Tylko konsekwencja prowadzi do sukcesu
- Dietę porównać można do
schodzenia po schodach,
raz idziemy w dół, raz stoimy.
Nie przeskoczymy też
kilku stopni na raz, dlatego
nastawmy się na powolną,
ale za to trwałą utratę
masy ciała – mówi dietetyk
Agnieszka Podgórska.
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po swoim psie!
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Ma 7 lat i mnóstwo pomysłów na to, jak sprawić, by w Świdnicy żyło się dobrze. Na początek apeluje do właścicieli psów
o sprzątanie po swoich czworonogach. Namalował plakat, który, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, można zobaczyć na
świdnickich ulicach. – Piesek to duża odpowiedzialność i trzeba po nim sprzątać – mówi siedmioletni Olaf Dziewiczkiewicz
ze Świdnicy.
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Walczą o lepszy rozwój
południa Dolnego Śląska
Delegacja przedstawicieli południa
województwa dolnośląskiego pod przewodnictwem prezydenta Wałbrzycha
Romana Szełemeja i marszałka Cezarego Przybylskiego gościła w środę 6
lutego w Brukseli. Spotkali się z komisarz ds. rozwoju regionalnego Coriną
Cretu, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i
MŚP Elżbietą Bieńkowską oraz posłem
do Parlamentu Europejskiego Janem
Olbrychtem. To kolejny krok w kierunku
walki o lepszy rozwój południa Dolnego
Śląska i dorównanie do lepiej rozwiniętej północy.
Spotkania z komisarzami są efektem
rozmów i starań podejmowanych przez
prezydenta Szełemeja od listopada zeszłego roku. Delegacja samorządowców
z subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego wraz z marszałkiem województwa dolnośląskiego przedstawiła
diagnozę i perspektywy rozwoju południa
Dolnego Śląska. W trakcie dyskusji została poruszona kwestia utrzymania finansowania polityki spójności po 2020 roku.

Ryzyko zmniejszenia
dofinansowań

W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój województwa dolnośląskiego,
które notuje jeden z wyższych wzrostów
PKB per capita w skali europejskiej. Zgodnie z zasadami Unii Europejskiej regiony,
w których PKB na 1 mieszkańca przekroczy 75% średniej unijnej, otrzymają zdecydowanie niższe wsparcie w ramach
polityki spójności. Do takich regionów
zalicza się województwo dolnośląskie,
w którym PKB na 1 mieszkańcy wynosi
76% średniej unijnej. Jednak na Dolnym
Śląsku widoczne jest silne zróżnicowanie w rozwoju poszczególnych subregionów (wałbrzyski 50% średniej unijnej,
jeleniogórski 55%). Nakłady inwestycyjne
w subregionach północnych naszego
województwa są kilkakrotnie większe,
przyciągają one zdecydowanie więcej inwestycji, a poziom życia ich mieszkańców
jest znacznie wyższy. Subregiony południowej części województwa cechuje
peryferyjność i znacznie szybsze tempo
postępującej depopulacji związanej z migracjami i starzeniem się społeczeństwa.
Z drugiej strony tereny te odznaczają się
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walorami przyrodniczymi i kulturowymi,
które stanowią znaczny potencjał rozwojowy (turystyka, kultura i rekreacja). W tym
kontekście operowanie przez Komisję
Europejską wartościami średnimi PKB per
capita dla całego regionu jako podstawy
decyzji o alokacji środków przyszłej Polityki Spójności nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb rozwojowych tak zróżnicowanego obszaru. Dolny Śląsk jako
region przejściowy jest na dobrej drodze
do osiągnięcia w przyszłości pełnego
sukcesu. Jednak drastyczne zmniejszenie wsparcia funduszy europejskich
uniemożliwi realizację wielu ambitnych
projektów rozwojowych i spowoduje pogorszenie sytuacji. Delegacja samorządowców zaproponowała podczas rozmów przyjęcie rozwiązań, które pozwolą
uzyskać większą alokację i korzystniejsze
warunki wsparcia dla regionów przejściowych niż to wynika z projektu rozporządzenia ogólnego dla perspektywy 20212027. Postulowane zmiany zapisów byłyby zgodne z ideą łagodnego przejścia z
regionu mocniej wspieranego w ramach
funduszy strukturalnych do regionu w
lepszej sytuacji. Aby uniknąć drastycznego obniżenia stopy współfinansowania aż
o 30% w stosunku do obecnej perspektywy, delegacja samorządowa wniosła o
utrzymanie dotychczasowego poziomu
85% lub wprowadzenie bardziej łagodnej
zasady. Tak radykalne obniżenie poziomu
dofinansowania uniemożliwi ogromnej
liczbie samorządów z południa województwa prowadzenie polityki spójności
poprzez ważne dla poprawy warunków
życia ich mieszkańców inwestycje. Już w
obecnej perspektywie musiały one rezygnować z wielu projektów ze względu
braku środków na wkład własny.

Wciąż wiele barier

W trakcie spotkania zwracano uwagę, że subregiony jeleniogórski i wałbrzyski leżą na granicy Dolnego Śląska
z Saksonią i krajami czeskimi (libereckim,
hradeckim, pardubickim i ołomunieckim),
tj. wewnętrznych granicach UE, gdzie
wciąż istnieje wiele barier, które są skutkiem istnienia granicy. Ich niwelacja wymaga współpracy transgranicznej i nie
jest możliwa bez większego wsparcia UE
w ramach Polityki Spójności. W związku z
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tym został zgłoszony postulat utrzymania dotychczasowej alokacji Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska
a dodatkowo stworzenie horyzontalnego programu operacyjnego dla górskich obszarów problemowych takich
jak podregiony jeleniogórski i wałbrzyski
oraz kraje północnych Czech. Pomimo
sukcesów gospodarczych i ogromnej
dynamiki rozwoju, delegacja zwróciła
uwagę że Polska jest jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej – pod
względem wysokości PKB na osobę w
2017 r. zajmuje 3. miejsce od końca wśród
wszystkich krajów członkowskich. Dolny
Śląsk rozwija się dynamicznie, jednak tak
drastyczna zmiana warunków wsparcia w
ramach polityki spójności, będąca wynikiem przekroczenia wskaźnika PKB per
capita o 1%, poważnie zagraża rozwojowi
południa województwa dolnośląskiego.
Dlatego samorządowcy z południa Dolnego Śląska zwrócili się z postulatem
wprowadzenia rozwiązań, które spowodują zwiększenie wsparcia unijnego dla
podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, zarówno w ramach Polityki Spójności jak i innych polityk Unii Europejskiej.
Postulaty samorządowców zostały
przyjęte ze zrozumieniem, Obecnie trwają prace nad dopracowaniem i uszczegółowieniem postulatów co do zmian w
projekcie rozporządzenia ogólnego dla

perspektywy 2021-2027 oraz dedykowania obu subregionom większego wsparcia unijnego. Kolejne krok to spotkanie z
Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym
Kwiecińskim w celu przedstawienia
oczekiwań, aby przy podziale środków
unijnych zostały dostrzeżone i uwzględnione ogromne dysproporcje w rozwoju
na Dolnym Śląsku.
Przypomnijmy, 107 samorządów, sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej - w sprawie poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego
podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego” - opracowało w 2018 r. ponadlokalną „Strategię Rozwoju Sudety 2030”.
Jest to pierwszy tak obszerny dokument
zawierający syntetyczną diagnozę południa Dolnego Śląska, wyznaczający kierunki rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Co ważne „Strategia Rozwoju Sudety 2030” wpisuje się w
5 głównych celów polityki spójności UE po
roku 2020, cele horyzontalne (współpraca
pomiędzy regionami i ponad granicami),
spełnia warunki podstawowe odniesienia
sukcesu w polityce spójności. Realizacja
strategii umożliwi: przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, rewitalizację
zdegradowanych obszarów z uwzględnieniem ich potencjału, a także zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.
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Nowe sale oddane do użytku

foto: UM / W. Bąkiewicz

3 sale lekcyjne, ale ostatecznie stanęło na
module z sześcioma klasami, pomieszczeniami dydaktycznymi i węzłem sanitarnym. Budowa ruszyła za czasów poprzedniej pani dyrektor Alicji Karol, ale cieszę
się, że to mi w udziale przypadł zaszczyt
otwarcia sal – mówiła Renata Begierska,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.
Dzięki inwestycji szkoła pozyskała
dodatkowych 6 klas lekcyjnych wraz z
zapleczami. Każda z nich przeznaczona
jest do nauki dla 25 uczniów. Powstały
także gabinety dla psychologa i logopedy oraz nowy węzeł sanitarny. Zagospodarowany został również teren, w tym
droga dojazdowa, miejsce na odpady
komunalne i ogrodzenie. Jest to przedłużenie istniejącego od strony zachodniej skrzydła. Rozwiązania materiałowe,
gabaryty oraz bryła nawiązuje do pozo-

stałej części szkoły. Powierzchnia nowej
zabudowy to ponad 700 m2. – Ta szkoła
jest jak całe osiedle Zawiszów – najmniejsza, największa i nieustannie rozwijająca
się. Poza tym jest szkołą integracyjną, ze
szczególnymi zadaniami. Dzieci na Zawiszowie stale przybywa i chcemy, by uczyły
się w dobrych, godnych warunkach. Patrząc na ten moduł, cieszę się, że wiele lat
temu, gdy zapadały decyzje o budowie tej
szkoły, wybrano model parterowy. Pani
dyrektor zaś dziękuję, że, będą dyrektorem najmłodszym stażem, podjęła się
tego wyzwania. Mamy nadzieję, że dzieci
będą się dobrze uczyć i zdobywać dobre
oceny – mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Wykonawcą inwestycji był Zakład
Ogólnobudowlany Tadeusz Broński, a jej
koszt wyniósł 3 mln 700 tys. zł.
Ak

Sześć nowych klas, pomieszczenia dydaktyczne
i węzeł sanitarny zyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w
Świdnicy po rozbudowie, jaka zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. W styczniu pomieszczenia zostały
wyposażone w nowe meble, a po feriach dzieci z sześciu klas rozpoczęły naukę w nowych salach lekcyjnych. W poniedziałek 18 lutego odbyło się oficjalne
otwarcie dobudowanej części.
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W spotkaniu wzięli udział prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, zastępcy prezydenta Szymon
Chojnowski i Jerzy Żądło, parlamentarzyści Katarzyna
Izabela Mrzygłocka, Wojciech Murdzek przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni miejscy, dyrektorzy szkół
podstawowych i przedszkoli.
- Rozbudowa placówki okazała się konieczna ze
względu na reformę oświaty. Początkowo miały powstać
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RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

Będą obrotowe
kamery

Ma 7 lat i mnóstwo pomysłów na to, jak sprawić, by w
Świdnicy żyło się dobrze. Na początek apeluje do właścicieli psów o sprzątanie po swoich czworonogach. Namalował plakat, który, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, można
zobaczyć na świdnickich ulicach. – Piesek to duża odpowiedzialność i trzeba po nim sprzątać – mówi siedmioletni
Olaf Dziewiczkiewicz ze Świdnicy.

