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Nowy dom od miasta
dla potrzebujących
str. 9
11 nowych mieszkań socjalnych powstało w dawnej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Traugutta. Zamieszkały w nich rodziny
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. To kolejne, po lokalach przy ul. 1 Maja i Spółdzielczej, nowe mieszkania dla świdniczan.

Drzewa do pielęgnacji, tylko chore pod topór
Świdnica przygotowuje się do
rewitalizacji Parku Młodzieżowego. To kolejny projekt, który otrzyma wysokie unijne dofinansowanie.
Dzięki takim modernizacjom miejskich parków, które nastawione są
na ochronę zieleni, a nie wycinkę,
do Świdnicy trafi ponad 7 mln zł.
Jaki jest bilans wykonanych rewitalizacji?

Świdniczanie mocno interesują się
sposobem prowadzenia prac i spodziewanymi efektami w Parku Młodzieżowym. Już padają pytania – podobnie jak
przy poprzednich pracach w miejskich
parkach – o sposób potratowania istniejącej zieleni. Władze Świdnicy odpowiadają otwarcie: przy takich projektach
część zieleni, szczególnie stare i chore drzewa, musi być usunięta. Przede

wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale i z powodu otwarcia parkowej
przestrzeni i zapewnienia właściwego
nasłonecznienia dla roślinności niższej.
Usuwane są też samosiejki, zakłócające
kompozycję parku.
Jaki jest bilans wykonanych rewitalizacji miejskich parków? Wychodzi ona
zawsze na plus dla miasta i stanu zieleni. To właśnie dzięki inwestowaniu w

zieleń, co dla unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
jest najważniejsze, Świdnica zdobywa
główną część zewnętrznego dofinansowania modernizacji.
Bilans inwestycji w świdnickie
parki oraz o przygotowaniach do
modernizacji Parku Młodzieżowego
– s. 12-13
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Gruzińskie uzdrowisko i francuska
przyjaźń ze Świdnicą
Nie byłoby partnerstwa Świdnicy z francuskim Uchaud,
gdyby nie miłość ich mieszkańców. Zmiany geopolityczne
zbliżyły zaś Polskę do Gruzji, a Świdnicę do Kobuleti.
tłumaczyła prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska. A w kwestii partnerstwa z Kobuleti mówiła: - Dynamiczne zmiany polityczne i gospodarcze w
Europie Środkowej i Wschodniej spowodowały, że Gruzja z republiki sowieckiej
stała się wschodzącą gospodarką i krajem wolnym. Wrocław nawiązał właśnie
partnerstwo z Batumi, zaś Dolny Śląsk
współpracuje stale z gruzińskim Regionem Adżarii, gdzie położone jest Kobuleti.
Wielkim zwolennikiem naszej współpracy
jest Ambasador Gruzji Ilia Darchiashvili oraz Konsul Honorowy Gruzji w Polsce
Wojciech Wróbel.
Kobuleti to uzdrowisko, w którym
leczy się choroby układu krążenia, nerwowego i oddechowego, drugie najludniejsze miasto w regionie Adżarii w Gruzji. Miasto jest malowniczo położone nad
Morzem Czarnym (rozciąga się na odcinku 12 km wzdłuż wybrzeża), leży ok. 25
km na północny wschód od Batumi. Kobuleti. W mieście jest strefa ekonomiczna, a Gruzinom zależy na współpracy z
polskimi przedsiębiorcami.
Świdnica ma już podpisane umowy
o partnerstwie z niemieckim Biberach,
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Uchaud leży na południu Francji, w
Rejonie Oksytania, niedaleko Awinionu – to miejsca o niekwestionowanych
walorach historycznych i turystycznych,
lubiane przez Polaków wybierających te
okolice na wakacyjne wyjazdy.
Inicjatorami zawarcia umowy o partnerstwie ze Świdnicą jest polsko-francuskie małżeństwo: podchodząca ze
Świdnicy pani Wiesława oraz Jose Galino, mieszkaniec Uchaud. Zakochali się
w sobie, a pan Jose zapałał taką miłością
do Świdnicy, że partnerstwo miast było
tylko kwestią czasu. W rok od złożenia
takiej propozycji prezydent Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej, 23 sierpnia
radni Świdnicy podjęli decyzję o partnerstwie z niewielkim (ok. 2,5 tys. mieszkańców) Uchaud we Francji oraz z Kobuleti
(ok. 19 tys. mieszkańców) w Gruzji.
- We Francji mamy swoich ambasadorów, dwoje niezwykle zaangażowanych
ludzi, którzy uważają, że Świdnica warta
jest promocji w Uchaud i Francji. Patrząc
na ich zaangażowanie, uważam, że warto do wspólpracy miast przystąpić. W
czasach trudnych dla Europy takie więzi
z krajami Unii Europejskiej są ważne –

Ambasadorzy Świdnicy we Francji - Wiesława i José Galino - podczas spotkania z prezydent
Beatą Moskal-Słaniewską.

ukraińskim Iwano-Frankowskiem, węgierskim Kazincbarcika, ukraińskim Niżynem, czeskimi Policami nad Metuji, li-

tewskim Rejonem Święciańskim, angielskim Tendring oraz czeskim Trutnovem.
Ak

Volvo wjedzie do Świdnicy
z e-autobusami

Mamy rondo im. Powstańców Warszawy 1944 r.

Foto W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Szwedzka firma Volvo będzie dostawcą pierwszych autobusów elektrycznych dla Świdnicy.

Rondo u zbiegu ulic Kliczkowskiej
i Kopernika w Świdnicy zyskało nazwę Powstańców Warszawy 1944
roku.
Inicjatorem podjęcia uchwały był
klub PO Rady Miejskiej Świdnicy. Pomysł poparły organizacje pozarządowe, w tym także kombatanckie,
czyli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Związek Sybiraków, Zrzeszenie
Wolność i Niezawisłość, Świdnickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
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rycznych, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Świdnica. – Nadanie imienia rondu to inicjatywa związana z 75. rocznicą Powstania Warszawskiego – wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dzięcielski.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych w 23-osobowej Radzie
Miejskiej Świdnicy.
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Rozstrzygnięto przetarg na dostawę e-autobusów dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
w Świdnicy. Do walki o dostarczenie
pierwszych dwóch autobusów, które
rozpoczną w Świdnicy erę ekologicznego transportu miejskiego, stanęli
giganci elektromobilności w Polsce:
podpoznański Solaris oraz szwedzkie
Volvo.
Było to już trzecie postępowanie
przetargowe związane z kupnem autobusów elektrycznych. Tym razem
przetarg skonstruowano na nieco innych zasadach niż poprzednie - po
analizie pytań zgłaszanych w postępowaniu przetargowym oraz wniosków z
negocjacji po nieudanym pierwszym
przetargu, zarząd MPK zdecydował się
rozdzielić przetarg na dostawę autobusów wraz z ładowarkami na dwa specjalistyczne zamówienia: na dostawę
autobusów i dostawę ładowarek. Plan
przyniósł efekt w postaci trzech ofert
na budowę trafostacji, dwóch na dostawę ładowarek i dwóch na dostawę
autobusów.
REDAKTOR NACZELNY:
Tomasz Chojnowski

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Tomasz Chojnowski, Daniel Gębala,
Agnieszka Komaniecka
FOTOREPORTER: Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl

- W przetargu lepszą ofertę złożyła
firma Volvo i to ona dostarczy autobusy
– informuje Tomasz Kurzawa, prezes
MPK Świdnica. Ładowarki natomiast
dostarczy firma MEDCOM z Warszawy.
Koszt zakupu dwóch dwunastometrowych autobusów Volvo to 5 mln 606
tys. 340 zł brutto. Dofinansowanie, jakie uzyskało MPK z programu Gepard,
wspierającego ekologiczne projekty,
pozwoli na zakup dwóch e-autobusów
o standardzie wyposażenia identycznym jak w 9 pojazdach MPK włączonych w lipcu 2018 r. do eksploatacji,
czyli m.in. w klimatyzację, płatomaty i
porty USB.
Do tego kupiona i zamontowana
zostanie dwustanowiskowa stacja ładowania typu plug-in do długiego ładowania autobusów podczas postoju
nocnego w zajezdni MPK oraz jedna
stacja szybkiego ładowania typu pantograf do podładowywana baterii autobusów w ciągu dnia. Autobusy powinny
dotrzeć do Świdnicy do końca maja
2020 roku.
Ak
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Więcej kursów linii 31A
przez Podzamcze
Dwa nowe kursy linii 31A wprowadziło
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Świdnicy na trasie autobusów do Wałbrzycha. Jak chcieli pasażerowie, 31A jedzie przez Podzamcze.
Na trasie Świdnica-Wałbrzych przez
Świebodzice od 1 września jest teraz 16 kursów w dni robocze oraz w soboty, niedziele
i święta.
Wszystkie kursy prowadzą przez
wałbrzyskie Podzamcze i dlatego na trasie
powrotnej z centrum Wałbrzycha do Świd-

nicy skasowany został przystanek Wrocławska/Długa. - Linia 31A powstała w efekcie
uważnego słuchania naszych pasażerów i
dlatego w poprzednim rozkładzie jazdy pojawiły się pierwsze kursy przez Podzamcze
oraz nowe przystanki w Świebodzicach. Teraz,
kiedy wiemy, że trasa przez Podzamcze dobrze się przyjęła, kierujemy tamtędy wszystkie
kursy, korygując jednocześnie rozkład jazdy
i dostosowując go do godzin rozpoczynania
pracy i nauki szkolnej – wyjaśnia Tomasz Kurzawa, prezes MPK Świdnica.

