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Zostawia muzeum w dobrym stanie

str. 6

Od ponad 33 lat kieruje 
Muzeum Dawnego 
Kupiectwa. To pod jego 
skrzydłami placówka 
przeszła remont i 
znacząco się rozwinęła. 
Odchodzący na emeryturę 
Wiesław Rośkowicz od 
zawsze związany jest 
ze Świdnicą i jej życiem 
kulturalnym.

str. 12-13

Świąteczna 
Świdnica

Jarmark bożonarodzeniowy, wystawy, konkursy, wigilia wszystkich świdniczan – to tylko część atrakcji, jakie czekają nas 
przed świętami w Świdnicy. 13 grudnia rozpocznie się Świdnicka Kolęda. 

Mikołaj rozdaje 
prezenty!

Mamy niespodziankę dla czytelników. 
Pierwsze 40 osób, które z bieżącym 
wydaniem biuletynu zgłosi się do 
naszej redakcji (godz. 9.00-14.30), 
otrzyma prezent niespodziankę. 
Zapraszamy!
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Świdnica

- Jak to jest być rodzicem? Wie wie-
lu. Jak to jest być rodzicem zastępczym, 
wiedzą wybrani. –To miłość, której nie da 
się zastąpić – mówi Justyna, która od 
kilkunastu lat tworzy w powiecie świd-
nickim rodzinę zastępczą. Schronienie 
w niej znalazło dziewięcioro dzieci. Na 
podobną pomoc czeka obecnie jesz-
cze czterdzieści sześć.  - To właśnie z 
myślą o nich powstał program. Jego 
podstawowym założeniem jest pozyska-
nie nowych kandydatów do tworzenia 
rodzin. Mamy piąte miejsce w wojewódz-
twie, jeśli chodzi o rodziny zastępcze, ale 
to wciąż za mało rodzin. Dane pokazują, 
że ich liczba stale się zmniejsza i jest to 
problem ogólnopolski – tłumaczyła Ka-
tarzyna Dudkiewicz, rzecznik progra-
mu, podczas konferencji prasowej in-
augurującej program, która odbyła się 
28 listopada w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy. 

Pieczą zastępczą Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie zajmuje się od 

Dramatycznie brakuje 
rodzin zastępczych

2002 r. Przez 17 lat udało się stworzyć 
miejsca w rodzinach zastępczych dla 
349 dzieci. Obecnie na rodziny czeka 46 
dzieci. 

Wsparcie na każdym kroku
Kandydaci, a potem już zawodo-

we rodziny zastępcze na każdym eta-
pie mogą liczyć na pomoc i wsparcie 
pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. - Zależy nam na tym, 
by rodzina, w której znalazło się dziec-
ko ofiarowała mu podobne wartości jak 
zdrowo funkcjonująca rodzina biolo-
giczna – wyjaśnia dyrektor PCPR, Beata 
Galewska. - W tym chcemy towarzyszyć 
rodzinie i ją wspierać. Organizujemy po-
moc psychologiczną, pedagogiczną i 
prawną. Angażujemy naszych kandyda-
tów w szkolenia i warsztaty. Pomagamy 
na wiele sposobów. Żadna z naszych ro-
dzin nie jest pozostawiona sama sobie 
– dodaje. 

46 dzieci z powiatu świdnickiego oczekuje na rodzinę zastępczą. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie urucha-
mia nowy program „Rodzina Zastępcza. Miłość nie do zastąpienia”, aby informować i przekonywać, że warto zostać rodzi-
cem zastępczym i pomagać dzieciom. 

- Dziecko jest najważniejsze, stwa-
rzamy mu bezpieczny dom, rodzinę i opie-
kę do czasu uregulowania jego sytuacji 
prawnej. Dom, w którym jest uśmiech i 
radość oraz kierunek do lepszych zmian. 
By tego dokonać, potrzebujemy pomo-
cy osób zaangażowanych i świadomych 
swojej roli – wyjaśnia Alicja Synowska, 
członek zarządu powiatu świdnickiego. 

Czwartkowa konferencja prasowa 
inauguruje rozpoczęcie programu Ro-
dzina Zastępcza “Miłość nie do zastąpie-
nia”. - To jednak dopiero początek działań 
i stałej współpracy. Już ruszył fanpage 
projektu, na którym zainteresowani co-
dziennie będą znajdować informacje do-
tyczące rodzicielstwa zastępczego oraz 
poznają naszych wyjątkowych – niezastą-
pionych zastępczych. Zaplanowano spo-
tkania z radami pedagogicznymi oraz za-
interesowanymi kandydatami. Nawiązali-
śmy także współpracę z poszczególnymi 
gminami powiatu. To dopiero początek 
naszych działań, o dalszych krokach bę-
dziemy informować na bieżąco – dodaje 
Katarzyna Dudkiewicz. 

Osoby już zainteresowane utworze-
niem rodziny zastępczej mogą kontakto-
wać się z Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie, tel. 74/857-45-23. Ponadto 
podstawowe informacje można uzyskać 
na stronie internetowej www.profesjona-
liscizsercem.pl

Agnieszka Komaniecka

Założenia programu przybliżyli Beata Galewska – dyrektor PCPR, Alicja Synowska – członek 
zarządu powiatu, Piotr Fedorowicz – starosta świdnicki (na zdjęciu od lewej)

- Liczba rodzin zastępczych zmniejsza się i jest to problem ogólnopolski. Dlatego chcemy w 
prosty sposób informować i zachęcać do ich tworzenia – mówiła Katarzyna Dudkiewicz, koor-
dynator programu 
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10 RZECZY, 
KTÓRE MOGĄ ZROBIĆ MĘŻCZYŹNI, 
BY PRZECIWDZIAŁAĆ 
PRZEMOCY WOBEC KOBIET
wg JACKSONA KATZA

1. Przemoc ze względu na płeć dotyczy mężczyzn 
w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-
ekonomicznym.  Traktuj innych mężczyzn jako 
tych, którzy mogą przeciwdziałać przemocy, nie 
tylko jako potencjalnych sprawców. 

2. Jeśli twój brat, przyjaciel, kolega z pracy stosuje 
przemoc wobec swojej partnerki lub innej kobiety 
– nie bądź obojętny. 

3. Miej odwagę przyglądać się swoim zachowaniom. 
Zwracaj uwagę na sytuacje, w których twoje słowa 
lub działania krzywdzą inne osoby. Zauważaj swoje 
seksistowskie lub przemocowe wypowiedzi. Pracuj 
nad tym, by je zmieniać. 

4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą 
przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc. 

5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet 
zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej 
pomocy. 

6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi 
działaniami przyczyniają się do zwalczania 
wszelkich form przemocy ze względu na płeć. 

7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub 
komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem. 

8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj 
artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, 
męskości i przemocy ze względu na płeć. 

9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako 
obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w 
reklamach lub programach telewizyjnych. 

10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym 
mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez 
używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Świdnicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 
ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52; 668-188-858
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Nie ma wątpliwości, że doświad-
czana przemoc niesie za sobą nega-
tywne konsekwencje dla dziecka – za-
burza jego rozwój umysłowy, emocjo-
nalny i społeczny, a skutki przeżytej 
traumy mogą trwać latami. Dlatego 
tak ważne jest zapobieganie przemocy 
wobec dzieci i wczesna identyfikacja 
zagrożeń ich bezpieczeństwa. 