foto: D. Gębala

Obrotowe
kamery zostaną
zamontowane na
placach 1000-lecia i Drzymały.
Interpelację
w
tej sprawie złożył radny Wiesław
Żurek.
„ P r ze d m i o te m
interpelacji jest
funkcjonowanie
miejskiego
monitoringu na dwóch obszarach
w naszym mieście. Pierwszy obszar
to nowo odrestaurowany skwer na
placu 1000-lecia. W chwili obecnej
funkcjonujący tam monitoring miejski obejmuje swoim zasięgiem zbyt
małą część terenu tego skweru. Konsekwencją tego jest pojawianie się
coraz częściej miłośników spożywania na wolnym powietrzu tanich, ale
wysokoprocentowych trunków, którzy już doskonale wiedzą, w których
miejscach tego skweru mogą sobie
biesiadować, nie niepokojeni przez
„oczy” zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego. Drugi obszar to
również nowo odrestaurowany skwer
i plac zabaw na pl. Drzymały. Monitoring tam zainstalowany tak naprawdę
udaje tylko, że monitoruje wizyjnie ten
teren. Sytuacja taka ma miejsce od
momentu oddania do użytku mieszkańcom tej rekreacyjnej przestrzeni”
– czytamy w interpelacji.
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez prezydent Świdnicy Beatę
Moskal-Słaniewską, rozwiązaniem
sytuacji będzie montaż w wyżej wymienionych miejscach kamer obrotowych. „W celu zwiększenia obserwacji terenu Ogrodu Różanego i całego
placu 1000-lecia, na istniejącym słupie kamerowym zamontowana zostanie kamera obrotowa z zoomem
typu PTZ. Uruchomienie monitoringu
na pl. Drzymały planowane jest do
końca lutego” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
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Od piątku 22 lutego na ulicach Świdnicy można zobaczyć kolorowy plakat,
narysowany przez 7-letniego Olafa Dziewiczkiewicza ze Świdnicy, ucznia Szkoły
Podstawowej nr 8. To rysunek dziecka,
skierowany do właścicieli psów z prośbą
o sprzątanie po swoich pupilach. – Problem z psimi odchodami na chodnikach
i trawnikach jest od dawna obecny i dokuczliwy. W miejscu, w którym mieszkamy, jest mały skwerek. Przylegająca do
niego boczna uliczka to ulubione miejsce
właścicieli psów i w zasadzie toaleta. Właściciele nie sprzątają po psach. Czara się
przelała, kiedy pies załatwił się centralnie
przed naszą furtką, a do syna przyjechał
kolega. Wysiadł z samochodu wprost w
psią kupę. Cały czas zastanawialiśmy się,
jak to ugryźć, żeby trafić jakoś do ludzi,
przekonać ich do dbania o czystość. Pojawił się pomysł, by Olaf narysował plakat – opowiada Michał Dziewiczkiewicz,
tata Olafa.
Rysunek, który powstał, wydrukowano, obłożono folią i powieszono w
kilku miejscach położonych w bliskim
sąsiedztwie zamieszkania chłopca. – Zaczęliśmy dostrzegać efekty – mówi Olaf.
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Sprawa nabrała tempa na początku
tego roku. – Jadąc autem, usłyszałem w
radio audycję z naszą panią prezydent
Beatą Moskal-Słaniewską. Dzwonili ludzie, zadawali pytania i jeden słuchacz
zapytał,
jak
przyciągnąć
do
Świdnicy
turystów.
To mnie zaintrygowało.
Wszyscy
widzimy,
że
Świdnica
pięknieje, ale
wciąż brakuje
podstaw
– czystości.
A
przecież,
jak
będzie
czysto,
turyści
sami
napłyną. Zadzwoniłem
do radia i
za py ta ł e m ,
jaki jest pomysł na roz-

wiązanie problemu psich odchodów na
chodnikach i trawnikach. Pani prezydent
zaproponowała mi spotkanie. Na pierwszym byłem sam, opowiedziałem o plakacie Olafa. Potem było kolejne spotkanie, już z Olafem. Spotkaliśmy się także z
komendantem Straży Miejskiej i wszystko
poszło w kierunku publikacji plakatu i realizacji kampanii promocyjnej – opowiada Michał Dziewiczkiewicz.
W piątek 22 lutego, w dniu ukazania
się aktualnego wydania, plakaty zawisły
przy ulicach Świdnicy. – Cieszę się bardzo, że będę miał swoją kampanię. Opowiadałem o tym kolegom i koleżankom
w szkole, ale mi nie uwierzyli. Teraz będą
musieli uwierzyć – mówi z dumą Olaf. –
Bardzo bym chciał, żeby ludzie sprzątali
po psach. To szczególnie osoby starsze
nie sprzątają. Piesek to duża odpowiedzialność, trzeba zdawać sobie z tego
sprawę i po nim sprzątać. Myślę, że te plakaty pomagają. Dużo dało to, że są takie
kolorowe, każda literka jest pomalowana
w innym kolorze. Pan komendant straży poprosił mnie o namalowanie jeszcze
jednego plakatu – takiego gdzie strażnik
miejski daje mandat właścicielowi psa za
to, że nie posprzątał.
Chłopiec nie zamierza poprzestać
na tym jednym plakacie. W planach
ma jeszcze zaangażowanie swojej klasy i szkoły w akcje promocyjne. – Dzieci
muszą zwracać uwagę swoim babciom i
dziadkom, że trzeba sprzątać i może wtedy będzie czysto, nie trzeba będzie skakać przez trawnik – tłumaczy.
Rodzina Olafa mieszka w Świdnicy od 2011 roku. – Świdnica jest bardzo ładnym miastem, podoba nam się
i chcemy tu zostać, ale musimy dbać o
porządek – podsumowuje Michał Dziewiczkiewicz.
Agnieszka Komaniecka

Twój e-PIT. Nowa jakość w rozliczeniu podatku
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Świdnicy informuje, że od 15 lutego
2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa
usługa „Twój e-PIT”. W ramach tej usługi zostały udostępnione podatnikom
ich zeznania roczne PIT-37 oraz PIT-38
za 2018 r.
„Twój e-PIT” to usługa wspierająca
podatnika w wypełnianiu obowiązków
podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności
ich ponownego podawania przez podatnika. Płatnicy przesłali do tutejszego
Urzędu ponad 140 tysięcy dokumentów
(PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11, PIT-11A).
Na ich podstawie oraz na bazie danych
z rozliczenia PIT za 2017 r. powstały elektroniczne zeznania.

W 2019 roku usługa „Twój e-PIT”
jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskali
przychody z kapitałów pieniężnych (np.
ze zbycia akcji). Zeznanie podatkowe
PIT-37 i PIT-38 jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Warto podkreślić, że składając zeznanie elektronicznie, można liczyć na szybszy zwrot
podatku, a mianowicie termin zwrotu
nadpłaty podatku wynikający z tak
złożonego zeznania został skrócony
z 3 miesięcy do 45 dni. Jednakże, to
do podatnika należeć będzie decyzja,
czy chce skorzystać z „Twojego e-PITu” sporządzonego przez administrację
skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w
Świdnicy pomogą podatnikom poznać
nową usługę i wyjaśnią, jak z niej korzystać. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania i pokazać, jak w
praktyce działa „Twój e-PIT”. W tutejszym Urzędzie, w Sali Obsługi znajdującej się na parterze, udostępniono dla
podatników stanowisko komputerowe z
bezpiecznym dostępem do Portalu Podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie
posiada dostępu do Internetu, albo nie
wie jak korzystać z usługi „Twój e-PIT”,
może przyjść do tut. Urzędu Skarbowego i z pomocą pracowników sprawdzić
i wysłać rozliczenie PIT, które dla niego
przygotowano. Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 , a
w poniedziałki od 7.30 do 18.00.
Oprac. ak
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Ulica Sowińskiego
po remoncie
Zakończyła się budowa drogi gminnej, dojazdowej przy
ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy. Wykonano nową
kanalizację deszczową i oświetlenie. Powstała jezdnia o szerokości 5 metrów, jednostronny chodnik oraz zatoki postojowe na 29 miejsc. Dla mieszkańców Słotwiny droga ta stanowi
wygodne połączenie komunikacyjne z osiedlem Młodych.

Kilkunastoletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały, że zadania rozłożyliśmy na kilka lat. Rozwiązanych zostało
już większość najpilniejszych problemów w tym zakresie. W mieście są jeszcze jednak takie ulice, które wymagają
modernizacji. Niedługo przystąpimy do
przebudowy kolejnej z dróg gruntowych, czyli ulicy Chłopskiej. Następne
zadania w tym zakresie na pewno znajdą
się w planach inwestycyjnych miasta –
dodaje Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Przypomnijmy, że od 2015 roku zrealizowano między innymi przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej przy
ulicach: Legii Nadwiślańskiej, Letniej,
Szczęśliwej, Podmiejskiej, drogę do klubu seniora przy ul. Rolniczej, a także drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr
2. Wybudowano również sięgacz ulicy
Kątnej i Franciszka Jarzyny, sięgacz ulicy
Świętojańskiej, ulicę Deszczową, a także
sięgacz ulic Leśnej i Brata Alberta.
Wykonawcą inwestycji przy ul. Sowińskiego była świdnicka firma MAT-BRUK
Jolanta Wilas-Matysiak. Wartość realizacji
zadania to ponad 970 tysięcy złotych.

Dodatkowo wykonano również warstwę stabilizacji pod konstrukcją jezdni
i zatoki parkingowej. Rozwiązanie to
było konieczne z uwagi na występowanie gruntów wysadzinowych – czyli
podłoża podatnego na wypychanie się
w górę podczas zamarzania wód grun-

foto: UM / W. Bąkiewicz
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Oprac. UM

towych, co potwierdzone zostało opinią geotechniczną.
- Jednym z moich celów
inwestycyjnych jest likwidacja
dróg gruntowych, stanowiących dojazd do posesji mieszkalnych na terenie Świdnicy.

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

Będzie zmiana ruchu
przy ul. Kazimierza
Wielkiego
O tę zmianę
pytała w swojej
interpelacji radna
Magdalena Rumiancew-Wróblewska. „Mieszkańcy zwracają
uwagę, że przy
skręcie w ul. Andersa
brakuje
pasa z lewoskrętem. Znajdujący
się tam prawoskręt jest praktycznie niewykorzystywany. W lewo skręca dziennie wiele
samochodów, którymi dowożone są
dzieci do szkoły i żłobka. Obecnie
znajduje się tam pas zakreskowany, z którego notorycznie korzystają
kierowcy, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Zamiana pasa zakreskowanego na pas z lewoskrętem zdecydowanie poprawi płynność ruchu
samochodowego” – pisała radna w
uzasadnieniu.
Zgodnie z odpowiedzią prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej,
zmiana ta nastąpi w maju.
„Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej wcześniej przygotował
projekt wykonania lewoskrętu z ul.
K. Wielkiego w ul. W. Andersa, który
oczekuje już tylko na zatwierdzenie
przez starostę powiatowego. Zadanie
będzie realizowane w terminie odnawiania znaków poziomych w Świdnicy, tzn. w okresie miesiąca maja 2019”
– pisze w odpowiedzi prezydent.