Przystanek

Od września wzrosły również ceny
niektórych biletów na tej linii. Bez zmian
pozostaje cena normalnego biletu na trasie
Świdnica-Wałbrzych oraz ceny biletów miesięcznych normalnych i szkolnych.
- Na trasie Świdnica-ŚwiebodziceWałbrzych działamy w otoczeniu konkurencyjnym i na zasadach komercyjnych. Dlatego
dopasowujemy niektóre ceny do cen naszej
blaszanej konkurencji, pozostawiając jednocześnie wielki bonus dla pasażerów, którzy
doceniają nasz komfort, niezawodność i chcą
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Ceny biletów od 1 września
Na trasie Świdnica – Wałbrzych
– 3,50 zł (ulgowy) i 5 zł (normalny)
Na trasie Świdnica – Świebodzice
– 2,50 zł (ulgowy) i 3,20 zł (normalny)
się z nami związać na stałe. Dla nich mamy
bilety miesięczne, których wartość to mniej
niż połowa wartości codziennych dwóch kursów na linii 31A. Na tych biletach szczególnie
powinni skorzystać uczniowie – zapowiada
Tomasz Kurzawa. Bilety miesięczne można
kupić na stronie www.mpk.swidnica.pl.
Ak

Wałbrzych, Wieniawskiego

-----
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Wałbrzych, Armii Krajowej (dworzec
miasto)
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Nowy dom od miasta
dla potrzebujących
- Mam nadzieję, że będzie wam się
tu dobrze mieszkać, że będziecie tu mieć
swój upragniony kąt. Jest wygodnie, tak
jak sobie wymarzyliście, z łazienką, z
ogrzewaniem, własnym podwórkiem. Teren jest ogrodzony, dzieci będą bezpieczne. Resztę będziecie pomalutku urządzać
sobie sami. Mam nadzieję, że będziecie o
to wszystko dbać – mówiła podczas uroczystego przekazania kluczy prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
- Dziękuję też wszystkim, którzy dołożyli
starań i pracy, aby te mieszkania powstały.
Na przebudowę budynku na
mieszkania władze Świdnicy pozyskały
dofinansowanie w wysokości 1 mln 759
tys. złotych z Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Budynki administracyjne przebudowano na 11 mieszkań wielorodzinnych, w
tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
wraz z przyłączem energii elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci gazowej

oraz remontem istniejącej wiaty garażowej. - Zakres prac obejmował m.in.:
roboty rozbiórkowe i remontowe, wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie
budynków. Mieszkania wyposażono w
prysznice, umywalki, wc, zlewozmywaki
i kuchenki elektryczne. Wokół wykonano
nawierzchnię asfaltową i z kostki brukowej. Przebudowano także istniejące
ogrodzenie wraz z bramą i furtką, wybudowano 12 miejsc postojowych, w tym 8
pod wiatą i 2 dla osób niepełnosprawnych – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Mieszkania przekazano rodzinom
z dziećmi, które przeżywają problemy
opiekuńczo-wychowawcze, rodzinom
niepełnym i osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo potrzebujące rodziny
objęto wsparciem wzmacniającym role
rodzicielskie tak, aby zmniejszyć ryzyko oddania dzieci pod opiekę zastępczą. – Chcę bardzo podziękować za po-

autor: D. Gębala

Różne historie świdniczan splatają się od końca sierpnia
w dawnej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Traugutta. To
tam po przebudowie pomieszczeń powstały nowe mieszkania socjalne. Zamieszkały w nich rodziny z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi.

moc i wsparcie. Czekałam na to mieszkanie długo, prawie pięć lat. Wierzę, że
tu wreszcie będzie nasz dom – mówiła
świdniczanka, samotnie wychowująca
troje dzieci.
Inwestycję zrealizowała wyłoniona
w przetargu firma BUDOM z Wrocławia.
Koszt zadania to prawie 2 mln 400 tys.
złotych.

To kolejne mieszkania stworzone przez
miasto dla świdniczan. 24 lokale stworzono
w budynku przy ul. Robotniczej. W maju oddano do użytku 20 mieszkań wspomaganych w budynku przy ul. 1 Maja. Tu w ramach
programu „Świdnickie Jaskółki” świdniczanie
uczą się codziennych obowiązków i próbują
wyjść z życiowych trudności.
Ak

Adaś piąty na świecie w układaniu kostki Rubika
12-letni Adaś Chodyniecki ze Świdnicy, mistrz w speedcubingu, przygotowuje się do kolejnych zawodów w
Europie i na świecie, a także turnieju
w Świdnicy, który może być zorganizowany już w przyszłym roku.
Pomimo trudności związanych z
autyzmem, Adam jako najmłodszy zawodnik z Polski w historii Mistrzostw
Świata w Speedcubingu wziął udział
w tegorocznych Mistrzostwach Świata
w Australii WCA World Championship
2019.
Na to wielkie wyróżnienie Adaś pracował przez ostatnie dwa lata, zdobywając medale w kolejnych zawodach.
Na Mistrzostwach Polski Juniorów w
listopadzie 2018 został multimedalistą zawodów, zdobywając medale we
wszystkich 6 konkurencjach, w których
startował. W październiku 2018 wystartował w Mistrzostwach Polski, gdzie
wystąpił obok najlepszych zawodników
Polski, Europy i Świata i zanotował bardzo dobry występ. Zdobył medale w
oficjalnych zawodach World Cube Association, m.in. srebrny medal na otwartych mistrzostwach Niemiec German

Open 2019, gdzie stanął na podium z
doświadczonymi i utytułowanymi zawodnikami (Adam był jedynym reprezentantem Polski na tych zawodach).
Podczas mistrzostw w Australii Adaś
wystartował w siedmiu konkurencjach.
W singlu uzyskał czas 1.17 sek. Udało
mu się zakwalifikować do półfinału. Wynik z tej konkurencji zapewnił młodemu
świdniczaninowi drugą pozycję w Polsce, trzecią w Europie i piąte na świecie
w rankingu World Cube Association! Do
półfinału awansował także w konkurencjach Pyraminx i kostce 2x2x2. Ostatnią
konkurencją, w której wystartował, była
kostka 3x3x3 (układania jedną ręką).
Podczas podróży do Australii narodziła się jego ostatnia pasja – miłość do
samolotów. – Bardzo lubię grać na symulatorach latania i w przyszłości chciałbym założyć własne linie lotnicze – mówi
Adam.
Na razie przed Adamem kolejne
starty w speedcubingu, m.in. udział w
Otwartych Mistrzostwach Polski w Białej Podlaskiej oraz Mistrzostwach Polski
Juniorów w Gdańsku.
Ak
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Przebudowa al. Niepodległości
ruszy w przyszłym roku

foto: D. Gębala

Przesuwa się w czasie termin rozpoczęcia przebudowy Alei Niepodległości. Opóźnienia wynikają z wymogów, jakie na
miasto nałożył konserwator zabytków.

Kwestią sporną pozostaje pas zieleni przyulicznej. – Ponieważ ulica nazwana jest aleją, konserwator wymaga
wzdłuż ulicy nasadzeń drzew. To koliduje z prawem budowlanym. Posadzenie drzew w sąsiedztwie jezdni wymaga
zgody ministerstwa - tłumaczył Maciej
Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy podczas sesji Rady Miej-

– uzasadniał Maciej Gleba, dyrektor
wydziału dróg i infrastruktury miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

skiej 23 sierpnia. - Opóźnienia są po
stronie instytucji, które wzajemnie sobie
przeszkadzają. Nie jesteśmy w stanie
wykorzystać tych środków w tym roku,
dlatego wnioskujemy o przesunięcie
środków na przyszły rok. Obecnie przewiduje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi do końca bieżącego
roku, w związku z czym realizacja robót
budowlanych nastąpi w roku przyszłym

Radni podjęli uchwałę o przesunięciu środków na przyszły rok. Dodatkowo radny Wiesław Żurek zaapelował o dopilnowanie, by środki z
Urzędu Marszałkowskiego nie przepadły i zostały zabezpieczone. - Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem
Marszałkowskim. Pierwszy etap jest
sprawą załatwioną, wiążą nas umowy.
O kolejnych etapach będziemy rozmawiać w ciągu najbliższych 2 lat. W kwestii dofinansowania i wzrostu kosztów,
liczymy, że będzie ona zwiększona,
tak jak to miało miejsce w przypadku
przebudowy ulicy Wałbrzyskiej – zapewniła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Remont Alei Niepodległości będzie odbywać się etapami. Pierwszy
obejmie odcinek od placu Wolności
do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W drugim
przebudowane zostanie skrzyżowanie
z pl. 1000-lecia. Całość prac wyceniono na ponad 3 miliony złotych, z czego
2 miliony pokryje zarząd województwa. Koncepcja zakłada także wymianę
chodników, budowę ścieżki rowerowej
oraz niewielkiego parkingu dla autobusów, a także nowego przystanku.
Ak

Foto D. Gębala

Mural z Andrzejem Wajdą gotowy

cy Festiwalem Filmowym Spektrum.
To właśnie Wajdzie i jego twórczości
będzie poświęcona tegoroczna edycja imprezy. Co więcej, w 2019 r. mija
20 lat od prapremiery „Panny Nikt” w
reżyserii Andrzeja Wajdy, która odbyła
się w Świdnicy.
„Panna Nikt” to powieść autorstwa świdniczanina Tomasza Tryzny
- historia piętnastoletniej Marysi, która
zostaje zmanipulowana przez swoje koleżanki. Film ten będzie można
zobaczyć jesienią podczas festiwalu
Spektrum. Dokładna data festiwalu nie
jest jeszcze znana.
Ak

reklama

Świdnicki malarz Robert Kukla
zakończył prace nad swoim kolejnym muralem.
Po Sendlerowej, Stańce, Charlie’em Chaplinie kolejny mural w świdnickiej przestrzeni miejskiej.
Mural przedstawiający wybitnego
polskiego reżysera Andrzeja Wajdę,
nagrodzonego w 2000 r. przez Amerykańską Akademię Filmową honorowym
Oscarem za całokształt twórczości, powstał na ścianie budynku przy ul. Niepodległości 7, ale grafikę można oglądać od strony ulicy Spółdzielczej.
Praca Kukli związana jest z odbywającym się od kilku lat w Świdni-

6-19.09.2019 r. |
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Wybitna świdnicka siatkarka będzie
patronką hali sportowo-widowiskowej
na Zawiszowie.
Inicjatorem uchwały o nadaniu hali
imienia słynnej siatkarki była sekcja
siatkarska Miejskiego Klubu Sportowego Polonia Świdnica, a ostateczną
decyzję podjęli radni podczas sesji 23
sierpnia. - Halina Aszkiełowicz-Wojno
jako jedyna w historii siatkarka Polonii
Świdnica dostąpiła zaszczytu uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich. Okraszonych zresztą brązowym medalem w
Meksyku w 1968 roku. Poza nadaniem
imienia samej hali, planujemy także
utworzenie specjalnej gabloty poświęconej Halinie Aszkiełowicz-Wojno oraz
legendarnemu trenerowi Tadeuszowi
Ząbkowi – tłumaczy Grażyna Działowska, prezes MKS Polonia Świdnica.
Halina Aszkiełowicz-Wojno od 1963 r.
była podstawową zawodniczką MKS Polonia Świdnica. Grała na pozycji środkowej
zawodniczki. Trenowała i najlepsze wyniki
osiągała na arenach krajowych i międzynarodowych pod okiem znakomitego
szkoleniowca - Tadeusza Ząbka – legendarnego trenera, twórcy potęgi świdnickiej
siatkówki, współpracownika trenera kadry
narodowej. Razem ze świdnicką drużyną
siatkarek została mistrzynią Polski juniorek w 1964 i 1965 r. Była wicemistrzynią
Europy w 1967 roku, brązową olimpijką z
Meksyku w 1968 r., oraz brązową medalistką Mistrzostw Europy w 1971 r. W 1972
roku przeszła z Polonii do Odry Wrocław,

a w latach 1978-80 reprezentowała barwy
włoskich zespołów Salom Bergamo i Volley Potentino. – Nadając hali imię Haliny Aszkiełowicz-Wojno, oddajemy hołd
szczególnemu obywatelowi Świdnicy,
aby pamięć o niej trwała w kolejnych
pokoleniach mieszkańców – mówi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Po zakończeniu kariery Halina Aszkiełowicz-Wojno propagowała ruch
olimpijski na Dolnym Śląsku. W 2016 r.
została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”.
Polski Komitet Olimpijski, wyróżniając
osiągnięcia Aszkiełowicz-Wojno, umieścił

