęcia archiwalne są udostępniane
dzięki portalowi www.mojemiasto.swidnica.pl
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Razem od ponad pół wieku!
Minęło pół wieku i więcej od chwili, gdy przyrzekali sobie miłość i decydowali się na
wspólne życie. Cztery pary małżeńskie ze Świdnicy w sobotę 1 grudnia świętowały swoje
jubileusze. – Nie sztuką jest zakochać się, sztuką jest się później zaprzyjaźnić, a państwo jesteście tego idealnym przykładem – mówiła podczas uroczystości prezydent miasta Beata
Moskal-Słaniewska.

Ceremonia ta to niezwykły czas nie
tylko dla małżonków, ale także dla całych rodzin. Wywołuje wiele wzruszeń,
jest miłą okazją do spotkania się z dawno niewidzianymi członkami rodzin, do
odświeżenia wspomnień i wzniesienia
toastu za szczęśliwych małżonków.
Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane
są przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medal za długoletnie pożycie
małżeńskie stanowi wyróżnienie dla
osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu,
które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na
prośbę jubilatów lub ich bliskich.

foto: D. Gębala

Daniel Gębala

żeństwa, a państwo Ślipko diamentowe gody – 60 lat małżeństwa. Pozostałe
pary wyruszyły we wspólną drogę na
dobre i na złe ponad 50 lat temu.
–Proszę mi uwierzyć, że nie ma nic
przyjemniejszego, niż patrzeć na ludzi,
którzy tej przysięgi dotrzymali. Dla których te słowa wypowiedziane 50, 55,
60 lat temu okazały się święte. Przeszli
przez życie dokładnie tak, jak sobie
wyobrazili, przede wszystkim w miłości.

reklama

Ktoś kiedyś na tej sali powiedział: nie
sztuką jest zakochać się, sztuką jest się
później zaprzyjaźnić. Jednak największą
sztuką, której państwo dokonali, jest to,
że zaprzyjaźniliście się i wciąż jesteście
w sobie zakochani. Każdego dnia potrafić pokazywać sobie, że ta druga osoba
jest tą najważniejszą na świecie – powiedziała podczas uroczystości prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.

reklama

Szczęśliwymi jubilatami byli państwo: Róża i Ryszard Czerniewicz,
Maria i Marian Kowalik, Wanda i Jerzy Piórkowscy, Zofia i Jan Pompe
oraz Teresa i Władysław Ślipko. Wymienione pary przybyły do Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy aby wspólnie
uczcić wspaniałą i szczególną uroczystość – jubileusz pożycia małżeńskiego.
Państwo Czerniewicz świętowali dziś
swoje szmaragdowe gody 55 lat mał-
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Zalogowani nie zwalniają tempa
Świdnica stoi przed młodymi ludźmi
otworem. Uczniowie tutejszych szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
mają niecodzienną możliwość czerpania garściami wiedzy od ekspertów, odwiedzenia miejsc na co dzień dla nich
niedostępnych, czy spotykania ludzi,
którzy zarażają swoją pasją i determinacją w dążeniu do celów.
Program „Zostańcie z nami – Miasto
i Powiat Świdnica” swoim zasięgiem objął już ponad 1000 uczniów świdnickich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Filarami programu są: klasy patronackie, projekt Liga Niezwykłych Umysłów, zajęcia z Edukacji Obywatelskiej
prowadzone przez prezydent miasta
Beatę Moskal-Słaniewską, czy konkurs
Zalogowani.
To właśnie w ramach III edycji konkursu Zalogowani 200 uczniów świdnickich szkół podstawowych i ostatnich klas
gimnazjalnych przez rok szkolny wykonuje

różne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. Uczniowie poznają lokalne firmy,
spotykają się z inspirującymi ludźmi, biorą udział w warsztatach ekonomicznych,
czy warsztatach z doradcą zawodowym,
tworząc swój osobisty plan na życie.

Spotkania Zajawkowiczów

Czyli spotkania motywacyjne, podczas których liderzy świdnickiej społeczności, przedsiębiorcy i mówcy
motywacyjni spotykają się z młodzieżą,
by inspirować ich do odnalezienia swojego sposobu na sukces. Podczas tegorocznej inauguracji programu wystąpili
mówcy motywacyjni z firmy Young Pros
- Mariusz Kędzierski, Szymon Potoniec i
Damian Lempart oraz prezes firmy RST
Software Masters - Krzysztof Habowski.

samoświadomości, niezbędnej do osiągania celów zarówno zawodowych i
prywatnych.

Warsztaty z doradztwa
zawodowego

We wrześniu
i październiku odbyły się warsztaty
z doradztwa zawodowego prowadzone
przez
Ilonę
Janecką.
Podczas spotkań
uczniowie
uczą
się projektowania
przyszłości
edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia
motywują do rozwinięcia i wzmocnienia własnych
atutów. Są jednocześnie początkiem budowania

Warsztaty ekonomiczne

W listopadzie i grudniu odbyły się
warsztaty ekonomiczne prowadzone
przez ekspertów z Santander Bank Polska. To doskonała forma zajęć z przedsiębiorczości, podczas których młodzi
ludzie uświadamiają sobie wartość pieniądza, uczą się jak nim gospodarować,
aby móc w pełni czerpać satysfakcję z
osiąganych dochodów. Podsumowaniem wiedzy z warsztatów będzie Miejska Gra Ekonomiczna zaplanowana na
maj przyszłego roku.

Wizyty w firmach

W październiku rozpoczął się cykl
wizyt w świdnickich firmach. Jest to okazja do poznania możliwości, jakie daje

lokalny rynek pracy wraz z charakterem i specyfiką różnego rodzaju stanowisk. Do tej pory odbyło się 18 wizyt, a
swoje zakłady przed młodzieżą otworzyły: Świdnicka Fabryka Urządzeń
Przemysłowych, Zakład Produkcyjny
„Cukrownia Świdnica”, Cloos-Polska.,
Dolmeb, Electrolux Poland. W nowym
roku uczniowie odwiedzą firmy takie jak
Krause, IMP Comfort, Wagony Świdnica, czy Promet.
Program „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” wraz z konkursem Zalogowani ma na celu pokazanie młodym ludziom całego wachlarza
możliwości, jakie ma do zaoferowania
miasto Świdnica. Znajomość środowiska
w którym funkcjonują wraz poznaniem
swoich mocnych stron, pozwolą młodym świdniczanom świadomie decydować o własnej ścieżce edukacyjnej i
zawodowej.

reklama
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Nowy dyrektor Miejskiego
Zarządu Nieruchomości w Świdnicy
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Z dniem 1 grudnia obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości pełni Marek Suwalski, dotychczasowy Zastępca Prezydenta Miasta
Świdnicy.
Głównym zadaniem nowego dyrektora będzie przekształcenie zakładu
budżetowego MZN w spółkę prawa handlowego. Marek Suwalski ma też zająć
się redukcją zadłużenia czynszowego w
mieszkaniach i lokalach użytkowych należących do miasta.
Dotychczasowa dyrektor, Maria
Florczak, zajęła stanowisko zastępcy
dyrektora i zajmować się będzie zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi
i rozliczeniami czynszowymi pomiędzy
gminą, a członkami wspólnot.
Przypomnijmy, że MZN zarządza
dwoma tysiącami lokali mieszkalnych i
około 240 lokalami użytkowymi. W ostat-

nich latach MZN realizując przyjętą przez
Radę Miejską „Politykę mieszkaniową”,
wykonuje rocznie około 40 remontów, w
duże części modernizacyjnych.
- Zmiana zakładu budżetowego,
przekształcenie go w spółkę poprawi efektywność finansową tej miejskiej
jednostki. Zmian wymaga też sposób
funkcjonowania MZN, miedzy innymi w
zakresie szybszej reakcji na zadłużenia
czynszowe – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Marek Suwalski ma wykształcenie
wyższe ekonomiczne. Pracował m.in. na
stanowisku kierowniczym w ABK Nieruchomościach Świdnickich, jako główny
specjalista ekonomiczny w MZEC Świdnica, a także w Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów. W latach 2014 – 2018
pełnił obowiązki zastępcy prezydenta
Świdnicy.

aktualności

Zakończył się remont ulicy
Kraszowickiej

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku od skrzyżowania ulic Kraszowicka/
Działkowa/Krótka (wraz z obszarem
przejazdu kolejowego) do skrzyżowania z ulicą Przyjaźni (wraz z obszarem

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica
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W piątek, 7 grudnia przywrócono ruch autobusów komunikacji miejskiej przez ulicę Kraszowicką. Autobusy linii nr 30,
50 i 52 kursują już zgodnie z wcześniej obowiązującym rozkładem jazdy. Przystanki wyposażone zostały w nowe wiaty.

w rejonie tzw. „Zatoki Kraszowice”. Droga
wyposażona została w zatoki autobusowe z nowymi wiatami. W ramach zadania wyremontowano również przejazd
kolejowy - wymieniono nawierzchnię
drogową. W ulicy Kraszowickiej wykonano nową kanalizację deszczową oraz
oświetlenie drogowe.
- Był to remont oczekiwany przez
mieszkańców dzielnicy od wielu lat. To nie
tylko oczywiście kwestia nawierzchni, ale
modernizacji infrastruktury podziemnej.