Chętniej korzystamy z autobusów
komunikacji miejskiej
od II półrocza 2018 roku biletomatach.
- Taki wzrost sprzedaży biletów, zarówno
miesięcznych jak i opłacanych w autobusach, jest efektem dobrego przyjęcia
przez mieszkańców naszych inwestycji
w tabor i nowoczesne technologie. To się
po prostu opłaca, a efekt synergii powinien być jeszcze bardziej zauważalny
- mówi Tomasz Kurzawa, prezes MPK
Świdnica.
W styczniu sprzedaż bezgotówkowa w autobusach osiągnęła po pierwszym miesiącu roku poziom 35% - kartami płatniczymi posłużyło się 12,5 tysiąca pasażerów MPK na kwotę nieco
ponad 25 tysięcy złotych.
Nieznacznie, o niecałe 2% w ubiegłym roku wzrosła liczba wystawionych
kar za przejazd bez należnej opłaty.
Oprac.

reklama

foto: MPK Świdnica

O 123 tysiące złotych więcej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
zarobiło na sprzedaży biletów, niż zakładano.
Spółka w ubiegłym roku planowała sprzedaż biletów na poziomie
1,8 miliona złotych, na którą składa się
sprzedaż w autobusach, sprzedaż biletów kartonikowych w kiosku na pl.
Grunwaldzkim oraz sprzedaż biletów
miesięcznych. Plan przekroczony został
z dużą nawiązką – sprzedaż była większa o 123 tysiące złotych. Wzrost został
odnotowany w sprzedaży biletów miesięcznych oraz w przejazdach opłacanych w autobusie – o 66 tysięcy złotych
więcej niż zakładano, z czego 57 tysięcy to opłaty dokonane przy użyciu kart
zbliżeniowych w nowoczesnych, instalowanych w autobusach sukcesywnie
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Tylko konsekwencja
prowadzi do sukcesu
- Dietę porównać można do schodzenia po schodach, raz idziemy w dół, raz stoimy. Nie przeskoczymy też kilku stopni na raz, dlatego nastawmy się na powolną, ale
za to trwałą utratę masy ciała – mówi dietetyk Agnieszka Podgórska.
Przed nami tłusty czwartek?
Pozwolić sobie na pączkowe
szaleństwo, czy zachować
wstrzemięźliwość?

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi
TAK lub NIE. Wszystko zależy od stanu
zdrowia lub od tego, jak wygląda nasze codzienne menu w pozostałe dni
roku. Jeżeli jemy zdrowo, regularnie,
unikamy przetworzonej żywności, to jeden lub dwa pączki w Tłusty Czwartek
nam raczej nie zaszkodzą. Stomatologia, obok której pracuję, ma na to radę
– wyszczotkować zęby po zjedzeniu
pączka. Moja rada to zjeść go w pierwszej połowie dnia, później lekki obiad,
np. zupę jarzynową i kolację w postaci
twarożku z dużą ilością warzyw i chleb
pełnoziarnisty. A na drugi dzień jeść
tak, jak zawsze – zdrowo i regularnie.
Wyjątkiem są przeciwskazania zdrowotne. Pączki to ogromna ilość cukru, białej
mąki i tłuszczu. Spożycie pączków to
wyzwanie dla żołądka, trzustki i wątroby. Dlatego osoby, które nie mogą jeść
tak ciężkich i słodkich deserów, powinny
je zamienić na coś lżejszego. W Tłusty
Czwartek liczy się przede wszystkim umiar
i wybór właściwch produktów. Prawdziwy
pączek składa się tylko z mąki pszennej,
mleka, cukru, masła, jaj, drożdży plus nadzienie i tłuszcz do smażenia. Jeżeli chcemy
zjeść słodko i tanio i wybierzemy pączka z
marketu, musimy liczyć się z tym, że będzie
on zawierał jeszcze kilkanaście innych dodatków, jak emulgatory, enzymy, skrobię
modyfikowaną, fosforany czy węglany. Tak
więc wybór należy do nas.

Jakie słodkości, z wykorzystaniem jakich produktów, byłyby
alternatywą dla tłustych i tuczących pączków?

- Moja mama od wielu lat w Tłusty Czwartek smaży faworki. Mimo, że zawierają
białą mąkę, cukier i tłuszcz, są lżejsze i
delikatniejsze od pączków. Natomiast
przepisów na zdrowsze pączki jest
mnóstwo. Pieczone pączki, z użyciem
mąk pełnoziarnistych. Smacznym deserem
mogą być oponki na białym serze. Łatwe i
szybkie do przygotowania są muffinki. I tu
mamy pole do popisu – możemy użyć różnorodnych mąk, nadzienia w postaci dżemu, czekolady lub owoców, dodać kakao,
orzechy, wiórki kokosowe. Gofry również
mogą zastąpić pączki. Nie używamy tłuszczu, bo są pieczone. Można je podawać ze
świeżymi owocami w wersji lekkiej lub z dżemem czy bitą śmietaną. Ciasto drożdżowe
też jest dobrym wyborem. Z kruszonką lub
bez, z owocami, jak truskawki albo jabłka.

Wkraczamy pomału w okres
przedwiośnia. Jak powinna wyglądać nasza dieta w tym okresie, żeby „pobudzić się bardziej
do życia” po sezonie zimowym?

- Kiedyś taki okres nazywano przednówkiem. Kiedy kończą się już zapasy żywności,
a tegorocznych jeszcze nie ma. Obecnie nie
musimy się martwić o dostęp do produktów
czy to świeżych czy mrożonych. Przedwiośnie to jednak duże wyzwanie dla odporności. Z utęsknieniem czekamy na świeże warzywa, bo zapasy zeszłorocznych nie sma-
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kują już dobrze. Warzywa i owoce w skutek
długiego przechowywania tracą wartości
odżywcze, przede wszystkim kwas foliowy i
witaminę C. A te witaminy ułatwiają wchłanianie żelaza. I tak spada nam odporność
oraz energia. Obowiązkowo jedzmy śniadanie, najlepiej na ciepło. Owsianki, omlety,
jajecznica rozgrzeją nas i nasycą od razu na
„dzień dobry”. Zabierajmy do pracy drugie
śniadanie. Dobrze, żeby składało się z produktów pełnoziarnistych jak pieczywo razowe czy graham, kaszy, płatków pełnoziarnistych i dodatków. Pasty na kanapki z jaj, ryb,
strączków plus kiszonki. Lunchboxy z kaszą i
jajkiem lub drobiem i do tego zielone warzywa, suszone pomidory w oleju i kiełki. Nawet
zupa z wczorajszego obiadu będzie świetnym drugim śniadaniem. Owoce i warzywa
traktujmy jako przekąskę. Obiad i kolacja
nie powinny być zbyt ciężkostrawne i obfite.
Ciepłe warzywa do obiadu, rozgrzewające
przyprawy, jak imbir, chilli, pieprz cayenne,
majeranek, czosnek czy kurkuma dodadzą
energii i wzmocnią organizm. Pamiętajmy o
witaminie C, ona ułatwia wchłanianie żelaza.
Gdzie tylko możemy, dodawajmy natkę pietruszki, koperek, paprykę, kiszonki, kapustne warzywa i jagodowe mrożonki. Żelazo to
odporność naszego organizmu. Dlatego nie
zapominajmy o strączkach, jajach, podrobach i ciemnym pieczywie. Warto również
zadbać o jelita. Napoje fermentowane bogate w bakterie probiotyczne, wzmacniają
naszą florę jelitową, a ta uniemożliwi rozwój
patogennych intruzów. Pamiętajmy o nawadnianiu. Zbyt mała ilość płynów sprawia,
że możemy mieć bóle głowy, cierpieć na zaparcia. Jeżeli nie mamy ochotę na wodę, to
rozgrzewające herbaty jak imbirowa, z miodem, goździkami, lipowa, malinowa będą
dobrym wyborem,

W jakich produktach o tej porze
roku znajdziemy najwięcej witamin i składników odżywczych,
jeśli nie chcemy sięgać po zmodyfikowane warzywa?

- Kiszonki to stałe i doskonałe żródło witaminy C. Pomogą przywrócić prawidłową

florę bakteryjną w
jelitach i zawierają
fitocydy; substancje silnie działające
przeciwzapalnie,
dzięki czemu organizm ma wsparcie w walce z bakteriami i wirusami. Zielone warzywa jak natka pietruszki, koperek, dostarczą nam
sporo witaminy C,A i K. Dobrze również
odczarować złą opinię o mrożonkach.
Zamrażanie jest najlepszą metodą
przechowywania żywności. Mrozi się
produkty w pełni sezonu, najbogatsze
w składniki odżywcze. Wysokiej jakości
mrożone warzywa i owoce nie odbiegają
znacząco od ich nieprzetworzonych odpowiedników, dlatego o tej porze, kiedy
„świeży” brokuł leży w magazynie od zeszłego roku, mrożonki są dobrą alternatywą na dostarczenie organizmowi dobrej porcji witamin i minerałów. Warzywa
korzeniowe jak marchew, seler, pietruszka i burak wybieramy przez cały rok. Kiedy na zewnątrz jeszcze zimno, ugotowana marchewka z groszkiem czy buraczki
na ciepło lepiej nam się przysłużą niż
sałatka z surowych pomidorów. Wracając
jeszcze do mrożonek, to owoce leśne jak
jagody, jeżyny i maliny będą doskonałym
źródłem witamin do porannej owsianki lub
smoothie. Warto również zwrócić uwagę na
kiełki. Jeżeli mamy kiełkownicę lub hodujemy samemu, to już połowa sukcesu. Kiełki
są wyjątkowo bogate w witaminy, minerały.
Są źródłem wysokowartościowego białka
oraz kwasów tłuszczowych omega 3. Obfitują w błonnik pokarmowy m.in. regulujący
pracę naszego przewodu pokarmowego.
Awokado to dobre źródło witaminy C, E, A,
a dzięki tłuszczom omega 3 przysłuży się
sercu.

Co i jak jeść, żeby schudnąć najefektywniej, bez uszczerbku dla
zdrowia i efektu jo-jo?

-Na pytanie, jak najlepiej schudnąć, często
słyszymy odpowiedź „dieta MŻ – czyli po
prostu mniej jedz”. Jednak, jak się okazuje, mniejsza ilość jedzenia wcale nie musi
sprawić, że schudniemy. Czasami nawet
jedząc mniej bardziej przytyjemy. Jak to
możliwe? Paradoksalnie, żeby schudnąć,
trzeba właśnie jeść. Głodówki, ograniczenie ilości jedzenia, dieta płynna to oszustwa na krótką metę. Ciało człowieka buntuje się przeciwko tym zabiegom i zaczyna
funkcjonować jak chomik. Metabolizm
zwalnia, by zatrzymać jak najwięcej substancji odżywczych z tej niewielkiej ilości
pokarmu, którą dostarczamy poprzez jedzenie. Zamiast utraty wagi – stoimy w
miejscu, albo wręcz tyjemy. Co gorsze jesteśmy cały czas głodni, a przez to bardziej
nerwowi. Nic dobrego nie wynika z takiego
podejścia. Niestety, nie wynaleziono dotychczas żadnego prostego sposobu na
utratę kilogramów. W praktyce dietetyka
zawsze obserwuję ogromną walkę pacjentów, kiedy próbują chudnąć, a potem
utrzymać niższą wagę ciała. Nie ma osoby
na świecie, która by jadła, ile chciała i co
chciała i była zdrowa lub nie tyła. Pamiętać
należy również, że sama waga ciała nie jest
wyznacznikiem naszego zdrowia. Lepiej
mieć 5 kilogramów więcej, jeść prawidłowo i być zdrowym, niż być szczupłym, jeść

śmieci i zacząć kiedyś chorować, bo przecież jedzenie się w nas wchłania i odżywia
każdą komórkę. Nie ma złotego środka na
schudnięcie i uniknięcie efektu jojo. Gdyby
było to takie proste, dietetycy zostaliby bez
pracy. Dlatego każdy przypadek pacjenta
jest opracowywany indywidualnie. Inne są
wytyczne, każdy ma inne zdrowie, lubi coś
innego. Czasem możemy sobie pozwolić
na więcej, a czasem na mniej. My dietetycy też przecież musimy pilnować, co jemy.
Jesteśmy tylko ludźmi i zawód nie zmienił
naszych kubków smakowych i upodobań,
może jedynie świadomość. Dlatego trzeba
znaleźć w sobie tę granicę, na ile można
sobie pozwolić, żeby nie tyć i być zdrowym.

Czy dobrym rozwiązaniem jest
sięganie po suplementacje diety, wspomagające odchudzanie?

