MPK zakupi autobusy elektryczne
Świdnica będzie
drugim dolnośląskim
miastem z
autobusami
elektrycznymi. Jeśli
wszystko dobrze
pójdzie, nowe
pojazdy pojawią się
na ulicach w marcu
2020.
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Uczniowie z
województwa
dolnośląskiego
rozpoczynają właśnie
ferie zimowe. Dla
tych, którzy nigdzie
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zajęć.
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Świdnica sercem

z Owsiakiem i WOŚP
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Ponad 182 tys. złotych udało się zebrać połączonym sztabom Świdnicy i Marcinowic podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W ciągu kilku kolejnych dni, po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, zabójstwie prezydenta Pawła
Adamowicza i rezygnacji Jurka Owsiaka z pełnienia funkcji prezesa WOŚP, serca świdniczan zabiły jeszcze goręcej i głośniej. Wszyscy stanęli za nim murem, a w niedzielę 20 stycznia, tydzień po finale, ponad 600 osób zgromadziło się na Rynku,
by zapalić zimne ognie i lampki – symboliczne światełko do nieba, jako sygnał wsparcia dla Jurka Owsiaka.
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Świdnica liderem w walce
ze smogiem
Ponad 1400 palenisk węglowych
zlikwidowanych w ciągu czterech lat,
to bilans dwóch miejskich programów
wymiany źródeł ogrzewania na bardziej
ekologiczne. Dzięki programowi KAWKA i zwiększeniu środków na miejski
program dotacyjny, udało się od 2015
roku znacząco poprawić stan powietrza w Świdnicy, a tysiące świdniczan
mogło skorzystać ze wsparcia finansowego przy wymianie systemów ogrzewania.
Jak mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska - w tym roku rozpoczyna się
kolejny program tego typu – z udziałem
funduszy europejskich, o czym informujemy na stronie Urzędu Miejskiego. Biorąc
pod uwagę duże zainteresowanie świdniczan, wpływa bowiem wiele wniosków
od osób zainteresowanych, do 2020 roku
łączna liczba wyeliminowanych nieekologicznych, emitujących szkodliwe opary
pieców przekroczy 2000 sztuk! To naprawdę zmiana jakościowa, choć wiele jeszcze
pracy przed nami. Niewątpliwie Świdnica
staje się zatem jednym z najaktywniejszych
w tej dziedzinie miast średniej wielkości w
Polsce.

Dlaczego warto?

Sposób ogrzewania mieszkań i domów ma bezpośredni wpływ na jakość
powietrza, którym oddychamy. Spalanie w
piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego oleju
opałowego czy też odpadów jest bardzo
szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Poza sposobem ogrzewania, ważny w
walce ze smogiem jest też transport – im
więcej osób przesiądzie się z aut do autobusów miejskich i na rowery, tym lepiej dla
jakości powietrza jakim oddychamy.
Świdnica przeciwdziała niskiej emisji
na różne sposoby, jednak równie wiele
zależy od nas samych – codziennego
wpływu każdego z nas (rodzaj ogrzewania, wybór środka transportu). Wśród
działań urzędu i prezydent miasta należy wymienić: miejski program dotacji
na zmianę systemu ogrzewania, unijny program dotacji na zmianę systemu
ogrzewania, wymianę taboru MPK – nowoczesne i bardziej ekologiczne autobusy, rozbudowę ścieżek rowerowych,
termomodernizację obiektów publicznych, rewitalizację terenów zielonych, a
także program KAWKA (wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrzewanie z sieci
ciepłowniczej oraz podłączenie ciepłej
wody użytkowej). Wszystkie te elementy
to efekt pozyskanych przez miasto znaczących środków krajowych i unijnych w
ostatnich latach (ponad 40 mln zł).
Ponadto, dużą wagę przykłada
się do tak zwanych działań miękkich, a
zwłaszcza edukacji mieszkańców - na
przykład poprzez kampanię promocyjną
„Mądrze OgrzewaMY”, która została dofinansowana ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Z kolei, jakość
powietrza w Świdnicy jest monitorowana
na bieżąco w punkcie pomiarowym Airly przy ul. Armii Krajowej, a dodatkowo
w kilku lokalizacjach na terenie miasta
zainstalowano inne mierniki - AIRFOX.
Wszystko po to, by poprawić jakość po-
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wietrza w Świdnicy i minimalizować złe
skutki niskiej emisji.

Dotacje miejskie na wymianę
źródła ogrzewania

Od wielu lat w ramach dofinansowania z budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze.
Przyjęto zasadę, że właściciele i najemcy
mieszkań, będący osobami fizycznymi,
zmieniający system ogrzewania z piecowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne) mogą starać się o dotację w kwocie
do 2500 zł. Wnioski innych podmiotów
są rozpatrywane w zależności od efektu
ekologicznego inwestycji i w zależności
od ilości posiadanych środków finansowych. Zasady udzielania dotacji, a także wniosek zamieszczone są na stronie
urzędu miasta (BIP) m. in. w zakładce „Jak
załatwić sprawę w urzędzie” - „Ochrona
środowiska” - „Dotacje”. Wnioski można składać przez cały rok, a dokładnych
informacji na ten temat udziela Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
Podsumowując ten program (20152018), zlikwidowano już łącznie ponad
650 pieców kaflowych i kotłów c.o. węglowo-koksowych. W ujęciu rocznym
było to średnio 70-80 dotacji na zmianę
systemu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne (gazowe, elektryczne) przy budżecie ok. 160
tys. zł. Z kolei w 2018 roku ze względu
na wagę problematyki i zainteresowanie społeczne, decyzją prezydent i rady
miejskiej znacząco zwiększono budżet
tego zadania: urząd przyznał 166 dotacji
na łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych.
Rok

Ilość
przyznanych
dotacji

Ilość
zlikwidowanych
palenisk

2014

27

44
123

2015

79

2016

76

123

2017

76

143

2018

166

265

Unijne wsparcie z Aglomeracji
Wałbrzyskiej

Świdnica w ostatnich latach w
walkę z niską emisją zainwestowała
wiele milionów złotych, z czego gros
stanowiły unijne środki z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W tej chwili rozpoczynają
się kolejne projekty – jeden, skierowany
do indywidualnych właścicieli domków
i mieszkań, we wspólnotach, oraz drugi,
dzięki któremu wykonana zostanie
modernizacja ogrzewania w kilku
budynkach, należących do gminy.
Wszystkich świdniczan zainteresowanych przyznaniem dotacji w ramach
wcześniej wymienionego projektu zapraszamy do składania wniosków. Termin
ich złożenia wydłużony został do końca
stycznia tego roku. Przypomnijmy, że w
ramach przedsięwzięcia możliwe będzie
dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji
grzewczej) w budynkach jednorodzinnych
oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych.
wydawca
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nej w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia (tym 60% to dotacja bezzwrotna,
a 30% pożyczka). Z otrzymanych środków zewnętrznych oraz własnego budżetu Miasto finansowało budowę sieci
dystrybucyjnej, przyłączy do budynków,
węzłów cieplnych, instalacji w częściach
wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele zdecydowali się wziąć udział w programie.
Dotacja dla mieszkańców pokrywała
100% kosztów przedsięwzięcia. Jedyne
koszty, jakie ponosił mieszkaniec związane były z wykonaniem zastępstwa inwestycyjnego przez Gminę Miasto Świdnica
na rzecz mieszkańców i było to 100 zł od
lokalu i dodatkowo 100 zł od wspólnoty
mieszkaniowej za prace w części wspólnej budynku. Właściciel nieruchomości
zobowiązany był do utrzymania efektu
ekologicznego przez okres 5 lat od wymiany ogrzewania, co oznacza, że nowa
instalacja nie może być w tym czasie
usunięta ani modyfikowana.
Dofinansowanie uzyskane ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wyniosło łącznie 10,7 mln zł. Miasto Świdnica,
realizując program, poniosło koszty
zadania w wysokości 18,2 mln. W ramach
inwestycji do sieci ciepłowniczej zostało
podłączonych 88 budynków (554 lokale)
oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła na
paliwo stałe. Dzięki temu udało się ograniczyć emisję pyłów: PM10 – 9,23 Mg/rok,
PM2,5 – 8,77 Mg/rok i CO2 – 18,00 Mg/rok.

Co to jest niska emisja i jak jej
przeciwdziałać?

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).
Drugi program uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym pieniądzom w wysokości ponad
3 milionów złotych rewitalizacją objętych
zostanie 11 budynków komunalnych przy
ulicy Przechodniej, Gdyńskiej, Teatralnej,
Spółdzielczej, 1-Maja, Żeromskiego i Kotlarskiej. Przeprowadzone zostaną prace,
które swoim zakresem obejmą remonty
dachów i elewacji, włącznie z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane
zostaną również podłączenia kamienic
do miejskiego systemu ogrzewania.

Program „KAWKA”

W roku 2016 Świdnica przystąpiła
do realizacji programu w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta
na zadania służące ochronie powietrza,
polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne. Program KAWKA opiera się
na dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

Niską emisją określa się sytuację zanieczyszczania powietrza gazami oraz
pyłem, które pochodzą ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40 metrów czyli najczęściej emitowane przez
indywidualne piece domowe, niewielkie
kotłownie, a także transport komunikacyjny. Zanieczyszczenia te koncentrują
się w pobliżu źródła i stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia. W przeciwieństwie do wysokiej emisji, nie ma możliwości oczyszczania spalin a powstające
substancje są bardziej szkodliwe, gdyż
nie stosuje się w tym przypadku żadnych
filtrów, ani kontroli tego, co spalane jest
w piecach - a jest to często złej jakości
węgiel lub różnego typu odpady, w tym
także kartony zawierające metale ciężkie, plastiki i stare meble. Indywidualne
paleniska domowe nie są wyposażone
w instalacje oczyszczające, zatem emitują więcej zanieczyszczeń np. w postaci
kwaśnych gazów, czy drobnych cząstek.
Spaliny i pyły oddziałują bezpośrednio na osoby przebywające na zanieczyszczonym obszarze, wywołując skutki w dość krótkim czasie – katar, kaszel
i różne stany zapalne u osób zdrowych,
pogorszenie stanu zdrowia u astmatyków i osób z chorobami układu krążenia
lub zwiększają ryzyko zachorowań na
przewlekłe choroby płuc czy nowotwory.
Szkodliwe substancje można ograniczyć stosując lepszej jakości węgiel,
bądź zaprzestając spalania odpadów w
piecach domowych. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak wymiana źródeł ciepła
emitujących dużą ilość szkodliwych substancji na bardziej ekologiczne. Mowa tu
o zastąpieniu starych pieców i kotłowni
węglowych - nowszymi, wydajniejszymi
piecami gazowymi, elektrycznymi lub
instalacją ogrzewania centralnego z sieci ciepłowniczej. Rozwiązanie takie jest
zdrowsze i wygodniejsze, szczególnie dla
osób starszych, gdyż nie wymaga noszenia węgla. Warto zastanowić się także nad
zastosowaniem instalacji wykorzystującej
odnawialne źródła energii, jak np. ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,
pompy ciepła, biomasa.
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Świdnica będzie drugim dolnośląskim miastem z autobusami elektrycznymi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił
rekomendacji do sfinansowania wniosku świdnickiego MPK w ramach drugiego naboru w programie priorytetowym Systemu Zielonych Inwestycji
- Gepard.
Program ma ułatwiać pozyskiwanie
środków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie . Wsparcie ma formę dotacji w wysokości do 60
% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i pożyczki w wysokości do 100%
różnicy pomiędzy wartością kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
Wniosek MPK dotyczył zakupu
dwóch dwunastometrowych autobusów
elektrycznych, wyposażonych identycznie, jak Solarisy włączone w lipcu do
eksploatacji. Oprócz autobusów finansowaniem będzie objęty zakup dwustanowiskowej stacji ładowania typu