Ma to ogromny wpływ na komfort życia
mieszkańców Kraszowic - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Równocześnie
przeprowadzono
szereg prac przy sieciach infrastruktury technicznej nie będącej własnością
miasta. Firma Tauron zlikwidowała napowietrzną sieć energetyczną, a PSG Sp. z
o.o. wykonała nową sieć gazowniczą. To
oznacza, że wielu mieszkańców domów
wreszcie będzie mogło dokonać modernizacji systemu ogrzewania.
Koszt przebudowy ul. Kraszowickiej w pierwszym etapie wyniósł około
6 milionów złotych, z czego blisko 50%
zostanie zrefundowane w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. - lider w
partnerstwie z firmą PPUH „DROG-ZIEM”.

skrzyżowania). Wymieniona została konstrukcja jezdni i chodników, wybudowano asfaltowy ciąg pieszo rowerowy (w
tym fragmenty drogi rowerowej) a także odcinkowo dobudowano brakujące
chodniki. Powstały miejsca parkingowe

Konkursy dla organizacji
pozarządowych przez aplikację
internetową
organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Informacje systemowe generowane i wysyłane będą
automatycznie przez aplikację. Rozwiązanie to daje możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji, co
pozwala na pracę w tym samym czasie
kilku osobom, nad tą samą ofertą/sprawozdaniem. Dodatkowo, systematyczna
aktualizacja sytemu dostosowana jest
do zmian legislacyjnych (procedur, wzorów formularzy ofertowych, itd.).
Przypominamy, że składnie ofert na
realizację ww. zadań będzie odbywało się
obowiązkowo poprzez aplikację, czyli generator e – NGO. Przeprowadzone zostało
już szkolenie w tym zakresie i wszystkie
zainteresowane podmioty otrzymały instrukcje obsługi oraz przydatne linki m.in.
do filmików instruktażowych. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:
pomoc@engo.org.
pl lub telefonicznie:
Jacek
Kiełkowski
tel. 33 444 66 91 (pomoc merytoryczna),
Bartosz Parchański tel. 33 444 66 91
(pomoc techniczna). Pomocą służą
także pracownicy
Referatu Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego
w Świdnicy – tel.
74/646 29 02 lub
74/646 29 30.
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Wielkim krokami zbliżają się otwarte konkursy ofert na realizacje zadań
publicznych w 2019 roku oraz konkursy
zgłaszane przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym.
W celu ułatwienia oferentom składania wniosków, Urząd Miejski w Świdnicy wprowadził aplikację internetową
e – NGO.org.pl. Jest to platforma stworzona z myślą o organach administracji
publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o
przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Niesie to za sobą wiele korzyści,
m.in.: wyeliminuje najczęściej popełniane błędy rachunkowe, a także brak kompletności wypełnienia wszystkich pól i
załączników. To również efektywniejsza
komunikacja pomiędzy pracownikami
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Rozwój nowych firm –
seminarium w Trutnovie
29 listopada w Trutnovie odbyło się seminarium dedykowane młodym firmom oraz osobom chcącym rozpocząć
działalność gospodarczą. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” zgromadziło 40 osób z obu miast partnerskich, zainteresowanych rozwojem działalności biznesowej.
Spotkanie zainaugurowała Jolana Vašáková, dyrektor Trutnovskiej Regionalnej
Izby Gospodarczej regionu Hradec Kralove oraz Ivan Adamec, burmistrz Trutnova.
Pierwszą prelekcję dla gości poprowadził
Jiří Štěpán z Centrum Technologicznego

w Hradec Kralove. Opowiedział o tym, jak
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i na czym się skoncentrować w
początkowej fazie budowania biznesu.
Powołując się na liczne przykłady
biznesów przedstawił, jak istotna jest

Święta za pasem!

idea, specjalizacja, posiadane umiejętności z danego zakresu oraz plan działania. Wskazał też na pułapki myślenia
początkujących przedsiębiorców, nie
zdających sobie często sprawy z tego,
ile czasu będą musieli poświęcić na
pracę, jak bardzo własna działalność
może różnić się od pracy na etacie, czy
jakie realne koszty poniosą. Dlatego tak
ważne jest odpowiednie określenie celów swojej działalności, grupy docelowych klientów, regionu działania, skonstruowanie ceny usługi i produktu, przygotowanie się na sukces, jak również na
sytuacje kryzysowe. Weryfikacja swoich
hipotez i rynku to kwestie nierzadko pomijane w początkowej fazie zakładania
firmy.
Uczestnicy seminarium poznali metodę modelowania biznesowego Lean

Canvas. Wzięli udział w części praktycznej, polegającej na tworzeniu własnego
biznesplanu.
W dalszej części doradca podatkowy Teresa Bednarek wyjaśniła, jak założyć firmę w Polsce, jakich błędów się
wystrzegać i na co szczególnie zwrócić
uwagę, gdy jesteśmy początkującym
przedsiębiorcą. Poruszyła takie zagadnienia jak formy opodatkowania, obowiązki wobec urzędów, współpraca z
kancelarią podatkową.
Seminarium zakończył wspólny
obiad i rozmowy w kuluarach.
Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Uczciły 100. rocznicę
uzyskania praw
wyborczych przez kobiety

Dla większości z nas okres przedświąteczny to
przede wszystkim radosny czas oczekiwania,
przygotowań, zakupów. Planujemy menu na
świąteczny stół, pieczemy pierniczki, lepimy
pierogi i wyszukujemy w sieci najpyszniej
brzmiące przepisy na ciasta.

Jak nie przytyć przez Święta? Czy w ogóle da się przejść ten czas bez zbędnych kilogramów, bez uczucia ciężkości, przejedzenia, wzdęć
i innych problemów trawiennych, które towarzyszą
świątecznym ucztom?

reklama

1 i 2 DZIEŃ ŚWIĄT
Spróbuj zjeść w te dni podobnie, jak jadasz na
co dzień. Czyli zacznij dzień od 1. śniadania, a potem zjedz 2. Mięso pieczone i chleb pełnoziarnisty,
sałatka jarzynowa również z kromką pieczywa razowego. To cię nasyci i nie będziesz co chwilę podjadać. W zależności, czy w Twoim domu na święta
jesz obiad lub to, co zostało z Wigilii – również
potraktuj ten posiłek, jak typowy obiad. Zjedz normalną porcję. Może wybierz coś, co będzie mniej
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kaloryczne, nie będzie smażone, a raczej pieczone, dodaj dużo warzyw. Na podwieczorek, jeżeli
chcesz wybrać ciasto, to podziel kilka na mniejsze
porcje – w ten sposób spróbujesz każdego. Kolacja
nie powinna być obfita i ciężka – zrezygnuj z grzybów, kapusty, majonezu czy ciasta. Zjedz lekką galaretkę z kurczaka, rybę po grecku.

Życzę Wam wielu udanych
eksperymentów w kuchni,
dużo pogody ducha,
wiary w siebie i spełnienia marzeń.
Niech nadchodzące święta
będą wolne
od wszystkiego,
co niszczy
nasze zdrowie.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
ŚWIDNICA

foto: D. Gębala

WIGILIA
Jeżeli nie przestrzegasz w tym dniu ścisłego
postu, proponuję zjeść od rana 2-3 posiłki, podobne do śniadania. Nie głódź się przez cały dzień
tylko po to, by oszczędzić kalorie na później, bo
to bez sensu. Kalorii nie zaoszczędzisz, a wieczorem nadrobisz za cały dzień. W zależności, o której
wstaniesz, zjedz 1. śniadanie i kolejne posiłki co 3-4
godziny. Najszybsze będą kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, płatki owsiane, musli. Produkty te
sycą i sprawią, że siadając do kolacji wigilijnej, nie
będziesz głodny.
W zależności od tego, co jest na wigilijnym stole,
warto rozważyć:
◾ upieczenie ryby zamiast smażenia,
◾ zrezygnować ze smażonych pierogów i zjeść gotowane,
◾ kompot z suszu rozcieńcz wodą,
◾ spróbuj po łyżce kutii, kapusty z grochem, sałatki
jarzynowej,
◾ dobrze przeżuwaj i zachowaj przerwy pomiędzy
kolejnymi potrawami,
◾ zupę grzybową lub barszcz zabiel jogurtem lub
zjedz czyste, bez zabielania,
◾ nie warto jeść ciasta w Wigilię. Żołądek i tak jest
obciążony porcjami jedzenia. Ilość cukru i tłuszczu
w ciastach, mąka, dodatki sprawiają, że wszystko,
co zostanie zjedzone, jest jeszcze trudniejsze do
strawienia.

Droga do uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce była bardzo trudna, ale otworzyła nowy rozdział w historii i zapoczątkowała szereg
zmian. O tym, jak ważną rolę odegrały
emancypantki, jak wiele dało nam ich
poświęcenie, rozmawiały 4 grudnia
przedstawicielki samorządu, parlamentu, biznesu i organizacji społecznych.
Spotkanie w celu uczczenia 100.
rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych odbyło się wczoraj w Centrum
Organizacji Pozarządowych. W tematykę spotkania wprowadziła uczestników

Krystyna Lasek, prezes Świdnickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współorganizatora konferencji. - Zaproszę was
w te czasy, które znamy z literatury. Musimy pamiętać o atmosferze, jaka wówczas panowała, jak trudno miały polskie
dziewczyny. A jednak nasze bohaterki
podejmowały trud walki o zmiany i od 28
listopada 1918 kobiety w Polsce mają prawo głosu - mówiła.
Punktem głównym spotkania był
panel dyskusyjny, który prowadziła Violetta Mazurek. Spotkanie uświetniła grupa sufrażystek oraz występ recytatorski
Mariusza Kozłowskiego.

aktualności

Ustalono składy osobowe komisji
Rady Miejskiej w Świdnicy
Podczas II sesji Rady Miejskiej w Świdnicy radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych
komisji oraz powołania ich przewodniczących. W kadencji
2018 -2023 radni pracować będą w sześciu komisjach.

◾ Krzysztof Grudziński – przewodniczący
◾ Lech Bokszczanin
◾ Jacek Drobny
◾ Joanna Gadzińska
◾ Jan Jaśkowiak
◾ Tomasz Kempa
◾ Lesław Podgórski
◾ Wiesław Żurek

Komisja Rewizyjna
◾ Wiesław Żurek – przewodniczący
◾ Jacek Drobny

◾ Danuta Morańska – przewodnicząca
◾ Rafał Fasuga
◾ Albert Gaszyński
◾ Mariusz Kuc
◾ Krzysztof Lewandowski
◾ Ryszard Makowski
◾ Zofia Skowrońska-Wiśniewska
◾ Aldona Struzik

foto: D. Gębala

Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej

◾ Marcin Paluszek
◾ Marcin Wach
◾ Władysław Wołosz

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

◾ Tomasz Kempa – przewodniczący
◾ Krzysztof Grudziński
◾ Jan Jaśkowiak
◾ Andrzej Ora

◾ Ryszard Makowski
◾ Luiza Nowaczyńska
◾ Andrzej Ora
◾ Magdalena Rumiancew-Wróblewska
◾ Aldona Struzik

◾ Marcin Wach – przewodniczący
◾ Joanna Gadzińska

reklama

◾ Magdalena Rumiancew-Wróblewska –
przewodnicząca
◾ Lech Bokszczanin
◾ Rafał Fasuga
◾ Albert Gaszyński
◾ Krzysztof Lewandowski
◾ Marcin Paluszek
◾ Zofia Skowrońska-Wiśniewska
◾ Władysław Wołosz