Foto W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Halina Aszkiełowicz-Wojno
patronem hali na Zawiszowie

48. Konkursu Fair Play
Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Nieprzypadkowo,
uroczystość

nadania imienia hali odbędzie się 22
września, podczas zakończenia Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej im.
Tadeusza Ząbka.
Ak

jej sylwetkę wśród największych gwiazd
polskiego sportu. W Centrum Olimpijskim
im. Jana Pawła II w Warszawie świdniczanka znalazła się w gronie laureatów

Samorząd Świdnicy zajmie się zagospodarowaniem ronda u zbiegu ulic
Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej. Radni zgodzili się na przejęcie
tego zadania od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Uchwałę w sprawie przejęcia przez
miasto Świdnica zarządzania DK nr 35
w zakresie zagospodarowania ronda
podjęli radni podczas sesji 23 sierpnia.
– Droga Krajowa nr 35 jest główną arterią
komunikacyjną miasta, każdego dnia tą
drogą przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów. Dlatego czujemy się w obowiązku zadbać o wygląd ronda na wjeździe
do Świdnicy – uzasadniał Maciej Gleba,
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dyrektor wydziału dróg i infrastruktury
miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe zasady i warunki finansowania zadania zawarte zostaną
w porozumieniu z GDDKiA. Miasto ma
sporządzić projekt zagospodarowania
ronda przy „Kauflandzie”, wykona te prace i przez 3 lata od dokonania nasadzeń
będzie zajmować się bieżącym utrzymaniem ronda. Koszty związane z realizacją
tych zadań w latach 2019-21 nie przekroczą kwoty 72 600 zł.
Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych w 23-osobowej Radzie Miejskiej
Świdnicy.
Ak

reklama
reklama

Foto W. Bąkiewicz / UM Świdnica

reklama

Świdnica zrobi porządek
z rondem przy „Kauflandzie”

reklama

Oferujemy bezpłatną konsultację, diagnostykę
i opiekę lekarza specjalisty
w ramach programów medycznych
osobom chorującym na:
• WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO
• CHOROBĘ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
• ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO
• RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO,
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie
jedną z powyższych chorób,
możesz zakwalifikować się do BEZPŁATNEGO
programu medycznego,
w tym leczenia biologicznego
w Chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację lekarską
Wszelkie informacje i rejestracja pod numerem telefonu 74

Wałbrzych

Kłodzko

A2 CLINIC
ul. Broniewskiego 87a

GLOBE BADANIA
KLINICZNE Spółka z o.o.
ul. Kusocińskiego 3A

www.globebadania.pl

661 89 29
Wrocław

KOMOROWICE
GLOBE - ORTHOS
ul. Wrocławska 2A

/globebadaniakliniczne
6-19.09.2019 r. |
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Strażnicy pomagają, jak mogą
Od 27 lat pracuje w Straży Miejskiej w Świdnicy i jest jedyną kobietą w jednostce, która ma takie doświadczenie w pracy
w mundurze. Grażyna Czerska-Paszkowska została właśnie Super Strażnikiem roku 2019. Razem z kolegami świętowała
28. urodziny świdnickiej straży.
Urodziny Straży Miejskiej
Świdnicka jednostka obchodzi w
tym roku 28. rocznicę swojego powstania. Z tej okazji wręczono awanse wyróżnionym funkcjonariuszom. –
Składam wszystkim i każdemu z osobna najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji naszego święta. Życzę
wam i waszym rodzinom dużo zdrowia,
szczęścia, i spełnienia marzeń, a w sferze zawodowej pełni satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Pamiętajmy,
że głównym przesłaniem naszej pracy
jest służba na rzecz i dobro społeczności lokalnej. Sercem każdej organizacji
są ludzie. Tak i u nas, aby profesjonalnie
wykonywać służbę, potrzebni są odpowiedni funkcjonariusze. Jestem przekonany, że taką właśnie załogę tworzymy,
i że po wielu latach naszej codziennej
służby jesteśmy postrzegani jako niezbędne ogniwo w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa – mówił
podczas jubileuszowej uroczystości
w sali narad USC komendant świdnickiej Straży Miejskiej Marek Fiłonowicz.

111 strażników w 28 lat
Wyróżnienia i awanse w Straży
- Inspektor Adam Czajkowski
awansował na stopień starszego
inspektora w Referacie Centrum
Kierowania;
- Inspektor Jarosław Liczbiński awansował na stopień starszego inspektora w Referacie
Centrum Kierowania;
- Inspektor Andrzej Grądowy
awansował na stopień starszego inspektora w Referacie Służby
Patrolowej;
- Młodszy specjalista Jarosław Grzymek awansował na stopień specjalisty w Referacie Służby Patrolowej;
- Starszy strażnik Dorota Mozol awansowała na stopień młodszego specjalisty w Referacie
Służby Patrolowej;
- Aplikant Alina Niemczykowska–Hromadiuk awansowała na
stopień młodszego strażnika w
Referacie Służby Patrolowej;
- Aplikant Dawid Lubczyński
awansował na stopień młodszego strażnika w Referacie Służby
Patrolowej;
- Aplikant Paweł Kaczorowski
awansował na stopień młodszego strażnika w Referacie Służby
Patrolowej.
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W ciągu 28 lat w komendzie SM
pracowało łącznie 111 osób. Obecnie
jednostka zatrudnia 35 funkcjonariuszy. Wśród załogi nie ma już poprzedniego komendanta SM – Jana Łętowskiego - 11 sierpnia minęła pierwsza
rocznica jego śmierci, ale podczas
urodzinowych obchodów nie zabrakło wspomnień także o byłym komendancie.
Święto Straży było też okazją do
życzeń i podziękowań. - Jesteście jednostką, która pojmuje swoją pracę jako
służbę i misję. Bo to jest dużo więcej
niż tylko wykonywać swoje podstawowe obowiązki od godziny do godziny.
Pracujecie nie tylko ponad tę normę,
ale z o wiele większym zaangażowaniem i z takimi emocjami, o jakie was

foto: Daniel Gębala

Grażyna Czerska - Paszkowska
przeszła w Świdnicy wszystkie szczeble kariery zawodowej i pełni obecnie
funkcję inspektora dyżurnego Straży
Miejskiej. Na co dzień przyjmuje dziesiątki najróżniejszych zgłoszeń od
mieszkańców. – Na przykład specyficzne zgłoszenia o zachowaniu zwierząt: o ptaku, który stoi na chodniku,
bądź jeżu idącym chwiejnym krokiem
przez park. Wtedy tłumaczę przez telefon zgłaszającemu, w jaki sposób
powinien się zachować. Jednym z naszych codziennych zadań jest również
edukacja – opowiada o kulisach pracy w Straży Miejskiej inspektor Grażyna Czerska-Paszkowska. Zaznacza
także: - Bardzo lubię swoją pracę. Tutaj
ciągle się coś dzieje. Pomagamy ludziom, jak tylko potrafimy.

Podczas 12-godzinnej służby Grażyna odbiera kilkadziesiąt zgłoszeń i zawiadomień od mieszkańców Świdnicy

prosiłam. Pamiętajmy, że w pewnym
sensie jesteście „przedłużeniem Urzędu
Miejskiego”, jesteście „moimi oczami” w
terenie. To, co widzicie podczas patroli,
powinno być przekazywane nam po to,
żeby niektóre sprawy w mieście zmieniać, ulepszać czy naprawiać. Praca
poprzedniego komendanta i obecnego sprawia, że nie jesteście postrzegani przez mieszkańców jako jednostka
represyjna, której należy się bać, lecz
jako funkcjonariusze, którzy są gotowi
do pomocy w różnych trudnych sytuacjach – dziękowała prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.

7-letni Olaf honorowym strażnikiem
Specjalne wyróżnienie honorowego strażnika odebrał Olaf Dziewiczkiewicz. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 8 jest pomysłodawcą akcji
„Posprzątaj po swoim psie”, którą
zaadresował do właścicieli psów,
prosząc o to, aby sprzątali po swoich czworonogach. Olaf namalował
plakat, który dzięki wsparciu Urzędu

Miejskiego w Świdnicy, można było
zobaczyć na ulicach miasta.
– Problem z psimi odchodami na
chodnikach i trawnikach jest dokuczliwy
i znany od dawna. W miejscu, w którym
mieszkamy, jest mały skwerek. Przylegająca do niego boczna uliczka to ulubione
miejsce właścicieli psów i w zasadzie toaleta psów z okolicy. Właściciele nie sprzątają po nich. Czara się przelała, kiedy pies
załatwił się centralnie przed naszą furtką,
a do syna przyjechał kolega. I wysiadł z
samochodu wprost w psią kupę. Wtedy
zaczęliśmy się zastanawiać, jak trafić do
ludzi i przekonać ich do dbania o czystość. I pojawił się pomysł, by Olaf narysował plakat – opowiada Michał Dziewiczkiewicz, tata Olafa.
Rysunek, który powstał, wydrukowano, obłożono folią i powieszono w
kilku miejscach w bliskim sąsiedztwie
zamieszkania chłopca. Potem plakaty
zawisły na ulicach całego miasta.
– Dzięki takim inicjatywom, jak Olafa, miasto staje się czystsze – zapewniał Edward Świątkowski ze świdnickiej Straży.