Wyróżnia się 4 rodzaje przemocy 
wobec dziecka: fizyczną, psychiczną, 
wykorzystywanie seksualne i zanie-
dbywanie. Takie usystematyzowanie 
zachowań krzywdzących dziecko po-
maga rejestrować, badać i opisywać ten 
problem. Doświadczenia konkretnego 
dziecka, ofiary przemocy, mają jednak 
najczęściej charakter mieszany. Badania 
wskazują, że zazwyczaj dzieci krzywdzo-
ne przez rodziców, dotknięte są więcej 
niż jednym rodzajem przemocy.

Doświadczanie przemocy przez 
dziecko powoduje trwałe skutki deter-
minujące jego przyszłość. Każdej karze 
towarzyszy dyskomfort i cierpienie psy-
chiczne. Takie są konsekwencje zadawa-
nia dziecku cierpienia przez osobę dla 
niego ważną, która stanowi, czy raczej 
powinna stanowić, gwarancję bezpie-
czeństwa. Stosowanie przemocy może 
prowadzić do konsekwencji bezpośred-
nich, czyli obrażeń fizycznych, a niekiedy 
wręcz do śmierci, ale też może prowa-
dzić do poważnych zaburzeń rozwoju 
psychicznego i społecznego dzieci. Co 
roku w Polsce dowiadujemy się ze środ-
ków masowego przekazu o kilkudziesię-
ciu przypadkach krzywdzenia dzieci ze 
skutkiem śmiertelnym. U niemowlaków 
z kolei często rezultatem krzywdzenia 
może być tzw. syndrom dziecka po-
trząsanego lub zespół szarpanego nie-
mowlęcia. Powstają wówczas tzw. urazy 
nieprzypadkowe w wyniku uszkodzenia 
mózgu przez potrząsanie niemowlaka-
mi (dotyczy to dzieci do 9 miesiąca). To 
szczególny zespół maltretowania, zwią-
zany z frustracją osoby opiekującej się 
dzieckiem, na skutek płaczu i poczucia 
bezradności. Problem ten dotyka naj-
częściej rodziców młodych, których ce-
chuje niedojrzałość emocjonalna wobec 
obowiązków rodzicielskich. Potrząsa-
nie może wywołać stłuczenie mózgu 
kończące się mikrowylewami do prze-
strzeni podoponowej, do opon oraz w 
przestrzeń między półkulami. Każdego 
roku na oddziały chirurgii dziecięcej z 
powodu przemocy fizycznej przyjmowa-
nych jest ok. 500 dzieci do lat 15, z czego 
kilkanaście przypadków dotyczy krzyw-
dzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym. 
Jednak oficjalne statystyki, nie oddają 
całości problemu krzywdzenia dzieci, a 
tylko zaznaczają jego występowanie.

Krzywdzenie w dzieciństwie wiąże 
się ze zwiększonym ryzykiem bycia w 

Przemoc wobec 
dzieci w rodzinie

późniejszym życiu ofiarą, czy też spraw-
cą przemocy, lęków, depresji, prób sa-
mobójczych, ale także z uleganiem 
uzależnieniom, bądź podejmowaniem 
ryzykownych zachowań seksualnych.  
Klapsy, jako „metoda wychowawcza” 
stosowana przez rodziców, wywołują u 
dzieci negatywne konsekwencje, wy-
stępujące jeszcze w dzieciństwie, np. 
agresję, zachowania antyspołeczne, 
problemy ze zdrowiem psychicznym, 
zaburzenia relacji rodzica z dzieckiem, 
zaburzenia zdolności poznawczych, czy 
też niską samoocenę. W dorosłym zaś 
życiu konsekwencjami są także proble-
my psychiczne, czy zachowania anty-
społeczne. Udowodniono, że długofalo-
we konsekwencje stosowania przemocy 
wobec dzieci obserwuje się także na po-
ziomie biologicznym, tj. zmian w budo-
wie mózgu. Po wykonaniu analiz skanów 
mózgów osób, które doświadczyły oraz 
osób, które nie doświadczyły przemocy 
w dzieciństwie, stwierdzono, że w mó-
zgach osób bitych są znaczące ubytki 
komórek istoty szarej (czyli tej budującej 
korę mózgową), zwłaszcza w obszarze 
odpowiedzialnym za pamięć i kontrolę 
poznawczą. To wyjaśnia, dlaczego dzieci 
doświadczające przemocy mają proble-
my z nauką bądź są bardziej agresywne, 
albo też przeciwnie – bardzo uległe, w 
szczególności w sytuacjach stresowych. 

Skutkiem przemocy fizycznej może 
też być syndrom stresu pourazowego 
(PTSD), który jest następstwem wyjątko-
wo silnych wydarzeń traumatycznych. U 
dzieci, które doświadczyły traumy, takiej 
jak maltretowanie fizyczne, stwierdzono 
zaburzenia w regulacji głównych ukła-
dów biorących udział w reakcji na stres 
oraz zaburzenia prawidłowej regulacji 
stanów emocjonalnych. Ciało człowieka 
może sprawiać wrażenie „zamrożonego” 
– to stan „oddzielenia” i „uruchomienia”. 
Paraliż ten wynika ze zjawiska dysocjacji. 
Potem może nastąpić przejście do nad-
miernego „pobudzenia” i nadwrażliwości 
na bodźce, co jest kolejnym dowodem 
przeżywanej traumy.

Destrukcyjny wpływ na psychikę 
dziecka, wobec którego stosowana jest 
przemoc, określa się często jako syn-
drom dziecka maltretowanego, na który 
składa się wiele zaburzeń. W szczegól-
ności cierpi sfera emocjonalna dziecka, 
a także jego umiejętności społeczne. 
Dzieci te mają zaniżoną samoocenę, są 
wycofane, nieufne, mają trudności w na-
wiązywaniu kontaktów rówieśniczych. 
Mogą mieć wrogi stosunek do otoczenia, 
często stosując przemoc wobec innych 
lub przyjmują postawę biernego oporu. 
Wykazują zachowania dezadaptacyjne, 
mają problemy z koncentracją, osiągają 
gorsze wyniki w szkole, a często mają też 
niższy iloraz inteligencji niż rówieśnicy, 

co powoduje, że popadają nierzadko w 
depresję.

Z całą pewnością akty przemocy 
odciskają trwały ślad na rozwoju osobo-
wości dzieci, uniemożliwiając im prawi-
dłowy rozwój fizyczny i psychospołecz-
ny. Na rodzaj i zasięg szkód wpływają 
takie czynniki jak: charakter przemocy 
stosowanej przez sprawcę i wydarze-
nia jej towarzyszące, wiek, płeć dziecka, 
rodzaj społecznego wsparcia itp. Skutki 
przemocy odbijają się na funkcjonowa-
niu ofiary tu i teraz, jak i w przyszłości. 
Bezpośrednie skutki przemocy możemy 
obserwować w czasie, gdy ofiara jest 
krzywdzona i stanowią wyraźny efekt 
działania sprawcy, np. okazywanie lęku 
przez ofiarę, urazy fizyczne, płacz itp. 
Następstwa odległe zaś są trwałymi 
zaburzeniami w funkcjonowaniu ofiary i 
obserwować je można w dłuższej per-
spektywie czasowej, czasem wręcz po 
wielu latach, poza tym utrzymują się one 
nawet wówczas, gdy ofiara nie doświad-
cza już przemocy. W wyniku doznawanej 
przemocy dziecko nie rozumie znacze-
nia określonej normy, zaczyna zachowy-
wać się w taki sposób, by uniknąć kary, 
a nie ze względu na swoje przekonania 
czy wartości. 