plug-in, do długiego ładowania podczas
postoju nocnego w zajezdni oraz jedną
stację szybkiego ładowania typu pantograf, która ma „doładowywać” elektryki
w połowie dnia ich dziennej pracy, by w
ten sposób wydłużyć ich dzienny zasięg.
Pantograf będzie również zlokalizowany
na terenie zajezdni.
Analiza potrzeb i możliwości a także
zysku ekologicznego wskazuje, że autobusy elektryczne będą obsługiwały 2
linie miejskie – jedynkę i szóstkę.
- Wydana przez Fundusz rekomendacja dla naszego wniosku – wyjaśnia
Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu MPK
„Świdnica” - trafi teraz do zatwierdzenia
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na
początku lutego powinny rozpocząć się negocjacje kształtu umowy i po jej sfinalizowaniu, w końcówce lutego a może w pierwszych dniach marca ogłosimy przetarg z
terminem dostawy w marcu 2020 roku.
Rekomendowany do dofinansowania wniosek opiewa na 2,92 mln złotych
dotacji i 1,94 mln złotych niskooprocentowanej pożyczki.

Uczą się, jak zmieniać świat

nie neuronów? Na czele niezmiennie
znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 1,
będąca w projekcie pilotażowo od 2017
roku. 3 pozycje niżej plasuje się Szkoła Podstawowa Nr 4. Pozostałe (nowe)
szkoły idą niemal łeb w łeb, dzielnie
zdobywają punkty i nadrabiając osiągnięcia swoich kolegów i koleżanek
sprzed roku.

Pierwszy semestr nauki za nami.
Miasto kontynuuje projekt z dziedzin
IT pt. „Liga Niezwykłych Umysłów” w
ramach programu „Zostańcie z nami
Miasto i Powiat Świdnica”. Przypomnijmy, że z początkiem roku szkolnego 7
świdnickich szkół otrzymało licencje
dla 70 uczniów. Dołączyli oni do zabawy i nauki o najnowocześniejszych
językach programowania. Stało się to
możliwe przy udziale firm: Zupbadura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Greenbrier Europe – Wagony Świdnica S.A,
FAP Pafal S.A., którzy zasponsorowali
licencje.
Dzięki platformie uczniowie uczą
się, jak realnie zmieniać świat dzisiaj i
planować przyszłość. Poznając języki
programowania, Ligowicze bez problemów będą potrafili sterować komputerem, który już dziś steruje telefonem,
odkurzaczem, lodówką, oświetleniem,
samochodem. Ponadto, każdy Ligowicz, zdobywając neurony (punkty),
pracuje na swój własny ranking, ale
również na wspólny ranking szkoły, czy
miasta. Jak wygląda ostatnie zestawie-
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Świdnica będzie miała
autobusy elektryczne

Terapia MBST®

reklama

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®, a od sierpnia 2018 roku mamy kolejne, jedyne na Dolnym Śląsku urządzenie najnowszej generacji MBST®
ARTHRO-SPIN-FLEX umożliwiające dodatkowo 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®.

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

artykuł informacyjny

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.
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Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia w
każdym wieku. Jednak bardzo często bóle stawów i kręgosłupa
spowodowane kontuzją lub postępującą chorobą zwyrodnieniową a także problemy z postępującą osteoporozą ograniczają naszą aktywność, uniemożliwiają realizację planów i pasji a zdrowy
sen bez tabletek przeciwbólowych jest tylko marzeniem.

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl
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Ciężka praca popłaca!

Jak na przestrzeni lat zmieniła się
świdnicka Straż Miejska?

wysokości zadania, przekierowując rozmowę do odpowiednich instytucji. Uważam, że
zawsze trzeba ciężko pracować. Nigdy nie
można osiągnąć maksimum możliwości. Będziemy starać się jeszcze mocniej ocieplać
wizerunek strażnika wśród lokalnej społeczności. Pamiętamy, jakie perypetie towarzyszyły Straży Miejskiej w latach ubiegłych, w
jakich kategoriach postrzegano tę formację.
Padały propozycje, aby ją rozwiązać. Społeczeństwo się wypowiedziało. Tylko odsetek
był przeciwko. Zdaję sobie sprawę,
że większość z nich to nasi beneficjenci, którzy w jakiś sposób zostali wcześniej przez nas ukarani.
Przetrwaliśmy okres próby i teraz
jest już lepiej. Uważam, że strażnik,
wychodząc na służbę do miasta, powinien
być wzorem do naśladowania, powinien
prawidłowo dostrzegać problemy i przede
wszystkim powinien pomagać. Wyposażony
w odpowiednie narzędzia, które przysługują
strażom, ma za zadanie dobrze z nich korzystać.

Wizerunek strażnika miejskiego w
Świdnicy zmienił się na lepsze?

-Mój przedwcześnie zmarły poprzednik, śp.
Jan Łętowski, zrobił dużo dobrego dla wizerunku świdnickiej Straży Miejskiej. Chciałbym
ten trend utrzymać. Strażnik powinien być
pomocny przede wszystkim społeczności
lokalnej, musi się utożsamiać z mieszkańcem Świdnicy, który oczekuje pomocy nawet
w tych najdrobniejszych sprawach. Ludzie
dzwonią do nas naprawdę w różnych przypadkach. Nie brakuje pytań choćby o numer
do Pogotowia Gazowego. I tu stajemy na

Z jakimi problemami najczęściej
borykają się funkcjonariusze na
służbie?

-Wszystko zależy od pory roku. Teraz jest ten
czas, kiedy mamy największe problemy z
bezdomnymi, z osobami, które przebywają
na dworcu PKP i z zanieczyszczeniem powietrza. Muszę jednak zaznaczyć, że skala problemu z powietrzem zmniejsza się. Duża w
tym zasługa naszych włodarzy, którzy zrobili
wszystko, aby toksyczne paleniska na terenie
miasta sukcesywnie znikały.. Odzwierciedlają to również same zgłoszenia dotyczące tej
kwestii, których z roku na rok jest coraz mniej.
W okresie zimowym czuwamy i przypominamy administratorom budynków i wspólnot
mieszkaniowych o obowiązkach, jakie do
nich należą w tym okresie. Przede wszystkim
uszorstnienie chodników i zabezpieczenie
przed niebezpiecznymi soplami zwisającymi
z dachów budynków. Mamy opracowane cykle działań. Wszelkiego rodzaju uroczystości
i wydarzenia w naszym mieście to również
obowiązek dla strażników, muszą odpowiednio zabezpieczyć ich przebieg i reagować,
kiedy trzeba. Praca strażnika naprawdę nie
należy do łatwych zawodów. Nie mówię tutaj
już tylko o osobach bezdomnych, ale również
o innych patologicznych zdarzeniach, na które reagujemy, jak i niezręcznych sytuacjach, z
którymi borykamy się na co dzień. Trzeba być
odpornym psychicznie i fizycznie, żeby znosić trudy tego zawodu. Niejednokrotnie, aby
pomóc człowiekowi, który potrafi być bardzo
zaniedbany sanitarnie, trzeba go ująć, wziąć
pod rękę i umieścić w radiowozie. Praca
strażnika miejskiego jest jeszcze troszeczkę
niedoceniana, niejednokrotnie utożsamiana
z dawnymi wykreowanymi przez media stereotypami określającymi naszą służbę na
tylko tych, którzy gonią przysłowiową „babcię
z pietruszką” i budują budżet gminy na biednych kierowcach. Nigdy nie zabiegaliśmy o
możliwość posiadania fotoradarów, ale osobiście bardzo się cieszę, że nam je odebrano.
Nadal jednak posiadamy uprawnienia i poddajemy kontroli przestyganie przepisów ru-
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-Jestem związany ze świdnicką Strażą Miejską od początku jej istnienia, dokładnie od
27 lat. Można powiedzieć, że byłem prekursorem tej formacji. Na początku bazowaliśmy
na ustawie o policji, z biegiem czasu dołączano kolejne akty prawne w postaci rozporządzeń. W 1997 roku doczekaliśmy się aktu
prawnego, tzw. ustawy o strażach gminnych.
I na tym akcie, oczywiście modyfikowanym
wielokrotnie, bazujemy do dzisiaj. Straż ewoluuje tak samo jak wszystko, co nas otacza.
Począwszy od wyposażenia, komunikacji czy
floty, jaką teraz dysponujemy, a jaka była na
starcie. Podam przykład. Obecnie pracujemy

na najnowszej generacji radiostacji Motorola,
a w przeszłości mieliśmy radiostacje własnej
produkcji. Co to oznaczało? Zdarzało się tak,
że strażnik, chcąc się skontaktować z drugim strażnikiem, musiał przyłożyć antenę do
latarni ulicznej… To samo dotyczy obecnych
radiowozów. Nie porównamy teraz Nysy do
kompaktowych samochodów typu Van którymi przemieszczamy się po Świdnicy. Technika nieubłaganie idzie do przodu i będzie
ewoluować nadal. Według mnie najważniejszy jednak pozostaje funkcjonariusz. Dlatego
kładę szczególny nacisk, aby strażnicy byli
przede wszystkim dobrze postrzegani wśród
lokalnej społeczności, i żeby wykonywane
obowiązki przynosiły im satysfakcję.
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chu drogowego, chociażby w zakresie prawidłowego parkowania. Z całym szacunkiem,
ale obecnie policja nie jest w stanie zastąpić
Straży Miejskiej. Obie nasze formacje ściśle
współpracując ze sobą, uzupełniają się nawzajem. Należałoby przy tym wspomnieć,
że obsługujemy również monitoring wizyjny
miasta, a służba strażników trwa 24 godziny
na dobę, siedem dni w tygodniu. Uważam, że
w XXI wieku takie miasto, jak nasza piękna
Świdnica i jej mieszkańcy, bez Straży Miejskiej miałoby duże problemy w prawidłowym
funkcjonowaniu.

W jaki sposób mieszkańcy Świdnicy mogą współpracować ze
Strażą Miejską?