Olaf Dziewiczkiewicz, pomysłodawca akcji plakatowej „Posprzątaj po swoim psie”, otrzymał specjalne wyróżnienie Honorowego Strażnika Miejskiego.

aktualności

Feeria barw
na koniec
wakacji

foto: D. Gębala

Za nami trzecia edycja świdnickiej Eksplozji Kolorów – imprezy dla
wszystkich, która hucznie kończy
sezon wakacyjny w mieście. W święto wolontariatu i tolerancji nikt nie
przejmował się wyglądem swojej
odzieży, bo świdniczanie uwielbiają
obsypywać się kolorowymi proszkami holi.
Impreza tradycyjnie odbyła się
nad Zalewem Witoszówka w ostatni weekend sierpnia i dała mnóstwo
radości jej uczestnikom. Przy rytmicznej muzyce i pokazach Zumby w
okolicach bosmantu bawiły się setki
roześmianych ludzi. Umorusanych
kolorowymi proszkami małych i dużych spotkać można było potem na
ulicach całego miasta.
Festiwal Kolorów to święto holi
obchodzone przede wszystkim w
Indiach, Nepalu i innych regionach
świata, głównie wśród Hindusów lub
osób pochodzenia indyjskiego. W
ostatnich latach festiwal organizowany jest w wielu regionach Europy
i Ameryki Północnej jako święto miłości i kolorów wiosny. Dla Hindusów
to uroczysty dzień, podczas którego
ludzie wybaczają sobie błędy i zapominają innym wyrządzone krzywdy.
Obrzucają się przy tym kolorowymi
proszkami lub wylewają na siebie farby z wodą, podobnie jak Polacy polewają się wodą w Poniedziałek Wielkanocny.
Przypomnijmy. Głównym organizatorem imprezy jest Młodzieżowa
Rada Miasta Świdnicy przy współpracy z Urzędem Miejskim.
6-19.09.2019 r. |
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Remont basenu odkrytego przy
ul. Śląskiej. Ważne są fakty, nie mity
Kompleks basenów przy ul. Śląskiej jest potrzebny i powstanie – zgodnie z wolą świdniczan i decyzją Rady Miejskiej. Inwestycja jest trudna i nie jest tania, ale Świdnica
potrzebuje takiego obiektu. Wyjaśniamy, gdzie w sprawie
modernizacji obiektu przy Śląskiej z prawdą mija się Bolesław Marciniszyn, były przewodniczący Rady Nadzorczej
Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Po tym, jak po zakończeniu kadencji Bolesław Marciniszyn przestał
pełnić
funkcję
przewodniczącego
Rady Nadzorczej Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
przedstawia w mediach nieprawdę o
inwestycji związanej z kompleksem
basenów odkrytych na terenie OSiR
przy ulicy Śląskiej w Świdnicy.
ROZMOWA Z JACKIEM SOCHACKIM, prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które odpowiada za modernizację
kompleksu basenów przy ul. Śląskiej.

Na ostatniej sesji Rady Miasta wszyscy radni otrzymali
od Pana sprostowanie tekstu
dotyczącego
modernizacji
świdnickiego basenu letniego, który ukazał się w portalu Świdnica24 i zawierał nieprawdziwe informacje. Kiedy
treść sprostowania będą mogli poznać mieszkańcy?

- Gdy zakończy się postępowanie
przed Sądem Okręgowym w Świdnicy,
bo wystąpimy z powództwem o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych
faktów i twierdzeń z tego tekstu. Redakcja odmówiła nam publikacji sprostowania. W treści odmowy można wyczytać,
że nasza prawda jest nieprawdziwa, w
odróżnieniu od prawdy autorki Agnieszki Szymkiewicz i jej źródła informacji –
Bolesława Marciniszyna. Stąd potrzeba
werdyktu sądowego.

Może jako osobie od kilku
lat zaangażowanej w proces
przygotowania tej inwestycji,
brakuje Panu obiektywizmu.
Może czasem warto popatrzeć z boku?

Moje odczucia stały zawsze z boku.
Nie mogę jednak przejść obojętnie wobec podważania kompetencji pracowników ŚPWiK, lekceważenia faktów i
wyciągania wniosków w oparciu o niepełne informacje. Jeśli autorka myli na-

zwy uchwał, aktów prawnych, pisząc, że
„podczas sesji Rady Miejskiej 25 listopada 2016 r. radni 14 głosami, mimo krytyki opozycji, przyjęli wówczas uchwałę
o przekazaniu basenu w zarząd ŚPWiK
i wykonaniu gruntownej przebudowy
obiektu”, a uchwała dotyczyła powierzenia ŚPWiK wykonywania zadania
własnego gminy i taki tytuł nosiła, to tę
informację należy sprostować. Również
tę, że zarząd wynikał z faktu objęcia we
władanie terenu i budynków kąpieliska
na mocy aktu notarialnego z 2 grudnia 2016 r. i normującej obowiązki stron
umowy wykonawczej, zawartej na mocy
uchwały Rady Miasta.
Nie mogę przejść obojętnie wobec
epatowania czytelników wielkimi liczbami, skoro autorka, dysponując zestawieniem rodzajowym wydatków pisze,
że prawie milion złotych kosztowały dotychczas przygotowania do modernizacji kąpieliska, a faktycznie wydatki do 31
maja 2019 r. wyniosły 558.476,67 zł, bo
pani redaktor zapomniała, że wymieniona w zestawieniu pozycja „podatek od
nieruchomości” to kwota, która wpłacana jest przez ŚPWiK do kasy miasta. Zamieszanie w głowach czytelników może
wywołać twierdzenie autorki, że spółka
dokonywała nakładów finansowych i
rzeczowych bez odpowiedniego umocowania. To Rada Miejska Świdnicy dała
nam prawo do aktywności w zakresie
modernizacji kąpieliska. Warto dodać
jeszcze uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników ŚPWiK, która pozwala
zaciągać zobowiązania na modernizację do kwoty 28 mln złotych. Jakiekolwiek umowy zawarte w pierwszym
etapie inwestycji były ściśle związane
z rozpoczęciem procesu pozyskania finansowania zadania w formie emisji
obligacji i obejmowały przygotowanie
biznesplanu, audytu prawnego na styku
spółka-właściciel-bank itp.

Dużo zarzutów pada z ust Bolesława Marciniszyna. Przede
wszystkim o autorytarny sposób pracy nad modernizacją,

ŚPWiK jest gotowe do modernizacji basenu przy Śląskiej. Na zdjęciu (od lewej): Magdalena
Narkowicz, specjalista w dziale inwestycji ŚPWiK, prezes Jacek Sochacki, Agnieszka Prątkilewicz, kierownik działu inwestycji, oraz Zbigniew Skąpski, inspektor nadzoru.

brak kontaktu w tej sprawie z
Radą Nadzorczą, itp.

- Tu też odmówiono nam sprostowania, mimo nieprawdy rozpowszechnianej
przez byłego przewodniczącego Rady
Nadzorczej ŚPWiK. Jeśli Bolesław Marciniszyn twierdzi, że Rada Nadzorcza
spółki ze szczególnym uwzględnieniem
jej przewodniczącego nie zajmowała się
sprawami modernizacji kąpieliska, to jak
te twierdzenia mają się do faktu, że z 17
posiedzeń Rady na dziewięciu omawiane były sprawy związane z modernizacją
basenu? Są na to protokoły nr: 4/2016 z
15 września 2016 r.; nr 1/2017 z 22 marca
2017 r.; nr 2/2017 z 31 maja 2017 r.; nr
3/2017 z 11 lipca 2017 r.; nr 4/2017 z 24
października 2017 r.; nr 1/2018 z 27 lutego 2018 r.; nr 2/2018 z 10 maja 2018 r.;
nr 1/2019 z 19 marca 2019 r.; nr 2/2019
z 21 maja 2019 r.)? Na dokumentach
tych widnieje podpis Bolesława Marciniszyna, a w treści znajdują się kwestie
modernizacji, często podnoszone przez
niego samego. Bolesław Marciniszyn
twierdzi także, że nie sprawował nadzoru nad przygotowaniami do inwestycji,
a jego uwagi nie były przyjmowane, co
skutkowało według niego tym, że „projekt podstawowy został przygotowany
źle i zakończył się klapą”. Mamy liczne
notatki i stenogramy dźwiękowe ze spotkań, gdzie odnotowane są zarówno
udział pana Marciniszyna, jak i podnoszone przez niego kwestie. Zresztą zainteresowanie osobiste pana Marciniszyna zaczęło się dużo wcześniej, bo już w
2015 roku, kiedy jego firma w pierwszym
etapie modernizacji, na zlecenie miasta,
za ponad 43 tysiące złotych wyremontowała istniejącą stację uzdatniania wody.
Czyniąc to zresztą w taki sposób, że stacja ta dziś nie zdaje egzaminu.

foto: D. Gębala

Inni członkowie Rady podzielają opinie Bolesława Marciniszyna?

Basen przy ul. Śląskiej ma już ponad 100 lat - jest wyeksploatowany i daleko mu do nowoczesnych obiektów w Polsce.
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- Można ich spytać, podobnie tak
jak mogła to zrobić Agnieszka Szymkiewicz, autorka nierzetelnego tekstu.
Rada jest organem kontrolnym, działającym w imieniu właściciela. Ma konkretne kompetencje, także w wypadku
realizacji umowy wykonawczej zawartej
z miastem w związku z przejęciem przez
ŚPWiK modernizacji basenu. Do kompe-

tencji Rady należało wskazanie audytora, który sprawdzi rozliczenia z miastem
nakładów ponoszonych przez ŚPWiK.
Kierujący pracami Rady przewodniczący nie dotrzymał terminu, audytora wyłoniło miasto, a przewodniczący Rady
własną nieudolność i brak kompetencji
obrócił w zarzut skierowany do mnie,
że podpisałem zlecenie audytu z firmą
wskazaną zgodnie z umową przez jej
drugą stronę – miasto.

Kto obecnie pracuje nad
przygotowaniem inwestycji
modernizacji basenu?

- Spółka ma swoją specyfikę mocno
osadzoną w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku sprawą zajmuje się
siedmioosobowy dział inwestycji spółki, kierowany przez fachowca, panią
Agnieszkę Prątkielewicz. I to ten zespół
po wielu miesiącach dokładnej analizy
pierwszego projektu, po licznych poprawkach i po pierwszym nieudanym
przetargu, zasugerował konieczność
odłożenia tego projektu, zmiany formuły przetargu i korekty zakresu remontu
m.in.w zakresie technologii uzdatniania wody czy zmian w wielkości niecek.
Inżynierowie ŚPWiK wzięli tu przede
wszystkim późniejsze koszty eksploatacji obiektu, co nie do końca zostało
ujęte przy przygotowaniu poprzedniego
projektu. Zwróciliśmy się do specjalistów z branży, którzy w rzeczywistości
projektowali, budowali i eksploatowali
letnie baseny i jako wypadkowa ich doświadczeń i naszych oczekiwań powstał
program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę ostatniego przetargu.
Zespół został wsparty przez specjalistę
ds. przetargów, gdyż uznałem, że potrzebne jest wzmocnienie naszych zasobów z uwagi na niespotykaną w historii
firmy skalę inwestycji oraz wyraźnie sektorową specyfikę organizowanych przez
nas do tej pory przetargów. Dodatkowo,
jako warunek umowy na emisję obligacji przez bank, zawarliśmy umowę ze
wskazaną przez bank kancelarią prawną, która na bieżąco prowadzi monitoring naszych działań, sytuacji finansowej, prawnej etc.
Nie wiem, którego fachowca miałem – zdaniem Bolesława Marciniszyna
- odsunąć od prac nad modernizacją

aktualności

Możliwe
atrakcje przy
Śląskiej

Balon wodny

Były przewodniczący mówi,
że wartości są za wysokie i że
modernizację basenu można
wykonać za 22 mln złotych.