- Nie istnieją środki czy suplementy, dzięki którym schudniemy bez zmian w jadłospisie. Odchudzanie to ciężka praca nad
sobą, nad zmianą nawyków żywieniowych.
W aptece z suplementów można spotkać
błonnik, chrom, kofeinę w tabletkach, CLA.
Zawsze na ulotce jest informacja, żeby razem ze stosowanym suplementem zacząć
jeść regularnie, ćwiczyć, ograniczyć słodycze. Tak więc co działa? Suplement czy
zmiany przez nas wprowadzone? Błonnik z
apteki możemy kupić w sklepie, w postaci
otrąb. Ale błonnik stosowany w nadmiarze
może zaszkodzić. Każda dieta redukcyjna
ma zwiększoną zawartość błonnika, czyli
mąki pełnoziarnistej, kaszy, płatków pełnoziarnistych, warzyw i strączków. Po co
więc kupować dodatkowo błonnik w aptece, który nieumiejętnie dozowany przyniesie więcej szkody niż pożytku. Kofeina
w tabletkach? Czy rzeczywiście działa termogenicznie, co ma sprzyjać zwiększeniu
ilości spalonych kalorii podczas wysiłku fizycznego? Nadmiar kofeiny szkodzi. Kofeina podnosi kortyzol, ten podnosi insulinę.
A insulina pobudza apetyt. Dlatego raczej
odradzam stosowanie kofeiny jako środka
wspomagającego odchudzanie. Tak można by pisać o każdym suplemencie. Może
zamiast iść po najmniejszej linii oporu, na
skróty, nauczmy się dbać o siebie. Może
trzeba zaprzyjaźnić się z prawidłowym i
zdrowym jedzeniem? Odchudzanie kontrolowane to odchudzanie skuteczne i bezpieczne. Żadne oczyszczanie organizmu,
detoxy czy głodówki i suplementy na odchudzanie. Nic, co nie nauczy nas jak jeść.
Dietę porównać można do schodzenia po
schodach, raz idziemy w dół, raz stoimy.
Nie przeskoczymy też kilku stopni na raz,
dlatego nastawmy się na powolną, ale
za to trwałą utratę masy ciała. W odchudzaniu i zmianie nawyków żywieniowych
jest tak, jak w biznesie - najważniejsze jest
określenie swojego celu. Ale nawet najlepszy plan działania, perfekcyjnie dobrana
dieta i opracowany harmonogram ćwiczeń
nie pomoże, jeżeli nie będziemy działać
konsekwentnie. Za słowami muszą iść czyny, jeżeli chcemy osiągnąć sukces.
Agnieszka Komaniecka

promocja

Pączek na szczęście

foto: D. Gębala

Ostatni czwartek karnawału, zwany potocznie „Tłustym
Czwartkiem”, to dzień, w którym możemy objadać się do
woli pączkami, faworkami i innymi kalorycznymi pysznościami. Zgodnie z tradycją, w tym dniu należy zjeść chociaż
jednego pączka, żeby zapewnić sobie pomyślność i szczęście na cały rok. W tym roku Tłusty Czwartek obchodzimy
28 lutego.

dości kobiety urządziły zabawę z tańcami
i tłustymi potrawami. W każdą rocznicę
śmierci potem na targu urządzano więc
huczną zabawę i tańce.

Słodki, z nadzieniem

foto: D. Gębala

Współczesne pączki wyrabia się z
ciasta drożdżowego, nadziewa i smaży
na głębokim tłuszczu. – Najbardziej popularne są pączki nadziewane marmoladą i
konfiturą z róży. Jednak napełnia się je różnymi nadzieniami. Mogą to być kremy z alkoholem (adwokat), czekolada, budyń, ser.
Wierzch zdobi się lukrem, cukrem pudrem

Serwowane od wieków

Pierwsze pączki zupełnie nie przypominały tych, które znamy obecnie. Sporządzane były z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną i smażone na smalcu.
Pączki przyrządzane na słodko zaczęły
występować w Polsce w XVI wieku. Według polskiego pamiętnikarza Jędrzeja
Kitowicza, sprowadzili je francuscy cukiernicy zatrudnieni na dworze króla Augusta
III. W XVIII wieku, gdy zaczęto używać do
wypieku drożdży, przez co ciasto stało się

Agnieszka Komaniecka

bardziej puszyste, pączek nabrał kulistego
kształtu. Inna legenda wiąże się z królem
Janem III Sobieskim i głosi, że w 1683 r. w
czasie oblężenia Wiednia przez Turków,
pani Krapf smażyła pączki da obrońców
miasta. Po zwycięstwie wojsk polskich ta
receptura została przywieziona do Polski. Około XVI wieku w Polsce pojawił się
zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal nieco inaczej niż
obecnie – w środku miały bowiem ukryty
mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił
na taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się
dostatkiem i powodzeniem. W specyficzny sposób obchodzono tłusty czwartek w
Małopolsce. Nazywany on był wówczas
combrowym czwartkiem. - Według legendy nazwa pochodzi od nazwiska żyjącego
w XVII wieku krakowskiego burmistrza o
nazwisku Comber, człowieka złego i surowego dla kobiet mających swoje kramy i
handlujących na krakowskim rynku. Zmarł
on właśnie w tłusty czwartek. Na znak ra-

foto: D. Gębala

„Tłusty Czwartek”, zgodnie z tradycją, rozpoczyna ostatni tydzień karnawału
przed Środą Popielcową i Wielkim Postem. Już starożytni Rzymianie świętowali czas pomiędzy zimą a wiosną, jedząc
dużo tłustych potraw i hucznie się bawiąc.
Współcześnie „Tłusty Czwartek” to dzień,
kiedy objadamy się pączkami, faworkami,
różami karnawałowymi i innymi kalorycznymi słodkościami.

lub polewą czekoladową. Do posypania
można użyć smażonej skórki pomarańczowej, wiórek kokosowych, orzechów itp. –
mówi Eugeniusz Kępa, właściciel Cukierni
„Kasia” w Świdnicy. – Ale w „Tłusty Czwartek” można też spożywać faworki, zwane
też chrustami, róże karnawałowe – jednym
słowem, wszystko, co jest słodkie i kaloryczne. Jeden pączek to 250-300 kalorii.
Cukiernia „Kasia” istnieje od 1978 r. Eugeniusz Kępa jest trzecim właścicielem.
Pierwszym był Zbigniew Makowski, drugim – Ryszard Walicki.
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Bezpieczne zajęcia,
bezpieczne dzieci

Ak

foto: D. Gębala

„Bezpieczna szkoła – bezpieczne podwórko” to projekt edukacyjno - prewencyjny z zakresu bezpieczeństwa na drodze i zasad udzielania pierwszej pomocy, adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8) ze Świdnicy. Celem projektu jest poprawa świadomości
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz pierwszej pomocy, a
także promocja prawidłowych postaw
uczestników ruchu drogowego. Projekt
rozpoczął się zorganizowaniem zimowiska pn “Zdrowe i Bezpieczne ferie” w
czasie ferii zimowych (od red. więcej na

stronie 16), podczas którego uczestnicy
m.in. uszyli misie, a następnie za pośrednictwem świdnickiej policji i pogotowia
przekażą do dzieci - ofiar wypadków.
Następnie, w ramach zajęć szkolnych, zostaną zorganizowane spotkania
edukacyjne dla pierwszoklasistów, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla
trzecioklasistów oraz warsztaty metodą
desing thinking dla uczniów klas 4-8 i ich
opiekunów, podczas których uczestnicy
zdiagnozują największe zagrożenia we
własnym otoczeniu i zaprojektują propozycje własnych rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo wszystkie szkoły biorące
udział w projekcie zostaną wyposażone
w tablice edukacyjne oraz plecak - apteczkę zaopatrzony w profesjonalny
sprzęt do pierwszej pomocy. Wszystkie
działania zaplanowane w ramach projektu będą miały bezpłatny charakter.
Organizatorem projektu jest Fundacja Ładne Historie. Partnerami projektu są
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Gmina
Miasto Świdnica i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem. Projekt
jest finansowany ze środków Firmy PZU w
ramach Programu „Pomoc to moc”.

cego odbyła się inauguracja projektu
„Bezpieczna szkoła - bezpieczne podwórko”. Na dobry początek uczniów
zaproszono do udziału w specjalnym
widowisku. Zabawy i śmiechu było co
niemiara, ale najważniejsze – w zabawie uczyły się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo.
foto: D. Gębala

Którą stroną ulicy należy się poruszać, po co zapina się pasy w samochodzie i dlaczego powinniśmy nosić
odblaski? Ponad 800 uczniów szkół
podstawowych ze Świdnicy skorzysta
z bezpłatnych zajęć z zakresu bezpieczeństwa drogowego i pierwszej
pomocy. W środę 13 lutego w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcą-

Kalendarium projektu:
1. ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA PIERWSZOKLASISTÓW.
Termin realizacji: I połowa lutego 2019
W wydarzeniu weźmie udział 250 uczniów klas pierwszych, wydelegowanych ze wszystkich
siedmiu świdnickich szkół. W zabawowej formie (poprzez scenki, zabawy, konkursy zakładające żywą interakcję z uczestnikami), przemycana jest tematyka z zakresu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy. Poprzez wspólną zabawę (dzieci i dorosłych)
podkreśla się: potrzebę noszenia odblasków, bezpieczne formy poruszania się po drodze znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego (w tym znajomość znaków i sygnałów drogowych oraz elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy) To wspólna zabawa rodziców,
policjantów, strażników miejskich, ratowników i nauczycieli.

foto: D. Gębala

2. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z PIERWSZEJ POMOCY DLA TRZECIOKLASISTÓW.
Termin realizacji: II połowa lutego 2019
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu będą szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy dedykowane dla małych dzieci. Podczas godzinnych zajęć dzieci dowiedzą się, jak
prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak wezwać pomoc, jak postępować z osobą nieprzytomną w domu.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 13 szkoleń dla dzieci z klas III SP ze wszystkich
szkół podstawowych w Świdnicy.
3. ORGANIZACJA WARSZTATÓW DESIGN THINKING
Termin realizacji: luty - marzec 2019
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty Design Thinking pod hasłem „Bezpieczeństwo w szkole i jej najbliższym otoczeniu”. W trakcie trwania warsztatów uczniowie będą
mieli za zadanie zidentyfikować niebezpieczeństwa, jakie występują w szkole oraz w jej najbliższym otoczeniu. Następnie dokonają ich oceny i wybiorą te, które stanowią największe
zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. W kolejnym etapie wypracują rozwiązania eliminujące je
lub zmniejszające ich potencjał, a następnie wykonają prototypy tych rozwiązań, które docelowo zostaną przedstawione dyrekcji szkół oraz władzom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
w Świdnicy.
W warsztatach wezmą udział wyznaczeni uczniowie z klas od 4 do 8, pracujący w sześciu
zespołach po pięciu uczniów (30 osób w ramach jednego warsztatu). W każdej szkole podstawowej w Świdnicy (siedem szkół podstawowych) zostaną zorganizowane dwa dwudniowe
warsztaty, łącznie 28 dni warsztatowe, w których weźmie udział 420 uczniów.
Warsztaty realizowane będą przez dwóch moderatorów posiadających doświadczenie w realizacji warsztatów Design Thinking wśród dzieci i młodzieży.

foto: D. Gębala

4. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE.
Termin realizacji: luty 2019
Dodatkowo w ramach projektu zostaną przekazane do wszystkich siedmiu szkół podstawowych w Świdnicy artykuły pierwszej pomocy:
◾● tablice edukacyjne do powieszenia w szkole, zawierające dużą czytelną instrukcję udzielania pierwszej pomocy;
◾● profesjonalnie wyposażoną apteczkę stacjonarną;
◾● apteczkę w formie plecaka będącą niezbędnym wyposażeniem podczas wycieczek szkolnych.
Wyposażenie zostanie dostarczone przez wyspecjalizowaną firmę, zajmującą się wyposażeniem jednostek publicznych w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
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Wieści z MDK

Zaśpiewali
koncertowo

foto: MDK

foto: MDK

Usłyszeć można było nieśmiertelne
przeboje znane kolejnym pokoleniom
takie jak “Nie zadzieraj nosa”, “Tak bardzo
się starałem”, “Do zakochania jeden krok”,
“Kasztany” oraz nowsze, np. “Czy ten Pan
i Pani”, “Ten taniec” i wiele innych mniej
i bardziej znanych. Wszyscy świetnie się
bawili i na koniec można było usłyszeć
zaśpiewane wspólnie z publicznością
“Serduszko puka”.

foto: MDK

14 lutego odbył się w Młodzieżowym
Domu Kultury koncert walentynkowy.
Wystąpili uczestnicy pracowni muzycznej przygotowani przez Mirosława
Jabłońskiego: Natalia Błoch, Paulina
Dobroń, Aleksandra Herbut, Agata Wiśniewska, Katarzyna Rzeczkowska, Natalia Walusiak, Angelika Ślęzak jako soliści oraz grupa gitarowa i najmłodsza
grupa wokalna.

reklama
zadzwoń
502-487-512

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

Świdnica

Terapia 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
22.02-7.03.2019 r. |
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy
„Biedronki”

„Misiaki”

„Motylki”
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„Sówki”

„Smerfy”

„Pszczółki”

foto: D. Gębala
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Młodzieżowej
Rady Miejskiej

Młodzi dziennikarze
na start!