- Każdy mieszkaniec miasta ma prawo i obowiązek, jeśli czuje niepokój, zagrożenie albo
potrzebę, zgłosić się do dyżurnego osobiście, telefonicznie, mailowo. Żadne zgłoszenie nie jest lekceważone. Mamy ponad 7 tys.
zgłoszeń w ciągu roku i ta liczba rośnie. Na
początku, gdy do dyspozycji mieliśmy tylko telefony stacjonarne, tych zgłoszeń było
mniej. W momencie, gdy pojawiły się telefony komórkowe, od roku 2010 liczba zgłoszeń
zaczęła sukcesywnie wzrastać. Rekordowy
był rok 2016, kiedy mieliśmy ponad 7 tys. 500
interwencji. Staramy się informować mieszkańców o naszej działalności, Wręczaliśmy
ulotki z naszym numerem kontaktowym i
opisem naszych działań. W tym roku również przeprowadzimy taką akcję. Mamy zespół strażników miejskich, którzy zajmują
się edukacją społeczeństwa. Odbywają się
specjalne pogadanki dla dzieci i młodzieży
w przedszkolach i szkołach. Często również
organizowane są wycieczki dzieci do naszej
siedziby. Ponadto organizujemy konkursy w
zakresie bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
Spotykamy się również przy różnych okazjach
z seniorami, którzy mają wiele problemów,
zadają dużo pytań, czują się potrzebni i chcą
aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym
Świdnicy. Dlatego staramy się im w tym pomagać. Mamy także wiele innych obowiązków. Partycypujemy w komisjach i zespołach
interdyscyplinarnych. Z Urzędem Miejskim,
z MOPS-em, z pogotowiem, Strażą Pożarną.
Staramy się wypełniać nasze obowiązki jak
najlepiej i zależy nam, aby każdy mieszkaniec
i gość naszego miasta czuł się tu dobrze.
Daniel Gębala
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Struktury Straży Miejskiej zna jak mało
kto. Z uśmiechem na twarzy wspomina czasy, kiedy do komunikacji radiowej
niezbędna była uliczna latarnia… Z jakimi
zadaniami i zagrożeniami spotykają się
obecnie funkcjonariusze? Jakie trendy
zamierza wprowadzać do świdnickiej komendy? - Zawsze trzeba ciężko pracować.
Nigdy nie można osiągnąć maksimum
możliwości, ciągle możemy być lepsi i
skuteczniejsi – mówi nowy komendant
Straży Miejskiej w Świdnicy Marek Fiłonowicz.

aktualności

Rozmawiali o rozwoju Świdnicy
prowadziła zmiany strukturalne, zainicjowała proces informatyzacji urzędu,
jest pomysłodawczynią Ogródka Konsultacyjnego, zainicjowała powstanie
w gminie Budżetu Partycypacyjnego,
a także wdrożenie nowych programów
profilaktyki i działań przeciw mowie
nienawiści w przestrzeni publicznej.
W 2018 roku otrzymała tytuł „Osobowość roku 2017” w kategorii samorząd
i społeczeństwo lokalne powiatu wadowickiego w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Pod jej redakcją ukazała się
publikacja „Miasta Progresywne. Jak to
robimy”.

Warsztaty, jakie odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prowadziły ekspertki Beata Maciejewska i Ewa
Całus. Szkolenie odbyło się w dwóch
blokach. W czwartek 17 stycznia tematem rozmów była strategia rozwoju
Świdnicy oraz nauka umiejętnego zarządzania gminą. – Strategia jest najważniejszym dokumentem w rozwoju miasta.
Jest wyznacznikiem, do którego trzeba
dążyć – mówiła Beata Maciejewska. –
Świdnicka strategia wyszczególnia pięć
elementów, filarów, na których praca nad
rozwojem miasta powinna się opierać. To
bezpieczeństwo i ochrona środowiska,
edukacja,
innowacje,
nowoczesne
technologie oraz infrastruktura i transport
– tłumaczyła Ewa Całus.

foto: D. Gębala

Wizja zrównoważonego
rozwoju Świdnicy i dążenie
do jej realizacji, kreowanie
postaw antydyskryminacyjnych i nauka zarządzania
– w dniach 17-18 stycznia
władze Świdnicy, urzędnicy, radni, przedstawiciele
instytucji miejskich wzięli
udział w warsztatach z zakresu
zrównoważonego
rozwoju i polityki dyskryminacyjnej.
Beata Maciejewska

- pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju prezydenta miasta Słupska.
Wypracowane przez nią rozwiązania
nagrodzono w konkursie Ambasady
Francji ECO-Miasto oraz nominowano
do europejskiej nagrody Innovation in
Politics. Kierowała pracami nad strategią rozwoju Słupska. Jest pomysłodawczynią Samorządowej Sieci dla
Równości, a także wykładów na stulecie praw kobiet w słupskich szkołach.
Przygotowywała podpisanie Karty
Różnorodności przez Słupsk i uczestniczyła w zakładaniu Rady Kobiet. Jest
także autorką książek i programów
szkoleniowych z zakresu rozwoju lo-

kalnego. Od kilkunastu lat prowadzi
Fundację Przestrzenie Dialogu, dziś z
siedzibą w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ewa Całus

– radca prawny, zastępczyni burmistrza Wadowic 2014-2018, w czasie
pełnienia funkcji zajmowała się kwestiami oświaty, spraw społecznych,
kultury, promocji gminy, turystyki i
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Odpowiadała także za politykę kadrową i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Dzięki niej w Wadowicach powstała
Wadowicka Rada Kobiet, jedyna taka
Rada w Małopolsce. W Urzędzie prze-

Podczas warsztatów odbył się wernisaż wystawy „Niezwykłe Dolnoślązaczki”, przygotowanej na 100-lecie praw
wyborczych Polek przez Stowarzyszenie
Dolnośląski Kongres Kobiet wspólnie z
Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
Wystawa przedstawia sylwetki 16
niezwykłych kobiet, które żyły na Dolnym Śląsku w różnych epokach i działały
w różnych dziedzinach życia. Są wśród
nich m.in. Edyta Stein, św. Jadwiga, Wanda Rutkiewicz, Anna German, czy Freya
von Moltke.
Celem wystawy jest pokazanie,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży, przykładów mądrych, ambitnych i twórczych
kobiet oraz uświadomienie oglądającym, jak duży jest wkład kobiet w rozwój
naszej kultury i nauki.
Wystawa została zorganizowana
jako wydarzenie w ramach uchwalonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Roku Praw
Kobiet.

Złóż wniosek na dofinansowanie
remontu zabytkowych obiektów
w Świdnicy

- Dotowane mogą być wyłącznie
prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80
% wartości inwestycji – dodaje Barbara
Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds.
Ochrony i Konserwacji Zabytków.
Przypomnijmy, że dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od
1993 roku. Jednak dopiero od 2015
roku kwoty te są o wiele wyższe niż w
latach ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła zasadę udzielania dotacji w
wysokości około 50% wartości zadania
właścicielom zabytków, którzy złożyli
wnioski. Od tego czasu przeznaczono
na ten cel ponad 8 milionów złotych.
W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym roku wartość dotacji wyniosła
ponad cztery razy tyle. W 2015 roku
udzielono dotacji 19 podmiotom na
kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24
wnioskodawców wydatkowano z bu-

dżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017 roku
1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie
prac remontowych dla 17 obiektów. A w
2018 roku prawie 3 miliony złotych trafiły do 29 wnioskodawców.
– Dzięki tak dużym środkom z budżetu miasta starówka zyskuje na uroku,
ale ważne jest także to, że powstrzymujemy dekapitalizację kamienic. Wybierając wnioski do zatwierdzenia przez Radę
Miejską zawsze kierujemy się przede
wszystkim zasadami: remontujemy elementy zewnętrzne, czyli dachy, elewacje
przednie lub tylne, ratujemy zabytki będące w najgorszym stanie, szczególnie
te, gdzie występują znaczne ubytki w
poszyciu dachowym lub elewacja uległa
znacznej degradacji, zwracamy także
uwagę na ekspozycję danego zabytku
- mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.um.swidnica.
pl w zakładce urząd miejski – konkursy
i dotacje – dotacje celowe. Należy je
składać w zamkniętej, opieczętowanej
kopercie z napisem: „Nabór wniosków o
dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do dnia 28 lutego br.
Wszelkich informacji na ten temat
udziela Barbara Sawicka, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji
Zabytków (pokój nr 321, nr tel. 74/856
28 85).
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688 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta
Świdnicy na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków. Do końca lutego czekamy na wnioski, które składać mogą właściciele zabytków, czyli osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, parafie, a także spółki
prawa handlowego.
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Jerzy Żądło nowym zastępcą
prezydent Świdnicy
Prezydent Miasta Świdnicy powołała swojego zastępcę.
Od 22 stycznia funkcję tę pełnić będzie Jerzy Żądło.
- Pan Jerzy Żądło sprawdził się na
stanowisku dyrektora ŚOSiR. Wykazał się
doskonałymi umiejętnościami menadżerskimi i komunikacyjnymi – jest doceniany
przez swoich pracowników, jako osoba
budująca dobre relacje międzyludzkie.
Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiłam powierzyć mu stanowisko mojego
zastępcy. Mam do niego pełne zaufanie
i wiem, że sprosta nowym wyzwaniom
– mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Nowo powołany prezydent zajmie
się tematami: gospodarki przestrzennej,
architektury, geodezji i gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, sportu, transportu, gospodarki
odpadami oraz inwestycji miejskich.
W związku z powołaniem Jerzego
Żądło na stanowisko zastępcy prezydenta miasta, ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, o czym Państwa poinformujemy.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Jerzy Żądło jest absolwentem
Politechniki Wrocławskiej, Wydziału
Budownictwa Lądowego. Ma na swoim koncie także dwa kierunki studiów
podyplomowych: menadżerskie oraz
zarządzanie jakością na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył
wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in.
rozwoju umiejętności menadżerskich,
komunikacji, zarządzania ryzykiem,
operatywnego systemu zarządzania
finansowego, audytu wewnętrznego.
Zdał egzamin państwowy na członków
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Od 1 czerwca 2016 roku był dyrektorem Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Związany jest z piłką nożną był piłkarzem MKS Polonia Świdnica, następnie Sparty Świdnica i Stali Świdnica.
Ukoronowaniem działalności społecznej
na rzecz rozwoju sportu było przyznanie
mu w 2015 roku, tytułu Zasłużonego dla
Gminy Świdnica.