- To sytuacja na rynku mówi, że tezę
Bolesława Marciniszyna, iż modernizację o podobnej skali można wykonać
za 22 mln złotych, należy zakwalifikować do mitów. I jest to bardzo delikatne
określenie, nie chcę bowiem – w przeciwieństwie do byłego przewodniczącego
– sprowadzać polemiki do poziomu urągającemu osobie na poziomie. Modernizacja kąpieliska przy ul. Wejherowskiej
we Wrocławiu kosztowała cztery razy
tyle niż pierwotnie planowano. Przy szacunkach nie przekraczających 35 mln zł
ostateczna cena wykonawcy wyniosła
ponad 100 mln złotych. W Katowicach
budowane są trzy kryte baseny dwudziestopięciometrowe po 30 mln każdy.
Nasz kompleks to nie tylko 25-metrowy
basen, ale i pozostałe niecki, które chcemy wykonać w stalowych okładzinach,

Kula generująca fale i sztuczna rzeka

Zjeżdżalnia rurowa

trwałych, estetycznych i higienicznych.
A do tego mnóstwo tak oczekiwanych
atrakcji nie tylko dla najmłodszych. To
ogromna i bardzo potrzebna inwestycja.
Przypomnę, że to sami świdniczanie zdecydowali o remoncie basenu, wskazując
modernizację w budżecie obywatelskim.
Teraz, przy długich i upalnych latach, są
dni, że kompleks, choć stary i pozostawia-

jący wiele do życzenia, odwiedza trzy tysiące osób dziennie! Basen ma blisko 100
lat i już czas, by go unowocześnić.

jestem przekonany, że wyłoni on wykonawcę modernizacji miejskiego kąpieliska. Wyszliśmy z założenia, że jeśli w
kraju nie ma wykonawców, to poszukamy ich poza granicami. Jednak przetarg
europejski oznacza konieczność olbrzymiej precyzji, stąd w tej chwili cyzelujemy wszystkie zapisy jego warunków.
Rozmawiał Tomasz Janowski

- Jestem optymistą. Przygotowujemy
właśnie przetarg o zasięgu europejskim i

DIETA SENIORA

Za kilka tygodni rozpoczną się
XIV świdnickie Dni Seniora.

specjalisty, jak dbać o stopy oraz skorzystać z profesjonalnego pedicure.
Zapraszam we wrześniu na bezpłatne konsultacje-oczywiście po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr.
603 381 381

Dla wszystkich, którzy
skorzystają
z pełnego
zabiegu
pedicure, bezpłatny
profesjonalny zabieg parafinowy na ręce
gratis! Zabieg o
wartości 20 zł!
Tylko we wrześniu na
hasło: MOJA ŚWIDNICA
Od maja zapraszamy do
Salonu Podologicznego „Happy Feet”
Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica
tel. 603 381 381

artykuł promocyjny

Co zatem robić?
P r z e d e
wszystkim
ograniczyć chodzenie w
klapkach, bo serwujemy sobie tarcie i ciągły
peeling piaskiem i kurzem.
Ograniczmy tarki, a pumeksy wyrzućcie do kosza, bo to siedlisko licznych
kolonii bakterii. Nawilżajcie stopy regularnie dobrym kremem, nie koniecznie
z mocznikiem 30%, bo to mit, że tylko
mocznik nawilża, a wręcz 30% działa
złuszczająco. Warto też pomyśleć o wizycie u podologa, zasięgnąć informacji u

Żagiel solarny

Jakie będą dalsze losy inwestycji?

Początek roku szkolnego wcale nie
oznacza końca lata. Przeciwnie, mamy
nadzieję, że piękna, ciepła aura zostanie z nami jeszcze dłuższą chwilę.
Plaża + piasek = gładkie stopy...?
To mit. Nie u każdego tak to zadziała.
Nie wracamy z wakacji ze stopami jak u
niemowlaka... Przeciwnie, po upalnym
lecie większość ma problem ze stopami.
Niemowlę nie chodzi w klapkach, które robią klap, klap, klap i odbijają się od
pięt jak piłeczka. To niemowlę w ogóle
nie chodzi, dlatego nie ma problemu z
rogowaceniem stóp, w przeciwieństwie
do właściciela stóp w wieku 30, 40, 50,
czy 60 lat. Całe życie pracujemy na to,
jak wygląda skóra na naszych stopach.
Na stan naszych stóp
i powstawanie zrogowaceń wpływ ma
także nasza waga.
Nie oszukujmy się,
jeśli ktoś z wagi
50 kg przeskoczy
na 80 czy więcej,
zwiększa przyciąganie ziemskie.

Altana

Właściwe żywienie seniora powinno uwzględniać wszystkie problemy towarzyszące wiekowi podeszłemu, jak spowolnienie przemiany
materii, pogorszenie funkcji trawienia i wchłaniania, zapobieganie odwodnieniu, nadwadze,
demencji starczej.
Wyraźne objawy starzenia się zaczynają występować po 60. roku życia. Na skutek zmniejszenia się ogólnej aktywności fizycznej zapotrzebowanie na energię obniża się średnio o
16%, co w konsekwencji prowadzi do stopniowego wzrostu wagi.
Nadwaga
Umiarkowana aktywność fizyczna poprawia
ogólną sprawność ruchową i przeciwdziała
utracie mięśni, zmniejsza ryzyko obniżenia
gęstości mineralnej kości i innych zaburzeń.
Zaleca się zwiększenie spożycia pełnowartościowego białka jak chude mięsa, nabiał, jaja,
ryby, kasze, pełnoziarniste zboża, suplementacja witaminy D i wapnia.
Odwodnienie
Dziennie zapotrzebowanie na wodę w wieku
senioralnym wynosi 25 – 35 ml/ kg m.c./d i zależy od aktywności fizycznej, temperatury, wilgotności powietrza, rodzaju pożywienia. Osoba
ważąca 70 kg powinna zatem wypijać ok 2 litrów
płynów dziennie. Seniorom z nadciśnieniem
tętniczym i cukrzycą zaleca się wybierać wody
źródlane z niską zawartością sodu, ok. 2-4 mg/l.
Osteoporoza
Wraz z wiekiem zmniejsza się wchłanianie nie
tylko białka, ale również wapnia w przewodzie
pokarmowym. Dlatego istotne jest spożywanie produktów zawierających białko, wapń i
suplementacja witaminy D. Oprócz produktów
pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim
nabiału, należy wprowadzać do diety tłuszcze
omega 3, jak ryby, przede wszystkim szprotki,
sardynki, które równocześnie są źródłem wapnia, oleje roślinne: rzepakowy, lniany, oliwę z
oliwek, ziarna i nasiona.
Czynnikami żywieniowymi zmniejszającymi
masę kostną są nadmiar soli w diecie, kofeina
i alkohol.

Zaparcia
Zaleca się jeść regularnie mniejsze porcje,
zwiększyć ilości wypijanych płynów.
Codziennie spożyć kilka orzechów i małą porcję nasion (pestki dyni, słonecznika, siemię
lniane, ziarna ostropestu itp.), łącznie 2 łyżki;
wybieramy nasiona i orzechy świeże - bez soli,
nie prażone. Zwiększyć ilość błonnika w diecie
(warzywa, produkty pełnoziarniste, razowe).
Zadbać o odpowiednią aktywność fizyczną.
W zaleceniach żywieniowych dla seniora
przede wszystkim należy uwzględnić obecność chorób przewlekłych, które mogą istotnie zmieniać zapotrzebowanie na niektóre
składniki odżywcze, jak cukrzyca, choroba
niedokrwienna serca i zaburzenia lipidowe,
niewydolność nerek, niedokrwistość.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
ŚWIDNICA
6-19.09.2019 r. |
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basenu. Chyba ma siebie na myśli i to
prawda, bo nie mogłem tolerować jego
wtrącania się w liczne sprawy spółki na
poziomie operacyjnym, a on nie chciał
zrozumieć, że jako członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się bieżącym zarządzaniem spółką i wchodzić w
kompetencje kadry kierowniczej.
Nie można nikomu uczynić zarzutu z
tego, że na ostatni przetarg nie wpłynęła
żadna oferta: tak działa rynek i mogło
akurat w tym momencie zabraknąć firm
skłonnych się podjąć modernizacji na
przedstawionych warunkach. Inne miasta, jak choćby Jawor czy Legnica, wyłoniły wykonawców przy trzeciej czy nawet
piątej próbie. Firm specjalizujących się w
budowie i modernizacji basenów nie ma
wiele. Zmiany na rynku budowlanym,
wzrost cen stali, wpływają niestety na
zwiększenie kosztów zadania.
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Kolejny park do odnowy
Ponad 7 mln zł otrzyma Świdnica na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzie to kolejne zielone miejsce, po
Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego,
które doczeka się gruntownej modernizacji. Nie ma powodów do niepokoju: większość zaniedbanych drzew czeka
pielęgnacja. Wycięte zostaną tylko te, którym nie można już
pomóc.
Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego to, według złożonego projektu, ok.
9 mln 200 tys. złotych. 7 mln zł dofinansowania pochodzić będzie z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIŚ). Inwestycja obejmie
całą powierzchnię Parku Młodzieżowego, czyli prawie 11 hektarów w centrum
miasta. Przygotowana koncepcja zakłada odtworzenie cennego historycznego
i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia
drzew i krzewów. W planach jest również
utworzenie polany wypoczynkowej.
- Władze miasta chcą także odbudować słynną wieżyczkę i fontannę, co
niestety według założeń POIŚ nie może
zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny
koszt – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Park Młodzieżowy wpisany jest do
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rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego wszystkie prowadzone prace oraz przygotowane dokumenty
i projekty wymagają zezwoleń i decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Otrzymaliśmy już decyzję konserwatora na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na około 700 drzewach. Pozwoli
to nam na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania – mówi
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i
Infrastruktury Miejskiej.
Przygotowana inwentaryzacja dendrologiczna zawiera szczegółową specyfikację 2500 drzew i krzewów w Parku
Młodzieżowym, które są geodezyjnie
zlokalizowane, ponumerowane, gatunkowo oznaczone i pomierzone. Wszystkie drzewa podlegające jakiejkolwiek
ingerencji ujęte są w zestawieniu. Zanim
cokolwiek się z nimi stanie, musi się na to
zgodzić konserwator zabytków.
Ponad połowa starych, cennych, a

Rewitalizacja Parku Młodzieżowego przewiduje zachowanie leśnego charakteru tego obszaru.
Pojawią się też nowe nasadzenia drzew i krzewów.

często już niebezpiecznych dla przechodniów drzew planowana jest do pielęgnacji i zabezpieczeń mechanicznych
koron poprzez tzw. wiązania linowe.
Usunięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu lub są w złym stanie sanitarnym również poprzedzone zostanie
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
- Konsekwentnie i starannie realizujemy plan „zielonej strategii” dla naszego
miasta. Działania rewitalizacyjne w Parku Młodzieżowym nie będą odbiegać od
tych, którym poddany został Park gen.
Władysława Sikorskiego. Zachowany zostanie historyczny wizerunek tego miejsca
– zapewnia prezydent Świdnicy, Beata
Moskal – Słaniewska.