◾ Albert Gaszyński
◾ Mariusz Kuc
◾ Danuta Morańska
◾ Luiza Nowaczyńska
◾ Lesław Podgórski
◾ Marcin Wach

reklama

Komisja Budżetu i Finansów
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aktualności
1. Lech Bokszczanin
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Telefon: 500 241 568
Adres mailowy: elbe@elbe.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
2. Jacek Drobny
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: jacek.
drobny.1958@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
3. Jan Dzięcielski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Przyjęcia
interesantów w sprawach
skarg i wniosków w
poniedziałki w godz.
od 16.00 do 18.00
pokój nr 107 (I piętro)
oraz po uprzednim
umówieniu przez Biuro
Rady Miejskiej (tel. 74/ 8562-832)
4. Rafał Fasuga
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: frrafal@poczta.onet.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
5. Joanna Gadzińska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura
Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832
6. Albert Gaszyński
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura
Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832
7. Krzysztof Grudziński
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radnygrudzinski@wp.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832
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RADNI RADY
MIEJSKIEJ
KADENCJI
2018-2023
8. Jan Jaśkowiak
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Dane kontaktowe:
Telefon: 667 721 263
Adres
mailowy:
jaskowiakjan7@gmail.
com
9. Tomasz Kempa
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: tomasz.kempa@powiat.
swidnica.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
10. Mariusz Kuc
Członek
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon: 500 352 345
Adres mailowy: kucorowie@op.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
11. Krzysztof
Lewandowski
Członek
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radnylewandowski@
gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
12. Ryszard
Makowski
Członek
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura
Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

13. Danuta
Morańska
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: dmoranska@vp.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
14. Luiza
Nowaczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radna.luizanowaczynska@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
15. Andrzej Ora
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radny.andrzejora@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
16. Marcin Paluszek
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: mpaluszek@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
17. Lesław
Podgórski
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon: 608 216 772
Adres mailowy: leslawpodgorski@interia.pl

18. Magdalena
RumiancewWróblewska
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Telefon: 508 455 002
Adres mailowy: magdalena_rw@poczta.onet.
pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
19. Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Dane kontaktowe:
Telefon: 609 254 212
Adres mailowy: zofia.wisniewska2@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
20. Aldona Struzik
Członek
Komisji
Oświaty,
Kultury,
Sportu i Współpracy
Międzynarodowej
Członek
Komisji
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: aldona.struzik@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
21. Marcin Wach
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon: 793 405 781
Adres mailowy: wach.marcin81@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/
8562-832
22. Władysław
Wołosz
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek
Komisji
Skarg, Wniosków i
Petycji
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu
za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832
23. Wiesław Żurek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu
za
pośrednictwem
Biura Rady Miejskiej tel.
74/ 8562-832

codzienna
porcja informacji na

mojaswidnica.pl

aktualności

Nagrodzeni za wielkie serca
Podczas gali wręczono tytuły Świdnickiego
Wolontariusza Roku. Otrzymali je:
◾ Irena Stefańska
◾ Weronika Zaręba
◾ Hermenegilda Słowińska
◾ Lilianna Owocka
◾ Joanna Zach

Odznaczenie honorowe PCK IV stopnia otrzymałą Anna Stafa

Tytuł Aktywna organizacja pozarządowa roku
2018 otrzymały:
◾ Świdnickie Stowarzyszenie Amazonek
◾ Świdnicki Uniwersytet III Wieku
◾ Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg

Uczniowie klas gimnazjalnych
◾ I m-ce Oliwia Zych
◾ II miejsce Martyna Trelewska
◾ III miejsce Kamila Stryja

Rozstrzygnięto także konkurs dla szkół, w którym dzieci w formie plac plastycznych miały
przekazać ideę czerwonego krzyża. Prace
utworzyły kalendarz.

Klasy 5-6
◾ I miejsce Oliwia Rogusz
◾ II miejsce Angelika Kurowska
◾ III miejsce Hanna Kiepura

foto: D. Gębala

Podczas gali wręczono także nagrody dla
miejsc przyjaznych pomaganiu.
Wyróżnienia:
◾ Szkolne Koło Wolontariatu ZSB-E
◾ Szkolny Klub Wolontariusza przy SP6

Wyróżnienia
◾ Nikola Rajzer
◾ Kamila Podbielczyk
◾ Szymon Piątek
◾ Kamila Jozwiak
◾ Maja Mikosz
◾ Aleksandra Jaros
◾ Martyna Sentkowska

Nagroda główna - 2 tys. zł trafiła do
Szkolnego Klubu Wolontariatu przy SP1

najbardziej uderzyło to, że na każdym
kroku mogliśmy liczyć na wsparcie. Tę
pomoc nieśli seniorzy, już nieczynni zawodowo. Zapytałam o to ciocię, miała
wówczas 86 lat. Powiedziała, że to tak
jest, jak się nie pracuje, to działa się dla
innych. Ona też jeden dzień w tygodniu
poświęcała na pomoc innym. I tam
tak żył każdy. Myślałam wtedy, jak by
było cudownie, gdyby tak u nas się tak
dało. Minęło trochę lat, czasy się zmieniły i Świdnica rozkwita w pomaganiu.
Nasze centrum wolontariatu pracuje
pełną parą. Pomagamy dużo i chętnie –
mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Wolontariusz niesie pomoc wszystkim, którzy
jej potrzebują. Gala stała się okazją do wręczenia nagród PCK.

foto: D. Gębala

Mają ogromne serca i mnóstwo empatii. Nie pytają, czy powinni, nie czekają na oklaski. Są i pomagają. Nie tylko
finansowo, ale też fizycznie, wspierając
w podstawowych codziennych czynnościach. 5 grudnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
W Świdnicy to święto obchodzone jest
w tym roku po raz trzeci i z tej okazji 5
grudnia w teatrze odbyła się gala, podczas której nagrodzono tych, którzy
wielkim sercem pomocy otaczają tych,
którzy jej potrzebują.
- Lata temu po raz pierwszy miałam wielką przyjemność spędzić trochę
czasu w USA. Trochę mnie wówczas tam
zachwyciło, trochę rozczarowało. Ale

Choinka
Przyjdź, złóż wniosek
i odbierz darmową choinkę!
Czas trwania akcji:
od 07.12.2018 do 22.12.2018
ul. Trybunalska 19/2, Świdnica

Placówka Partnerska T: +48 74 857 46 99
www.neśtbank.pl

Rozwiń skrzydła
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Akcja promocyjna „Choinka od Nest Banku" przeprowadzana jest w placówkach partnerskich Nest Banku do dnia 22.12.2018. Każdy Klient, który złoży wniosek
o dowolny rachunek lub kredyt oferowany przez Bank w jednej z placówek partnerskich otrzyma Nagrodę rzeczową w postaci choinki. Klient może otrzymać
tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby złożonych wniosków o produkt Banku. Brak możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Czas promocji
w danej placówce może ulec skróceniu w wyniku wyczerpania puli Nagród. Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021.
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TPC „HOSPICJUM”
w Świdnicy zmienia
siedzibę!

Warto być przedsiębiorczym,

TPC Hospicjum w Świdnicy z dniem
1 grudnia 2018 r. zmienia swoją siedzibę. Biuro oraz magazyn sprzętu zostaną przeniesione na ulicę Jodłową 31
w Świdnicy. Numer telefonu i adres
e-mail pozostają bez zmian.
–Mijający rok był dla nas bardzo
pomyślny. Decyzja o przeprowadzce została podjęta przez Zarząd Towarzystwa,
któremu kurator spadku, mec. Maciej
Maluśkiewicz, przekazał majątek wraz
z kluczami do nieruchomości. Nowe
miejsce jest dobrze skomunikowane, z
dostępnymi miejscami parkingowymi
dla podopiecznych i pracowników. W
niewielkiej odległości znajduje się też
przystanek komunikacji miejskiej. Przeprowadzka do nowej siedziby zdecydowanie wpłynie na jakość pracy hospicjum, przede wszystkim ze względu na
dużą powierzchnię magazynową, w której będziemy mogli przechowywać sprzęt
medyczno-rehabilitacyjny dla chorych.
Poprawią się też warunki pracy personelu administracyjnego i medycznego.
Zmiana siedziby to pierwszy krok w rozwoju naszego Hospicjum, który przybliża
nas do stworzenia stacjonarnego ośrodka na terenie Świdnicy – informuje Olga
Szauder-Cisek z TPC Hospicjum
Dane kontaktowe:

Kto z nas nie marzy o idealnej pracy,
w której będzie robił to, co lubi, realizował własne pomysły za godziwą pensję,
a to wszystko w elastycznych godzinach
i bez stojącego nad głową szefa? W rzeczywistości o osiągnięcie takiego ideału
jest trudno. Najbardziej przybliżyć jednak
do niego może założenie działalności gospodarczej.
Własna firma to ogromna odpowiedzialność, ale i satysfakcja z realizacji swojego pomysłu na biznes na warunkach nam
odpowiadających. Jej prowadzenie wiąże
się z większą elastycznością niż praca na
etacie i daje również niedostępne dla pracowników możliwości zwiększenia zysków.

czyli co nam daje własna firma

podatnik VAT. Dzięki temu można odliczyć
VAT (czyli pomniejszyć należny VAT, który
przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego) od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby działalności
gospodarczej.

Niższe składki ZUS

Samozatrudnieni odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w wysokości niezależnej od dochodu, nie
wzrastają więc one, gdy zarobią więcej. Dodatkowo osoby dopiero startujące z własną firmą przez pierwsze 24 miesiące od
założenia działalności gospodarczej mają
prawo odprowadzać składki (emerytalne,
rentowe, wypadkowe i zdrowotne) od niższej podstawy. Wynosi ona 30 proc. kwoty
minimalnego wynagrodzenia. Nie muszą
płacić składek na ubezpieczenie chorobowe ani składek na Fundusz Pracy.
Od 30 kwietnia tego roku przedsiębiorcy rejestrujący działalność gospodarczą
po raz pierwszy (albo tacy w przypadku,
których upłynęło pięć lat od zakończenia
poprzedniej działalności) mogą skorzystać
również z tzw. ulgi na start i przez sześć
miesięcy nie płacić w ogóle składek na
ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z interpretacją Oddziału ZUS W Gdańsku obowiązek zapłaty składek przerzucony miałby zostać z korzystającego z ulgi na start na
jego kontrahentów. Jak podkreśliła jednak
w wywiadzie z 5 września prezes ZUS Gertruda Uścińska, korzystający z ulgi na start
nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego i ani on, ani jego kontrahenci nie będą płacić składek przez wskazany
czas. Centrala ZUS, dodała prezes w wywiadzie, wydała już wytyczne w tej sprawie
wszystkim oddziałom Zakładu. Warto jednak śledzić dalsze doniesienia dotyczące
ulgi na start i rzeczywistą praktykę ZUS w
sprawie nowych przepisów.