Wspólne pieczenie, szycie i mnóstwo dobrej zabawy - w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy tradycyjnie podczas ferii odbyły się zajęcia dla najmłodszych
świdniczan. W opiece nad najmłodszymi pomagali radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

foto: MRM

Krystian Kilinger
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wiedziła także prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska.
Przez kolejne dni dzielni artyści w
zupełności pochłonięci byli kolorowym
światem farb, pędzli oraz kredek. Ozdabiali piękne świdnickie kamienice, na razie co
prawda w małej i przede wszystkim papierowej skali, ale na pewno pierwsze szlify
już za nimi, a piękno tych budynków napawa nadzieją, że w przyszłości Świdnica będzie jeszcze ładniejszym miastem. Zdolni
uczniowie postanowili zmierzyć się również z samym Pablo Picassem i wykonać
maski zgodnie z nurtem, który stworzył kubizmem. Nie było to zadanie łatwe, ale
na pewno pozwoliło młodym ludziom poznać postać jednego z najwybitniejszych
malarzy XX wieku. Niektóre prace wywoływały taki zachwyt, że można było mieć
wątpliwości, czy ktoś tu nie okradł jednego
z hiszpańskich muzeów.
Nasi młodzi artyści przez cały czas
trwania zajęć byli pod okiem wolontariuszy z Młodzieżowej Rady Miasta.
Akcja została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczne podwórko” realizowanego przez
Fundację Ładne Historie, we współpracy
ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem, Gminą Miasto Świdnica i Starostwem Powiatowym w Świdnicy.
Projekt jest finansowany przez Firmę PZU
w ramach programu „Pomoc to moc” .
Krystian Kilinger

foto: A. Komaniecka

Młodzieżowa Rada - jak sama
nazwa wskazuje - skupia młodych
ludzi, którym na sercu leży poprawa
jakości życia w swoim otoczeniu oraz
praca na rzecz innych ludzi. Zajmuje
się m.in. organizowaniem wydarzeń
o
charakterze
rozrywkowym,
aktywizowaniem społeczności w
imprezach sportowych, wolontariatem. Młodzi radni mają mnóstwo pomysłów, a jednym z przykładów jest
„Festiwal Kolorów”, który w lato przyciąga setki młodych osób nad Zalew
Witoszówka. Spotkania młodzieży
odbywają się w Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych w każdy
poniedziałek o godz. 15:30, serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Młodzieżowej Radzie Miasta!
W ramach współpracy z naszą
gazetą, młodzi radni będą nie tylko chwalić się osiągnięciami, ale też
dzielić pomysłami, refleksjami na
temat codziennych problemów. Nie
zabraknie sond z mieszkańcami, czy
relacji z najważniejszych wydarzeń
miejskich i kulturalnych.
Przygotowywaniem
informacji
zajmie się zespół redakcyjny w składzie: Ula Szuter, Krystian Kilinger,
Dominika Kloc, Wiktoria Baranowicz, Igor Gradkowski, Szymon Makieła, Ola Wrzochol, Ania Galicka,
Wiktoria Zięba, Julka Zając, Bartosz
Bartosik oraz Jakub Nejman.

foto: A. Komaniecka

Stanowią głos świdnickiej młodzieży na arenie samorządowej w
Świdnicy. Planują wydarzenia, organizują imprezy, pomagają w czasie
najważniejszych wydarzeń społecznych w naszym mieście. Dbają, by
głos i opinie młodych były słyszalne. Teraz, we współpracy i pod patronatem redakcji „Moja Świdnica”,
będą prezentować Państwu swoje
działania na łamach gazety oraz
portalu „Moja Świdnica”.

Od 4 do 8 lutego zorganizowano mnóstwo ciekawych i kreatywnych atrakcji,
dzięki którym młodzi uczniowie nie tylko
dobrze się bawili, ale też nabywali nowych
umiejętności.
Każdego dnia mierzyli się z różnymi
zadaniami, które wymagały od nich pełnego zaangażowania twórczego z zakresu
malarstwa, gastronomii czy krawiectwa.
Pierwszego dnia jedzenie było głównym
motywem zajęć. Dzieci przygotowywały dla siebie pyszne danie, powszechnie
uwielbiany smakołyk prosto ze słonecznej
Italii - pizzę. Takiego placka nie powstydziliby się najwięksi neapolitańscy mistrzowie. Część kulinarna nie mogła obyć się
bez deseru. Tu młodzi kucharze postawili
na klasyczne muffinki, które z całą pewnością trafiłyby w gusta największych
krytyków kulinarnych w naszym kraju.
Dzięki udziałowi w warsztatach, dzieci
dowiedziały się, że przy użyciu zdrowych
produktów, nawet z potraw powszechnie
uznawanych za fast food, można przygotować wartościowe danie.
Kolejny dzień przyniósł nowe wyzwania. W zasadzie to zadanie zajęło naszym
młodym artystom aż dwa dni. Tym razem
na warsztat wzięto piękne, choć lekko już
zaniedbane zajęcie - krawiectwo. Szycie
maskotek to nie taka prosta sprawa, choć
dla chcącego nic trudnego, a w tym przypadku chęć dodatkowo wspierana była
przez szczytny cel, jakim było przekazanie
własnoręcznie wykonanych pluszowych
prezentów dzieciom poszkodowanym w

wypadkach na drodze. Najmłodsi wykazali
się niebywałą wręcz wyobraźnią i świetnie
poradzili sobie z projektowaniem maskotek. Zwieńczeniem całości było spotkanie z Magdaleną Ząbek i Robertem Topolskim z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy, którym przekazano maskotki.
Dodatkowo dzieci miały okazję posłuchać
o niebezpieczeństwach, jakie czyhają
na nich podczas ferii oraz otrzymali kilka
cennych rad dotyczących bezpiecznej
zabawy. W tym dniu uczestników ferii od-

foto: A. Komaniecka

MRM

Bezpieczne ferie,
mnóstwo dobrej zabawy

foto: A. Komaniecka
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
Wrocławska „Scena Kamienica” zaprasza na wyjątkowy wieczór, przepełniony węgierskim folklorem, popisowym
tańcem i śpiewem! Podczas spektaklu będzie można usłyszeć i zobaczyć
wszystkie najsławniejsze czardasze, jakie zostały napisane w historii muzyki
operetkowej i instrumentalnej.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 55 zł (normalny) / 50 zł (ulgowy)

1 marca, godz. 18.00
Post-Transformacje
W tym roku do Przeglądu Teatrów
Niezależnych „Transformacje” dopisujemy jeszcze postscriptum. Post-Transformacje to dwa spektakle:
◾ godz. 18.00 „Bajki dla wszystkich i dla
nikogo” — grupa Kapral/Wińczyk z Poznania
„Bajki dla wszystkich i dla nikogo” są
cyklem autorskich utworów literackich
podawanych na żywo z muzyką. Ich
twórcami są Kuba Kapral, twórca
teatralny, autor słuchowisk, bajkopisarz,
oraz Hubert Wińczyk, artysta dźwiękowy, performer, improwizator.
◾ godz. 19.30 „Do końca” — Teatr „Terminus a Quo” z Nowej Soli
„Do końca” to spektakl plastyczny, w
którym dopatrzeć się można elementów tańca butoh, ale także obrazów plastycznych, a przede wszystkim poetyki
teatralnej charakterystycznej dla Terminus a Quo. Muzyka, ruch, słowo, światło,
rekwizyty, glina, woda — to elementy
budujące ten spektakl i tworzące jego
szczególną aurę.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

2 marca, godz. 18.00
Don Vasyl
Koncert Don Vasyla — poety, pieśniarza i animatora ruchu kulturalnego
polskich Cyganów. Dwie ostatnie solowe
płyty Don Vasyla „Niech pędzą konie” z
2011 roku oraz „Gdzie moja młodość” z
2013 roku zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fanów nie tylko muzyki
cygańskiej.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80 zł (parter) / 70 zł (balkon)

3 marca
Giełda Staroci, Numizmatów
i Osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników
rzeczy, których w sklepach już kupić nie
można.
Świdnicki Rynek

3 marca, godz. 18.00
SONORI — Karnawałowa Gala
Operowo-Operetkowa
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl najwspanialsze tradycje
operowe. Specjalnie skomponowany
program, zawierający słynne czardasze,
walce, toasty, miłosne arie, duety i ansamble operowe, sceny operetkowe, a
także standardy jazzowe to niepowtarzalny, lekki, dynamiczny a zarazem niezwykle liryczny spektakl. W programie
znajdą się najsłynniejsze sceny z oper:
„Traviata“, „Lakmé“, „Carmen“, „Don Gio-

vanni”, „Opowieści Hoffmanna“, „Rigoletto“ i wielu innych.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł (normalny) / 50 zł (ulgowy)

7 marca, godz. 10.00
Eliminacje Miejskie
XXIV Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego PEGAZIK
Po raz kolejny w Świdnickim Ośrodku
Kultury wielkie dolnośląskie święto mówionego słowa — zapraszamy wszystkich, którzy kochają literaturę wcieloną w
żywy głos.
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43 (sala lustrzana), wstęp wolny

9 marca, godz. 14.00
Dzień Kobiet i koncert
Stefano Terrazzino z zepołem
◾ godz. 14.00—16.00, foyer ŚOK: pokazy i
porady (m.in. kosmetyki Mary Kay i Z Natury Lepsze — Mydlarnia, Cudo Kombucha Tea, dietetyk) [wstęp wolny]
◾ godz. 16.00, sala teatralna ŚOK: gala;
◾ godz. 16.30, sala teatralna ŚOK: wykład
dr. Andrzeja Kępy;
◾ godz. 17.00, sala teatralna ŚOK: koncert
Stefano Terrazzino z zepołem
ŚOK, Rynek 43, bilety na wydarzenia w sali teatralnej: 5 zł / na wydarzenia we foyer: wstęp wolny

10 marca, godz. 17.00
„Klimakterium 2” (spektakl)
Ponad 1800 przedstawień „Klimakterium…i już” w ciągu 6 lat od premiery
wyraźnie pokazuje, że kobieta wraz z jej
problemami, to temat niewyczerpany.
Bohaterki ,,wyklęte wstały z poniżenia” i
realizują to, o co tak walczyły w pierwszej części: udowadniają, że klimakterium to nie koniec świata, a dopiero początek nowego życia
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
90 zł (parter) / 85 zł (balkon)