Wskaż, gdzie ma stanąć replika samolotu
„Czerwonego Barona”

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

sta oraz na naturalny ruch turystyczny,
który przebiega przez Świdnicę. Samolot ma być ciekawostką i atrakcją, przy
której wielu turystów zrobi sobie pamiątkowe zdjęcie – powinien więc zostać wyeksponowany w miejscu, które będzie łatwo dostępne i bezpieczne. Wśród osób,
które wezmą udział w naszym krótkim
sondażu, rozlosujemy drobne upominki-nagrody – zachęca do wypełnia formularza Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki. Nagrody dla
ich uczestników zostaną rozlosowane 6
lutego br.
Wyeksponowanie w przestrzeni publicznej Świdnicy repliki samolotu Fokker DR 1 zaplanowane zostało na marzec
tego roku – i będzie połączone z wizytą studyjną dziennikarzy turystycznych,

Urząd Miejski zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat miejsca ekspozycji
mobilnej repliki samolotu Fokker Dr1,
podobnej do tej, na której podczas I
wojny światowej latał „Czerwony Baron” - jeden z najsłynniejszych mieszkańców Świdnicy, ikona współczesnej
popkultury, którego legenda wykorzystywana jest m.in. w komiksach, filmach, bajkach dla dzieci, grach komputerowych. Replika samolotu została
skonstruowana w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov”, który zakończy się w marcu br. Konsultacje prowadzone są elektronicznie, swoje opinie
można przesyłać do 5 lutego br. poprzez formularz google dostępny pod
linkiem: https://tiny.pl/txlsz.
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Zgodnie z warunkami polsko-czeskiego projektu „Odlotowe miasta –
Świdnica i Trutnov” oraz strategią rozwoju
turystycznego Świdnicy, replika powinna
stanąć w miejscu łatwo dostępnym dla
turystów i mieszkańców. Spośród wielu
takich miejsc w Świdnicy wytypowano
trzy – główną aleję Parku Sikorskiego
oraz dwa zaniedbane obecnie skwery:
teren zielony pomiędzy ulicami Zamkową a Muzealną, na którym wiele lat temu
był ustawiony radziecki samolot Jakowlew oraz skwer u zbiegu ulic Traugutta i
Pionierów i Wałbrzyskiej.
- Prosimy mieszkańców o zagłosowanie na miejsce, w którym ich zdaniem
należy ustawić czerwonego Fokkera Dr1.
Chcemy, by była to decyzja większości
biorących udział w ankiecie świdniczan
ukierunkowana na dobre publicity mia-

Projekt „Odlotowe miasta -Świdnica i Trutnov”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 -2020 INTERREF V-A Republika Czeska -Polska oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Jego
podstawą jest próba rozwiązania kilku problemów zdiagnozowanych na polsko-czeskim
pograniczu, wśród których najistotniejsze to:
niewykorzystanie dziedzictwa związanego z
historią regionu w szczególności odnoszącego się do pionierskiego lotnictwa z początków
XX wieku, w którym przodowali - as myśliwski
I wojny światowej, świdniczanin Manfred von
Richthofen zwany „Czerwonym Baronem” i Igo
Etrich z Trutnova. Wykorzystanie potencjału turystycznego, jaki niosą ze sobą obaj piloci, może
przyczynić się do rozwoju produktu turystycznego pogranicza i uatrakcyjnienia istniejącej już
oferty tego regionu. Czerwony Baron jest współcześnie ikoną popkultury, rozpoznawaną na
całym świecie, jego silny związek ze Świdnicą,
pozwala na wzbogacenie utworzeniu w oparciu
o jego legendę wyrazistego, ciekawego produktu turystycznego, szczególnie iż w Świdnicy

blogerów z Polski i Czech, którym zostanie zaprezentowana także będącą elementem projektu trasa turystyczną. - W
tym samym dniu zostanie również otwarta
wystawa poświęcona historii „Czerwonego Barona”. Będzie można na niej obejrzeć m.in. jak legenda lotnika wywodzącego się ze Świdnicy wykorzystywana jest
we współczesnej popkulturze i marketingu, a także dowiedzieć się co nieco o Igo
Etrichu – który jest tematem wiodącym
działań projektowych u naszego partnera
w Trutnovie – dodaje Sylwia Osojca-Kozłowska.
Budowa repliki samolotu wyniosła
47 500 złotych, w tym koszt, jaki poniosło miasto z tytułu jej skonstruowania to
około 4 700 zł (85 % to dofinansowanie
unijne i 5% - środki krajowe).
pozostało najwięcej materialnych śladów z nim
związanych. Z uwagi na zmiany granic po II wojnie światowej, niewłaściwymi interpretacjami
historii, zarówno Czerwony Baron jak i Igo Etrich
jako mieszkańcy tych ziem, zostali w swoich rodzinnych miastach na długie lata zapomniani.
Obecnie, gdy turystyka staje się motorem napędowym regionów, jest właściwy czas, aby ich historię przybliżyć w regionach, z których się wywodzą, a także utworzyć w oparciu o nich nowe
atrakcje dla turystów w Świdnicy i u partnera w
Trutnovie. Do kolejnych problemów, w oparciu o
które skonstruowano projekt należą:
◾ Mała intensywność ruchu turystycznego i krótkotrwały pobyt turysty w Świdnicy oraz na pograniczu. Aby zatrzymać turystę i wycieczkowicza na
dłużej, potrzeba jest kolejnych atrakcji i produktów turystycznych, dzięki którym czas pobytu turystów w Świdnicy i regionie się wydłuży się.
◾ Niewystarczająca ilość produktów turystycznych i atrakcji ukierunkowanych na turystę zainteresowanego historią oraz lotnictwem.
◾ Niewystarczająca świadomość współczesnych mieszkańców pogranicza odnośnie ich
przodków na tych ziemiach oraz fałszowanie
historii.
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Na pewno spotkaliście się z informacjami, że warto się odkwaszać, przejść na dietę
zasadotwórczą lub kupić odkwaszający suplement.
W medycynie nie istnieje termin „zakwaszenie”. Kwasowość lub zasadowość ustroju,
czyli pH, to jedna z najbardziej pilnowanych,
niezmiernie rygorystycznie rzeczy, która decyduje o życiu lub śmierci. Ludzka krew ma pH
7,35-7,45 i jest lekko zasadowa, pH moczu to
4,6-8,0 i najlepiej, żeby było bliższe kwaśnemu.
Poważniejsze zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej kończy się z reguły śmiercią, poprzedzoną śpiączką lub drgawkami. Jeśli więc
nie masz, czytelniku, drgawek, nie pozostajesz
w śpiączce i jesteś żywy, znaczy, że nie pozostajesz w stanie kwasicy metabolicznej czy „zakwaszenia”.
Przeglądając internet łatwo natknąć się
na listy produktów, które zakwaszają organizm
oraz informacje, że dieta zakwaszająca jest
przyczyną nadwagi i wielu chorób.
Dlaczego w życiu codziennym nie możemy się „zakwasić”, choćbyśmy odżywiali się
samą żywnością o bardzo niskim pH? Organizm
ma do dyspozycji bardzo skuteczne systemy
bezpieczeństwa, tzw. bufory. Przede wszystkim
nerki i płuca.
Bardzo popularny jak odkwaszanie organizmu, jest tzw. „detoks”, czyli jego odtruwanie.
Na początku należy wyjaśnić, że nie ma czegoś
takiego jak zatrucie szkodliwymi substancjami,
bez wskazania toksyny. Poza tym każde zatrucie wymaga odpowiedniej odtrutki. W internecie często można przeczytać, że brak zdrowia,
nadwaga, senność czy mała ilość energii to
objawy zatrucia. Jest to mało prawdopodobne.
Wiele toksyn (np. dioksyny ) kumulują się
w samej tkance tłuszczowej. Dlatego każdego
rodzaju niskokaloryczna dieta doprowadza do
uwolnienia się tłuszczu zapasowego, a wraz z
nim zgromadzonych tam toksyn do krwi. W rze-

czywistości więc głodówka raczej nas podtruje
niż oczyści. Oczywiście nie jest to argument
przeciwko zdrowemu i wolnemu odchudzaniu
dla osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej.
Nie mamy możliwości unikania w życiu
codziennym metali ciężkich, zanieczyszczenia
żywności i powietrza. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od wspomagania
pracy wątroby. Ona pełni rolę „czyściciela” w
naszym organizmie. Powinniśmy ją oszczędzać
i dbać o nią.
Każda monotonna, ubogokaloryczna
dieta jest potencjalnie szkodliwa. Stąd najlepszym środkiem na utrzymanie zdrowia oraz
prawidłowej wagi nie jest „odkwaszanie” czy
„detoks”, ale różnorodna i umiarkowana dieta,
obejmująca sporą różnorodność spożywanych
produktów.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
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tym 3 grupowe, gdyż współpracujemy ze
szkołami i organizujemy tzw. szkolny wolontariat na terenie naszej placówki. Gdyby nie wolontariusze, nie udałoby nam się
oddawać efektywnie zwierząt do adopcji.
To oni pomagają nam poznać charaktery,
wykonują zdjęcia i ogłoszenia adopcyjne.
Ta strona i strona na facebooku istnieje dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i
pracowników naszego schroniska! Trudno jednym wpisem opowiedzieć 365 dni
naszego działania, ale mamy nadzieję, że
widać skalę i ogrom przedsięwzięcia. Nasi
pracownicy to ludzie z pasją i sercem. Bez
tych cech nie utrzymalibyśmy poziomu
naszej pracy i pomocy. Tylko zaangażowanie całej ekipy oznacza tak zachowany
dobrostan zwierząt.
Przypomnimy: właścicielem obiektu
jest Urząd Miejski w Świdnicy, projekt budowy schroniska znalazł się wśród zwycięskich zadań II edycji budżetu obywatelskiego i na inwestycję przeznaczonych
zostało 600 tysięcy złotych. Rada Miejska
postanowiła dwukrotnie zwiększyć pulę
na tę inwestycję. Koszt budowy schroniska to ok. 1 800 tysięcy złotych. Miasto
Świdnica na zabezpieczanie wszystkich bezdomnych zwierząt z terenu miasta, działalność pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt z wypadków, opiekę
nad kotami wolno żyjącymi przeznacza
co rok 230 tysięcy złotych. Schronisko
realizuje wszystkie te zadania wspólnie
z Urzędem Miejskim oraz Strażą Miejską w Świdnicy. Dodatkowo posiada
podpisane umowy z innymi gminami
na odpłatne zabezpieczanie bezdomnych psów i kotów.
Operatorem schroniska jest Fundacja Mam Pomysł z siedzibą w Bielawie.

W internecie można znaleźć mnóstwo porad
dotyczących oczyszczenia organizmu z nagromadzonych toksyn, zrzucenia kilogramów, odkwaszenia. Chwytamy się więc tych wszystkich
modnych diet oczyszczających. Ale czy stosowanie detoksu jest konieczne, czy odkwaszanie
organizmu przynosi jakiekolwiek korzyści?

reklama

foto: Fundacja Mam Pomysł

443 zwierzęta przyjęto w ubiegłym
roku do schroniska dla zwierząt w
Świdnicy - 257 psów, 182 koty i 4 inne.
Do adopcji trafiło 158 kotów, 139 psów, 5
innych. 109 zwierząt powróciło do swoich właścicieli. W schronisku pozostało
48 podopiecznych, którzy wciąż czekają
na nowy dom.
Schronisko dla zwierząt podsumowało właśnie 2018 rok. - Pomimo, iż przyjęliśmy o 86 zwierząt mniej w stosunku
do roku 2017, nasi podopieczni byli bardziej wymagający. Przez cały rok przyjęliśmy może kilkanaście zdrowych kociąt.
Pozostałe były zakatarzone, zarobaczone, chore. Koszty opieki weterynaryjnej to
nadal kwota około 10 tys. zł miesięcznie,
jednakże rąk do pracy i pracownika
przybyło, zmieniły się nasze obowiązki.
Ten rok był pełen wyzwań i zmiany naszego podejścia. Wiele doświadczeń wpłynęło na zmiany wewnętrzne, w funkcjonowaniu placówki i pracowaliśmy z jeszcze
większą mocą – informuje Adrianna Kaszuba, zastępca kierownika świdnickiego schroniska. - Na koniec roku
aktywnych było 109 porozumień
wolontariackich,
w

Noworoczny „detoks”

reklama

Ponad 400 zwierząt w 2018 r. trafiło
do świdnickiego schroniska

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
25.01-7.02.2019 r. |
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Świdnica sercem z O
Ponad 182 tys. złotych udało się zebrać połączonym sztabom
Świdnicy i Marcinowic podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu kilku kolejnych dni, po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza i rezygnacji Jurka Owsiaka z pełnienia funkcji prezesa WOŚP,
serca świdniczan zabiły jeszcze goręcej i głośniej. Wszyscy stanęli murem za znanym Polakiem, a w niedzielę 20 stycznia, tydzień po finale, ponad 600 osób zgromadziło się na Rynku, by
zapalić zimne ognie i lampki – symboliczne światełko do nieba
jako sygnał wsparcia dla Jurka Owsiaka.
15 tysięcy z aukcji

Tegoroczny finał odbył się wyjątkowo w ciągu dwóch dni. Ponieważ niedziela 13 stycznia była niehandlowa,
wszystkie aukcje odbyły się dzień wcześniej – 12 stycznia – w Galerii Świdnickiej. Zlicytowano m.in. tradycyjny tort w
kształcie serduszka, koszulki, plakaty,
gadżety. Łącznie uzyskano 15 tys. 667
złotych. Dzień później na ulice miasta
wyszło 160 wolontariuszy. Wspólnie z
gminą Marcinowice udało się zebrać 182
tys. zł.
W ramach WOŚP 13 stycznia zagrała
Moto Orkiestra. Organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania! Widowiskowa jazda, licytacje oraz szereg innych
atrakcji z pewnością sprawiły, że każdy, kto
pojawił na osiedlu Zawiszów, nie miał prawa narzekać na nudę.