Wybór dogodnej formy
opodatkowania

Przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może wybrać najbardziej korzystną dla siebie formę opodatkowania dochodu. Nie musi to być, tak jak w
przypadku pracowników zatrudnionych na
etacie, opodatkowanie na zasadach ogólnych z dwoma stawkami podatkowymi: 18
proc. dla rocznego dochodu w wysokości
nie wyższej bądź równej 85 528 zł i 32 proc.
dla rocznego dochodu przekraczającego
tę kwotę. Przedsiębiorcy, oprócz tej formy
opodatkowania, mają jeszcze do wyboru
kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy. Wybór tego ostatniego pozwala niezależnie od wysokości
rocznego dochodu korzystać ze stałej
stawki podatku w wysokości 19 proc.

Hospicjum w Świdnicy
ul Jodłowa 31, 58-100 Świdnica (od 1.12.2018)
telefon: 74/ 852 03 46
e-mail: biuro@hospicjum.swidnica.pl
godziny otwarcia: 9:00-16:00

Możliwość obniżenia podatku
dochodowego

Osoby samozatrudnione mają również
możliwość obniżenia wysokości podatku
dochodowego. Mogą zaliczyć wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup i użytkowanie
samochodu służbowego czy sprzętu elektronicznego, do kosztów uzyskania przychodów, co obniża ich dochód, a w konsekwencji i zmniejsza kwotę podatku do zapłacenia.

Dodatkowe środki na start
i rozwój

Wiadomo, że dobry pomysł na biznes to nie wszystko i początkujący przedsiębiorcy często potrzebują dodatkowych
środków na założenie firmy czy jej późniejszy rozwój. W tym celu mogą sięgać do
różnych źródeł dofinansowania. Jednym z

Założenie własnej firmy daje także
możliwość zarejestrowania się jako czynny

Darmowe doszkalanie

Dla początkujących przedsiębiorców
równie atrakcyjne, co wsparcie finansowe,
może okazać się podnoszenie kwalifikacji,
dzięki całemu szeregowi darmowych szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych itp. Ich lista dostępna jest w Bazie usług rozwojowych na stronie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jak widać, prowadzenie działalności
gospodarczej może przynieść nie tylko
większą satysfakcję niż praca u kogoś, ale
i większe zyski. Nic zaś tak nie wpływa na
motywację, jak wymierne rezultaty finansowe z wykonywanej pracy i świadomość, że
pracujemy na własny rachunek.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to
jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z
inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest
edukowanie uczniów, studentów i seniorów w
zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej
ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Dowiedz się więcej na
www.bde.wib.org.pl
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Odliczanie VAT

nich jest Urząd Pracy, do którego bezrobotni mogą udać się po bezzwrotną dotację
na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Start firmy sfinansować
można również dotacjami z Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o wsparciu dla przedsiębiorców uzyskać można
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, a znalezienie aktualnych form
wsparcia ułatwi Wyszukiwarka Dotacji.
Także osoby już prowadzące firmę
mogą skorzystać z unijnych dotacji, a także
preferencyjnych kredytów, poręczeń oraz
pożyczek na jej rozwój. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia dla
przedsiębiorców dostępne są na stronie:
funduszeeuropejskie.gov.pl.
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promocja
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Marek Fiłonowicz komendantem
Straży Miejskiej
4 grudnia 2018 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska powołała na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w
Świdnicy Marka Fiłonowicza, dotychczasowego dyrektora
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
ze społecznością lokalną. I to się chyba
udało, każdego roku coraz więcej mieszkańców naszego miasta zwraca się do
strażników o pomoc i ją otrzymuje – mówi
Marek Fiłonowicz, komendant Straży
Miejskiej w Świdnicy.
Główne zadanie, które stawia przed
sobą nowy komendant, to dbanie o porządek i bezpieczeństwo w naszym mieście. Straż powinna być bliższa mieszkańcom, a jej działania skuteczne i widoczne.
- Bardzo ważną rolą Straży Miejskiej
są działania prewencyjne i edukacyjne.
Pan Marek Fiłonowicz jest osobą, która
tak właśnie rozumie misję tej instytucji –
dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Jednocześnie stanowisko dyrektora
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy powierzone zostało dotychczasowemu starszemu inspektorowi Straży
Miejskiej w Świdnicy – Jackowi Budziszewskiemu.

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

Marek Fiłonowicz posiada wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa w
działaniach administracji publicznej. Ze
Strażą Miejską w Świdnicy związany był
zawodowo przez 26 lat, pracował na stanowisku strażnika, starszego inspektora
kierowania służbą dyżurną oraz kierownika Referatu Prewencji.
- Dokładnie pamiętam poszczególne
etapy funkcjonowania tej formacji, dobre i złe strony jej transformacji. Niemniej
jednak zawsze postrzegam ją w kategorii
takich instytucji, które są niezbędnymi, by
mogło funkcjonować nowoczesne państwo, w którym przestrzegane jest prawo,
a obywatel czuje się bezpiecznie. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia w
tej i innych kwestiach, ale patrząc wstecz
można odnieść wrażenie, że dużo się
zmieniło i to na lepsze.
Wraz z przedwcześnie zmarłym komendantem św. p.
Janem Łętowskim - wspólnie pracowaliśmy nad tym, by Straż Miejska była przyjazna mieszkańcom i współpracowała

Nowa dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Świdniccy
seniorzy szczepią się
przeciw grypie

Małgorzata Synowiec posiada wykształcenie wyższe,
ukończyła Akademię Rolniczą
we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie prawa
gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim oraz gospodarkę
nieruchomościami – wycenę
i utrzymanie na Politechnice Wrocławskiej. Z Urzędem
Miejskim w Świdnicy związana
jest zawodowo od 14 lat, pracowała na stanowisku podinspektora w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej oraz
podinspektora, a następnie in-
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spektora w Referacie Geodezji
i Gospodarki Gruntami.
- Dziękuję za dotychczasową pracę pani Elżbiecie Smoter, a nowej dyrektor serdecznie gratuluję. Pani Małgorzata
Synowiec swoją pracę zawodową rozpoczęła w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy i przez ten
czas potwierdziła swoje wysokie kwalifikacje. Jestem przekonana, że doskonale sprawdzi się na kierowniczym stanowisku z korzyścią dla miasta
- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

| 14.12.2018-10.01.2019 r.

foto: UM Świdnica

W czwartek, 6 grudnia 2018 roku prezydent
Beata Moskal-Słaniewska powołała na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świdnicy Małgorzatę Synowiec, dotychczasową inspektor tego wydziału. Poprzednia dyrektor, Elżbieta Smoter, która nabyła już praw
emerytalnych, nadal będzie pracować w urzędzie, służąc na początku wsparciem i pomocą
merytoryczną swojej następczyni.

W Świdnicy realizowany jest program
szczepień przeciw grypie. Skierowany jest
on w pierwszej kolejności do seniorów w
wieku powyżej 60 roku życia, którzy są
jednocześnie podopiecznymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Do połowy
listopada zaszczepiło się już 281 osób.
Przypomnijmy, że pierwsze szczepienia odbyły się już w ubiegłym roku, zdecydowało się na nie ponad 50 świdniczan.
Akcją informacyjno – edukacyjną objętych
zostało prawie 100 osób. Prelekcje odbyły
się w klubach seniora, na spotkaniu członków Rady Seniora oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym roku na
realizację programu zaplanowano ponad
16 tys. zł, będzie mogło z niego skorzystać
400 seniorów. Podopieczni MOPS nie wykorzystali pełnej puli szczepionek, dlatego
też zaszczepieni będą mogli zostać pozostali chętni świdniccy seniorzy.
- Działania prowadzone będą do 15 grudnia. Wszystkie zainteresowane osoby, które
ukończyły 60 lat i chcą się jeszcze zaszczepić
zapraszamy do przychodni Eskulap – mówi
Danuta Nowicka, dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Realizatorem programu szczepień jest
wyłonione w otwartym konkursie ofert Centrum Usług Medycznych „ESKULAP” Sp. z o.
o., mające siedzibę w Świdnicy przy ul. Ludwika Zamenhofa 47. Przychodnia zdrowia
zapewnia pełen zakres świadczeń, w tym
m.in. zakup szczepionki, badanie lekarskie
kwalifikujące do szczepienia i wykonanie
szczepienia. Jednocześnie przeprowadza
akcję informacyjno-edukacyjną, skierowaną
do osób, które mogą być poddane szczepieniu.
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codzienna
porcja informacji na

Złóż życzenia
Babci i Dziadkowi!
W styczniu świętujemy Dzień
Babci i Dziadka. Jeśli chcecie
sprawić im radość, złóżcie im
życzenia na łamach biuletynu
„Moja Świdnica”.
Treść życzeń należy dostarczyć
do urny, jaka znajduje się w szatni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy lub mailem na adres
redakcja@mojaswidnica.pl, do
3 stycznia. Życzenia muszą być
podpisane, do kogo są kierowane i od kogo.
Wszystkie zostaną opublikowane w wydaniu, które ukaże się 11
stycznia.