Zdarza się, że osoby krzywdzone 
nie zawsze potrafią w pełni opisać roz-
miar krzywdy, której doznają. Ma na to 
wpływ strach, brak zaufania do ludzi 
oraz mechanizmy obronne. Najczęściej 
spotykanym mechanizmem obronnym 
jest zaprzeczenie, czyli udawaniu, że sy-
tuacja zagrażająca lub budząca lęk nie 
występuje. Może też wystąpić wypar-
cie, czyli usunięcie ze świadomości lub 
utrzymywanie poza świadomością myśli, 
wyobrażeń i wspomnień bolesnych czy 
wzbudzających lęk. Może też wystąpić 
izolacja trudnych uczuć. Mechanizmy 
obronne mają bardzo duży wpływ na to, 
czy krzywda dziecka zostanie zauważa-
na, czy nie.

Autor Marzenia Sieradzka-Kaczma-
rek pedagog, socjoterapeutka, autorka i 
koordynatorka programów profilaktycz-
nych i zapobiegania wykluczeniu spo-
łecznemu

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą 
prywatną. Nie reagując narażamy życie i 
zdrowie osób nią dotkniętych. Jeśli jesteś 
świadkiem przemocy w rodzinie, nie 
bądź obojętny  — zareaguj.  Powiadom 
służby, które przeciwdziałają przemocy 
w rodzinie lub porozmawiaj z osobą 
dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby 
szukała pomocy.  Takie zgłoszenie na 
pewno przyjmie od Ciebie pracownik 
ośrodka pomocy społecznej oraz 
policjant.

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Świdnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, 
tel. 74/854-90-52; 668-188-858

Komenda Powiatowa Policji 
w Świdnicy

ul. Jagiellońska 23, 
tel. 74/85-82-200, 74/85-82-219
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Do świdnickich żłobków będą 
przyjmowane tylko dzieci posiadają-
ce obowiązkowe szczepienia ochron-
ne, zgodne z aktualnym Programem 
Szczepień Ochronnych. 

Decyzję w tej sprawie podjęli radni 
miejscy podczas sesji Rady Miejskiej 22 
listopada. Kryterium nie będzie obowią-
zywało tylko tych dzieci, u których lekarz 
potwierdził przeciwskazania do szcze-
pień. Takie rozwiązania wprowadziło już 
wiele samorządów z całej Polski, m.in. 
sąsiedni Wałbrzych. 

Podczas sesji radni zdecydowa-
li także o podniesieniu cen za pobyt 
dziecka w żłobku. Tym samym za go-
dzinę pobytu dziecka rodzic zapłaci 26 
groszy więcej. Przeciwko podwyżkom 
opowiedzieli się radni PiS. - Utrzymanie 
Żłobka nr 1 kosztuje nas rocznie 1 mi-
lion 600 tys. złotych, utrzymanie Żłob-
ka nr 2 - 1 milion 810 tys. zł. Rocznie to 
ponad trzy miliony złotych plus nakłady 
inwestycyjne. Koszt utrzymania jednego 
dziecka rocznie to 16-17 tys. zł. Dzieci w 
placówce jest ok. 100. Po podwyżce za 
10-godzinny pobyt dziecka w placówce 
przez okres 21 dni, za miesiąc, rodzic 
zapłaci 328 złotych. Dla porównania, 
opłata za żłobek w placówce prywat-
nej to 700-800 złotych bez wyżywienia. 

Rosną koszty utrzymania, a stawki 
przekazywane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia pozostają niezmienione od 2011 
roku. Stan finansowy świdnickiego Pogo-
towia Ratunkowego pogarsza się. Dlate-
go radni powiatowi postanowili zaapelo-
wać do ministrów i parlamentarzystów o 
pomoc.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu pod-
jęto uchwałę o wdrożeniu planu napraw-
czego w pogotowiu. 25 listopada z inicja-
tywy przewodniczącego Komisji Ochrony 
Zdrowia i Spraw Społecznych –Krystiana 
Wereckiego - odbyło się wspólne posie-
dzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finan-
sów Rady Powiatu w Świdnicy. Głównym 
tematem omawianym w czasie obrad był 
plan naprawczy SP ZOZ Powiatowego Po-
gotowia Ratunkowego w Świdnicy. Rad-
ni pracowali także nad projektem apelu 
przygotowanym przez Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, którego adresatem 
będzie Ministerstwo Zdrowia. - Zwrócono 
w nim szczególną uwagę na konieczność 
zwiększenia stawki ryczałtowej za doboka-
retkę do rzeczywistych kosztów funkcjono-
wania zespołów ratownictwa medycznego. 
W trakcie posiedzenia radni zapoznali się 
także z innymi problemami systemowymi, 
z jakimi zmaga się ratownictwo medyczne 
w Polsce – relacjonuje przewodniczący 
Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Krystian Werecki. 

W posiedzeniu komisji wzięli udział 
dyrektor Pogotowia Ratunkowego Mał-
gorzata Jurkowska, zastępca dyrekto-
ra ds. lecznictwa Tomasz Derej, głów-
na księgowa Jolanta Dziubek, starosta 
świdnicki - Piotr Fedorowicz, dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Agata Steczko-Szymańska oraz zain-
teresowani radni spoza komisji. Przed-
stawiciele Pogotowia szczegółowo od-

powiadali na zadawane im pytania oraz 
wyjaśniali obowiązujące procedury me-
dyczne, które mają wpływ na codzienne 
funkcjonowanie zakładu oraz koszty z 
tym związane. Na pogarszającą się sy-
tuację finansową mają wpływ przede 
wszystkim stawki finansowania ratownic-
twa medycznego przez NFZ utrzymane 
na poziomie 2011 roku oraz wysokie wy-
magania wprowadzone przez Minister-
stwo Zdrowia w ustawie o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, według któ-
rych nie wszyscy lekarze mogą pracować 
w pogotowiu, co wiąże się z brakami w 
zatrudnieniu. - Naszym statutowym dzia-
łaniem jest ratownictwo medyczne i na to 
otrzymujemy finansowanie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Z tych pieniędzy powin-
niśmy utrzymać naszą jednostkę, wypłacić 

wynagrodzenia, zakupić sprzęt. Od lat ta 
opieka jest niedoszacowana. W między-
czasie zmieniło się jeszcze kilka ustaw, któ-
re narzuciły na nas dodatkowe obowiązki, 
np. uchwała o minimalnym wynagrodzeniu 
dla pracowników ochrony zdrowia. Zmienił 
się sposób powiadamiania, brak dyspo-
zytorni po naszej stronie. To też nałożyło 
na nas obowiązek zorganizowania się do 
przyjmowania zgłoszeń wyjazdowych. 
Wzrosły koszty – zwiększyła się liczba 
pracowników centrów informatycznych, 
wyjazdów, zużytych leków, paliwa. Do tego 
dochodzi duża konkurencja, jeśli chodzi o 
kadrę lekarską na rynku. Przy konkursach 
lekarze stawiają takie wymagania, których 
my nie jesteśmy w stanie spełnić – mówiła 
na posiedzeniu komisji dyrektor pogoto-
wia Małgorzata Jurkowska. 