Obecnie trwają również uzgodnienia
projektów branżowych, które muszą być
spójne z projektem zieleni niskiej. Wykonywana jest dokumentacja techniczna,
czyli:
- projekt układu przestrzennego i komunikacji - przebieg dróg i ścieżek parkowych;
- wybór typu nawierzchni układu komunikacyjnego;
- uzgodnienia rodzajów elementów tzw.
małej architektury, oznakowania, lokalizacji urządzeń, charakteru i zakresu
oświetlenia, monitoringu, lokalizacji sanitariatów, punktów informacji itp.
Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych
w drzewostanie parkowym planowane
jest późną jesienią.

aktualności

Bilans inwestycji w świdnickich parkach
PARK CENTRALNY
424 chore
i niebezpieczne drzewa
Usunięto:

POSADZONO:

- 175 drzew liściastych
- 110 drzew iglastych
- 50 drzew iglastych karłowatych
- 35382 krzewów liściastych, w tym około
1800 rododendronów i azalii
- 599 krzewów iglastych
- 30723 bylin i paproci
- 5139 pnączy
- założono około 2800 m2 trawników
parkowych

OGRÓD RÓŻANY
41 chore
i niebezpieczne drzewa
Usunięto:

POSADZONO:

- 27 drzew
- 40 krzewów iglastych
- 413 krzewów liściastych (w tym
kilkadziesiąt rododendronów)
- 12 krzewów liściastych form piennych
- 4 052 krzewów żywopłotowych
- 6 roślin wodnych
- 293 bylin
- 3 800 roślin cebulowych
- 16 roślin jednorocznych
- 446 róż
- założono 1390 m2 trawników

PARK

IM. GEN. WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO

410 chore
i niebezpieczne drzewa
Usunięto:

POSADZONO:

- 123 drzewa
- 2912 krzewów
- założono 20 407 m2 trawników parkowych
- odtworzono 10 000 m2 runa parkowego

6-19.09.2019 r. |
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

tel. 74 641 92 03, 74 641 92 25
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

reklama

Centrum Meblowe MEBEL-STYL
ul. Spacerowa 2-4, 58-100 Świdnica
Tel. 748 578 191
Email: kontakt@mebelsty.pl
www.mebelstyl.pl

STUDIUJ Z NAMI

PRACA OPIEKUN
SENIORÓW W
NIEMCZECH

www.pwsz.com.pl

Rekrutacja trwa
do 20 września 2019 r.

reklama

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
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ATRAKCYJNE ZAROBKI
DOPASOWANE KONTRAKTY
SPRAWDZONE ZLECENIA
OPIEKA KOORDYNATORÓW 24/7
UBEZPIECZENIE
KURSY I SZKOLENIA
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I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W
TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

reklama

reklama

ZADZWOŃ: 509 892 301

kultura

WYPOŻYCZALNIA
DLA DOROSŁYCH
POLECA!

Świdniczanie
lubią czytać

Trwa zbiórka
nakrętek dla Mai

Co chwilę eksperci oznajmiają koniec ery książek i upadek czytelnictwa.
Niektórzy żartują wręcz, że mamy więcej pisarzy niż czytelników. Tymczasem
w Świdnicy tylko w okresie wakacyjnym bibliotekę odwiedziło prawie 15
tysięcy osób.
W lipcu i sierpniu wypożyczono 30
tys. 500 książek i zbiorów multimedialnych. - Parafrazując powiedzenie, jesteś
tym, co czytasz. Codziennie dokonujemy wyborów, co zjemy, w co się ubierzemy, jaki film obejrzymy. Warto dodać do
tej listy zapytanie, co dzisiaj przeczytamy. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny
i życzymy samych mądrych wyborów,
również tych literackich – mówi Aneta
Madejczyk, kierownik Wypożyczalni dla
Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.

Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Mai Tyczyno,
chorej świdniczanki, która walczy z
wadą genetyczną. M.in. dzięki zbiórce
nakrętek możliwe jest kosztowne
leczenie dziewczynki.
13-letnia Maja zmaga się z wrodzoną wadą genetyczną: delecją długiego
ramienia chromosomu 2. Ma poszerzone
komory boczne mózgowia, wodogłowie,
dysmorfię twarzo-czaszkową, skrócone
kończyny dolne i górne. Dziewczynka
ma także wady słuchu, wzroku, przegrody nosowo-gardłowej, nerek, żołądka.
skrócone kończyny dolne i górne. W dodatku jest opóźniona w rozwoju psycho-ruchowym.
Codziennie rodzice dziecka walczą o
jego jak największą sprawność. Do tego
niezbędna jest kosztowna rehabilitacja
i przeszczepy flory bakteryjnej, które
dziewczynka będzie przechodzić do
końca swojego życia. W sfinansowaniu
leczenia pomagają plastikowe nakrętki.
Dlatego, jeśli masz takie w domu, nie
wyrzucaj ich, tylko przynieś do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy. W wypożyczalni dla dorosłych znajduje się
specjalnie oznaczony kosz na nakrętki.

Przemoc, wyzwiska i nadużycia seksualne zdają się być zaprzeczeniem idei baletu, jego perfekcji,
delikatności i niewinności. Monia
Sławecka w rozmowach z wychowankami polskich szkół baletowych
pokazuje historie ludzi, obdartych z
pasji, radości z tańca i poczucia własnej wartości. Jakie sekrety skrywają
ściany polskich szkół baletowych?

05.10.2019

16.00

Wypożyczalnia
Multimediów,
MBP w Świdnicy
74 640 09 36

Co? Gdzie? Kiedy?
MBP Świdnica
zaprasza

Pół tysiąca dzieci
na piątkowych
porankach
z biblioteką

Pierwsze szczyty zdobywała w
chustce na głowie, w czasach, gdy
kobiety w górach były traktowane przez wspinaczy jak dodatkowy
plecak. To od niej zaczął się alpinizm kobiecy!

zaprasza
wszystkich
na spotkanie

21.09.2019

sobota

„Kult“ to najdojrzalsza powieść
Łukasza Orbitowskiego, snuta z humorem i czułością. Zbeletryzowana,
ale doskonale udokumentowana
historia oławskich objawień jest tylko pretekstem do fascynującej opowieści o miłości i stracie, lojalności
i próbie zrozumienia najbliższych. O
potrzebie odkupienia win. O cudach
i ich tajemnicy.

godz.:

10.00-14.00

galeria, II piętro

Drugi rok z rzędu Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy zaprosiła najmłodszych do wspólnej zabawy w piątkowe
wakacyjne poranki.
„Poranki z biblioteką”, organizowane były w każdy piątek w godzinach od
10.00 do 12.00 na placu z dzikami. Nie
brakowało gier planszowych, tworzenia
prac artystycznych, czy mini placu zabaw dla najmłodszych.
Łącznie w dziewięciu spotkaniach
wzięło udział 550 dzieci.

06.09.2019, 12.00-13.00, Narodowe Czytanie, MBP w Świdnicy, wstęp wolny
13.09.2019, 18.00, wernisaż pokonkursowej wystawy „XXV MIĘDZYNARODOWY
KONKURS FOTOGRAFII ZESTAW – ŚWIDNICA 2019” – 32. DNI FOTOGRAFII –
ŚWIDNICA 2019, MBP w Świdnicy, wstęp
wolny
07.09.2019 r. g. 9.00 Wystawa „Sławni Polacy z Kresów” (wybór)
14.09.2019 r. g. 10.00 warsztaty taneczne,
które poprowadzi Olimpia Kuzio (zapisy pod
nr tel. 74/640-09-37)
g. 11.00 spacer tematyczny po bibliotece,
który poprowadzi legendarny Cysters ; g.
12.00 pokaz i degustacja kuchni kresowej,
spotkanie poprowadzi laureat programu
MasterChef Krzysztof Bigus
16.09.2019, 16.00, Wokół książki – warsztaty literacko plastyczne, MBP w Świdnicy,
wstęp wolny – obowiązują zapisy
17.09.2019, 16.00, Baśniolandia – zajęcia
dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, wstęp
wolny
17.09.2019, 16.00, Baśniolandia Junior –
zajęcia dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, wstęp wolny
21.09.2019, 10.00-14.00 – spotkanie
Klubu gier planszowych KOSTKA, wstęp
wolny
23.09.2019, 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, MBP w Świdnicy, wstęp
wolny
24.09.2019, 16.00, Baśniolandia – zajęcia
dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, wstęp
wolny
24.09.2019, 16.00, Baśniolandia Junior –
zajęcia dla najmłodszych, wstęp wolny,
MBP w Świdnicy
25.09.2019, 16.00, ABECADŁO – zajęcia
adaptacyjne dla najmłodszych, MBP w
Świdnicy, wstęp wolny – obowiązują zapisy
28.09.2019, 12.00-14.00, Wykład Prof.
Kocura, wstęp wolny

zagrajmy razem | dołącz do klubu
6-19.09.2019 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
7 września, godz. 19.00
Jam Session z zespołem Luna Park
Powakacyjną reaktywację Klubu Bolko
zaczniemy od jam session, który poprowadzi
zespół Luna Park. Za ich sprawą na pierwszy
plan wysuną się funkowe brzmienia, ale tradycyjnie też każdy miłośnik blusa czy rocka
będzie mógł przyłączyć się do grania i zaprezentować swoje umiejętności na scenie!
O zespole prowadzącym: Początki Luna
Park sięgają roku 2014. Przez te wszystkie lata
zmieniali się muzycy, a co za tym idzie stylistyka zespołu. Dlatego oprócz ścisłego założenia
wykonywania muzyki pop-funk, zespół otarł
się też tradycyjny rock oraz fusion-jazz.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, wstęp
wolny

13 września, godz. 18.00
Konkurs Fotografii ,,Zestaw — Świdnica
2019”: wręczenie nagród oraz wernisaż
wystawy
„Zestaw 2019” to zarówno fotograficzna
rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy,
ważne problemy społeczne, osobisty stosunek autora do rzeczywistości, reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. To także
poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi,
myśli, doznań, wrażeń, rozważania formalne,
poszukiwania w obszarach struktury obrazu
fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, wstęp wolny