Terapia MBST®
Bóle stawów i kręgosłupa spowodowane postępującą chorobą zwyrodnieniową lub problemy z postępującą osteoporozą
bardzo często ograniczają naszą aktywność, uniemożliwiają
realizację planów i pasji, a w konsekwencji podstępnie odbierają nam radość życia.
W tradycyjnych metodach
terapeutycznych leczy się przede
wszystkim objawy, a nie przyczynę choroby. Może to prowadzić
do krótkotrwałej redukcji bólu, ale
nie zatrzymuje niestety postępów
choroby zwyrodnieniowej. Terapia
MBST® natomiast jest zorientowana na podstawy medycyny regeneracyjnej i na przyczynę choroby. Celem, oprócz redukcji bólu,
jest aktywacja procesów metabolicznych w organizmie uruchamiających
procesy regeneracji chorej tkanki. Stymulacja rezonansem magnetycznym
pobudza własny potencjał organizmu do regeneracji.
Od prawie 20 lat w Niemczech i wielu innych krajach stosowana jest
terapia MBST®, wykorzystująca zmienne pole magnetyczne do leczenia
schorzeń układu ruchu. Innowacyjna terapia MBST® niemieckiej firmy
MedTec Medizintechnik GmbH to pierwsza na świecie terapia, w której
wykorzystano jądrowy rezonans magnetyczny do naturalnego, nieinwazyjnego łagodzenia bólu i regeneracji tkanki w bolesnych zmianach zwyrodnieniowych oraz pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego.
Wskazania do terapii MBST®:
◾ choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa
oraz krążków międzykręgowych
◾ osteoporoza
◾ zaburzenia metabolizmu kości
◾ urazy sportowe i powypadkowe
◾ stabilizacja i regeneracja naciągniętych więzadeł i ścięgien
◾ przyspieszenie gojenia złamań każdego rodzaju
◾ regeneracja mikrozłamań
◾ regeneracja i rekonstrukcja chrząstki stawowej po urazach i operacjach
◾ rekonwalescencja po operacji endoprotezy
◾ ból ścięgna Achillesa (po urazie, naciągnięciu, zapaleniu)
◾ łokieć golfisty i łokieć tenisisty
◾ kolano skoczka
◾ zwapnienia okołobarkowe/zespół bolesnego barku
◾ zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
◾ zapalenie rozcięgna podeszwowego/ostroga piętowa
◾ halluksy
◾ zapalenie kaletki maziowej
i wiele innych

Terapia MBST® jest prowadzona wyłącznie na zlecenie i pod
nadzorem lekarza. Programy terapeutyczne dobierane są indywidualnie
dla konkretnego pacjenta w trakcie wizyty kwalifikacyjnej.
Jako ośrodek zajmujący się od 28 lat dermatochirurgią laserową,
estetyką medyczną, usuwaniem tatuaży i medycyną anty-aging Centrum Terapii Laserowej rozszerzyło ofertę o zabiegi medycyny regeneracyjnej, łagodzące dolegliwości bólowe i przywracające sprawność
ruchową. W styczniu 2017 roku jako pierwszy w Polsce został przez nas
uruchomiony ośrodek MBST®, od sierpnia tego roku mamy kolejne nowe, jedyne na Dolnym Śląsku urządzenie najnowszej generacji
MBST® ARTHRO-SPIN-FLEX umożliwiające stymulację regeneracji
również tkanek miękkich. Leczenie trudno gojących się odleżyn, oparzeń, owrzodzeń troficznych, polineuropatii cukrzycowych, ran pooperacyjnych, a także regeneracja organizmu po zabiegach operacyjnych
to kolejne zastosowania terapii leczniczego rezonansu magnetycznego MBST®.

artykuł informacyjny

Dzień
Babci
i Dziadka
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mojaswidnica.pl

Centrum Terapii Laserowej
Wrocław ul. Jaracza 75
(obok Mostu Warszawskiego)
rejestracja tel. 71 330 31 13, 71 330 31 11, kom. 502 475 502

www.centrumterapiilaserowej.pl
14.12.2018-10.01.2019 r. |
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Liczy się jakość, czyli „made in Świdnica”!
Bombki i inne choinkowe ozdoby, stroiki, skrzaty, kartki świąteczne i pomysłowe prezenty – to
wszystko można było znaleźć podczas drugiego Świdnickiego Festiwalu Rękodzieła. Edycja świąteczna, która odbyła się w dniach
1-2 grudnia, to również warsztaty
„zrób to sam”, smakołyki. Całej imprezie przyświecało hasło „made
in Świdnica”.

foto: D. Gębala

Festiwal, podobnie jak jego czerwcowa edycja, odbywał się w Restauracji
Rynek 43. Tunel oraz restauracyjne patio wypełnili lokalni rękodzielnicy oraz
ich wyroby z papieru, drewna, włóczki, filcu i innych materiałów wykonane

technikami soutache, decoupage, czy
upcykling. – Na festiwalu zagościło niemal 30 lokalnych rękodzielników. Były
wśród nich starsze panie, w życiu których
rękodzielnictwo zajmuje ważne miejsce i
pochłania czas na emeryturze, ale także
osoby młodsze, pracujące, dla których
tworzenie takich wyrobów to sposób na
relaks, jak również wykorzystania ogromnych pokładów kreatywności. Wszystkie
te osoby łączy piękna pasja do tego, co
robią. – wyjaśnia Justyna Wojciechowska ze SkyRocket, koordynatorka festiwalu.
Festiwalowa przestrzeń, której użyczyła Restauracja Rynek 43 została w
pełni zagospodarowana i odmieniona.

foto: D. Gębala

Tunel i patio wypełniły kolorowe wyroby
z włóczki, drewna, filcu, materiałów naturalnych jak szyszki, czy lawenda itp. Nie
zabrakło też malarstwa i biżuterii. Widać,
jak intensywnie rękodzielnicy musieli
tworzyć w ostatnim czasie, bo stoły wypełniały stroiki, pomysłowe świąteczne
ozdoby, bieżniki na stół, frywolitki, czyli
koronki artystyczne, ozdobne pudełka,
ręcznie robione misie, lalki, skrzaty i inne
zabawki.
Festiwal to prawdziwe święto lokalnego, świdnickiego handmade! – „Made

in Świdnica”, w przeciwieństwie do “made
in China”, czyli produktów niskiej jakości,
którymi jesteśmy zalewami, szczególnie
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to
wyróżnik dla wyrobów będących efektem pracy ludzkich rąk, wynikiem pasji,
wysiłku i serca włożonego w wykonanie
rękodzieła. Są to często produkty unikatowe, tworzone na niewielką skalę i
niepowtarzalne – opowiada Justyna
Wojciechowska ze SkyRocket, koordynatorka festiwalu.

Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie

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.
◾ dramaturgia i reżyseria: Juliusz Chrząstowski, Tomasz Dajewski
◾ scenografia: Robert Kukla
◾ obsada: Zofia Dziadura, Czesława
Greś, Krystyna Kowalonek, Angelika
Jaśkiewicz, Bożena Kuźma, Mariola
Mackiewicz, Halina Szymańska, Teresa
Wagilewicz, Zbigniew Curyl, Krzysztof
Frączek, Jacek Iwancz, Robert Kaśków,
Krzysztof Paruch, Tadeusz Szarwaryn,
Adam Szmajduch
Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

reklama

Wywodzą się z różnych grup wiekowych i zawodowych. Są dyrektorami,
nauczycielami, pracownikami jednostek kultury. Po pracy spotykają się na
wspólnych próbach, efekt prezentują
publiczności na deskach teatru. Bilety sprzedają się w mgnieniu oka. I tak
wspólnie zarażają miłością do sztuki
od 2010 roku. 7 grudnia o godz. 19.30
w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka
Kultury mogliśmy podziwiać najnowsze dzieło „Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie” - satyrę na współczesną
rzeczywistość.
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”, którą streszcza prawie jak Stanisław Barańczak w „Appendixie”: Duch:
brat jad wlał do ucha. / Syn ducha: o,
psiajucha! / Stryja w ryj? Drastyczny
krok. / Zwłoka. Jej finał: stos zwłok.
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Świdnicka Kolęda 2018
Rozpoczyna się Świdnicki Jarmark
Bożonarodzeniowy. Do 21 grudnia na
czterdziestu stoiskach, w drewnianych straganach wystawienniczych,
świdniczanie będą mieli okazje kupić
między innymi: ekoprzetwory, miody,
wędliny, rękodzieło drewniane, czekoladki, kołacze, ceramikę użytkową i
artystyczną, biżuterię ręcznie robioną
czy też smakołyki przygotowane przez
panie z kół gospodyń wiejskich.
Atrakcją dla najmłodszych będzie
w tym roku zagroda reniferów Świętego
Mikołaja. W sobotę, 15 grudnia od godz.
11.00 do 18.00 dzieci będą mogły zasiąść w saniach i uwiecznić na zdjęciach
spotkanie z białobrodym Mikołajem.
Kolejną okazją do zrobienia ciekawych i
zabawnych fotografii będzie świąteczna
fotobudka. Atrakcja ta jest w pełni samoobsługowa. Wystarczy wejść, wybrać
świąteczne gadżety, włączyć odliczanie
i pozować. Fotobudka dostępna będzie
od 6 grudnia do 2 stycznia. Za niewielką opłatą – 10 zł będzie można wykonać
pamiątkowe zdjęcie. Przez dwa dni, czyli
15 i 16 grudnia od godz. 12.00 do godz.
15.00 Mikołaj wraz z konikiem Kometkiem przygotuje także dla dzieci kolejną
niespodziankę, czyli przejażdżki na kucyku.
W niedzielę, 16 grudnia o godz.
16.30 zapraszamy do Rynku na jasełka
pt. „Cuda się dzieją na świecie”, przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.
A już o godz. 17.00 na „Wigilię wszystkich
świdniczan”, podczas której harcerze
wręczą gospodarzom światełko betlejemskie. Bożonarodzeniowe życzenia
przekażą mieszkańcom prezydent miasta oraz przedstawiciele różnych wy-

znań religijnych. Świdniczanie będą mieli
też okazję podzielić się opłatkiem, wypić
gorący barszczyk i wspólnie kolędować
z grupą wokalną ze Świdnickiego Ośrodka Kultury.

A o tym, jakie jeszcze wydarzenia
zaplanowano w ramach Świdnickiej
Kolędy, przeczytać można na plakatach oraz na stronie www.swidnickakoleda.pl i na FB Świdnicka Kolęda, Jar-

mark Bożonarodzeniowy. Z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie – przygotowano moc atrakcji zarówno dla
najmłodszych i tych nieco starszych
świdniczan.