Impreza już po raz czwarty tradycyjnie odbyła się przy ul. Bolesława Krzywoustego. Licytowano koszulki z autografami
gwiazd sportu motorowego, plakaty i szereg innych gadżetów związanych z rajdami samochodowymi. Ogromną popularnością cieszyły się zwłaszcza efektowne
przejażdżki z profesjonalnymi kierowcami.

Hołd dla zmarłego prezydenta

Niestety, tegoroczny finał okazał się
tragiczny. Podczas oczekiwania na światełko do nieba w Gdańsku 27-letni mężczyzna wbiegł na scenę i zaatakował nożem
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Po ataku Stefan W. krzyczał, że przez Platformę Obywatelską spędził pięć lat w więzieniu, dlatego prezydent Gdańska, związany przez wiele lat z PO, musiał zginąć.
Prezydent był reanimowany i przewiezio-

ny do
szpitala.
Operacja
ratująca
życie trwała
pięć godzin.
Niestety, rany
okazały się zbyt
ciężkie. W poniedziałek 14 stycznia
Paweł
Adamowicz
zmarł. Miał 53 lata.
Cały kraj oddał mu hołd.
Również w Świdnicy zapalano
symboliczne światełka, odmówiono wspólną modlitwę. W poniedziałek
14 stycznia na Rynku pojawiło się blisko
300 poruszonych świdniczan. - Żadne słowo nie jest w stanie wyrazić tego, co się stało
– podkreślał biskup ewangelicki ks. Waldemar Pytel. - Straciliśmy nie tylko wspaniałego samorządowca, prezydenta Gdańska, ale straciliśmy wspaniałego człowieka
i wspaniałego Polaka. To wielka strata, ale
myślę, że ta strata powinna nas skłonić do
tego, żeby bardzo mocno przemyśleć to, co
się stało. Zastanowić się, jakim językiem do
siebie przemawiamy, żeby pomyśleć o tym,
co nieraz bezmyślnie albo z premedytacją
wypisujemy w internecie, jakich słów do
siebie nawzajem używamy - mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

„Jurek zostań”

Światełko dla Jurka

Solidaryzując się z innymi miastami
w niedzielę 20 stycznia, tydzień po finale WOŚP, zorganizowano spotkanie na
świdnickim Rynku. Około 600 osób spotkało się, aby solidaryzować się z Jurkiem
Owsiakiem. Zapłonęły zimne ognie i światełka. Po pogrzebie Pawła Adamowicza
w sobotę 19 stycznia ogłosił on, że wraca
do orkiestry. Dlatego zmieniono charakter
niedzielnego spotkania. Podziękowano
Jurkowi Owsiakowi za to wszystko, co
dotychczas zrobił i okazano wsparcie w

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Niedługo po ogłoszeniu informacji o
śmierci prezydenta, Jurek Owsiak poinformował, że rezygnuje z pełnienia funkcji prezesa WOŚP. - Mówiłem o tym, że ta
nienawiść, także w moją stronę, w stronę
fundacji, grzeje od 25 lat. Od 25 lat staczam
boje z ludźmi, którzy tak samo mi grożą i niestety polski wymiar sprawiedliwości, a także
policja kompletnie sobie z tym nie daje rady
- mówił podczas poniedziałkowej konfe-

renc j i
Jerzy
Owsiak. Zgłaszamy te
rzeczy na policję i
sami mówimy nawet, że
nie warto, bo nikt z tym nic
nie robi. Stopień krytyki w Polsce
rozszerzył się w sposób haniebny. Zahacza o język nazistowski, o język faszystowski, o język gróźb. Ja się z tym spotykam.
Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali
niesamowitą, otwartą przestrzeń do takich
działań. Proszę mi podać wyrok sądowy,
który by za taki język kogoś ukarał. Ja mam
ten wyrok, Jurek Owsiak ma ten wyrok, będę
apelował od tego wyroku. Na reakcję Polaków nie trzeba było długo czekać. Media
społecznościowe aż zawrzały od słów poparcia dla Owsiaka, próśb o zmianę decyzji.
Ruszyły akcje wsparcia dla niego. Świdnica
także stanęła za nim murem. Na facebooku
wystartowała akcja „Jurek zostań”.
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foto: D. Gębala
foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Owsiakiem i WOŚP

kolejnych działaniach. Dodatkowo można
było podpisać list otwarty, który w imieniu
świdniczan do szefa orkiestry wystosowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

foto: D. Gębala

Przypomnijmy, że celem 27. finału
WOŚP ma być zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są
to placówki z oddziałami II oraz III
stopnia referencyjności, 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
szczególnie ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy
wyposażenie, które daje lekarzom i
personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
25.01-7.02.2019 r. |
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Ferie w mieście? Oczywiście!
I wcale nie będzie nudno!
Uczniowie z województwa dolnośląskiego rozpoczynają
właśnie ferie zimowe. I dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne, bo przygotowana
została bardzo różnorodna oferta zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych.
ten okres jest “karnet ferie” dla dzieci i
młodzieży w cenie 50 zł. Obejmuje on 14
wejść na lodowisko.
Ponadto, uczniowie skorzystać będą
mogli z bezpłatnych zajęć w hali sportowej na osiedlu Zawiszów, gdzie będzie
można zagrać w siatkówkę, koszykówkę, czy też piłkę nożną. Obiekt będzie
dostępny od poniedziałku do piątku w
godzinach od 12.00 do 14.00. Uczestnicy
muszą posiadać obuwie zmienne i strój
sportowy.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy

04.02 - 08.02
(w godzinach od 11.00 do 13.00)
Świdnica pełna tajemnic... poznajemy
legendy i ciekawostki o naszym mieście.
Codzienne odkrywamy fascynujące historie - poszukiwanie skarbu, podchody, konkursy i zagadki.
Miejsce: MBP w Świdnicy, Filia nr 2 przy
Szkole Podstawowej nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30.
Wstęp: Obowiązują zapisy (tel. 74 640 09 50)

zaprasza do uczestnictwa w otwartych i
bezpłatnych warsztatach. Obowiązują na
nie zapisy.
28.01 - 01.02
(w godzinach od 11.00 do 13.00)
FerioEXPRESS w Bibliotece 2019! - Niesamowita podróż w czasie i przestrzeni.
Przyjdź, nie zwlekaj! Poznasz: epoki... Przeżyjesz: niepowtarzalne przygody... Stworzysz: kapsułę czasu...
Miejsce: MBP w Świdnicy, Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży, II piętro
Wstęp: obowiązują zapisy (tel.74 640 09
42)

Świdnicki Ośrodek Kultury
zaprasza najmłodszych świdniczan na
spotkania z najpiękniejszymi bajkami
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, spektakl
„Kot w butach” oraz na familijne warsztaty
plastyczne. A tych nieco starszych na naukę salsy, turniej FIFA 19 oraz koncert Sarius + Prospekt organizowany w ramach
„Świdnickich Recenzji Muzycznych”.
30.01, godz. 9.30
– Jan Brzechwa, Julian Tuwim – najpiękniejsze bajki i wiersze. Czytamy przedszkolakom.
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Wstęp wolny - obowiązują zapisy: m.kozlowski@sok.com.pl

Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Wstęp: bilety 35 zł (w dniu koncertu 45
zł)
03.02, godz. 16.00
– „Kot w butach” – spektakl dla dzieci
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Wstęp: bilety 13 zł (parter) i 11 zł (balkon)
03.02, w godzinach od 09.00 do 14.00
– Giełda staroci, numizmatów i osobliwości
Miejsce: Rynek
05.02 godz. 19.00
- nowy Klub Tańca Latynoamerykańskiego – zaprasza pary, młodzież i dorosłych na naukę salsy. Zajęcia odbywać
się będą we wtorki i czwartki o godz.
19.00.
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

reklama

02.02, godz. 20.00
- Świdnickie Recenzje Muzyczne: Sarius
+ Prospekt (hip-hop)

28.01 - 08.02
(w godzinach od 11.00 do 13.00)
ZIMA – słomiany zapał?... a przypadki
chodzą po ludziach! CO tworzymy? KOGO
gonimy? Z KIM tańczymy? O KIM myślimy... Z kim? Z czym? O kim... CZYTAMY ?”
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Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55
Wstęp: obowiązują zapisy (tel. 74 852 46 22)
28.01 - 08.02
(w godzinach od 11.00 do 13.00)
Zimowe rozmaitości - Ferie w filii nr 1. Na
początek odkryjemy jakie zabytkowe świdnickie budowle ukryły się pod śniegową
pierzynką i poznamy ich historię. Potem
„wyruszymy” przy pomocy piankoliny do
krainy wiecznego lodu i śniegu. Będziemy też tworzyć różnorodne atrybuty zimy:
płatki śniegu z papieru i bałwanki ze styropianu.
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, Filia nr 1, ul. Wrocławska 44
Wstęp: obowiązują zapisy (tel. 74 640 09 51).
Wstęp: cena karnetu miesięcznego 50 zł,
jednorazowe uczestnictwo 10 zł
06.02, godz. 9.30
– Jan Brzechwa, Julian Tuwim – najpiękniejsze bajki i wiersze. Czytamy przedszkolakom.
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Wstęp wolny - obowiązują zapisy: m.kozlowski@sok.com.pl
08.02, w godzinach od 9.00 do 15.00
– TURNIEJ FIFA 19
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Wstęp wolny: obowiązują zapisy: r.kukla@sok.com.pl
09.02, w godzinach od 12.30 do 14.00
– familijne warsztaty plastyczne
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Wstęp wolny: obowiązują zapisy: h.szymanska@sok.com.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy
zachęca dzieci i młodzież do udziału
w zimowisku. Podczas dwóch turnusów, czyli od 28 stycznia do 1 lutego
oraz od 4 do 8 lutego w godzinach
od 8.00 do 15.00 przygotowano dla
najmłodszych świdniczan atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty tematyczne, a także
konkurencje rekreacyjne i sportowe.
Cena turnusu to 280 zł (w cenę wliczone są obiady).
26 stycznia do klubu „Bolko” zapraszamy na IX Szachowe Mistrzostwa
Świdnicy Juniorów, a w czwartki, 31
stycznia i 7 lutego na wyjazdy na
sanki lub wycieczki krajoznawcze,
co uzależnione będzie od warunków
pogodowych. Urząd dofinansuje organizację tych zajęć kwotą 3 500 zł.
Ponadto, w godzinach popołudniowych będą także prowadzone stałe
zajęcia dla uczestników Młodzieżowego Domu Kultury.