12 września, godz. 18.00
Inauguracja sezonu kulturalnego: recital
Andrzeja Poniedzielskiego
„Monday-Day — Live?”
Inauguracja
sezonu
kulturalnego
2019/2020 w Świdnicy. To święto świdnickiej
kultury - dzień, w którym uhonorowane zostaną osoby, które swoją pasją i pracą przyczyniają się do tego, że kultura w naszym mieście
może tak bujnie się rozwijać. Odbędzie się z tej
okazji przyznanie nagród prezydenta Świdnicy
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz wręczenie statuetek Mecenas Kultury. Po
części oficjalnej na scenie pojawi się Andrzej
Poniedzielski ze swoim programem „Monday-Day — Live?”, który powstał przy okazji
podwójnego jubileuszu: 60. urodzin artysty i
40-lecia pracy artystycznej. To z jednej strony
artystyczny wieczór wspomnień, a z drugiej
pełna niespodzianek improwizacja na tematy
bieżące. Artysta zmierzy się z upływającym
czasem w występie pełnym wzruszeń, dowcipu i radości zapasów nieprzebranych.
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, bilety: 30 zł (przedsprzedaż) /
40 zł (w dniu koncertu)

14 września, godz. 10.00 (start) - 22.00 (finisz)
Fotomaraton
W „Fotomaratonie” może wziąć udział
każdy fotografujący aparatem cyfrowym. Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin
12 zadanych tematów fotograficznych. Liczy
się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat. Ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac
odbędzie się 15 września r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, udział: 40 zł
14 września, godz. 18.00
Artur Andrus „Sokratesa 18”
— recital kabaretowy na rzecz budowy
świdnickiego hospicjum
Koncert Artura Andrusa to pierwszy krok
na drodze do budowy hospicjum stacjonarnego oraz podziękowanie dla wszystkich
dotychczasowych darczyńców i przyjaciół
hospicjum w Świdnicy. Dochód ze sprzedaży
biletów na recital Artura Andrusa będzie przeznaczony właśnie na budowę hospicjum w
Świdnicy. Więcej o koncercie s. nr 17.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: norm.
100 zł, seniorzy 85 zł

21 września, godz. 18.00
Ze Straussem przez Wiedeń
„Ze Straussem przez Wiedeń” to spotkanie z mistrzami opery i operetki – Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem
walca – Straussem. Goście usłyszą najbardziej znane i lubiane arie i duety, jak: „Wielka
sława to żart”, „Usta milczą, dusza śpiewa”,
„Twoim jest serce me”, „W rytm walczyka” w
wykonaniu utalentowanych młodych artystów – laureatów prestiżowych konkursów,
koncertujących na co dzień w Polsce, jak i za
granicą.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł
21 września, godz. 20.00
Recenzje Muzyczne: Meek, Oh Why?
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki któremu recenzje widzów
mają wpływ na repertuar ŚOK! Koncert
odbędzie się dzięki recenzji albumu „Rękopisy nie płoną” napisanej i przesłanej
przez Szymona Kubatka. Jego tekst zajął
8. miejsce w rankingu ŚOK.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety:
15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł (w dniu koncertu)
25—28 września
Czas na teatr
To cykl wydarzeń artystycznych:
warsztaty, pokazy, spacery tematyczne,
spotkania autorskie, dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.: w miejscach dziedzictwa kulturowego, w placówkach edukacyjnych, salach Świdnickiego Ośrodka
Kultury, ale także w przestrzeni publicznej.
Wszystko po to, aby promować propozycje artystyczne jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych form aktywności
propagowanych przez kulturę masową,
rozwijać kompetencje kulturalne odbiorców sztuki oraz zdobywać pozytywne
doświadczenia w kontakcie z kulturą.

Szczegółowy program znajduje się na
stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury. Na
wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
27 września, godz. 19.00
Metalowy piątek w Klubie Bolko
Wystąpią zespoły polecane przez muzyków Collision / Disorder / Plethora. Oprócz ich
własnych nagrań, usłyszycie też m.in. grupy:
Behemoth / Jinjer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla Veneda / Nightwish / Rammstein /
Vader / Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca Johnny Trzy Palce).
Kogo jeszcze chcielibyście usłyszeć
w tym zestawie? Piszcie na maila truskawka@sok.com.pl z tematem „Metalowy piątek”. Pierwszeństwo na playliście dostaną
zespoły z Polski (im nowszy album, tym
lepiej), ale wszystkie propozycje będą rozpatrzone.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, wstęp
wolny
28 września, godz. 16.00
Teatr na czasie: „Och, Emil”
— spektakl familijny
Spektakl familijny „Och, Emil”, w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
powstał na podstawie znanej powieści
Astrid Lindgren „Emil ze Smalandii”. Opowiada o przygodach radosnego, rezolutnego i odważnego chłopca, który marzy o
tym, by stać się dorosłym. Niesforny Emil
nieustannie zaskakuje swoją rodzinę nowymi pomysłami. Chce być żołnierzem,
„szybkobiegaczem”, „wszystkozjadaczem”,
strażakiem, lekarzem… Jak każde wszędobylskie dziecko, jest ciekawy świata,
pragnie wchłonąć go jak najwięcej, ale
pomimo dobrych chęci, często popada w
tarapaty. Jest przy tym mądrym dzieckiem
i w efekcie swoich zmagań zdaje sobie
sprawę, że nic nie osiągnie bez szkoły.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
10 zł

Z ekologią za pan brat
Propagowanie świadomych i przemyślanych zakupów, poszerzanie elementarnej wiedzy o ekologii - to cele pierwszej edycji EKOpikniku – Spaceru Ekologicznego, który odbył się w Świdnicy.
Głównym organizatorem ekologicznego pikniku, który odbył się w sobotę,
31 sierpnia, była Inicjatywa Ekologiczne
Podziemie. To grupa świdnickich aktywistów, którzy poprzez edukację chcą inspirować ludzi do zmiany nawyków, pokazywać i promować ekologiczne rozwiązania w życiu codziennym i biznesie.
- Ekologia jest nauką, z którą powin-

niśmy jak najszybciej się zaprzyjaźnić,
jeśli zależy nam na losie naszej planety –
przekonują organizatorzy.
– Pierwsza edycja EKOpikniku zakończyła się ogromnym sukcesem – mówi
wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski.. - Dopisała bardzo wysoka frekwencja. Widać, że temat ekologii nie jest
obcy mieszkańcom Świdnicy. Poruszyliśmy szereg ważnych tematów, wystawcy
promowali zdrową żywność, a uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i
przemyśleniami – dodaje.
foto: D. Gębala
W akcję zaangażowało się kilkadziesiąt lokalnych firm.

Pasjonaci z chęcią dzieli się tajnikami swojej ekologicznej działalności.
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Ciekawą alternatywą była gra miejska przygotowana przez Sportowy Klub Taekwon-do Tiger

aktualności

Artur Andrus wystąpi dla świdnickiego hospicjum
RMF Classic. W Świdnicy wystąpi z recitalem kabaretowym „Sokratesa 18”.
Usłyszymy znane, lubiane utwory, będące niekwestionowanymi przebojami
piosenki kabaretowej. Pojawią się także
nowe, pochodzące z premierowego
albumu pt. „Sokratesa 18”. To utwory o podróżach – dalekich i bliskich. O
miejscach, w których autor był i takich,
w których go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach własnych
i cudzych, przeżytych, zauważonych,
zasłyszanych i zmyślonych. Piosenki
będą przeplatane wierszami, humorystycznymi komentarzami i anegdotami.
Arturowi Andrusowi będą towarzyszyć muzycy: Wojciech Stec (for-

tepian, gitara), Łukasz Borowiecki
(kontrabas,
akordeon),
Łukasz
Poprawski (saksofony, klarnet) oraz
Paweł Żejmo (perkusja).
Koncert odbędzie się 14 września
(sobota) o godz. 18.00 w świdnickim
teatrze. Bilety można kupić w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43, boczne wejście) od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
16.00 oraz w Galerii Fotografii (Rynek
44) w godzinach jej otwarcia (wt.-pt. w
godz. 14.00 –18.00, sob. 12.00–16.00)
oraz online na stronie www.sok.com.
pl. Bilet normalny kosztuje 100 złotych, dla seniorów 85 zł.
Ak

karz, poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy, komentator „Szkła
kontaktowego” w telewizji TVN24. Do
listopada 2017 r. był redaktorem „Akademii rozrywki” w „Trójce” Polskiego
Radia, teraz współpracuje z radiem

reklama

Hospicjum w Świdnicy działa już 25 lat.
Pomaga chorym na
raka i robi to bezpłatnie
dzięki wsparciu mieszkańców. – Chcemy się
spotkać na koncercie
Artura Andrusa, aby podziękować za okazane
serce i poznać wszystkich
naszych przyjaciół. To
wydarzenie będzie wyjątkowe również dlatego,
że dochód ze sprzedaży
biletów przeznaczony jest
na budowę hospicjum
stacjonarnego
–
mówi Joanna Gadzińska, prezes Hospicjum
w Świdnicy. – Chcemy
stworzyć miejsce, w którym zapewnimy potrzebującym całodobową opiekę w chorobie, w którym
każdy będzie się czuł jak w domu,
wśród bliskich.
Na rzecz świdnickiego hospicjum wystąpi Artur Andrus - dzienni-

Foto: materiały promocyjne organizatora

Można jeszcze kupić
bilety na występ Artura
Andrusa w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Całkowity dochód z imprezy trafi
na budowę hospicjum stacjonarnego w Świdnicy.

Zupełnie
nowa Honda

Hybryda
pełna emocji

ROZDAJEMY BONY
ZA PARAGONY
2 - 7 września

Zrób zakupy za min. 100 zł
i odbierz bon o wartości 25 zł*
galeria-swidnicka.pl
6-19.09.2019 r. |
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Model na fotografii to CR-V 2,0 i-MMD Hybrid Executive w kolorze platinum white pearl – Zużycie paliwa i poziom emisji CR-V Hybrid: (WLTP) zakres
5,4-9,0 (l/100 km), CO2 122-205 (g/km); (NEDC) 5,0-5,7 (l/100 km), 113-131 (g/km). Wg szacunkowych wyników testów regulowanych przez EU.
Rzeczywiste zużycie paliwa i poziom emisji moga˛ być różne.

reklama

*szczegóły i regulamin na stronie:
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Chajewski rozbił Orła
Pomocnik Damian Chajewski
zasilił barwy świdnickiego
klubu przychodząc
przed sezonem z Górnika
Wałbrzych.