Przed nami świdnicka kolęda i… konkursy
Świdnicka Kolęda, która tradycyjnie odbywa się w grudniu, to jarmark,
wystawy, koncerty, ale to również czas
świątecznych konkursów. Urząd Miejski ogłasza dwa konkursy – fotograficzny oraz na najpiękniej udekorowany
balkon i posesję.
Miłośnicy fotografii mogą wziąć
udział w 4. już edycji konkursu „Świątecznie w Świdnicy”. Tematyka zdjęć nawiązywać ma do klimatu Świąt Bożego
Narodzenia ujętego na tle miasta Świdnicy. Zdjęcie, zgodnie z regulaminem,
może przedstawiać osoby, przedmioty,
budynki, itp. z akcentem świątecznym.
Najważniejszym elementem zdjęcia ma
być akcent świdnicki. Zdjęcie musi być
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zrobione w tym roku – nie wcześniej niż
1 grudnia 2018 r. Termin nadsyłania zdjęć
upływa 3 stycznia 2019 r. Do wygrania
bony o łącznej wartości 1 000 zł. Najciekawsze zdjęcie może zostać wykorzystane na plakatach promujących Świdnicką Kolędę 2019!
Osoby, które w okresie świątecznym
udekorują swój dom/balkon/ogród,
mogą wziąć udział w konkursie, który na
stałe już wpisał się w tradycję Świdnickiej Kolędy – na najładniej oświetlony
dom i balkon. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 grudnia. Pula nagród
wynosi 1 500 zł.
Regulaminy konkursów dostępne na
stronie www.swidnickakoleda.pl

aktualności
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
23 grudnia, godz. 19.30
Koncert Adwentowy
Po raz kolejny dzięki działalności
Fundacji Chorda Auxit w Świdnicy okres
adwentowy rozbrzmiewa muzyką organową i śpiewem. Tym razem przy instrumencie w kościele św. Józefa zasiądzie
znana doskonale publiczności Zuzanna
Bator, a obok niej wystąpi znakomity a
rzadko pojawiający się w Polsce tenor
Mikołaj Jan Walerych.
wstęp wolny, kościół św. Józefa w
Świdnicy, ul. Kotlarska 19-21

31 grudnia, godz. 20.00
Sylwestrowa Strauss Gala
Wspaniała wiedeńska muzyka, w
połączeniu z pięknymi głosami, ele-

gancją, humorem i temperamentem
scenicznym solistów śpiewaków oraz
wirtuozowskie popisy Tria Instrumentalnego przeniosą publiczność wprost do
wiedeńskich salonów.
bilety: 85 zł / 75 zł, sala teatralna
Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek
43

7-12 stycznia
(część konkursowa),
16 stycznia (zakończenie)
XXVII Świdnicki Przegląd
Zespołów Kolędniczych
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

Konkurs
„Kulturalnie Zakręceni”
Wciąż jeszcze można wziąć udział
w konkursie „Kulturalnie Zakręceni”,
który będzie trwał do 10 maja 2019
— warto skorzystać z tej szansy, pula

nagród to 10 tys. zł! Mogą wziąć w nim
udział wszyscy uczestnicy wydarzeń
kulturalnych w Świdnicy w przedziale
wiekowym 15—60 lat. Zasady są bardzo proste: uczestnik po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego zbiera pieczątki potwierdzające jego obecność
na wydarzeniu organizowanym przez
Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną lub Muzeum Dawnego Kupiectwa. Pieczątki będą zbierane na specjalnej karcie stanowiącej
załącznik do formularza zgłoszeniowego. Karty można pobrać w każdej z
wymienionych jednostek, a później zarejestrować w sekretariacie ŚOK. Jeśli
tylko aktywnie uczestniczy się w życiu
kulturalnym miasta, nagrody są na wyciągnięcie ręki.
Szczegóły na www.sok.com.pl/
projekty/konkurs-kulturalnie-zakreceni/.

foto: D. Gębala

Rockowo
i profilaktycznie
w AIDS

Najskuteczniejszą formą walki z chorobą jest profilaktyka. Dlatego od 20 lat w Świdnicy odbywają się koncerty i
happeningi pod hasłem „Rock przeciw AIDS”. 30 listopada
na świdnickim rynku młodzież zmierzyła się z tematem i
mitami dotyczącymi wirusa HIV. Przed południem wysłuchała zaś koncertów Nulizmatyki i Plethory, przeplatanych
pogadankami na temat AIDS.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
18
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Happening w ryku rozpoczął się
prezentacją multimedialną prezentującą możliwe drogi zarażenia wirusem
HIV, a także formy radzenia sobie z
chorobą. Po prezentacji odbyła się debata, z aktywnym udziałem obecnej na
rynku młodzieży. To właśnie młodzi ludzie udzielali odpowiedzi na zadawane
pytania. Organizatorzy zadbali o to, by
przekazać jak najwięcej informacji na

temat AIDS - nie tylko dotyczących
form zapobiegania, czy walki z chorobą, ale też na temat punktów, w których można wykonać badania. W walce
z AIDS najważniejsza jest wiedza.
Podczas happeningu przechodniom wręczano ulotki informacyjne
oraz czerwone wstążki - symbol jedności z osobami żyjącymi z HIV lub AIDS.

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ
KSIĄŻKA
autor: Elfriede Jelinek
tytuł: Pianistka

AUDIOBOOK

pracownice MBP na Konferencji
Bibliotekarzy i Szkół
30 listopada odbyła się VII Konferencja Bibliotekarzy Szkół i Bibliotek Publicznych Powiatu Świdnickiego, którą
zorganizowali bibliotekarze Zespołu
Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
Uczestnicy konferencji, trzydziestu
pięciu nauczycieli ze szkół oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych naszego
powiatu, wzięło udział w szkoleniu, poprowadzonym przez Urszulę Tobolską
z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu. Szkolenie pt. „Nauczyciel
i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta” dotyczyło różnorodnych przykładów tekstów literackich o właściwościach
terapeutycznych. Prowadząca podzieliła
zakres tematyczny na dwie prezentacje.
Podczas pierwszej, zatytułowanej „Biblioterapia jako sprzymierzeniec wychowania
i wsparcie oddziaływań pedagogicznych
szkoły” zostały przedstawione takie zagadnienia jak: cechy dobrego biblioterapeuty, wartości, cechy oraz zastosowanie
bajek profilaktycznych, bajek edukacyjnych oraz bajek filozoficznych wraz z
przykładami. Kolejna prezentacja pt. „Biblioterapia terapeutyczna w procesie dy-

zaprasza
wszystkich zainteresowanych na

Świąteczne Planszowanie
w sobotę 22 grudnia
(galeria II piętro) godz.10.00-14.00.

daktyczno – wychowawczym” przybliżyła
obecnym następującą tematykę: cechy
biblioterapeuty, cele biblioterapii, edukacyjny i psychologiczny potencjał tekstów
literackich, cechy bajki terapeutycznej,
fazy procesu biblioterapeutycznego oraz
przykłady opowiadań terapeutycznych.
Drugą część programu pt. „Z książką
inaczej – ciekawe wydarzenia w życiu
biblioteki“ poprowadziły panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
- Marta Wojciechowska i Monika Turzańska. Zaprezentowały one kilka przeprowadzonych przez siebie różnych
form działań, stanowiących kreatywny
wkład w pracę biblioteki. Prowadzące
podzieliły się swoimi doświadczeniami, jak twórczo i z pasją podchodzą do
swojej codziennej pracy. Zaprezentowały również kilka przykładowych pomocy,
wykorzystanych podczas swoich akcji.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i było okazją do zintegrowania
środowiska bibliotekarskiego, wzbogacenia warsztatu metodycznego oraz do
wymiany doświadczeń z codziennej pracy.

Jak przystało na świąteczne spotkanie, uczestnikom towarzyszyć będzie
gra, ściśle ze świętami związana – CHOINKA. Pojawi się także kilka nowych gier,
które ostatnio wzbogaciły zbiór planszówek m.in. Manhattan, Totem, Diamenty.

WYPOŻYCZALNIA
MULTIMEDIÓW POLECA
Film
Mamma Mia: Here We Go Again
w reż. Ol Parkera.

foto: FB ZSM w Świdnicy

czyta: Michał Skoomowski
czas: 661 min.

Z książką inaczej –

FILM
reżyseria: Michael Haneke
gatunek: dramat

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato…
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 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wystawa została przygotowana szczególnie dla najmłodszych czytelników – dopiero odkrywających świat, który pokochali ich rodzice. Ale też dla dorosłych, z nostalgią wspominających 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...

Kontrowersyjne, głośne dzieło austriackiej noblistki zyskało miliony fanów, ale i zagorzałych przeciwników
na całym świecie. Obok tej książki
nie sposób przejść obojętnie. Opowieść o Erice, trzydziestoparoletniej
niespełnionej pianistce, udzielającej
lekcji gry na fortepianie nabiera niezwykłego tempa. Kobieta postanawia wyzwolić się z destrukcyjnego
związku z toksyczną matką, gdy w
jej życiu pojawia się młody mężczyzna. Niekonwencjonalna narracja,
niebanalne konstrukcje językowe
i śmiałość obyczajowa to atuty tej
książki. Ekranizacja Michaela Haneke
przyczyniła się jeszcze do rozgłosu
dzieła.

Dziesięć lat po premierze „Mamma Mia!”, ukazuje się druga część
musicalu oparta na piosenkach
Abby. Sophie (Amanda Seyfried)
oczekuje dziecka i podobnie jak jej
matka Donna (Meryl Streep) będzie
musiała podjąć życiowe wyzwanie.
Na ekran powraca plejada gwiazd z
pierwszego filmu, do której dołączają: Lily James jako młoda Donna oraz
Andy Garcia i nagrodzona Oscarem
Cher.
Jeśli podobała Wam się część
pierwsza, na pewno pokochacie też i
drugą.

ŁAMIGŁÓWKA DLA
NAJMŁODSZYCH

ODPOWIEDŹ:
4 nie pasuje. Pierwsze trzy to Mandela,
Gandhi, Kennedy. Czwarte słowo to anagram słowa jabłko.
14.12.2018-10.01.2019 r. |
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Charytatywny majstersztyk

Najważniejsza walka trwa

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.

Turniej towarzyski
i mecz pokazowy

foto: Fundacja Łączy nas Football

Tradycyjnie już kibice, którzy 5 stycznia
zjawią się w hali sportowej na Zawiszowie,

będą mieli okazję kibicować drużynom
między innymi Zagłębia Lubin, oldbojów
Lecha Poznań czy ekipie przyjaciół Fundacji Łączy nas Football. - W tym roku zamierzamy zorganizować mały turniej oraz mecz
pokazowy, w którym wezmą udział goście
specjalni oraz nasi lokalni samorządowcy.
Czekamy do samego końca z potwierdzeniem przybycia niektórych zawodników. Jak
wiadomo, początek roku kalendarzowego
to newralgiczny moment dla zawodowego
piłkarza. Wielu z zawodników szykuje się
do inauguracji przygotowań do rundy rewanżowej. Mamy jednak nadzieję, że dadzą
radę dotrzeć do Świdnicy – tłumaczy Wiesław Żurek.