Remont Traugutta 
na finiszu

Nowa nawierzchnia, chodniki, 
zjazdy - już za kilka tygodni zakoń-
czy się remont ulicy Traugutta w 
Świdnicy.

Przebudowie uległa droga na 
całej długości wraz z siecią oświe-
tlenia ulicznego oraz kanalizacją 
deszczową. Trwają ostatnie prace 
przy wykańczaniu nowej nawierzch-
ni jezdni, zjazdów oraz chodników. 

Wartość prac to prawie 2 milio-
ny złotych. Termin ich zakończenia 
planowany jest do połowy grudnia 
br. Wykonawcą zadania jest konsor-
cjum firm: Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z 
o. o. i Przedsiębiorstwo Remonto-
wo – Budowlane „Sta – Dar” Dariusz 
Stańczyk.

Ak 

Zmiany w statutach żłobków: 
będą przyjmowane tylko dzieci szczepione 

Samorząd Świdnicy cały czas inwestuje 
w opiekę nad małymi dziećmi. To mia-
sto Świdnica wybudowało Żłobek nr 2 i 
wyremontowało Żłobek nr 1. Podwyżka 
płacy minimalnej wprowadzona w tym 

Kondycja finansowa 
pogotowia pogarsza się

Mimo, iż podstawowym zadaniem 
Powiatowego Pogotowia Ratunkowego 
w Świdnicy jest bezpłatne podejmowa-
nie czynności ratujących życie osobom 
znajdującym się w stanie nagłego zagro-
żenia zdrowotnego, a nie skupienie się 
na pozyskaniu dodatkowych środków fi-
nansowych, to jednak pogotowie świad-
czy działania komercyjne w postaci oferty 
edukacyjnej Szkoły Ratownictwa Medycz-
nego, usług transportu medycznego oraz 
zabezpieczenia medycznego imprez ma-
sowych. Pomimo tych działań, pogotowie 
ratunkowe nie jest w stanie pokryć różnicy 
między kontraktowaniem NFZ a realnymi 
kosztami funkcjonowania Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świd-
nicy. - Podejmujemy od lat szereg działań, 
które mają zapobiec tej sytuacji, niemniej 
jednak nie wszystkie z nich udaje nam się 
zrealizować, ponieważ zmieniły się realia i 
funkcjonowanie naszej jednostki. Nie zmie-
niły się jedynie zasady kontraktowania ra-
townictwa medycznego. Już teraz wiem, że 
w roku 2020 stawki za dobokaretki, czyli 
naszej podstawowej działalności, pozostaną 
niezmienione. Od momentu, kiedy przystąpi-
liśmy do konsorcjum, od kwietnia tego roku, 
stawka za dobokaretkę dla naszej jednostki 
jest pomniejszona o 5 %. Wszystko po to, by 
utrzymać dyspozytornię we Wrocławiu, któ-
ra dysponuje naszymi pięcioma karetkami. 
Wiem, że pojawiają się głosy, iż środki na 
ratownictwo medyczne zostały zwiększone. 
Tak, zostały zwiększone o pieniądze przeka-
zane pielęgniarkom i ratowników na wzrost 
podstawowych wynagrodzeń. Nie jest to jed-
nak wartość kontraktu na podstawowe dzia-
łania – tłumaczyła Małgorzata Jurkowska.  

Obecnie świdnickie Pogotowie Ra-
tunkowe dysponuje pięcioma karetkami 
– dwoma specjalistycznymi, gdzie stawka 
zwracana przez NFZ, to 3950,62 zł brutto, 
i trzema podstawowymi ze stawką 3156,71 
zł brutto za dobę.

Na koniec spotkania Alicja Synow-
ska, członek Zarządu Powiatu w Świdnicy, 
odczytała projekt apelu do Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finan-
sowej pogotowia.  Obecni na posiedze-
niu członkowie komisji otrzymali projekt 
przedstawionego apelu z prośbą o prze-
kazanie ewentualnych uwag. Apel będzie 
skierowany pod obrady Rady Powiatu w 
Świdnicy na sesji grudniowej.

Agnieszka Komaniecka

Wzrosły koszty – zwiększyła się liczba pracowników centrów informatycznych, wyjazdów, zu-
żytych leków, paliwa. Środków brakuje – mówiła na posiedzeniu komisji dyrektor pogotowia 
Małgorzata Jurkowska
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roku objęła także pracowników żłob-
ków. Myślę, że to najlepszy przejaw po-
lityki prorodzinnej – mówiła prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
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Tytuł Laureata i Złoty medal Naj-
wyższa Jakość Quality International 
2019 przyznano Świdnicy za inwestycje 
w zakresie poprawy usług społecznych 
i wzrostu atrakcyjności turystycznej mia-
sta. To już szósty medal QI dla gminy, 
dlatego też otrzymała ona wyróżnienie 
specjalne - Złotą Perłę Jakości 2019. 
Nagrody wręczone zostały podczas Euro-
pejskiego Forum Biznesu w Katowicach. 
W imieniu miasta odebrał je zastępca pre-
zydent Świdnicy, Szymon Chojnowski. 

Kapituła konkursu zwróciła uwagę na 
kilka świdnickich inwestycji, to m.in.: „Szlak 
Kamienia”, czyli rewitalizacja 4 zabytko-
wych 300-letnich barokowych fontann i 

utworzenie trasy turystycznej. To również 
projekt „Odlotowe miasta – Świdnica i Trut-
nov”, w ramach którego zbudowano repli-
kę samolotu Fokker DR 1 z czasów I wojny 
światowej, utworzono trasę turystyczną i 
aplikację śladami asa lotnictwa - Czerwo-
nego Barona. Gminę doceniono także za 
upowszechnianie historii miasta i regionu 
w ramach żywych lekcji historii i wyda-
rzeń propagujących ideę polsko-czeskiej 
współpracy na rzecz rozwoju turystycz-
nego ruchu trans granicznego, w tym za 
organizację I Międzynarodowego Turnieju 
Rycerskiego o Pierścień Anny Świdnickiej. 

Jednym z ważniejszych zadań w za-
kresie usług społecznych i wzrostu atrak-

cyjności jest również organizowanie przez 
miasto corocznie dwudniowych konferen-
cji Kongresu Turystyki Polskiej, który inte-
gruje branżę i zachęca mieszkańców do 
inwestowania w turystkę i rozwijania przed-
siębiorczości związanej z tym sektorem go-
spodarki.

- W tym roku wyróżniono miasto za 
wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę 
usług społecznych. Spośród wielu wydarzeń 
i inwestycji wskazywano m.in. na  działa-
nia związane z  rewitalizacją historycznych 
parków założonych na reliktach Twierdzy 
Świdnickiej: Parku Centralnego i Parku im. 
W. Sikorskiego. Zwrócono uwagę także na 
poprawę estetyki starówki poprzez rewitali-
zację świdnickich kamienic mieszczańskich, 
remonty dróg i chodników, zmiany w polity-
ce reklamowej i tworzenie w mieście murali 
cieszących się uznaniem turystów – dodaje 
Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta 
Świdnicy.  

Najwyższa Jakość QI, to projekt które-
go celem jest promowanie w firmach i in-
stytucjach skutecznych metod zarządza-
nia jakością. To również wskazanie i pro-
mocja tych podmiotów, które reprezentują 
najwyższe standardy, gwarantujące klien-
tom i konsumentom otrzymanie produktu 
lub usługi na najwyższym poziomie. Pro-
jekt realizowany jest pod patronatem Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i 
Katedry Zarządzania Jakością Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie. Głównym 
organizatorem wydarzenia jest wydawca 
„Forum Biznesu”. 