foto: Daniel Gębala

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica w czwartym meczu sezonu
2019/2020 odnieśli trzecie zwycięstwo. Podopieczni trenera Rafała Markowskiego pokonali na wyjeździe Orła
Ząbkowice Śląskie 1:0. Jedyną bramkę
zdobył Damian Chajewski, dla którego
był to debiutancki gol w lidze w barwach biało-zielonych.
Przed pierwszym gwizdkiem zdecydowanym faworytem tego starcia byli
świdniczanie i jak się okazało, stanęli na
wysokości zadania. Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanych ataków biało-zielonych, którzy przejęli inicjatywę i
szybko chcieli otworzyć wynik meczu.
Blisko trafień do bramki przeciwnika byli
m.in. Roland Emeka John i Marcos Pauli
Baumagrten. Orzeł starał się odgryzać
z pojedynczych kontrataków, jednak na
posterunku był dobrze dysponowany
nasz golkiper Bartłomiej Kot.
Po zmianie stron obraz meczu się
nie zmienił. Stroną przeważającą wciąż
była Polonia-Stal. Po blisko godzinie gry,
świdniczanie dopięli swego. W 58 min.
Daniel Orzechowski po rajdzie prawą
flanką wyłożył piłkę do wbiegającego
w pole karne Damiana Chajewskiego,
który precyzyjnym strzałem pokonał
bramkarza Orła, otwierając wynik spotkania. Biało-zieloni mieli kolejne okazje
do podwyższenia rezultatu, jednak brakowało im skuteczności. W końcówce
mocniej przycisnęli miejscowi, posyłając
kilka wrzutek w pole karne Polonii-Stali. Żadna z nich nie przyniosła im jednak
powodzenia. Tym samym świdniczanie
wywieźli z Ząbkowic komplet cennych
trzech punktów. - Mecz pod nasze dyktando z kilkoma sytuacjami, których nie

powinniśmy zmarnować. Orzeł postawił
trudne warunki, ale osiągnęliśmy cel –
mówił po meczu trener biało-zielonych
Rafał Markowski.
Kolejne spotkanie świdniczanie rozegrają w sobotę, 7 września. Na Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego w
Świdnicy zawita ekipa Wiwy Goszcz.
Daniel Gębala

Orzeł Ząbkowice Śląskie – Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 0:1 (0:0)

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica: B. Kot, Paszkowski, Barros, Orzech, Białas

(76′ Kozachenko), Sowa, Szuba (73′ Szczygieł), Białasik, Baumgarten (46′ Orzechowski),
Chajewski (90′ Krakowski), Emeka (64′ Myrta)
bramki: 58′ 1:0 Chajewski

Komplet wyników 4. kolejki:
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 0:1
Bielawianka Bielawa – Lechia Dzierżoniów 0:1
Orzeł Prusice – Piast Nowa Ruda
Moto-Jelcz Oława – Pogoń Pieszyce 1:0
Wiwa Goszcz – Sokół Marcinkowice 3:1
Unia Bardo – Sokół Wielka Lipa 0:3
Piast Żerniki – GKS Mirków/Długołęka 3:2
LKS Bystrzyca Górna – Polonia Trzebnica 3:2

Terminarz 5. serii gier [7-8 września]:
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – Wiwa Goszcz – sobota, godz. 14:00

reklama

Sokół Wielka Lipa – Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice – Unia Bardo
Polonia Trzebnica – Orzeł Ząbkowice Śląskie
Pogoń Pieszyce – LKS Bystrzyca Górna
Piast Żerniki – Moto-Jelcz Oława
Piast Nowa Ruda – GKS Mirków/Długołęka
Lechia Dzierżoniów – Orzeł Prusice
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Tabela IV ligi dolnośląskiej (grupa wschodnia)
1. Sokół Wielka Lipa
4
10
2. Piast Nowa Ruda
4
9
3. Sokół Marcinkowice
4
9
4. Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
4
9
5. Piast Żerniki
4
9
6. Bielawianka Bielawa
4
7
7. Moto-Jelcz Oława
4
7
8. GKS Mirków/Długołęka
4
6
9. Lechia Dzierżoniów
4
6
10. Unia Bardo
4
5
11. Orzeł Prusice
4
4
12. LKS Bystrzyca Górna
4
3
13. Wiwa Goszcz
4
3
14. Polonia Trzebnica
4
2
15. Orzeł Ząbkowice Śląskie
4
2
16. Pogoń Pieszyce
4
0

3-1-0
3-0-1
3-0-1
3-0-1
3-0-1
2-1-1
2-1-1
2-0-2
2-0-2
1-2-1
1-1-2
1-0-3
1-0-3
0-2-2
0-2-2
0-0-4

sport

Po dwudziestu latach do Świdnicy
wracają Czwartki Lekkoatletyczne.
Pierwsze spotkanie z cyklu bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży
odbędzie się już 12 września o godz.
17.00 na stadionie miejskim.
– Spotkania mają na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży (do lat 17) oraz promowanie zdrowego stylu życia. Nasz piękny,
nowoczesny stadion znakomicie nadaje
się do uprawiania lekkiej atletyki. Mamy
nadzieję, że możliwość sprawdzenia
swoich możliwości w tak wyjątkowym
miejscu będzie magnesem dla młodych
ludzi – zachęcają organizatorzy Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
- Idea organizacji takich zawodów powstała kilka miesięcy temu. Będąc na
jednym z treningów w Jedlinie Zdroju
dowiedzieliśmy się, że z dużym powodzeniem organizują tam spotkania biegowe dla dzieci. Temat podchwyciliśmy
błyskawicznie, bo dlaczego miałoby coś
takiego nie wypalić w Świdnicy? Wciągnęliśmy do współpracy OSiR, Referat
Sportu Urzędu Miasta oraz Powiatowe
Zrzeszenie LZS i na pierwszym spotkaniu niemal natychmiast padł pomysł,
aby spotkania odbywały się w czwartki
i nawiązywały do cyklu czwartków lekkoatletycznych. Zaczynamy od biegów,
ale jeżeli wszystko wypadnie pomyślnie,
będziemy wprowadzać w życie treningi w innych dyscyplinach. Nasz cel jest
prosty: odciągnąć dzieci od telewizorów

i komputerów, by od najmłodszych lat
wpajać ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Przecież sport to zdrowie! –
mówi Jacek Gołębiewski ze Świdnickiej Grupy Biegowej.
W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa cykle po cztery spotkania
każdy. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Terminy kolejnych spotkań w
czwartki zaplanowano na: 12 września,
3 października, 7 listopada, 5 grudnia
(finał cyklu) oraz 5 marca, 2 kwietnia,
7maja, 4 czerwca (finał cyklu). Początek treningów zawsze o godz. 17.00
(zapisy). Start zawodów zaplanowany
jest na godz. 17.30. Czwartki Lekkoatletyczne będą odbywały się bez względu
na warunki atmosferyczne. W okresie
zimowym i w chłodne dni dostępna
będzie szatnia na piętrze lodowiska.
Dzieci do 12. roku życia muszą być w
obecności rodzica lub opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i odbioru
numeru startowego oraz podczas i po
biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat)
zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodzica na bieg. Weryfikacja
dzieci szkolnych odbywać się będzie
za okazaniem legitymacji szkolnej
lub innego dokumentu ze zdjęciem.
Na uczestników, w zależności od ich
wieku, przygotowane będą biegi na
dystansach od 60 do 1200 metrów.
Po zakończonym biegu na każdego
uczestnika czekać będzie słodki poczęstunek. Organizatorzy zapewnią

Domino Street Ball Cup
Po pięcioletniej dominacji wrocławska ekipa Coco Jumbo wreszcie trafiła
na swego pogromcę! Zwycięzcą ósmej
edycji świdnickiego turnieju Domino
Streetball Cup została drużyna zDolny
Śląsk.  

Pierwsze spotkanie w ramach Czwartków Lekkoatletycznych odbędzie się 12 września o godz.
17.00 na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy.

również opiekę medyczną w trakcie
trwania imprezy. Wszyscy uczestnicy,
którzy wystartują w co najmniej trzech
biegach, po zakończeniu cyklu czterech biegów otrzymają pamiątkowy
medal i dyplom oraz wezmą udział w
losowaniu nagród, które odbędzie się
podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają

puchary i nagrody rzeczowe.
Na cykl bezpłatnych zawodów
dla dzieci i młodzieży zapraszają
Świdnicka Grupa Biegowa, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski
w Świdnicy.

Bracia Trybus wracają do gry!

Jumbo oraz zDolny Śląsk. Po zaciętym
i wyrównanym pojedynku lepsza okazała się ekipa zDolnego Śląska, która przerwała pięcioletnią hegemonię
Coco Jumbo w świdnickim turnieju.
Ekipę tegorocznych zwycięzców tworzą w większości gracze, którzy reprezentowali barwy zespołu WKS Śląsk
Wrocław.W turnieju wsadów po raz
kolejny bezkonkurencyjny okazał się
niesamowity Piotr Grabo Grabowski z
Katowic, a z rzutami zza łuku najlepiej
poradził sobie Wiktor Marcinkowski z
drużyny KKS Bejbe.
Daniel Gębala

foto: Daniel Gębala

foto: K. Trybus

W turnieju, który odbył się w niedzielę, 25 sierpnia, wystąpiło 19 drużyn
podzielonych na cztery grupy. Rywalizacja odbyła się systemem każdy z
każdym. Do kolejnej fazy rozgrywek
przechodziły po dwie najlepsze ekipy
z każdej grupy. W ten sposób powstała turniejowa drabinka. Ostatecznie w
wielkim finale spotkały się ekipy Coco

foto: Daniel Gębala

Ruszają Świdnickie
Czwartki Lekkoatletyczne

Z roku na rok poziom sportowy imprezy sukcesywnie wzrasta. Poza ulicznym basketem
na najwyższym poziomie, tradycyjnie nie zabrakło atrakcji dla kibiców w każdym
wieku.

Przed nami 4. Runda Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Dolnego
Śląska na trasach w okolicy Świdnicy.
W stawce ponownie znalazła się świdnicka załoga braci Trybus, którzy po
uszkodzeniu swojego Fiata Cinquecento podczas rajdu w Sobótce zmuszeni
byli do wycofania się z rywalizacji.
Już w najbliższy weekend 7-8 września w Świdnicy rozegrana zostanie 4.
runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Dolnego Śląska. Do rywalizacji
wracają bracia Trybus – świdnicka załoga, która po wypadku podczas rajdu w
Sobótce w maju wystartuje teraz swoim
autem treningowym. Spragnieni sportowej adrenaliny, chcą wrócić do ścigania
od startu na własnym podwórku.
- Bardzo cieszymy się że wracamy
do startów. Dzięki wsparciu sponsorów

udało się dokończyć budowę auta treningowego, którym do końca sezonu
będziemy rywalizować w rajdach na
terenie Dolnego Śląska. Cały czas zbieramy również fundusze na odbudowę
naszego rajdowego Fiata, aby w sezonie 2020 móc ponownie walczyć o tytuł
mistrzów Dolnego Śląska – tłumaczy
Krzysztof Trybus. Przypominamy, że
załoga Krzyszytof/Daniel Trybus to
dwukrotni Mistrzowie Dolnego Śląska
w klasie SK1 do 903 cm3 w sezonach
2017 i 2018.
Start honorowy rajdu odbędzie się
na świdnickim Rynku w sobotę o godzinie 19.00. Załogi wyruszą na trasę rajdu
w niedzielę od godz. 10.00. Odcinki Specjalne będą przebiegać przez Panków
oraz Modliszów.
Daniel Gębala
6-19.09.2019 r. |
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