Ciężkie pięści i anielskie serce

-Ludzie sportów walki mają wielkie serce. W organizację turnieju zaangażowali się
między innymi Wojciech Bartnik, Maciej
Zegan i przede wszystkim Mariusz Cieśliński. Dzięki temu do Świdnicy po raz kolejny
zawitają Mariusz Wach – jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej w Polsce,
Piotr Wilczewski – utytułowany zawodnik,
obecnie trener czołowych polskich zawodników, Tyberiusz Kowalczyk czy Marcin
Karkula. Prawdziwą bombą będzie prawdopodobnie udział w naszej akcji Michała

Materli, czyli czołowego zawodnika MMA,
który na co dzień walczy w prestiżowej organizacji KSW. Mamy również informacje,
że w imprezie wezmą udział czołowi polscy
żużlowcy, przedstawiciele show biznesu, a
także spora grupa dziennikarzy sportowych
na czele z Krzysztofem Marciniakiem z
Canal +. Najprawdopodobniej odwiedzi nas
także Krzysztof Cegielski, były żużlowiec,
który w trakcie zawodów w Szwecji uległ
bardzo poważnemu wypadkowi. Lekarze
nie dawali mu wielkich szans na powrót do
zdrowia, ale jednak jego wielki upór i determinacja sprawiły, że po 11 latach żmudnej
walki osiągnął swój cel. Wstał z wózka inwalidzkiego! Popularny Cegła jest wielką
inspiracją dla Mariusza w jego walce o to,
aby on również w przyszłości – opowiada
prezes fundacji Łączy nas Football Wiesław Żurek.

Lewandowski, Piszczek
albo Glik? Proszę bardzo!

Podczas eventu będzie można wylicytować masę fantastycznych piłkarskich
pamiątek. Koszulki klubowe z autografami Roberta Lewandowskiego (Bayern
Monachium), Kamila Glika (AS Monaco),
Łukasza Piszczka (Borussia Dortmund),
Łukasza Fabiańskiego (West
Ham), Mateusza Klicha (Leeds
United), Filipa Starzyńskiego
(Zagłębie Lubin), Kamila Wilczka (Brøndby Kopenhaga), Macieja Makuszewskiego (Lech
Poznań), Carlitosa (Legia Warszawa), oraz reprezentacyjne
trykoty Grzegorza Krychowiaka
czy Kuby Błaszczykowskiego z
pewnością rozgrzeją fanów piłki
nożnej. Tradycyjnie już nie zawiódł prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej Zbigniew Boniek,
który jak co roku przekazał na
licytację pamiątkową piłkę ze
swoim autografem. Poza fantami piłkarskimi na pewno będzie
można również wylicytować
rzeczy związane z innymi dyscyplinami sportowymi. Na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy już pierwszą wpłatę. Fundacja banku Santander przekazała na rehabilitację Mariusza 5
tysięcy złotych. Dochód z aukcji

charytatywnych w całości przekazany zostanie na rzecz Mariusza Cendrowskiego.
Będziemy prowadzić również drugą zbiórkę.
Pieniądze zebrane z cateringu imprezy trafią na konto świdniczanki Ani Marszałek,
która walczy z nowotworem – deklaruje
Wiesław Żurek.

Bez rozgłosu, bez fejmu,
ale z poczuciem dobrze
wykonanej roboty

Działacze Fundacji Wspierania Sportu Łączy nas Football stronią od wszechobecnego w dzisiejszych czasach rozgłosu i oklasków społeczeństwa. Nie chwalą
się swoimi osiągnięciami w sieci. Jednak
lokalny charytatywny turniej piłki nożnej
organizowany cyklicznie na początku roku
wyrobił już sobie pewną renomę w całym
kraju. Pamiętajmy, że pomaganie wiele
nas nie kosztuje, a małe gesty mogą mieć
wielką moc… Mogą o tym powiedzieć między innymi Krystian i Gracjan ze Świdnicy,
Antoś ze Szczawna Zdroju czy Gaja i Lila
z Lubina - dzieci w potrzebie, które już w
przeszłości dzięki pomocy fundacji i ludzi
dobrej woli otrzymały niezbędne wsparcie
w walce z ciężką chorobą.
Daniel Gębala

foto: Fundacja Łączy nas Football

Mariusz Wach otrzymuje piłkę w środku pola, rozgląda się, podaje na lewą flankę do wybiegającego na czystą pozycję Macieja Zegana. Ten bez przyjęcia odgrywa do Michała Materli, który
finezyjnym strzałem zdobywa kolejną bramkę. Zza linii bocznej
z uznaniem klaszczą zawodnicy Zagłębia Lubin i Lecha Poznań.
- To była naprawdę spektakularna akcja! - krzyczy do mikrofonu Krzysztof Marciniak z Canal +. Hala na Zawiszowie pęka w
szwach, kibice szaleją. Drodzy świdniczanie. Mówi Wam to coś?
Przed nami naprawdę spektakularne granie! Wielkimi krokami
zbliża się siódma już edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej
organizowanego przez niezawodną fundację Wspierania Sportu
Łączy nas Football. Już 5 stycznia 2019 roku do naszego miasta przybędzie prawdziwa konstelacja gwiazd krajowego sportu
gotowa połączyć swoje siły na boisku. Dla kogo zagramy w tym
roku? Dla Mariusza Cendrowskiego, utytułowanego pięściarza,
olimpijczyka z Sydney, który w swoim życiu otrzymał nie jeden
cios. 41-latek od dwóch lat toczy jednak najważniejszą walkę. Po
tragicznym wypadku Mariusz chce wstać z wózka inwalidzkiego
i wrócić do pełni zdrowia...

foto: Fundacja Łączy nas Football

– gwiazdy sportu na pomoc
Mariuszowi Cendrowskiemu!
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Świdnicka Volleymania po raz piąty!
Blisko 90 zawodniczek ze szkół podstawowych wzięło udział w V edycji Świdnickiej Volleymanii. Areną zmagań młodych siatkarek, które odbyły się we wtorek 4 grudnia była hala
sportowa Szkoły Podstawowej nr 105.

szef Eugeniusz Kępa ufundował wspaniałe wypieki uatrakcyjniając wydarzenie
sportowe pełne sportowych emocji – relacjonuje organizator turnieju, prezes MKS
Polonii Świdnica Grażyna Działowska.

Klasyfikacja końcowa:

foto: D. Gębala

Klasy III:
I – Szkoła Podstawowa Nr 8
II – Szkoła Podstawowa Nr 6
III – Szkoła Podstawowa Nr 6
IV – Szkołą Podstawowa Nr 315
V – Szkoła Podstawowa Nr 8
VI – Szkołą Podstawowa Nr 1
VII – Szkołą Podstawowa Nr 105
VIII – Szkoła Podstawowa Nr 105
IX – Szkołą Podstawowa Nr 1
X – Szkołą Podstawowa Nr 105
XI – Szkoła Podstawowa Nr 105
MVP : Maja Długołęcka - SP6

Uczestniczkami turnieju były dziewczęta z klas III, IV, oraz V. Siatkarki z klas
trzecich i czwartych rywalizowały w
”dwójkach”. Natomiast klasy piąte rywalizowały w ”trójkach”. Po kilkugodzinnej
rywalizacji wyłoniono najlepsze zespoły. W ceremonii zakończenia zawodów
uczestniczyli między innymi wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski,
kierownik Referatu Sportu UM w Świdnicy Radosław Werner oraz radna Rady

Miejskiej Magdalena Rumiancew–Wróblewska.
-Nad prawidłowością rozgrywek czuwał Waldemar Kurek. W czasie zawodów obsługę medyczną sprawowała Ewa
Mojsej i na szczęście nie odnotowaliśmy
żadnych kontuzji. Pani dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 105 Małgorzacie Pielach dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia rozgrywek. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w organizacji,

Mikołajkowe zawody pływackie
z dziewięciu szkół. Z okazji mikołajek
organizator imprezy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, dla wszystkich
uczestników przygotował słodki poczęstunek. Indywidualnie zawodników
nagrodzono pamiątkowymi dyplomami
i medalami. Do nagród dołączyła się
firma fitnesowa CrossBOX 74 Świdnica,
fundując zwycięzcom karnety na zajęcia. Obok klasyfikacji indywidualnej
liczona była też punktacja drużynowa,
w której zaliczane były po trzy najlepsze wyniki zawodników danej szkoły w
każdej kategorii osobno dla dziewcząt i
chłopców.

Klasy V:
I – Szkoła Podstawowa Nr 6
II – Szkołą Podstawowa Nr 8
III – Szkoła Podstawowa Nr 1
IV – Szkoła Podstawowa Nr 315
V – Szkoła Podstawowa Nr 6
VI – Szkołą Podstawowa Nr 6
MVP: Jessica Gabrysiak - SP6
Daniel Gębala

Derby dla Olimpii

OSiR Świdnica

foto: D. Gębala

Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Świdnicy po raz kolejny zdominowali mikołajkowe zawody pływackie
zorganizowane 5 grudnia w ramach
współzawodnictwa szkolnego 20182019.
Pływacy z czwórki, tak w kategorii
dziewcząt jak i chłopców, najczęściej
stawali indywidualnie na podium, zdobywając tym samym największą liczbę
punktów w klasyfikacji drużynowej. Drugie miejsce w obu kategoriach zajęło SP
6. Trzecie miejsce drużynowo podzieliły pomiędzy sobą szkoły: u dziewcząt
SP 105, w kategorii chłopców SP 8. Na
starcie stanęło przeszło 150 pływaków

a przede wszystkim ufundowanie koszulek okolicznościowych dla dziewcząt, oraz
medali, dyplomów, pucharów i słodkich
poczęstunków. Pani Prezydent Beacie
Moskal–Słaniewskiej dziękujemy za objęcie rozgrywek Honorowym Patronatem
i wsparcie finansowe nagród dla dzieci
oraz PAFAL Świdnica, Bank Spółdzielczy
Świdnica. Firma Cukry Nyskie ufundowały
słodki poczęstunek w postaci ciasteczek
dla wszystkich dzieci. Cukiernia KASIA –

Klasy IV:
I – Szkoła Podstawowa Nr 8
II – Szkołą Podstawowa Nr 8
III – Szkołą Podstawowa Nr 105
IV – Szkołą Podstawowa Nr 6
V – Szkołą Podstawowa Nr 2
VI – Szkołą Podstawowa Nr 315
VII – Szkołą Podstawowa Nr 6
MVP: Anna Gładysz – SP 105

foto: OSiR Świdnica

Kibice zgromadzeni na trybunach
hali sportowej Zawiszów w sobotę 8
grudnia mieli okazję na żywo zobaczyć
„kawał” dobrej żeńskiej siatkówki. W
małych derbach Dolnego Śląska lepsza
okazała się Olimpia Jawor. Świdniczanki, mimo porażki, mogą optymistycznie
patrzeć w przyszłość. Borykająca się z
problemami kadrowymi Polonia z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej.
MKS Polonia Świdnica –
KS Olimpia Jawor 1:3
(13:25, 26:24, 19:25, 18:25)

MKS Polonia: Woźniak, Kołodziejczak,
Armelle Fernandez, Mielczarek, Jewiarz,
Bojko, Gałązka (l), Gierwatowska, Śmidowicz, Kania, Bober
Pozostałe wyniki 14. kolejki:
◾ Amber Kalisz – PLKS Pszczyna 0:3
◾ MKS II Dąbrowa Górnicza – Jedynka
Siewierz 3:2
◾ TKS Tychy – Płomień Sosnowiec 0:3
◾ Sobieski Oława – Impel Volley Wrocław 3:1
◾ Częstochowianka Częstochowa – pauza
Daniel Gębala
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Świdniczanin wystartuje w morderczym maratonie!