Miasto nie poniosło żadnych opłat w 
związku z udziałem w projekcie Najwyż-
sza Jakość QI.               Oprac. ak

Przez trzy dni gościli na Dolnym 
Śląsku, rozmawiając o zacieśnieniu 
współpracy gospodarczej i wspól-
nych projektach.  W piątek 22 listo-
pada na mapie podróży delegacji z 
Autonomicznej Republiki Adżarii zna-
lazła się Świdnica i Kościół Pokoju. 

Delegacja gościła na Dolnym Ślą-
sku w dniach od 21 do 23 listopada. W 
jej składzie znaleźli się: Jaba Phutka-
radze - Minister Finansów i Gospodarki 
Rządu Autonomicznej Republiki Adża-
rii; Tite Aroshidze – Minister Rolnictwa 
Rządu Autonomicznej Republiki Adża-
rii; Ramaz Jintcharadze – Zastępca 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

Rządu Autonomicznej Republiki Adża-
rii; Kakha Shashikadze – Dyrektor De-
partamentu Współpracy z Samorzą-
dami Lokalnymi; Gogi Phutkaradze  
-  Dyrektor Departamentu Współpracy 
z Zagranicą i Protokołu; Maksime Dum-
badze -  Kierownik Działu Protokołu. 

Gruzini byli zachwyceni świdnic-
kim kościołem. Po Świdnicy odwiedzili 
jeszcze siedzibę WSSE „Invest-Park” 
oraz Zamek Książ. We wtorek spotkali 
się z marszałkiem województwa dol-
nośląskiego Cezarym Przybylskim.

To kolejna wizyta partnerów z 
Adżarii na Dolnym Śląsku w tym roku. 

Ak

Powstała nowa nawierzchnia, wy-
konano kanalizację deszczową, odno-
wione zostały chodniki. Remont ulicy 
Siostrzanej dobiegł końca. 

Modernizacji poddano także po-
dwórko zlokalizowane pomiędzy Ryn-
kiem a ulicą Siostrzaną. Kwartał ten 
zyskał na estetyce i funkcjonalności, 
powstał tam m.in. nowy plac zabaw. Na 
zaprojektowanych terenach zielonych 
posadzono nowe byliny, krzewy ozdob-
ne oraz drzewa niskopienne. Miejsca 
gromadzenia odpadów zostały zadaszo-
ne, zamontowano nowe elementy małej 
architektury, czyli ławki, stojaki rowero-
we, kosze na śmieci oraz trejaże.

Wartość inwestycji to ponad 4 milio-
ny 936 tys. zł, w tym przebudowa samej 
ulicy to kwota 1 milion 679 tys. zł. Przy-
pomnijmy, że miasto Świdnica otrzymało 
dofinansowanie unijne w wysokości 6,5 
miliona złotych na rewitalizację miej-
skich przestrzeni, czyli na przebudo-
wę wspomnianej ulicy Siostrzanej oraz 
kwartału pomiędzy Rynkiem a ulicą Sio-
strzaną a także  budynku Rynek 39 – 40.

Ak

Gruzini oczarowani 
Kościołem Pokoju

Gruzini zwiedzili Kościół Pokoju. Świątynia zachwyciła gości
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Siostrzana 
zachwyca
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Złota Perła Jakości 
dla Świdnicy

Nagrodę odebrał 
zastępca prezydent 
Świdnicy Szymon 
Chojnowski

fo
to

: o
rg

an
iz

at
o

rz
y



6 |  6-17.12.2019 r.Świdnica

aktualności

Jak długo jest Pan związany z 
Muzeum Dawnego Kupiectwa?

- Od 1984 roku, kiedy podjąłem pracę na 
stanowisku starszego asystenta muzealne-
go. Dwa lata później zostałem pełniącym 
obowiązki dyrektora, a w 1987 – dyrektorem. 
Stanowisko to piastuję do dziś. 

Pamięta Pan początki swojej pra-
cy w muzeum?

- Muzeum wyglądało wtedy zupełnie ina-
czej, nie mieliśmy takich warunków loka-
lowych jak obecnie. Ekspozycje prezento-
wały standard ówczesnych lat. Dyrekto-
rem był w tym okresie Ryszard Len. Część 
pomieszczeń w ratuszu należała wtedy do 
Urzędu Stanu Cywilnego. W miejscu, gdzie 
kilkanaście lat temu zorganizowaliśmy wy-
stawę poświęconą piwowarstwu, mieściły 
się biura. Gnieździliśmy się w tym jednym, 
niedogrzanym pomieszczeniu. Obowiązy-
wał zupełnie inny system finansowania i nie 
była to, jak obecnie dotacja z budżetu mia-
sta Świdnicy. Wykorzystując bardzo małe 
środki, pracownicy starali się, by muzeum 
wyglądało niestandardowo. Tworzyliśmy 
już wtedy oryginalne aranżacje, np. sklepu 
kolonialnego czy też dawnej apteki. Pamię-
tam, że gdy w latach 80-tych organizowali-
śmy wystawy, nie stać nas było na wynaję-
cie samochodu do przewiezienia ekspona-
tów. Woziliśmy je w plecakach i torbach. W 
1985 r. przygotowałem ze Stanisławem Sa-
wickim – znanym świdnickim modelarzem 
- wystawę „Wielkie bitwy powietrzne II wojny 
światowej”, składała się ona w większości z 
plastykowych modeli samolotów. Chcieli-
śmy jednak wzbogacić ją o dodatkowe, ory-
ginalne eksponaty i w tym celu wypożyczy-
liśmy z Aeroklubu Wrocławskiego śmigło. 
Razem z jednym z pracowników wieźliśmy 
je autobusem PKS, wzbudzając oczywiście 
sensację wśród pasażerów.

Co w takim razie przez te lata 
udało się zrobić? Jak zmieniało 
się muzeum?

- Na początku po prostu staraliśmy się aby 
w ramach posiadanych środków muzeum 
w miarę normalnie działało. Poza brakiem 
odpowiedniej powierzchni wystawienni-
czej, magazynowej i biurowej, dochodziły 
problemy z ogrzewaniem. 1/3 pomiesz-
czeń nie była dogrzana. Brakowało świe-

Wiesław Rośkowicz: 
zostawiam muzeum 
w dobrym stanie

tlówek do gablot i farby do odświeżania 
sprzętu wystawienniczego, który dodatko-
wo był nieodpowiedni i nie spełniał norm 
bezpiecznego przechowywania ekspona-
tów. Na szczęście zaczęło to się zmieniać 
od połowy lat 90-tych XX wieku. W 1996 
r. zawiadomiłem na piśmie ówczesnego 
prezydenta Świdnicy Adama Markiewicza 
o fatalnym stanie pomieszczeń muzeal-
nych. Podjął on wówczas decyzję o remon-
cie, który rozpoczęto na początku 1997 r. 
Pierwotnie planowano wymienić centralne 
ogrzewanie, a ostatecznie skończyło się 
na przeprowadzeniu kapitalnego remon-
tu, łącznie ze wzmocnieniem konstrukcji 
ratusza. Po tych pracach stopniowo zor-
ganizowaliśmy zupełnie od nowa (według 
własnych koncepcji pracowników) aranża-
cje wystaw stałych oraz zakupiliśmy nowo-
czesny sprzęt wystawienniczy. Oczywiście 
gdyby nie pomoc władz Świdnicy, byłoby 
to niemożliwe. Na początku 2002 r. decyzją 
prezydenta Adama Markiewicza i Zarządu 
Miasta przekazano dla potrzeb Muzeum 
pomieszczenia po Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Prace budowlane i konserwatorskie za-
kończono w nich w 2004 r. przy olbrzymiej 
pomocy Barbary Sawickiej – miejskiego 
konserwatora zabytków. Dzięki temu przy-
gotowaliśmy kolejne aranżacje i wystawy, 
a dwa pomieszczenia przeznaczyliśmy na 
magazyn i bibliotekę. 