Publiczne Szkoły
Podstawowe
nr: 1, 2, 4, 6, 8, 105 i 315 przygotowały nieodpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Organizowane będą one
w grupach 15 - 20 uczniów. Łącznie
przewiduje się zrealizowanie około 400 godzin różnorodnych zajęć.
Szczegółowe oferty dostępne są w
szkołach. Na organizację zimowego
wypoczynku w placówkach oświatowych zaplanowano w budżecie
miasta kwotę 18 500 złotych.

reklama

Specjalny program atrakcji na te
dwa tygodnie przygotował Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Lodowisko przy ulicy Śląskiej będzie czynne
codziennie od godziny 8.00 do 21.00.
Pierwsze ślizgawki będą trwały aż dwie
godziny, przy czym goście zapłacą tylko za godzinę jazdy na łyżwach. Plan
ślizgawek przedstawia się następująco:
8.00-10.00 (promocja 120 minut w cenie
jednego biletu), 11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 20.00. Specjalną ofertą na

aktualności
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 4

„Puchatki”

„Sowy”
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foto: D. Gębala

„Kangurki”

reklama

„Tygryski”
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Nowa pula kodów
w aplikacji Legimi!

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej
można odbierać nowe kody dostępu do
portalu Legimi.
Przypominamy, że nowe kody aktywują dotychczasowe konta na portalu. Można to zrobić tylko przez stronę
http://www.legimi.com/dbpw/. Na tej
stronie Czytelnik powinien się zalogować na swoje konto i aktywować je nowym kodem. Czytelnicy, którzy założą
nowe konta, stracą swoje e-półki.

Jedna z najbardziej zasłużonych polskich dziennikarek od lat związana z
„Polityką“ postanowiła napisać książkę
o tym, jak naprawdę żyło się w PRLU.
Pomysł książki wziął się z refleksji, że teraz coraz więcej młodych ludzi, którzy w
PRLU się urodzili, albo przeżyli jedynie
pierwsze lata życia, wspomina ten czas
jako okres beztroski i szczęśliwości.
Zdaniem wybitnej polskiej dziennikarki jest to niezwykle bolesne dla tych,
którzy w tamtych czasach walczyli z komunistyczną władzą, starali się
przywrócić Polsce wolność.
Ta książka to próba rozliczenia się z
mitami o PRLu, które namnożyły się w
ostatnich latach. Solska krok po kroku rozwiewa poczucie, że wtedy było
„bezpieczniej“, „ciekawiej“, „lepiej“.

Kody można pobrać w:

– Czytanie mobilne stało się stałym
elementem naszego krajobrazu, idealnie
odpowiadając na zmieniające się potrzeby czytelników, którzy dostęp do ulubionej
literatury pragną mieć w każdym miejscu i
w każdej chwili - komentuje Mikołaj Małaczyński, współtwórca Legimi.

Najczęstsze pytania:

◾ Wypożyczalni dla Dorosłych
◾ Filii nr 1
◾ Filii nr 2
◾ Filii nr 5
Czytelnicy biblioteki od 2 stycznia
2017 r. zyskali dostęp do wielu nowości
i bestsellerów, ale i starszych tytułów - z
beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez
portal Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie
bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na smartfonie,
tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.

źródło opisu: www.empik.com

oferuje dostęp do e-booków na zasadzie
abonamentu. Czytelnicy mogą korzystać
z ponad 16 tys. tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych.

Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na stronie: http://www.legimi.com/dbpw/.
Następnie wybrane książki pobrać
można bezpośrednio w aplikacji Legimi,
zainstalowanej na wybranym urządzeniu.
Usługa wypożyczania książek elektronicznych udostępniona została dzięki
współpracy dolnośląskich bibliotek publicznych z firmą Legimi, jedyną, która

Czy wypożyczanie ebooków jest bezpłatne?
Wypożyczanie jest całkowicie darmowe.
Czy muszę być użytkownikiem biblioteki, by wypożyczyć ebooka?
Możliwość wypożyczania mają wyłącznie osoby zapisane do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Jak uzyskać kod dostępu?
W celu uzyskania indywidualnego
kodu dostępowego należy udać się
osobiście do:
◾ Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głównej (ul. Franciszkańska 18),
◾ Filii nr 1 (ul. Wrocławska 44),
◾ Filii nr 2 (ul. Kozara-Słobódzkiego
21a)
◾ Filii nr 5 (ul. Kraszowicka 55).
Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi.
Jak aktywować kod otrzymany w Bibliotece?
Należy zarejestrować bezpłatne konto Legimi na stronie:
http://www.legimi.com/dbpw/.

W swojej najbardziej autobiograficznej
powieści Paulo Coelho pozwala nam
przeżyć na nowo wielkie marzenie pokolenia hipisów o pacyfistycznej przemianie świata. Paulo jest długowłosym,
zbuntowanym młodzieńcem, który pragnie zostać pisarzem. Uciekając przed
brazylijską dyktaturą wojskową w 1970
roku wyrusza w świat w poszukiwaniu
wolności i sensu ludzkiej egzystencji.
W Amsterdamie spotyka Karlę, młodą
Holenderkę, z którą legendarnym Magic Busem wyrusza do Nepalu, nowego
kultowego miejsca na hipisowskiej mapie świata. Podróż przez Europę będzie
początkiem ich niezwykłej historii miłosnej i głębokiej przemiany duchowej.
Powieść o wolności, o młodzieńczym
buncie i poszukiwaniu siebie.
źródło opisu www.empik.com

Kalendarium
◾ 25 stycznia 1858 roku na ślubie córki

◾
◾
◾
◾
◾

królowej Wiktorii po raz pierwszy zabrzmiał „Marsz Weselny” Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego.
26 stycznia 1736 roku abdykował król
Stanisław Leszczyński.
27 stycznia 1957 roku odbyło się
pierwsze losowanie Toto-Lotka.
28 stycznia 1576 roku szlachta na
zjeździe w Jędrzejowie uznała elekcję
Stefana Batorego na króla Polski.
29 stycznia 1913 roku otwarto Teatr
Polski w Warszawie.
30 stycznia 1991 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się
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◾
◾

◾
◾

prapremiera musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza.
31 stycznia 1793 roku odbył się w ramach II rozbioru Polski Prusacy zajęli
bez walki Poznań.
1 lutego 1925 roku stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową. To wydarzenie
uznaje się za początek publicznej radiofonii w Polsce.
2 lutego 962 roku Otton I Wielki został koronowany na Świętego Cesarza
Rzymskiego.
3 lutego 1959 roku z Kanady wróciła

do kraju część skarbów narodowych,
m.in. Szczerbiec, „Kronika polska” Galla Anonima i insygnia koronacyjne.
◾ 4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem.
◾ 5 lutego 1982 roku w Świdniku odbyła
się pierwsza „manifestacja spacerowa” podczas emisji głównego wydania
Dziennika Telewizyjnego.
◾ 6 lutego 1952 roku po śmierci ojca
Jerzego VI Elżbieta II została królową
Wielkiej Brytanii.
◾ 7 lutego 1939 roku do Gdyni przypłynął zbudowany w holenderskiej
stoczni okręt podwodny ORP Orzeł.

Odpowiedż: 9

Wtedy można już wybierać, wypożyczać i pobierać ebooki bezpośrednio
w aplikacji Legimi.
Na jak długo mogę wypożyczać ebooki?
Kody wydane po 01.01.2017 będą
ważne przez rok czasu, tj. do końca
roku 2017.
Jaki jest limit wypożyczeń dla czytelnika?
W ramach zamówionego przez bibliotekę limitu stron do przeczytania
każdy czytelnik wypożyczyć może
dowolną liczbę książek. Jeśli czytelnik
otrzymuje komunikat o przekroczeniu
limitu, oznacza to, że wyczerpała się
pula stron.
Na jakich urządzeniach mogę czytać
wypożyczone ebooki?
Na urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których dostępna jest
aplikacja Legimi: iOS (iPhone, iPad),
Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows Phone, Windows 8
i 10. Każdy czytelnik może czytać w
chmurze® jednocześnie na 2 urządzeniach.
Czy wypożyczane z biblioteki w ramach
usługi Legimi ebooki mogę czytać na
Kindle?
Wypożyczonych ebooków nie można
czytać na Kindle.
Czy muszę być online, by czytać ebooki?
Po pobraniu ebooki można czytać
również offline. Jeżeli czytelnik pozostaje offline przez 7 dni, otrzymuje powiadomienie o konieczności połączenia się z internetem w celu aktualizacji
statusu swojego konta w Legimi.

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

Seria Millenium Stiega Larssona
Millenium to seria powieści kryminalnych, której głównymi bohaterami są dziennikarz śledczy Mikael Blomkvist i ścigana listem gończym, podejrzana o podwójne morderstwo Lis Salander. To trzy powieści, napisane przez Stiega Larssona, a wydane już po jego śmierci
w latach 2005 – 2007 – „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, „Dziewczyna, która igrała z ogniem”, „Zamek z piasku, który runął”. Millenium
stało się bestsellerem, doczekało się ekranizacji filmowych, a od 2015
seria kontynuowana jest przez Davida Lagercrantza, który napisał dwa
kolejne tomy.

Polecają

KSIĄŻKA
autor: Kornel Makuszyński
tytuł: Awantura o Basię

Polecam
Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy

Nagrodzone okładki
AUDIOBOOK

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

czyta: Wioletta Smolińska
czas: 6 godz. 22 min.

foto: MBP Świdnica

„Okładka ulubionej książki” to
tytuł konkursu plastycznego, w którym wzięły udział dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 6 w
Świdnicy.
17 grudnia w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się finał konkursu i uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród. Miłe spotkanie z uczniami
klas drugich wypełniły rozmowy o ulubionych
k s i ą ż kach oraz
p i ę k n a
re c y t a c j a
wierszy o
te m a t yc e
świątecznej.
Nagrodzone prace
zostały
zaprezentowane na
wystawie
w filii nr 1.

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.

Z książką kreatywnie
„Mydło wszystko umyje...”
- polecamy dziś książkę Małgorzaty Strzałkowskiej „Mydło” oraz inne książki o tematyce związanej z higieną.
Jak możemy się pobawić?
Mamy dwie propozycje.