Czym właściwie jest ta mordercza próba?

Baikal Ice Marathon to jeden z dziesięciu najtrudniejszych maratonów na
świecie. Trasa biegu przebiega przez
zamarznięte jezioro Bajkał na dalekiej
Syberii. Aby pokonać dystans 42 kilometrów po lodzie, w srogim mrozie trzeba
się dobrze przygotować fizycznie, mentalnie, technicznie i logistycznie. – Korzystam z każdej wolnej chwili kiedy robi się
zimniej, spada temperatura i pada śnieg.
Wtedy ubieram się i biegam. Wstaję o 3 w
nocy kiedy temperatura spada do minus 5
stopni i robię trening. Do tak ekstremalnej
próby trzeba odpowiednio przygotować

swój organizm – opowiada Paweł Król.
– Na miejscu może wydarzyć się dosłownie wszystko. Śnieg, porywisty wiatr, mróz.
Dlatego trzeba zadbać o odpowiedni
sprzęt. Gogle, kilka warstw specjalistycznej odzieży oraz kilka czapek. Podczas
biegu gdy organizm się poci okrycie głowy
może dosłownie zamarznąć – tłumaczy
świdniczanin.

W biegu startuje tylko elita

Na starcie ekstremalnego maratonu
zamelduje się zaledwie 200 szczegółowo wyselekcjonowanych zawodników.
Nie mam mowy aby wystartował ktoś
niedoświadczony. Paweł Król ma w swoim dorobku już siedem ukończonych
półmaratonów i osiem maratonów. Linię
mety przebiegał między innymi w Barcelonie, Rzymie, Madrycie czy Budapeszcie.

Baikal Ice Marathon szczęśliwy
dla Polaków

– Warto zwrócić uwagę, że na 14 edycji tej imprezy, dwie ostatnie padły łupem
naszych rodaków (Piotr Hercog i Bartosz
Mazerski przypomina red.), dlatego Rosjanie jako organizatorzy już niezbyt chętnie zapraszają naszych rodaków – mówi
żartobliwie Paweł Król.

Twierdza Świdnica!

foto: D. Gębala

Listwianka, obwód irkucki, Rosja.
Od rodzinnego domu dzieli Cię ponad
7000 km. Musisz pokonać jedną z najtrudniejszych tras maratonu na świecie
mierząc się z arcytrudnymi warunkami
atmosferycznymi, gdzie temperatura
spada nawet do -35 Celsjusza, a tuż
obok szaleje przeszywający mroźny
wiatr! Brzmi jak scenariusz filmu science fiction? Nie dla Pawła Króla! Już niedługo świdniczanin stanie przed szansą spełnienia swojego życiowego marzenia startując w morderczym Baikal
Ice Marathon!

Sportowiec z krwi i kości

– Jestem biegaczem amatorem,
biegam od pięciu lat, nie mam trenera
i nie należę do żadnego klubu ani stowarzyszenia. W przeszłości trenowałem
Taekwondo pod czujnym okiem trenera
Waldemara Zdebskiego, który jako jeden z pierwszych zaczął wspierać mój po-

mysł udziału w tym maratonie. Dlatego na
Syberii wystąpię w barwach świdnickiego
Gryfa – tłumaczy 32-latek.
XV edycja Baikal Ice Marathon odbędzie się 2 marca 2019 roku. Trzymamy
kciuki za udany występ Pawła Króla!
Daniel Gębala

Sześć meczów przed własną publicznością i sześć zwycięstw! Koszykarze IgnerHome Polonii nie należą
do najbardziej gościnnych zespołów
III ligi. W niedzielę 9 grudnia dosadnie
przekonała się o tym ekipa SMK Lubin,
która poległa w Świdnicy różnicą aż 54
punktów!
Niedzielny rywal biało-zielonych
jeszcze w sezonie 2017/2018 występował
w wyższej klasie rozgrywkowej. Wydawać by się mogło, że podopiecznych trenera Pawła Domaradzkiego czeka ciężka przeprawa. Nic bardziej mylnego! O ile
pierwsza kwarta była w miarę wyrównana
(zakończyła się wynikiem 10:8) to dalsza
część spotkania należała już tylko do
Polonistów, którzy konsekwentnie budowali imponującą przewagę punktową.
Być może goście z Lubina zagapili się na
świętego Mikołaja, który odwiedził halę
Zawiszów ze sporą ilością prezentów dla
kibiców. Jednak z taką postawą SMK Lubin zasłużył co najwyżej na rózgę…
Po 12. seriach gier IgnerHome Polonia Świdnica z bilansem 6-6 plasuje

się na szóstym miejscu III ligi dolnośląskiej.

zwoliły nam wygrać tego meczu. Wciąż
brakuje nam doświadczenia i ogrania, ale
spokojnie, to kwestia czasu. Teraz mamy
kilka tygodni, aby przygotować się do
drugiej rundy i dalej walczyć o nasze cele
– skomentował trener Grzegorz Garbacz.

Real Astromal Leszno – ŚKPR Świdnica
25:23 (12:9)
ŚKPR: Olichwer, Wiszniowski – Zaremba 8,
Wychowaniec 5, Borowski 4, Redko 3, Starosta 2, Kozak 1, Żubrowski, Pęczar, Cegłowski,
Daszczenko, Etel

IgnerHome Polonia Świdnica – SMK Lubin
88:34 (31:17)
IgnerHome Polonia:Łukasz Makarczuk 19,
Michał Kaczuga 16, Damian Sieńko 12, Maksymilian Otręba 11, Grzegorz Kaczmarczyk 6,
Andrzej Słobodzian 5, Maciej Szymański 5, Tomasz Biernat 4, Adrian Chodor 4, Kamil Ozga
4, Mateusz Stankiewicz 2, Lucjan Okraszewski
SMK Lubin: Piotr Zadrożny 13, Damian Dwornik 10, Łukasz Skibiński 5, Paweł Macowicz
4, Cyprian Benier 2, Dominik Durski, Mikołaj
Wawrzyńczyk, Robert Stelmach, Grzegorz
Leńczuk
Pozostałe rezultaty 12. kolejki:
◾ WSTK Wschowa – MKS Mazbud Basket
Szczawno Zdrój 82:73
◾ KKS Siechnice – UKS Ekonom Legnica 81:66
◾ KS Hes BasketBall – WKS Śląsk Wrocław
92:59
◾ WKK Wrocław – KKS Kobierzyce 103:81
◾ Team-Plast KK Oleśnica – ZZKK Orzeł 94:84
◾ Chrobry XXI Kłodzko – UKS Rio Team Złotoryja
Daniel Gębala

Tanio skóry nie sprzedali
W tym sezonie młodziutki zespół
ŚKPR-u Świdnica zdecydowanie lepiej
spisuje się na wyjazdach. W delegacjach Szare Wilki wygrały dwa mecze,
a w sobotę 8 grudnia mocno dały się
we znaki wiceliderowi tabeli, Realowi
Astromalowi Leszno. Mimo sporego
osłabienia, po szalonej pogoni świdniczanie ulegli zaledwie dwoma bramkami.
Świdniczanie jechali do Leszna „na
pożarcie”. Wydawało się, że na boisku
jednego z kandydatów do awansu nie
będzie większych szans na zdobycie
punktów. Okazało się jednak, że przy
odrobinie szczęścia można było zaskoczyć faworyzowanego rywala. Kluczem
do tego okazała się bardzo odważna
obrona – momentami 4-2, przechodząca
w 3-3. Na kwadrans przed końcem ŚKPR
przegrywał już 14:21, ale ruszył w szaleńczą pogoń. Lesznianie z coraz większym niepokojem spoglądali na tablicę
wyników i upływający czas. Ostatecznie
skończyło się na przegranej 23:25, ale

świdniczanie mogli opuszczać boisko z
podniesioną głową. Mimo wszystko pozostał mały niedosyt, tym bardziej, że
z powodu kłopotów zdrowotnych nie
mógł zagrać Władysław Makowiejew,
a w samej końcówce pierwszej połowy trzecią karą dwóch minut i w konsekwencji czerwoną kartką upomniany
został Konrad Cegłowski. Brak najlepszych strzelców zespołu, a w przypadku
„Cegły” także filara środka defensywy,
były olbrzymim osłabieniem.
Mecz w Lesznie był ostatnim w tym
roku. Po pierwszej rundzie ŚKPR Świdnica plasuje się na jedenastym, przedostatnim miejscu, mając w dorobku trzy
zwycięstwa i osiem przegranych. Podopieczni trenera Grzegorza Garbacza
czynią jednak stałe postępy i w rundzie
rewanżowej stać ich skuteczną walkę o
utrzymanie w I lidze. Rozgrywki zostaną
wznowione w ostatni weekend stycznia.
- Jestem bardzo zadowolony, że chłopcy
powalczyli do końca. Niestety, zbyt duża
liczba błędów i nieskuteczność nie po-

ŚKPR Świdnica
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