Z czego, z jakiego osiągnięcia 
jest Pan najbardziej dumny?

- Trudno mówić o jednym konkretnym 
przedsięwzięciu i dumie. Statut muzeum i 
Ustawa o muzeach określa cele i zadania, 
które przed nami stoją. Zawsze starałem się 
w swojej pracy, by wszystkie były realizowa-
ne. Poza wystawami stałymi rocznie organi-
zujemy 6-7 wystaw czasowych, przygotowa-
liśmy wystawy prezentowane w Republice 
Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec (np. 
w 2011 r. wypożyczyliśmy kilka eksponatów 
na wielką międzynarodową wystawę „Via 
regia. 800 lat na wspólnej drodze” zorganizo-
waną w Görlitz przez Staatliche Kunstsam-
mlungen w Dreźnie), wydajemy publikacje, 
organizujemy prelekcje. Jesteśmy zauwa-
żani przez inne muzea, które często wypo-
życzają nasze eksponaty i zbiory. Udostęp-
niamy zbiory, w tym ikonografie do wydaw-
nictw popularnonaukowych i naukowych. W 
miarę posiadanych środków finansowych 
konserwujemy eksponaty. Inwestujemy w 
muzeum, w nowości. W ramach projektu 
„Tradycja w nowej szacie” dofinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zakupiliśmy m.in. audioprzewodniki, zainsta-
lowaliśmy Wi-Fi na salach ekspozycyjnych. 
Cały czas działamy, cały czas coś się dzie-
je. Jeśli miałbym wskazać z czego jestem 
szczególnie zadowolony (oczywiście obok 
aranżacji wystaw stałych), to z całą pew-
nością jest tym biblioteka muzealna, którą 
udało mi się stworzyć, a w której mamy cał-
kiem okazały zbiór publikacji, także zagra-
nicznych, związanych z naszą specjalizacją. 
Frekwencja odwiedzin w muzeum wzrasta. 
W ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 9 
tys. osób. Muzeum nasze należy do dwóch 
międzynarodowych organizacji naukowych: 
„Verein für Geschichte Schlesiens” oraz „Maß 
und Gewicht Verein für Metrologie”.

W 2017 roku Muzeum Dawnego 
Kupiectwa zostało wpisane do 
Państwowego Rejestru Muzeów. 
Co to oznacza dla placówki, jakie 
niesie korzyści?

- Na pewno prestiż, docenienie rangi na-
szych zbiorów i poziomu merytorycznego 
pracowników, ale też pewne możliwości. 

Od ponad 33 lat kieruje Muzeum Dawnego Kupiectwa. To pod jego skrzydłami placówka 
przeszła remont i znacząco się rozwinęła. Odchodzący na emeryturę Wiesław Rośkowicz 
od zawsze związany jest ze Świdnicą i jej życiem kulturalnym. 

W niektórych programach ministerialnych 
mogą uczestniczyć tylko zarejestrowane 
muzea. Jeżeli podczas aukcji antykwa-
rycznej wygra muzeum nierejestrowane lub 
osoba prywatna, mamy prawo pierwokupu 
po wylicytowanej cenie. 

W tym roku otrzymał Pan nagro-
dę prezydent Świdnicy za rozpo-
wszechnianie kultury. To piękne 
ukoronowanie pracy. Czy ma Pan 
takie poczucie dobrze spełnio-
nego zawodowego obowiązku?

- Cieszę się, że moja wieloletnia praca zosta-
ła doceniona. Jestem wdzięczny Pani Prezy-
dent, że zauważyła moją osobę. Wiem, że 
zostawiam muzeum w dobrym stanie.

Właśnie, przechodzi Pan na 
emeryturę. Stery w muzeum od 
stycznia przejmie nowy dyrektor. 
Jakie wyzwania stoją przed Pana 
następcą/następczynią, ale też 
przed placówkami tego typu.

- Wyzwań będzie zapewne dużo. Na 
pewno bardzo istotna jest promocja 
naszego muzeum i dalsze realizowanie 
zadań statutowych. Jest to ważne, gdyż 
obecnie coraz częściej zapomina się o 
tym i oczekuje się od tego typu instytu-
cji, aby prowadziły działalność trochę jak 
domy kultury. A nie do tego zostały prze-
cież powołane. Oczywiście musimy być 
otwarci na tego typu zadania, lecz nie w 
tym kontekście ma być głównie oceniana 
praca muzeów.

Jakie ma Pan plany, marzenia na 
najbliższe miesiące? Jak będzie 
Pan spędzał wolny czas?

- W minionych wakacjach wyremonto-
wałem stary rower syna i już z niego ko-
rzystam. Moją pasją jest robienie zdjęć 
zabytków i poszukiwanie ciekawostek hi-
storycznych. Od lat interesuję się m.in. po-
szukiwaniami pozostałości po kopalniach 
srebra i ołowiu w pobliżu Świdnicy. Będę 
starał się przygotować o nich artykuł do 
„Encyklopedii Świdnicy”. Lubię czytać 
książki historyczne, spacerować. Nie oba-
wiam się nudy. Byleby mi tylko sił i zdrowia 
starczyło.

Agnieszka Komaniecka

Wiesław Rośkowicz urodził się 5.09.1954 
r. w Świdnicy. W mieście tym ukończył 
Technikum Mechaniczne przy ul. Wła-
dysława Sikorskiego. W latach 1976-1981 
studiował archeologię na Wydziale Fi-
lozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Po jej ukończeniu pra-
cował w Ośrodku Archeologiczno-Kon-
serwatorskim we Wrocławiu. W trakcie 
pracy w tej instytucji prowadził m.in. ba-
dania archeologiczne na zamku Świny 
w pobliżu Bolkowa oraz uczestniczył w 
Archeologicznym Zdjęciu Polski (było to 
realizowane od 1978 r. przedsięwzięcie 
poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia 
na mapy stanowisk archeologicznych). 
W okresie od 1983 do 1984 r. był zatrud-
niony w Szkole Podstawowej w Lutomi 
Dolnej. W 1984 r. podjął pracę w Muzeum 
Dawnego Kupiectwa na stanowisku 
starszego asystenta muzealnego. Od 
sierpnia 1986 r., nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego, jest dyrektorem tej instytu-
cji. Od grudnia 1989 r. do połowy 1990 r. 
był członkiem komitetu redakcyjnego re-
aktywowanego po kilkudziesięciu latach 
czasopisma „Wiadomości Świdnickie”. 
Publikował w nim opracowania dotyczą-
ce historii Świdnicy i regionu. Wiesław 
Rośkowicz przez wiele lat był redakto-
rem prowadzącym wydawanego przez 
Towarzystwo Regionalne Ziemi Świd-
nickiej „Rocznika Świdnickiego”. Wraz z 
innymi członkami Komitetu Redakcyjne-
go w 2013 r. otrzymał zbiorową nagrodę 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury przyznawaną przez Prezydenta 
Miasta Świdnicy. W 2017 r.  został uhono-
rowany przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. Od 2010 r. jest człon-
kiem Komitetu Redakcyjnego „Encyklo-
pedii Świdnicy”. Zamieścił w niej szereg 
własnych artykułów historycznych. 
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Wiesław Rośkowicz jest dumny z muzealnej biblioteki

To pod skrzydłami Wiesława Rośkowicza udało się stworzyć muzeum w obecnym kształcie
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Pieśni Stanisława Moniuszki w 
niezwykłej jazzowej aranżacji można 
było usłyszeć w niedzielę 24 listopa-
da w świdnickim teatrze. Zaprezento-
wał je znany polski pianista, kompo-
zytor Włodek Pawlik. 