14—15 marca, godz. 10.00
Eliminacje Powiatowe
XXIV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego
PEGAZIK (młodsi i starsi)

barw i komizmem sytuacyjnym. Razem z
wesołym Koziołkiem przemierzają kolorowy świat, poszerzając przy tym swoją
wiedzę o nim.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 15 zł (parter) / 12 zł (balkon)

16 marca, godz. 18.00
Recenzje Muzyczne:
wyjazd na Happysad
Świdnicki
Ośrodek
Kultury
organizuje wyjazd autokarowy ze Świdnicy na koncert Happysad do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Happysad zajął 2
miejsce w 3 edycji Świdnickich Recenzji
Muzycznych. Tym razem, zamiast organizować ich występ, postanowiliśmy
skorzystać z okazji i dołączyć do nich w
Wałbrzychu.
wyjazd na trasie Świdnica (pl.
Grunwaldzki) — Wałbrzych (Stara Kopalnia) — Świdnica (pl. Grunwaldzki),
bilety: 60 zł (przedsprzedaż) / 70 zł (w
dniu wyjazdu)

16 marca, godz. 20.00
Recenzje Muzyczne: Pablopavo
i Ludziki + Ślad (alt/blues)
To już 12 koncert w ramach projektu
Świdnickie Recenzje Muzyczne, w którym to publiczność decyduje, kto wystąpi w naszym mieście! Tym razem będzie
to Pablopavo i Ludziki, a jako suport pojawi się zespół Ślad. Pablopavo jest laureatem Paszportu Polityki, który otrzymał „za piosenki łączące podwórkową
lokalność ze światowością brzmienia i
poetycką głębią, za odtwarzanie w muzyce obyczajowego kolorytu Warszawy,
jej krajobrazu społecznego i charakteru
tego miasta”.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 35 zł (przedsprzedaż) / 45 zł (w
dniu koncertu)

23 marca, godz. 18.00
„Wesoła wdówka” (operetka)
Operetka „Wesoła wdówka” Franza Lehára z roku 1905 odniosła od razu

ogromy sukces i okrzyknięto ją arcydziełem gatunku. Przepełniona jest szlagierami na czele z największym bodaj hitem
scen operetkowych „Usta milczą, dusza
śpiewa”. W Świdnicy zaprezentuje ją Teatr Muzyczny Arte Creatura
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł

24 marca, godz. 17.00
Decapitated + Baest + Mentor
(death metal)

Decapitated to od lat jedna z największych instytucji w świecie technicznego death metalu i jedni z najznakomitszych ambasadorów polskiego
ciężkiego grania na świecie. W obecnym
składzie kapeli występują: Vogg (gitara),
Rafał „Rasta” Piotrowski (wokal), Michał
„Młody” Łysejko (perkusja) i Hubert Więcek (gitara basowa).
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 30 zł (do 31 stycznia) / 40 zł (od 1
lutego) / 50 zł (w dniu koncertu)

29 marca, godz. 18.00
Damski biznes
(spektakl Wrocławskiego
Teatru Komedia)
Bohaterki spektaklu „Damski biznes” postanowiły spełnić największe
marzenie życia i z rozmachem próbują
znaleźć swoje miejsce w ekscytującym
i lukratywnym świecie mody. Jednak
świat pełen bielizny, apaszek, modnych
butów a przede wszystkim przystojnych
i seksownych modeli staje się zbyt podejrzany dla mężów naszych bohaterek,
statecznych zazdrosnych panów. Ci postanawiają więc działać. Nie zdają sobie
jednak sprawy, że w osobliwy sposób
sami staną się za chwilę częścią zwariowanej rewii strojów i kreacji, której zaczęli się przyglądać w nieoczekiwany dla
siebie sposób. Wpadają więc po szyję w
zabawne kłopoty i jak to w dobrej farsie
im bardziej próbują się z nich wydobyć
tym bardziej w nie brną.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 75 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43 (sala lustrzana), wstęp wolny

15 marca, godz. 20.00
„Kłamstwo” (spektakl)
„Kłamstwo” to przenikliwe, a przy
tym zabawne studium, kłamstwa
właśnie. Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich
widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się z gracją baletnicy
i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów. Dwie pary
małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie
pary kochanków, a ich nadal tylko czworo — jak to jest możliwe? Odpowiedź na
to pytanie znajdziemy, przychodząc na
spektal.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 95 zł (parter) / 85 zł (balkon)

16 marca, godz. 16.00
Koziołek Matołek
(spektakl familijny)
„Koziołek Matołek” to spektakl, podczas którego najmłodsi widzowie bardzo
chętnie współgrają z aktorami, wtórując
im śpiewnie oraz zachwycając się feerią

reklama

24 lutego, godz. 18.00
Węgierskie Czardasze i Tańce
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„Nożyce poszły w ruch”

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Wypożyczalnia
Multimediów poleca
film „Kler”

- tak można by zatytułować relację
z warsztatów pisarskich
„Nożyce poszły w ruch” - takim tytułem można by zatytułować relację z
warsztatów pisarskich poświęconych
przerzutni w wierszu. Na spotkaniu,
które odbyło się 4 lutego w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, prowadząca,
Barbara Elmanowska, zaproponowała
ćwiczenie dzielenia tekstu na wersy
za pomocą... nożyczek. Tym sposobem
słuchacze uczyli się wyczuwać miejsca
w wierszu, na które chcą zwrócić uwagę przyszłych czytelników.
W drugiej części spotkania swoje prace czytały Tamara Hebes oraz Krystyna

Jaka jest historia ks. Adama Bonieckiego? Co ukształtowało księdza,
którego słowa są dziś ważne dla tak
wielu ludzi? Dlaczego nie przywiązuje
wagi do rzeczy i miejsc? Kim są jego
mistrzowie? Czego żałuje, co zrobiłby
inaczej? Co mu się nie podoba w polskim Kościele?
Niezwykły ksiądz w inspirującej rozmowie z dziennikarką „Tygodnik Powszechnego“ Anną Goc odsłania
swoje życie i opowiada o doświadczeniach, które go uformowały.

Popławska, a odmienny charakter formalny wierszy stał się podstawą dyskusji
na temat rymów, rytmu i omawianej przerzutni.
Uczestnikom został również przedstawiony regulamin warsztatów oraz warunków zgłaszania swoich tekstów do mającej
zakończyć spotkania antologii. Grupa jest
wciąż otwarta na nowych słuchaczy, którzy ze wspomnianym regulaminem mogą
zapoznać się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Kolejne spotkanie odbędzie się 4
marca i będzie dotyczyło narratora.
Reżyser Wojtek Smarzowski, twórca wielokrotnie nagradzanych dzieł:
„Wołyń”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Drogówka”, „Róża”, „Dom zły” i „Wesele”,
wraca z nowym filmem.

foto: MBP Świdnica

Tłumy
na kiermaszu
2 lutego w bibliotece odbył się kolejny kiermasz książek i płyt wycofanych ze
zbiorów biblioteki. Za symboliczną kwotę
można było kupić książki, płyty z filmami,
muzyką i grami. Tym razem chętnych do
zakupów było wyjątkowo dużo.

Wypożyczalnia
Multimediów –
TOP FILMOWY

foto: MBP Świdnica

6 lutego Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Młodzieżowego
Domu Kultury. Cztery grupy, przemierzając korytarze biblioteki, dowiedziały
się wielu ciekawych informacji na temat historii budynku oraz pracy bibliotekarzy. Łącznie w tym dniu bibliotekę
odwiedziły 64 osoby z MDK.

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Na wycieczkę
do biblioteki

„Kler” to historia trójki duchownych,
których wzloty i upadki udowadniają,
że księżom, podobnie jak społeczności wiernych, nic co ludzkie nie jest
specjalnie obce.
„Celem naszego filmu nie jest podejmowanie dyskusji na temat wiary czy
krytyka osób wierzących. Wiarę uznajemy za jedną z najbardziej intymnych
sfer każdego człowieka. Chcemy jednak mówić o ludzkich działaniach i postawach budzących nasz fundamentalny sprzeciw. Nasz film to wizja artystyczna oparta na wielu prawdziwych
wydarzeniach, sytuacjach, które miały
miejsce gdzieś i kiedyś. To niezwykle
poruszająca, ale równocześnie prawdziwa historia” komentują twórcy filmu.

1. Kler (2018)
gatunek: Obyczajowy
reżyser: Wojciech Smarzowski
2. Kamerdyner (2018)
gatunek: Dramat historyczny
reżyser: Filip Bajon
3. Papillon. Motylek (2017)
gatunek: Biograficzny, Dramat
reżyser: Michael Noer
4. Ant-Man i Osa (2018)
gatunek: Akcja, Sci-Fi
reżyseria: Peyton Reed
5. Pod ciemnymi gwiazdami (2017)
gatunek: Dramat,Thriller,Romans
reżyseria: Michael Pearce
6. Biały Kieł (2018)
gatunek: Animacja,Przygodowy
reżyser: Alexandre Espigares
7. Juliusz (2018)
gatunek: Komedia
reżyseria: Aleksander Pietrzak
8. 303. Bitwa o Anglię (2018)
gatunek: Dramat, Wojenny
reżyseria: David Blair
9. Czarne bractwo.BlacKkKlansman (2018)
gatunek: Biograficzny,Dramat,Kryminał
reżyser: Spike Lee
10. Mała stopa (2018)
gatunek: Animacja
reżyser: Karey Kirkpatrick

Kalendarium
◾ 22 lutego 1255 roku książę wrocławski Henryk III
Biały nadał prawa miejskie Oleśnicy.
◾ 23 lutego 2001 roku ustanowiono Ogólnopolski
Dzień Walki z Depresją.
◾ 24 lutego 1303 roku [I wojna o niepodległość
Szkocji] zwycięstwo powstańców nad wojskiem angielskim w bitwie pod Roslin.
◾ 25 lutego 1809 roku książę Józef Poniatowski
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Virtuti Militari.
◾ 26 lutego 1978 roku odbył się pierwszy narciarski Bieg Gwarków.
◾ 27 lutego 1613 roku w Gdańsku odbyła się
pierwsza na dzisiejszych ziemiach polskich pu-
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bliczna sekcja zwłok, przeprowadzona przez
Joachima Oelhafiusa na zwłokach dziecka ze
wsi Prust (Pruszcz Gdański).
◾ 28 lutego - Dzień Chorób Rzadkich [w latach
przestępnych 29 lutego]
◾ 29 lutego 1968 roku brytyjska astrofizyk Jocelyn
Bell Burnell poinformowała o odkryciu pierwszego pulsara.
◾ 1 marca 1991 roku założono Związek Strzelecki
„Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza.
◾ 2 marca 1791 roku we Francji bracia Chappe
rozpoczęli eksperymenty z przesyłaniem wiadomości przy użyciu semaforowego telegrafu
optycznego.

◾ 3 marca - Międzynarodowy Dzień dla Ucha i
Słuchu
◾ 4 marca 1386 roku Władysław II Jagiełło został
koronowany w katedrze wawelskiej na króla
Polski.
◾ 5 marca 1684 roku powołano Świętą Ligę – sojusz Polski, Wenecji, Austrii i Państwa Kościelnego przeciw Imperium Osmańskiemu i Tatarom.
◾ 6 marca 1976 roku otwarto Muzeum Karola
Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem.
◾ 7 marca 1000 roku rozpoczął się I zjazd gnieźnieński.