FILM
reżyseria: Kazimierz Tarnas
gatunek: familijny

Już od kilkudziesięciu lat niezmiennie
porusza nas historia przesympatycznej
dziewczynki, w której niespełna pięcioletnim życiu smutek miesza się z radością.
Największa tragedia dziecka, jaką jest
śmierć matki, staje się w życiu Basi początkiem drogi, na której szczęśliwie
spotyka ludzi wielkiego serca. Jeden z
najważniejszych tytułów polskiej literatury dziecięcej.
Ta pogodna i pełna wzruszających zdarzeń i niezwykłego humoru historia napisana w 1936 roku doczekała się dwóch
wspaniałych ekranizacji.

Następne spotkanie
DKK
„Melina Literacka”:
Pierwsza to rzeźbienie w kostce mydła :)
patyczkiem, wykałaczką lub po prostu
kredką...
Druga, to stworzenie własnych patyczków
do puszczania baniek.
Potrzebujemy:
◾ wyciorek artystyczny
◾ słomkę do picia
◾ kawałek taśmy klejącej
Do dzieła!

28 stycznia 2019 r.
Temat spotkania:
Dyskusja na temat
książki Zenona
Kruczyńskiego
„Farba znaczy krew”.
25.01-7.02.2019 r. |
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Zatańczyli poloneza
na szczęście
pod

NASZYM

patronatem

foto: D. Gębala

foto: Akademia Rozwoju Talentów

Oliwia
Walicka
gwiazdą
The Voice
Kids 2!

Daniel Gębala
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foto: D. Gębala

To była 15. jubileuszowa edycja Poloneza Świdnickiego. Pierwsze pary
prowadzili zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski oraz starosta
świdnicki Piotr Fedorowicz. Uczestników
tradycyjnie do występu przygotowali
Maria i Wojciech Skiślewicz. Organizatorem był Zespół Szkół Mechanicznych
w Świdnicy.
Trzymamy kciuki za maturzystów.

foto: D. Gębala

Swoim przebojowym występem
zachwyciła Cleo i Dawida Kwiatkowskiego, a jej występ na YouTubie ma
już ponad milion odsłon! Oliwia Walicka zrobiła furorę w popularnym
programie telewizyjnym The Voice
Kids 2. Czy 13-latka, która na co dzień
szlifuje swój wokalny talent w świdnickiej Akademii Rozwoju Talentów,
ma szansę zrobić karierę w branży
muzycznej?
Oliwia w trakcie ”Przesłuchania w
Ciemno” wykonała hit Let Me Love You
DJ Snake’a i Justina Biebiera. Jej występ został przyjęty owacyjnie przez
publiczność, ale również trenerów czyli
Cleo i Dawida Kwiatkowskiego. Ostatecznie młoda wokalistka pochodząca
z Pieszyc zdecydowała się dołączyć do
teamu Cleo. Występ Oliwii szybko stał
się hitem na polskim YouTubie. Przez
dłuższy czas utrzymał się w czołówce najchętniej oglądanych filmów, a
obecnie ma już ponad milion odsłon!
– Jestem z niej bardzo dumna. Cieszę
się, że została tak pozytywnie odebrana, zresztą zasługuje na to jak nikt. Jest
szczerą, naturalną, prawdziwą i bardzo
otwartą osobą. Nikogo nie udaje. Jest
radosna, żywiołowa, pełna energii, a co
najbardziej niesamowite – zaraża nią
wszystkich wokół. Dlatego uwielbiam z
nią pracować. – podkreśla Iwona Kuśnierz z Akademii Rozwoju Talentów i
dodaje: – Poza swoją zwariowaną naturą, potrafi się skupić i ćwiczyć. Już po
pierwszej lekcji z Oliwią wiedziałam, że
ma ogromny potencjał. W dzisiejszych
czasach nie wystarczy tylko dobrze
śpiewać, bo to można sobie wypracować. Trzeba mieć w sobie to coś. Oliwka ma niesamowity luz i wyczucie, kocha śpiewać, a na scenie czuje się jak w
domu. Jest odważna i pewna siebie, ale
o to chodzi, żeby nie bać się ludzi, tylko
dla nich śpiewać. Całym sercem jej kibicuje, nie tylko w programie, ale na dalszej ścieżce rozwoju – tłumaczy dumna
Iwona Kuśnierz.

Prawie 700 osób - maturzystów, dyrektorów szkół,
nauczycieli, samorządowców - zatańczyło 11 stycznia
na świdnickim Rynku poloneza. Teraz młodzież będzie
szykować się do matury.

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
27 stycznia, godz. 17.00
Koncerty Zimowe: Piotr Damasiewicz
& Zuzanna i Maciej Batorowie

3 lutego
Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości

Piotr Damasiewicz (trąbka) oraz Zuzanna Bator i Maciej
Batorowie (organy) wykonają wspólnie utwory jazzowe,
kolędy i autorskie kompozycje Piotra Damasiewicza oraz
Macieja Batora.
wstęp wolny, Kościół Pokoju w Świdnicy

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

30 stycznia i 6 lutego, godz. 9.30
Czytamy przedszkolakom

3 lutego, godz. 16.00
„Kot w butach” — spektakl familijny

Pracownicy Świdnickiego Ośrodka Kultury będą czytali
przedszkolakom najpiękniejsze wiersze i baśnie Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy. Zapisy przyjmowane są na adres
m.kozlowski@sok.com.pl (ilość miejsc ograniczona!).
wstęp wolny, Galeria Fotografii, Rynek 44

Jeden z najpopularniejszych utworów dla najmłodszych
tym razem w nieco innej konwencji. Spektakl nawiązuje
w warstwie plastycznej do teatru barokowego. A skoro
barok, to opera. A skoro opera to śpiew. Znana historia
w formie spektaklu muzycznego pokaże zabawę konwencjami teatralnymi. Na scenie zobaczymy 10 aktorów,
przepiękne lalki autorstwa Diany Sikory oraz grę w żywym planie.
13 zł (parter) / 11 zł (balkon), sala teatralna ŚOK, Rynek
43

1 lutego, godz. 18.00
Koncerty Zimowe: Chór Kameralny
„Ad Libitum”
Goszczący wiosną 2017 roku na festiwalu „Nowowiejski-Świdnica-Organy” Chór Kameralny „Ad Libitum” pod
dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek z Cieszyna ponownie
zawita do Świdnicy w ramach Koncertów Zimowych! Tym
razem z programem w innym, mniej klasycznym wydaniu.
W programie muzyka świąteczna, jazzowa i karnawałowa.
wstęp wolny, sala teatralna ŚOK, Rynek 43

2 lutego, godz. 20.00
Świdnickie Recenzje Muzyczne: SARIUS +
Prospect + Loczek + Hider
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

5 lutego, godz. 19.00
Salsa — zatańcz z nami!
Warsztaty taneczne (pierwsze spotkanie)
„Salsa — zatańcz z nami!” To nowe warsztaty taneczne w
ŚOK-u. W programie tańce latynoamarykańskie. Zajęcia
we wtorki i czwartki od godz. 19.00.
karnet miesięczny na zajęcia: 50 zł (jednorazowe
uczestnictwo: 10 zł), Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

8 lutego, godz. 9.00-15.00
Turniej FIFA 19
Turniej FIFA 19 po raz kolejny zostanie rozegrany na konsolach PS4. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich. Ilość miejsc
ograniczona, zapisy do 22 stycznia przyjmuje Robert Kukla
(mail: r.kukla@sok.com.pl, ilość miejsc ograniczona!).
wstęp wolny, Galeria Fotografii, Rynek 44

9 lutego, godz. 18.00
Finisaż wystawy Malwiny Gaj: „Nowa twarz”
Nowa twarz to pierwsza wystawa indywidualna Malwiny
Gaj mająca charakter introdukcji autorki szerszemu gronu odbiorców. Jest to zbiór portretów wykonanych w róż-

nych technikach – od rysunku po malarstwo, po drodze
wykorzystujących elementy takie jak kolaż czy ilustracja
książkowa.
wstęp wolny, Galeria Fotografii, Rynek 44

9 lutego, godz. 20.00
Warakomski Trio
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

17 lutego, godz. 17.00
Koncerty Zimowe: The Time Quartet
Tych muzyków już znamy i będziemy mieli przyjemność
usłyszeć ponownie w powiecie świdnickim. The Time Quartet zamknie Koncerty Zimowe! Tym razem będziemy
gośćmi Muzeum Dawnego Kupiectwa, które użyczy nam
swojej przestrzeni do wysłuchania ostatniego koncertu z
cyklu w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Warszawy.
W programie pop i rock w klasycznym wydaniu.
wstęp wolny, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
Rynek 37

23 lutego, godz. 19.00
26. Międzynarodowe Świdnickie Noce
Jazzowe: Dorota Miśkiewicz „PIANO.PL”
Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL składa hołd polskiej pianistyce. Fortepian to polska specjalność, spośród
wielu doskonałych muzyków, to właśnie pianiści wiodą w
Polsce prym – zauważa. Jako, że gatunkiem najbliższym
Dorocie jest jazz, podkreśla nade wszystko dokonania
polskich pianistów jazzowych, którzy spektakularnie podążają drogą wyznaczoną niegdyś przez światowej sławy
muzyka, Krzysztofa Komedę. Drogą wyznaczoną także
przez Fryderyka Chopina, który był nie tylko znakomitym
kompozytorem, pianistą, ale i… improwizatorem!
bilety: 45/35 zł (przedsprzedaż), 55 zł (w dniu koncertu),
sala teatralna ŚOK, Rynek 43
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Świdniczanie po raz kolejny udowodnili, że kochają biegać! Setki świdniczan i
przyjezdnych gości stawiło
na starcie Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA 2019. Łącznie udział
we wspólnej zabawie, która
odbyła się 13 stycznia wzięło udział około 600 osób!
Podobnie jak przed rokiem organizatorzy: Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Świdnicka Grupa Biegowa przygotowali dla dorosłych i
dzieci trasy w okolicach hali Zawiszów.
Bieg główny odbył się na dystansach:
5 i 10 km. Na krótszej pętli najszybszy
okazał się Tomasz Kozłowicz (17:00).
Drugi finiszował Krystian Walewski, a
miejsce na podium uzupełnił Bartłomiej Wojsław. Wśród pań triumfowała
Emilia Gardecka (20:53), przed Bożeną
Morawską (21:13) i Sylwią Gardecką
(21:19). Na dystansie 10 km bezkonkurencyjny okazał się Paweł Pac, który z
czasem 35 minut i 29 sekund ustanowił nowy rekord biegu. Jako drugi linię
mety przekroczył Patryk Bryłkowski,