Nieprzypadkowo, najnowsza pły-
ta autorska Włodka Pawlika, laureata 
Grammy, ukazała się w roku 2019 - ju-
bileuszowym Roku Moniuszkowskim 
uchwalonym zarówno przez sejm RP 

jak też przez UNESCO. Włodek Pawlik 
wziął na warsztat najsłynniejsze pieśni 
i arie Stanisława Moniuszki, aranżując 
je i nagrywając w jazzowej estetyce. Na 
koncercie, który odbył się 24 listopa-
da w Świdnicy, zabrzmiały prawdziwe 
perły twórczości moniuszkowskiej. Pu-
bliczność z zachwytem słuchała kom-
pozytora. 
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Moniuszko 
w jazzowej odsłonie

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”, 
„Nie ma planety B”, „Czas ucieka” to tyl-
ko wybrane hasła, które pojawiły się na 
transparentach świdnickiej młodzieży 
podczas Strajku Klimatycznego. 

Strajki pod hasłem „Dosyć słów, czas 
na czyny” odbyły się 29 listopada w wielu 
miastach Polski, a ich pomysłodawczy-
nią strajku jest 16-letnia Szwedka Greta 
Thunberg. - Po wrześniowej mobilizacji 
zdecydowana większość partii tworzących 
nowy parlament, podpisała nasze postu-
laty, jednocześnie zobowiązując się do ich 
realizacji. Nie wystarczą nam obietnice i sło-
wa - politycy i polityczki, patrzymy Wam na 
ręce! Kryzys klimatyczny musi być prioryte-
tem parlamentu, bez względu na jego skład 
- oczekujemy zdecydowanych działań! 
Polska jest jednym z największych trucicieli 

w Europie, a mimo to nadal nie ma wystar-
czająco ambitnych planów na wyzerowanie 
(netto) emisji gazów cieplarnianych – tłu-
maczyli organizatorzy protestu. - Myślę, 
że jako miasto podejmujemy wiele działań 
zmierzających do poprawy sytuacji klima-
tycznej w mieście. Mamy nowoczesne auto-
busy, w przyszłym roku dotrą do nas elek-
tryczne i staramy się, by jak najwięcej osób 
korzystało z komunikacji miejskiej. Dziękuję, 
że jesteście tutaj, a nie na przecenach w 
sklepach – mówił obecny podczas prote-
stu zastępca prezydent Świdnicy Szymon 
Chojnowski. 

Strajkującą młodzież wsparła także 
prezydent Świdnicy, która wystosowała 
specjalny list. Odczytał go Szymon Choj-
nowski. 

Do tematu wrócimy.         Ak

Protestowali 
w obronie klimatu

Świdnicka młodzież przyłączyła się do strajków, które 29 listopada odbyły się w wielu miastach 
Polski. 
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Problem ten dotyczy nie tylko Świdnicy, ale dotyka również 
innych samorządów, które stają przed niezwykle trudnymi decy-
zjami, dotyczącymi ograniczenia wydatków w roku 2020.

Rada Miejska w Świdnicy budżet na 2020 r. uchwali na sesji 
zaplanowanej na 20 grudnia. 

Miliony 
na wymianę 
starych pieców

Ponad 24 miliony złotych prze-
znaczą gminy Aglomeracji Wał-
brzyskiej na walkę z niską emisją. 
Świdnica jest liderem projektu.

Projekt „Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na tere-
nie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” to nie tylko najwięk-
szy projekt, ale najważniejszy, jeśli 
chodzi o walkę z tzw. niską emisją. 
Dzięki temu zadaniu w naszym re-
gionie zmodernizowanych zostanie 
nie mniej niż 637 wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła. W ramach przedsię-
wzięcia możliwe będzie dofinan-
sowanie modernizacji systemów 
grzewczych (np. wymiana kotła, 
instalacji grzewczej) w budynkach 
jednorodzinnych oraz w lokalach 
mieszkalnych własnościowych w 
budynkach wielorodzinnych. Prze-
widuje się, że na ten cel mieszkańcy 
będą mogli otrzymać dotację w  wy-
sokości 70% kosztów kwalifikowa-
nych na zmianę źródeł ogrzewania, 
w maksymalnej wysokości 25 tys. 
zł dla budynku jednorodzinnego i 
10 tys. zł dla mieszkania w budyn-
ku wielorodzinnym (wartości mogą 
ulec zmianie).

Przygotowania do projektu 
trwały dwa lata, trzeba było bowiem 
przeprowadzić ankiety i znaleźć 
chętnych, którzy w oparciu o mery-
toryczne wsparcie swoich gmin i fi-
nansowe z Unii Europejskiej, zdecy-
dują się na zmianę systemu ogrze-
wania. 

Gminy biorące udział w pro-
jekcie to: Boguszów-Gorce, Dobro-
mierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, 
Marcinowice, Mieroszów, Nowa 
Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strze-
gom, Świebodzice,  Gmina Świdnica, 
Walim, Miasto Wałbrzych i Żarów. 
Rekomendowana kwota dofinan-
sowania wynosi 14 219 607 zł, nato-
miast całkowita wartość projektu to 
24 212 601 zł.

W tej chwili gromadzone są 
dokumenty w celu podpisania 
ostatecznej umowy z Instytucją Po-
średniczącą Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Na początku przyszłego roku 
zostanie ustalone miejsce i godziny 
działania punktu konsultacyjnego 
dla tych mieszkańców, którzy wcze-
śniej wyrazili chęć uczestnictwa w 
programie oraz pozostałych osób, 
które będą chciały złożyć wniosek o 
dofinansowanie.

Informacje w tej sprawie udzie-
lają pracownicy Wydziału Dróg 
i Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, pod nr tel. 
74/856-28-80.

Oprac. ak

Prezydent Świdnicy 
pisze do premiera

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej

Piszę ten list do Pana Premiera, aby zwrócić w nim Pańską uwagę na 
coraz bardziej pogarszającą się sytuację finansów jednostek samorządu 
terytorialnego. Problem ten dotyczy nie tylko Świdnicy, ale dotyka rów-
nież innych samorządów, które stają przed niezwykle trudnymi decyzja-
mi, dotyczącymi ograniczenia wydatków w roku 2020.