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

„Ulica marzycieli” Robert McLiam Wilson

Polecają

Chciałabym polecić książkę „Ulica marzycieli” autorstwa irlandzkiego pisarza Roberta McLiama Wilsona.
Akcja dzieje się w Belfaście, w trudnym dla kraju momencie ataków terrorystycznych i walk religijnych.
Choć tytuł może brzmieć nieco naiwnie, książka
porusza najważniejsze dla człowieka sprawy, tj. miłość,
przyjaźń, rodzina, kariera, wiara. Napisana jest potocznym, dowcipnym językiem, choć jest to książka refleksyjna. Lubię do niej wracać.

KSIĄŻKA
autor: Jussi Adler-Osen
tytuł: Kobieta w klatce

Polecam
Anna Rudnicka,
dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury

Ferie z filią nr 5

foto: MBP Świdnica

Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy

AUDIOBOOK
czyta: Janusz Zadura
długość: 14 godz. 15 min.

Prawie pół tysiąca dzieci skorzystało z
oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Także w filii nr 5
wiele się działo.
Łącznie z oferty biblioteki
podczas ferii (Wypożyczalnia
dla dzieci + filie nr 1, f, f) skorzystało 496 dzieci.

Masa solna: odmierzamy, zagniatamy, formujemy, suszymy i malujemy.

Zainspirowani lekturą Pippi i jej galopującą wyobraźnią... - narodziny pięknej i czarującej prrrr... Kropki.

FILM
reżyseria: Mikkel Nørgaard
gatunek: kryminał, thriller

Malujemy pończoszki dla Pippi
i czytamy o jej przygodach.

Zainspirowani okładką pisma
„Przekrój“. Malujemy sporty i
zabawy zimowe. Słuchamy o
przygodach Pippi.
Szykujemy się do Walentynek z sercem na dłoni – robimy cekinowe
serduszka-precyzja i wytrwałość.

Zawody zręcznościowe.
Dzięki uprzejmości pana
Kielara – dzieci miały okazję zawalczyć o puchary w
grach zręcznościowych.
W starym kinie projektor
„Bajka“ wyświetla film
pt. „Jaś i Małgosia”

W roku 2002 z pokładu promu kursującego
między Rødby a Puttgarden znika młoda
piękna parlamentarzystka, Merete Lynggaard. Nie ma żadnych świadków zdarzenia
ani śladów zaginionej. Policja podejmuje zakrojone na szeroką skalę śledztwo, jednak
bez rezultatów. W roku 2007 zostaje utworzony Departamentu Q, specjalny wydział
policji zajmujący się nierozwiązanymi sprawami sprzed lat. Na jego czele staje Carl
Mørck z kopenhaskiego wydziału zabójstw.
Mørck wraz ze swoim tajemniczym arabskim asystentem Assadem przejmuje
śledztwo w sprawie Merete i szybko orientuje się, że jej zniknięcie nie było nieszczęśliwym wypadkiem.

W związku z obowiązkiem
przeprowadzenia skontrum
(inwentaryzacja księgozbioru)
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy informuje,
że w okresie

od 18 lutego
do 15 marca 2019 r.

W ostatni dzień ferii „Zajęcia na życzenie“ czyli .... MAASSAA SOOLNAAA!!!!!!! .....i włóczkowe pompony i cekinowe serca.

Czytelnia Naukowa i Czytelnia
Czasopism

będzie nieczynna.
22.02-7.03.2019 r. |
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aktualności

3 marca Tropem Wilczym!
kazanie treści historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono świętem państwowym – Narodowym Dniem
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia jest:
Fundacja Wolność i Demokracja oraz
Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne.
Partnerami: Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy,

Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd
Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP
Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy, III LO w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica, Związki Kombatanckie i
Żołnierskie, firma UNITRON. Koordynatorem projektu jest Tadeusz Grabowski
(tel: 601 996 788). Patronat nad imprezą
objął JE Biskup Świdnicki Ignacy Dec.

Kim byli żołnierze wyklęci,
dlaczego pobiegniemy akurat 1963 metry?

Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji po
raz siódmy w Polsce, a piąty w Świdnicy odbędzie się „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg zaplanowano na niedzielę, 3 marca. Impreza odbędzie się na trasach wokół
zalewu Witoszówka.
Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i zapisy do biegu przyjmowane
będą w dniu imprezy od godziny 10.00 w
Biurze Zawodów w bosmanacie. Pierwszych 400 osób otrzyma pakiety startowe z pamiątkową koszulką, a na mecie
medal. Start zaplanowano na godzinę
12.00. Do pokonania będzie dystans
1963 metrów. Na mecie dla uczestników
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przewidziano poczęstunek: harcerską
grochówkę i gorącą herbatę. Będzie też
możliwość zagrzania się przy ognisku.
Program artystyczny przygotuje młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury.
Dodatkowo wśród uczestników rozlosowane zostaną upominki o tematyce patriotycznej.
W dniu biegu o godzinie 10.00 w
katedrze odbędzie się uroczysta msza
święta celebrowana przez JE biskupa
świdnickiego Ignacego Deca. Po niej
podstawiony zostanie autobus, który
przewiezie uczestników nad zalew. Kurs
powrotny ok. godziny 13.00.
Impreza ma charakter rekreacyjny i
patriotyczny, głównym celem jest prze-

Ideą przedsięwzięcia biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Dystans 1963
metrów jest ściśle związany z roczną datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”, ostatnim poległym w boju partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce. „Lalek”
został zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki w Majdanie
Kozic Górnych koło Świdnika.

Program „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Świdnica 2019 – 3.03.2019
◾ 10.00-11.30 – zapisy do biegu (bosmanat, ul. Polna Droga), dla pierwszych 400
osób pakiet startowy: koszulka, medal
◾ 12.00 – odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start biegu
- Program artystyczny Młodzieżowy
Dom Kultury Świdnica
- Ciepły poczęstunek
- Losowanie upominków wśród uczestników biegu
◾ ok. 13.00 – zakończenie imprezy

Wydarzenia towarzyszące
◾ 10.00 – msza święta (Katedra świdnicka, pl. Jana Pawła II)
◾ ok. 11.00 – autobus spod katedry nad
zalew, kurs powrotny ok. 13.00
Więcej informacji:
http://osir.swidnica.pl/
http://tropemwilczym.pl
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Przed nami I Memoriał Piłkarski
im. Grzegorza Solarza

nie zwalniają
tempa!
ŚKPR Świdnica w wielkim stylu
awansował do półfinału Mistrzostw
Polski (ósemka najlepszych drużyn
w kraju). Na turnieju ćwierćfinałowym w Kwidzynie podopieczni
trenera Krzysztofa Terebuna zajęli pierwsze miejsce, pokonując
w kolejnych dniach imprezy ASPR
Zawadzkie, Kusego Kraków i MTS
Kwidzyn.
ŚKPR Świdnica – ASPR Zawadzkie
37:27 (17:11)
foto: D. Gębala

Dwanaście drużyn na starcie, w
tym jedna ekipa z Czech i jedenaście
polskich zespołów z aż sześciu województw. I Memoriał Piłkarski im. Grzegorza Solarza organizowany przez
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal
Świdnica zapowiada się niezwykle interesująco. Za nami oficjalna ceremonia losowania grup trzydniowego turnieju, który odbędzie się już w dniach
1-3 marca!
Zawody przeznaczone będą dla
piłkarzy w kategorii wiekowej U-13, a
cała walka toczyć się będzie o bardzo
atrakcyjne nagrody. Oprócz pucharów,
medali i dyplomów na najlepsze drużyny czekają bony pieniężne do wykorzystania w formie sprzętu sportowego w
firmie JAKO Polska – kwoty: 1200, 800,
500 i 300 zł. Wyróżnieni zostaną ponadto najlepsi piłkarze każdej drużyny
i najlepsi zawodnicy całego turnieju. Tu
na graczy czekają między innymi nagrody w postaci sprzętu elektronicznego
i sprzętu sportowego. Do rywalizacji
przystąpi dwanaście drużyn, które dziś
przydzielono do dwóch grup po sześć
zespołów. W grupach zmagania toczyć
się będą systemem “każdy z każdym”,
a każda z ekip rozegra po pięć spotkań
w wymiarze czasowym 25 minut każde.
Pierwsze trzy zespoły z każdej z grup
awansują do Ligi Mistrzów, natomiast
drużyny z miejsc 4-6 utworzą Ligę Europy. Rezultaty pomiędzy zainteresowanymi drużynami z pierwszego etapu
zostaną przepisane, a każda z ekip rozegra kolejne trzy pojedynki – czas meczu 29 minut. Łącznie każda z drużyn

Juniorzy ŚKPR-u

rozegra aż osiem meczów, spędzając
na boisku sporo ponad 200 minut! Turniej rozegrany zostanie na sztucznym
boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Rozpocznie się w piątkowe (1
marca) popołudnie, a zakończy w niedzielę, 3 marca około 17.00. Ceremonię
zamknięcia I Memoriału Piłkarskiego im.
Grzegorza Solarza przewidziano w okolicy głównej płyty świdnickiego OSiR-u.
Ostateczny podział na grupy:
Grupa A:
– Akademia Piłkarska Reissa Poznań (województwo wielkopolskie)
– Miedź Legnica (województwo dolnośląskie)
– Kania Gostyń (województwo wielkopolskie)

– Juventus Academy Bydgoszcz (województwo kujawsko-pomorskie)
– Zjednoczeni Żarów (województwo dolnośląskie)
– SK Sedlec (Czechy)
Grupa B:
– Polonia-Stal Świdnica (województwo dolnośląskie)
– Żaki Szczecin (województwo zachodniopomorskie)
– Boruta Zgierz (województwo łódzkie)
– Górnik Wałbrzych (województwo dolnośląskie)
– Karolina Jaworzyna Śląska (województwo
dolnośląskie)
– MKS Żory (województwo śląskie)

ŚKPR: Matlęga, Wiszniowski – Wychowaniec 10, Kozak 6, Starosta 5,
Chmiel 4, Pęczar 3, Redko 2, Zaremba 2, Borowski 2, Etel 2, Kulczyński 1,
Wieczorek, Pierzak, Ingram
ŚKPR Świdnica – Kusy Kraków
23:23 (13:10), k. 3:0
ŚKPR: Matlęga, Wiszniowski – Kozak
6, Chmiel 5, Borowski 5, Wychowaniec 4, Starosta 3, Redko, Pierzak,
Etel, Pęczar
MTS Kwidzyn – ŚKPR Świdnica
36:39 (19:18)
ŚKPR: Matlęga, Wiszniowski – Kozak
14, Chmiel 12, Borowski 4, Pęczar 3,
Starosta 3, Etel 2, Redko 1, Pierzak
ŚKPR Świdnica

MKS Polonia-Stal Świdnica

Tłumy na świdnickim lodowisku
którzy na łyżwach jeżdżą już bardzo dobrze. Spory odsetek gości stanowią także osoby spoza naszego miasta. Przypomnijmy, że w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów trudno znaleźć większe i lepiej wyposażone lodowisko. - Do końca
stycznia 2019 roku lodowisko odwiedziło
blisko 70 tysięcy użytkowników. Planowo ślizgawka powinna być dostępna do
3 marca. Jednak jeśli frekwencja wciąż
będzie wysoka, a temperatura za oknem
niewysoka, to lodowisko powinno funkcjonować aż do 10 marca – informuje
inspektor ds. marketingu ŚOSiR-u Przemysław Grzyb.
Godziny otwarcia: W sezonie funkcjonowania lodowiska od poniedziałku
do niedzieli w godz. 8.00 do 21.00
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 z obiektu korzy-

foto: D. Gębala

Świdnickie lodowisko od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W
ostatnich sezonach regularnie gościło
ponad 100 tysięcy użytkowników. Nie
inaczej jest podczas tegorocznej zimy.
Do końca stycznia z zabawy na lodzie
skorzystało już blisko 70 tysięcy osób!
A to jeszcze nie koniec. Jak informują
przedstawiciele Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, lodowisko będzie
czynne do 3 marca, a jeśli utrzymają
się dogodne warunki atmosferyczne,
mieszkańcy będą mogli korzystać ze
ślizgawki aż do 10 marca.
Lodowisko to jedna z największych
atrakcji rekreacyjno-sportowych Świdnicy. W pełni bezpieczne, a co ważne zawsze z idealnie przygotowaną taflą dla
tych wszystkich, którzy traktują łyżwiarstwo typowo rekreacyjnie, jak i dla tych,

foto: D. Gębala

stają szkoły i grupy zorganizowane (wymagana wcześniejsza rezerwacja tel. 74
856 94 63)
Ślizgawki ogólnodostępne startują
o godzinach: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00

Co po sezonie zimowym?
Lodowisko nie śpi!