Pozostałe spotkania 20. kolejki:
◾ Impel Volley Wrocław – UKS Jedynka
Siewierz 0:3
◾ KS Olimpia Jawor – ASOTRA Płomień Sosnowiec 2:3
◾ Częstochowianka Częstochowa – TKS
Tychy 3:0
◾ Sobieski Oława – Amber Kalisz 3:2
◾ PLKS Pszczyna – pauza

foto: D. Gębala

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

MKS Polonia Świdnica –
MKS II Dąbrowa Górnicza 3:1
(20:25, 25:16, 25:18, 25:22)
MKS Polonia Świdnica: Woźniak, Jewiarz,
Bojko, Kołodziejczak, Armelle Fernandez,
Mielczarek, Gałązka (l), Bober
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a tuż za nim Karol Bryl. U pań zwyciężyła Anna Korzeniewska (41:34),
przed Katarzyną Budziszewską (43:46)
i Katarzyną Bernat (43:58). Dodatkowo
odbyły się również biegi na krótszych
dystansach dla dzieci i młodzieży. Najmłodszą uczestniczką zawodów była
niespełna dwuletnia Sara ze Świdnicy,
a najstarszym 90-letni pan Czesław z
Bielawy. Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje: biegowa loteria, gry i
zabawy dla dzieci czy zbiórka pieniędzy na Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Świdnicy. W ceremonii
otwarcia i dekoracji wzięli udział Marta Olejkiewicz i Tadeusz Badura z firmy
ZUPBADURA, wiceprezydent Świdnicy
Szymon Chojnowski, wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa,
dyrektor Świdnickie Ośrodka Sportu i
Rekreacji Jerzy Żądło i świdnicki maratończyk – Mateusz Janiszewski.
Daniel Gębala

Hokej z prawdziwego zdarzenia
To była nie lada gratka dla kibiców
hokeja! W sobotni wieczór 19 stycznia
na tafli świdnickiego lodowiska zmierzyły się ze sobą profesjonalne drużyny
WTH Wrocław i niemiecki Blue Trucks
Weißwasser. W ostatecznym rozrachunku lepsi okazali się goście zza zachodniej granicy, którzy pokonali wrocławian 8:6.
Hokej na lodzie zagościł w Świdnicy
drugi raz ciągu roku. W lutym 2018 roku
odbył się turniej Zachodniej Ligi Amatorów z udziałem drużyn z Wrocławia, Kalisza, Gostynia i Oleśnicy. Tym razem ranga zawodów była wyższa. WTH Wrocław
w poprzednich latach występował na
lodowiskach polskiej II i III ligi. Niemcy na
co dzień potykają się w niższych ligach
swojego kraju. Zespół WTH Wrocław
regularnie trenuje w Świdnicy. Zajęcia
odbywają się w każdą środę o godzinie
21.15.
Daniel Gębala
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Zdecydowanie było to jedno z
najlepszych spotkań w wykonaniu
siatkarek MKS-u Polonii Świdnica w
sezonie 2018/2019! Zwroty akcji, kapitalne wymiany i szalejąca w polu
zagrywki Ewa Woźniak zagwarantowały kibicom spory przypływ adrenaliny. Dzięki zwycięstwu w sobotę
19 stycznia biało-zielone dogoniły w
tabeli rywala z Dąbrowy Górniczej!
Spotkanie rozpoczęło się po myśli przyjezdnych. Drugi zespół Dąbrowy Górniczej popełniał mniej błędów
własnych i grał konsekwentnie w ataku. Dzięki temu zespół ze Śląska wygrał premierową partię do 20. Drugi
set od początku również przebiegał
pod dyktando dąbrowianek. Wtedy sprawy w swoje ręce wzięła Ewa
Woźniak, która kapitalną serią zagrywek zniwelowała przewagę rywali i
dała prowadzenie Polonii. Ostatecznie
druga zakończyła się zwycięstwem
gospodyń. Natchnione świdniczanki
poszły za ciosem i w trzecim secie nie
dały szans rywalkom, wygrywając do
18. Przebieg czwartej partii bliźniaczo
przypominał historię z drugiego seta.
Dąbrowa Górnicza wyszła na kilkupunktowe prowadzenie i wydawało
się, że mecz rozstrzygnie się dopiero
w tie breaku. Nic bardziej mylnego!
Ponownie w polu serwisowym zameldowała się przyjmująca Ewa Woźniak.
Mocne i kąśliwe serwisy kompletnie
rozbiły drużynę przyjezdną. Ostatecznie po emocjonującej końcówce Polonia wygrała seta do 22, a całe spotkanie 3:1. Dzięki zwycięstwu za trzy
punkty świdniczanki mają na koncie
24 oczka, czyli dokładnie tyle samo
co rywal z Dąbrowy Górniczej. Oba
zespoły zajmują odpowiednio szóste
i siódme miejsce w tabeli. Do końca
sezonu zasadniczego pozostały jeszcze dwie serie spotkań. W następnej
kolejce Polonia zagra na wyjeździe w
Kaliszu, a na koniec rundy zasadniczej
podopieczne Magdaleny Sadowskiej
podejmą u siebie Sobieskiego Oława
(02.02).

Biegiem w Nowy Rok!

foto: D. Gębala

Kapitalne
spotkanie
świdnickich
siatkarek!
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Mistrzowski puchar
na wyciągnięcie ręki!
nownie i z tego miejsca zapraszam za
kolejne cztery lata! Bo pewnie i w 2022
r. naszej reprezentacji ponownie uda się
zdobyć Mistrzostwo Świata –przywitała
żartobliwie przybyłych gości dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy
Małgorzata Pielach. Wśród przybyłych
gości nie zabrakło znanych osobistości
oraz utytułowanych siatkarzy. Poza państwem Iwoną i Adamem Kurek (rodzicami Bartosza Kurka (tytuł MVP ostatnich Mistrzostw Świata)) nasze miasto
odwiedzili między innymi Ireneusz Kłos
(337-krotny reprezentant Polski, 3-krotny wicemistrz Europy, uczestnik trzech
siatkarskich mundiali) czy wielokrotna
reprezentantka Polski Katarzyna Gaj-

foto: D. Gębala

Waży ponad 9 kilogramów, mierzy
43 centymetry i jest wyznacznikiem
prestiżu w świecie męskiej siatkówki.
Dzięki reprezentacji Polski prowadzonej przez Vitala Heynena, która w ubiegłym roku obroniła tytuł Mistrza Świata, już po raz drugi w historii mogliśmy
zobaczyć okazałe trofeum na własne
oczy w Świdnicy!
Puchar najpierw zobaczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105 oraz
delegacje pozostałych świdnickich
podstawówek. Prezentacja odbyła się
9 stycznia w sali gimnastycznej przy
ul. Saperów. – Mieliśmy okazję z bliska
zobaczyć ten okazały puchar już cztery lata temu, widzimy się dziś tutaj po-

foto: D. Gębala

gał–Anioł. Podczas spotkania minutą
ciszy uczczono znakomitą siatkarkę śp.
Halinę Aszkiełowicz-Wojno, którą pożegnaliśmy w ubiegłym roku. Po spotkaniu
w Szkole Podstawowej nr 105 puchar
przewieziono do Galerii Świdnickiej.
Tam podczas czterogodzinnej prezentacji przygotowanej przez pracowników
Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej
przeprowadzono również konkursy ze
znajomości siatkarskich wydarzeń. Z
pewnością prawdziwą gratką dla fanów
siatkówki była możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z trofeum.
Wykonanie imponującego pucharu
zajęło 120 godzin skrawania, 24 godziny
ręcznego polerowania, mikropiaskowania i montażu oraz 60 godzin progra-

mowania plików do 3D dla obrabiarek.
Trofeum składa się z 12 indywidualnych
części łączących się ze sobą, by stworzyć kształt piłki wewnątrz struktury.
Skonstruowany jest z połączonych bezszwowo elementów, przedstawiających
12 zawodników i ich rotację na boisku.
Podstawa pucharu zawiera nazwy poprzednich zdobywców tytułu mistrzostw
świata.
Przypomnijmy, że męska reprezentacja Polski w siatkówce to trzykrotni
Mistrzowie Świata:
◾ 1974 w Meksyku
◾ 2014 w Polsce
◾ 2018 we Włoszech i Bułgarii
Daniel Gębala

W ciągu dziewięciu miesięcy ukończył serię sześciu największych maratonów świata – Abbott Six Stars World
Marathon Majors. Jest pierwszym Polakiem oraz jednym z 30 osób na świecie,
które dokonały tego w ciągu jednego
roku! Świdniczanin Mateusz Janiszewski nie zamierza jednak zwolnić, wręcz
przeciwnie. Przygotowuje się do kolejnych ekstremalnych startów rozsławiając przy tym nasze miasto!
World Marathon Majors to cykl największych maratonów na świecie. Organizacja powstała w 2006 roku i do
końca 2012 zrzeszała pięć maratonów:
Boston, Londyn, Berlin, Chicago oraz
Nowy Jork. Od 2013 roku do grona miast
organizatorów maratonu dołączyło Tokio. W sumie sześć eliminacji dzieli się
na trzy próby wiosenne i trzy jesienne.
– Aby ”zaliczyć” Abott Six Stars World
Marathon Majors nie trzeba ich przebiec
w ciągu jednego roku, można to rozłożyć
w czasie. Jednak jak dotąd tylko 30 osób
na świecie i żaden z naszych rodaków
nie dokonał tego w rok, dlatego właśnie
taki cel przed sobą postawiłem. W sumie
cała przygoda trwała dziewięć miesięcy.
Pierwszy maraton w Tokio odbył się pod
koniec lutego, a ostatni w Nowym Jorku
na początku listopada. – opowiada Mateusz Janiszewski i dodaje – Technicznie
bardzo skomplikowany jest najstarszy w

stawce maratonów czyli ten bostoński.
Pierwsza połowa biegu praktycznie cały
czas przebiega w dół, a później zaczynają się porządne podbiegi. Trasa jest
zlokalizowana tak, że biegniemy z głębi
lądu w kierunku oceanu i cały czas czuć
nasilający się wiatr – tłumaczy maratończyk.
Na co dzień Mateusz Janiszewski
mieszka i pracuje w Irlandii. To również
tam przygotowuje się do swoich startów: – Poznałem w Irlandii świetnego trenera Mariusza Olejniczaka. W 2018 roku
trener Olejniczak ustanowił rekord Polski
podczas Mistrzostw Świata Ironman, które odbywały się na Hawajach. To właśnie
pod jego okiem przygotowuje się do większych imprez biegowych – opowiada Mateusz Janiszewski.
Kolejny cel? Maraton w Korei Północnej.
– W kwietniu tego roku wybieram się
do Pjongjangu w Korei Północnej. Będzie
to bardzo ciekawa próba. Prowadzone będą dwie osobne klasyfikacje dla
amatorów oraz profesjonalistów. Dlatego
jest szansa powalczyć nawet o podium.
W maratonie weźmie udział około 2000
zawodników. Jednak tylko 300 może
pochodzić spoza Korei Północnej. Start i
meta zaplanowana jest na największym
stadionie, gdzie pojawi się ponad 50 tysięcy ludzi, którzy będą musieli klaskać

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Maratoński obieżyświat ze Świdnicy

i wiwatować. Będzie to bardzo ciekawe
doświadczenie – zapowiada świdniczanin. Poza startem w Korei Północnej pan
Mateusz planuje również pojawić się na
starcie tegorocznego maratonu w Berlinie.
Rezultaty uzyskane przez Mateusza
Janiszewskiego podczas Abbott World
Marathon Majors 2018:

◾ Tokio – 2:53:44
◾ Boston – 3:00:00
◾ Londyn – 3:20:30
◾ Berlin – 2:50:22
◾ Chicago – 2:57:54
◾ Nowy Jork – 3:02:00
Daniel Gębala
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