Po sezonie ślizgawek lodowisko
wykorzystywane jest jako rolkowisko.
Obiekt wyposażony jest także w wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, ko-

szykówki, piłki nożnej halowej lub piłki
ręcznej. Może też służyć jako arena koncertów, targów itp.

Informacje o obiekcie:

◾ Długość – 60 metrów
◾ Szerokość – 30 metrów
◾ Widownia – 750 osób
◾ Wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych
◾ Szatnie, sala spotkań
Daniel Gębala
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Więcej wolnych
godzin na
pływalni przy
ulicy Równej
Dobra wiadomość dla wszystkich odwiedzających pływalnię
przy ulicy Równej. Po zmianie grafiku pływalni przybyło w pełni
ogólnodostępnych godzin w tak
zwanych „sportowych” godzinach
wieczornych!

Furia Świdnicka
po raz drugi

Harmonogram godzin ogólnodostępnych znaleźć można na
stronie internetowej Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w dziela
obiekty/Pływalnia Równa: https://
www.osir.swidnica.pl/obiekty/
obiekty/plywalnia-rowna/

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

foto: UM / W. Bąkiewicz

Podczas godzin sportowych
obowiązuje pływanie po torach.
Aktualnie dyspozycji gości pływalni
nie ma wyłączeń torów na godzinę
20.00 i 21.00. Wyjątkiem jest piątek,
gdy na godzinę 20.00 wyłączone są
trzy tory. Dodatkowo w weekendy
aktualnie nia ma zaplanowanych
żadnych rezerwacji. Oznacza to, że
w godzinach pracy obiektu pływalnia jest w całości dostępna dla gości.

Po pierwszej niezwykle udanej edycji biegu przeszkodowego Dabro-Bau
Furia Świdnicka organizatorzy zapraszają na kolejną, która odbędzie się już
15 czerwca nad Zalewem Witoszówka.
Pomysłodawcy zapowiadają moc dodatkowych atrakcji.
Prezydent Świdnicy Beata Moskal–
Słaniewska podpisała trzyletnią umowę
ze sponsorem tytularnym wydarzenia
firmą Dabro-Bau, którą reprezentował
prezes Paweł Dąbrowski. – W ubiegłym

roku było tak, jak obiecywano – na trasie
był ból, ale na metę wszyscy dotarli szczęśliwi. Zadowolenie uczestników, realizatorów biegu oraz sponsora głównego wydarzenia sprawiło, że w tym roku w czerwcu
spotkamy się ponownie i już teraz zapewniamy, że organizować będziemy kolejne
edycje Dabro-Bau Furii Świdnickiej – mówiła prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.
Udział w imprezie biegowej będą
mogły wziąć osoby pełnoletnie, na które

czekać będzie specjalny tor. Teren wokół
zalewu Witoszówka zmieni się w trasę
naszpikowaną różnego rodzaju przeszkodami zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Biegacze do pokonania będą mieli
m.in. cieki wodne, górki, drzewa, ściany,
liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe,
zasieki, trylinki, beczki z piaskiem. Będzie
to ekstremalne wyzwanie dla miłośników aktywnego spędzania czasu, którzy
nie boją się wyzwań i bliskich spotkań z
wszechobecnym błotem. – Limit startujących wynosi 1000 osób. Trwają zapisy na
wydarzenie, lista zgłoszonych zawodników
wynosi już ponad 100 uczestników, dlatego zachęcam serdecznie do odwiedzenia
specjalnie przygotowanej strony internetowej, gdzie mogą się Państwo zarejestrować. Opłata startowa dla mieszkańców
Świdnicy wynosi 29 zł, a dla pozostałych
osób – 39 zł – dodaje Radosław Werner,
kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Współorganizatorem
wydarzenia jest doświadczone w organizacji tego typu ekstremalnych biegów
stowarzyszenie z Wrocławia – „Anngellsrun”. Przypomnijmy, że z udziałem prywatnych sponsorów odbywają się już w
mieście takie wydarzenia jak: RST Półmaraton Świdnicki, Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, Marconi Duathlon
i Indoor Triathlon Świdnica, AKTYWNI24
– Galeria Świdnicka oraz Rajd Świdnicki
Krause.
UM Świdnica

Udany rewanż
koszykarzy
Mimo fatalnego początku spotkania
koszykarze IgnerHome Polonii Świdnica zdołali ostatecznie przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę. Biało-zieloni w niedzielę 17 lutego ograli na własnym parkiecie KKS Siechnice 78:61,
tym samym udanie rewanżując się rywalom za listopadową porażkę.
IgnerHome Polonia Świdnica –
KKS Siechnice 78:61 (28:34)
IgnerHome Polonia: Krzymiński 14, Makarczuk 13, Sieńko 11, Chodor 8, Szy-

mański 8, Kaczuga 7, Kłyż 5, Otręba 5,
Słobodzian 3, Okraszewski 2, Ozga 2,
Kaczmarczyk
Pozostałe rezultaty 22. kolejki:
◾ SMK Lubin – KKS Kobierzyce 77:80
◾ KS Hel BasketBall – WSTK Wschowa
82:55
◾ WKK Wrocław – MKS Mazbud Basket
Szczawno Zdrój 108:51
◾ Chrobry XXI Kłodzko – UKS Ekonom
Legnica 72:50
◾ Team-Plast KK Oleśnica – WKS Śląsk
Wrocław 72:65

reklama

foto: D. Gębala

Daniel Gębala
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Z Częstochowy
bez zwycięstwa
Po dwóch spotkaniach pierwszej
rundy fazy play-off siatkarki Polonii
Świdnica przegrywają z Częstochowianką Częstochowa 2:0. Przypomnijmy, że na tym etapie rywalizacji zespoły grają do trzech zwycięstw. Teraz
rywalizacja przeniesie się do Świdnicy.
Trzecie i miejmy nadzieję, że nie ostatnie spotkanie, odbędzie się w sobotę
2 marca.
Biało-zielone pod Jasną Górę wybrały się osłabione brakiem Sandry
Mielczarek, Ani Śmidowicz oraz Oliwii
Pawlety. W drodze na ostatni trening zawodniczki uczestniczyły w kolizji drogowej i ze względów zdrowotnych ich występ w Częstochowie został wykluczony.
Zarówno w sobotę jak i niedzielę Częstochowianka nie pozostawiła złudzeń,
który z zespołów jest lepszy. Zdziesiątkowany zespół Magdaleny Sadowskiej
nie był w stanie przeciwstawić się rozpędzonemu rywalowi, przegrywając oba
spotkania bez choćby ugranego seta.
Kolejny mecz odbędzie się w sobotę 23
lutego w Świdnicy. Starcie zaplanowano
na godzinę 15:30 w hali przy ul. Pionie-

Niestety. ŚKPR Świdnica przegrał na
własnym parkiecie z Olimpem Grodków 21:27 w zaległym meczu 14. kolejki
I ligi. Szare Wilki popełniły zbyt dużo
prostych błędów, dodatkowo wyraźnie widać było zmęczenie młodszych
zawodników, którzy w weekend brali
udział w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski juniorów.
Było jasne, że rozgrywanie meczu
ligowego zaledwie dwa dni po wyczerpującym turnieju w Kwidzynie jest ryzykownym rozwiązaniem. Obawy znalazły
potwierdzenie na parkiecie. Świdniczanie walczyli, starali się, ale na zespół z
Grodkowa to nie wystarczyło. Kluczowy
dla losów meczu okazał się drugi kwadrans pierwszej połowy. Ze stanu 6:6
goście odskoczyli na 12:6, a na przerwę
schodzili przy stanie 15:10. W tym okresie

podopieczni Grzegorza Garbacza popełnili mnóstwo prostych błędów i goście łatwo punktowali z szybkiego ataku.
W drugiej części ŚKPR podrywał do walki grający z kontuzją Mateusz Wychowaniec. W 57. minucie udało się zmniejszyć
straty do czterech trafień (20:24), ale nie
sposób było odwrócić losów spotkania.
Warto nadmienić, że w zespole Olimpu
dobre zawody rozegrał wychowanek
ŚKPR-u, Kamil Rogaczewski. Zdobył 5
bramek.
ŚKPR Świdnica – Olimp Grodków
21:27 (10:15)
ŚKPR: Olichwer – Wychowaniec 7, Cegłowski 5, Makowiejew 3, Borowski 2,
Redko 2, Chmiel 1, Żubrowski 1, Kozar,
Pęczar, Daszczenko, Etel, Zaremba
oprac.

rów. Ewentualne czwarte spotkanie odbędzie dzień później w hali na Zawiszowie (17.00).
Częstochowianka Częstochowa MKS Polonia Świdnica 3:0
(25:10, 25:17, 25:12)
Częstochowianka Częstochowa MKS Polonia Świdnica 3:0
(25:18, 25:17, 25:15)
MKS Polonia Świdnica: Woźniak (k), Bober,
Bojko, Jewiarz, Kołodziejczak, Armelle Fernandez, Gałązka (l), Kania, Gierwatowska, Kania, Liwuś

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Złego dobre początki.
ŚKPR przegrywa kolejny mecz
u siebie

Wyniki pozostałych spotkań fazy play-off:
◾ ASOTRA Płomień Sosnowiec - Sobieski Oława 3:1, 3:1 (stan rywalizacji 2:0)
◾ PLKS Pszczyna - MKS II Dąbrowa Górnicza
3:0, 3:2 (2:0)
◾ KS Olimpia Jawor - UKS Jedynka Siewierz
3:1, 3:2 (2:0)
Turniej o utrzymanie w Tychach: Amber Kalisz – Volley Wrocław 3:0, Volley – TKS Tychy
3:1, TKS Tychy – Amber Kalisz 3:1. Impel Volley
Wrocław spadł do III ligi.
Daniel Gębala

Na tafli najlepsi Cebularze
Zespoły Watahy Wrocław, Nielotów
Oleśnica, Cebularzy Kalisz i Tygrysów
Strzelin zagrały systemem każdy z każdym. Dodatkowo odbył się również miniturniej dla dzieci. Rozgrywki Dywizji 71
zagościły na świdnickim lodowisku po
raz drugi. W 2018 roku w turnieju wystąpiły te same drużyny. Wówczas najlepsze okazały się Tygrysy Gostyń.
Daniel Gębala

reklama

foto: D. Gębala

Po raz kolejny świdnickie lodowisko
zmieniło się w arenę hokejowej rywalizacji. W sobotę 16 lutego w ramach
rozgrywek Dywizji 71 zagrały amatorskie drużyny z Wrocławia, Gostynia,
Kalisza i Oleśnicy. Po zaciętej walce
najlepsi okazali się hokeiści z Kalisza, druga lokata przypadła Nielotom
Oleśnica, a trzecia pierwszej drużynie
wrocławskiej Watahy.
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