Panie Premierze, jest to prawdopodobnie najtrudniejszy budżet, z 
jakim przyszło się zmierzyć polskim gminom w okresie ostatnich trzech 
dekad. Nigdy jeszcze bowiem wcześniej nie obciążano samorządów 
taką ilością zadań, z równoczesnym tak drastycznym zmniejszeniem 
środków na ich realizację.

Budżety gmin dotkną skutki zmiany w systemie płacenia podatków. 
Zwolnienie młodych ludzi z obowiązku płacenia podatku dochodowego 
oraz zmniejszenie o 1% podatku dochodowego dla osób zarabiających 
najniżej, to w skali państwa ubytek ok. 10 mld zł. 4,5 mld zł to ubytek w 
budżetach samorządów gminnych. W świdnickim budżecie miasta bę-
dzie w roku 2020 o 7 mln zł mniej niż wstępnie szacowaliśmy, niż poja-
wiłoby się wtedy, gdyby zasady płacenia podatków pozostały niezmie-
nione. Subwencja oświatowa w roku przyszłym zwiększy się o zaledwie 
673 370 zł i wyniesie łącznie 40 102 117 zł. Tymczasem łączne wydatki na 
edukację w roku 2020 planowane są w wysokości 78,94 mln zł. Oznacza 

to, że różnica, czyli 38,84 mln zł będzie musiała być pokryta wyłącznie z 
budżetu miasta. Stanowi to 49%.

Konsekwencją tego będzie znaczna redukcja zadań inwestycyj-
nych, jakie miasto chciałoby realizować. Już dziś rezygnujemy z remon-
tów niektórych dróg. Przyjmując przekazaną przez Pana Premiera infor-
mację o znacznym zwiększeniu środków w Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, podjęłam decyzję o przygotowaniu projektów remontów dróg 
niezwykle ważnych dla sprawnej komunikacji naszego miasta. Niestety, 
dziś już wiem, że gminy nie będzie stać na wkład własny w projekcie. 
Odstępujemy od tak ważnego zadania, jak wymiana źródeł ogrzewania 
z węglowego na podłączenie do sieci miejskiej. Ograniczamy remonty 
chodników czy budowę nowych parkingów. Obecna sytuacja wymusi 
także konieczność bardzo drastycznych oszczędności we wszystkich 
sferach życia: edukacji (zajęcia pozalekcyjne), kulturze, sporcie czy w 
utrzymaniu bieżącym miasta.

Szanowny Panie Premierze, zwracam się do Pana z apelem o wsłu-
chanie się w potrzeby nas, samorządowców, którzy zarządzają gminami 
i dbają o ich rozwój oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców. 
Wierzę, że jako odpowiedzialny polityk, mający na uwadze dobro oby-
wateli tego kraju odpowie Pan pozytywnie na nasz apel i wspólnie bę-
dziemy mogli podjąć konieczne działania, mające na celu stworzenie 
stabilnego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. 

Z wyrazami szacunku.
Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska wystosowała 
list do premiera Mateusza Morawieckiego, 
w którym zwraca uwagę na coraz bardziej 
pogarszającą się sytuację finansów jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

Opracował: K. Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica 

Wybrane kategorie budżetowe wpływające na stan budżetu miasta Świdnicy 

1) subwencja oświatowa i wydatki na oświatę  
 

Zestawienie ogóły wydatków bieżących ponoszonych z budżetu miasta i dochodów z tytułu subwencji oświatowej 
wskazuje na coraz większą dysproporcję pomiędzy kwotami przekazywanej subwencji oraz poziomu 
ponoszonych wydatków na cele oświatowe. Skokowy wzrost wydatków ujawnia się w 2020 r. Różnica pomiędzy 
opisywanymi wielkościami to aż 40,39 mln zł, co zaprezentowano na rys. 1. 

 

Rys. 1. Wydatki bieżące na oświatę i subwencja oświatowa w latach 2014 – 2020 r. w Świdnicy. 

 

Jako że, nie wszystkie wydatki ponoszone przez samorządy podlegają finansowaniu z subwencji 
oświatowej na rys. 2 przedstawiono zmiany poziomu tzw. wydatków subwencjonowanych (tj. 
podlegających finansowaniu z subwencji oświatowej). Różnica pomiędzy poziomem wydatków, które 
powinny być finansowane z subwencji, a subwencją oświatową w 2020 r. osiąga najwyższy poziom – 
14,46 mln zł. 

Rys. 2. Wydatki subwencjonowane na oświatę i subwencja oświatowa w latach 2014 – 2020 r. w Świdnicy. 
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Na rys. 3 zaprezentowano przyrost ogółu wydatków bieżących na oświatę w zestawieniu z przyrostem 
dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Z zestawienia w jednoznaczny sposób wynika, że w 2020 r. 
nastąpił największy, w analizowanym okresie, przyrost wydatków na oświatę i zdecydowanie najniższy 
przyrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej. 

 
Rys. 3. Zmiana wydatków bieżących na oświatę i subwencji oświatowej w latach 2014 – 2020 r. w Świdnicy. 

 

Na rys. 4 wskazano w jakim stopniu nastąpił przyrost tzw. wydatków. Od 2018 zauważalny jest wyraźny 
rozdźwięk pomiędzy tempem wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej i tempem wzrostu 
wydatków oświatowych (subwencjonowanych). 

 

Rys. 4. Zmiana wydatków subwencjonowanych i subwencji oświatowej w latach 2014 – 2020 r. w Świdnicy. 
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2) dochody z tytułu udziałów w podatku PIT 
 

Na rys. 5 przedstawiono poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT w latach 2014 – 2020 r. 
Wg prognoz Ministerstwa Finansów dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w Świdnicy będą o 
0,24 mln zł mniejsze niż w 2019 r.  
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Zestawienie ogóły wydatków bieżących ponoszonych z 
budżetu miasta i dochodów z tytułu subwencji oświato-
wej wskazuje na coraz większą dysproporcję pomiędzy 
kwotami przekazywanej subwencji oraz poziomu pono-
szonych wydatków na cele oświatowe. Skokowy wzrost 
wydatków ujawnia się w 2020 r. Różnica pomiędzy opi-
sywanymi wielkościami to aż 40,39 mln zł, co zaprezen-
towano na rys. 1.

Jako że, nie wszystkie wydatki ponoszone przez samo-
rządy podlegają finansowaniu z subwencji oświatowej 
na rys. 2 przedstawiono zmiany poziomu tzw. wydatków 
subwencjonowanych (tj. podlegających finansowaniu z 
subwencji oświatowej). Różnica pomiędzy poziomem 
wydatków, które powinny być finansowane z subwencji, 
a subwencją oświatową w 2020 r. osiąga najwyższy po-
ziom – 14,46 mln zł.

Na rys. 3 zaprezentowano przyrost ogółu wydatków 
bieżących na oświatę w zestawieniu z przyrostem do-
chodów z tytułu subwencji oświatowej. Z zestawienia 
w jednoznaczny sposób wynika, że w 2020 r. nastąpił 
największy, w analizowanym okresie, przyrost wydat-
ków na oświatę i zdecydowanie najniższy przyrost do-
chodów z tytułu subwencji oświatowej.

Na rys. 4 wskazano w jakim stopniu nastąpił przyrost 
tzw. wydatków. Od 2018 zauważalny jest wyraźny roz-
dźwięk pomiędzy tempem wzrostu dochodów z tytu-
łu subwencji oświatowej i tempem wzrostu wydatków 
oświatowych (subwencjonowanych).

Na rys. 5 przedstawiono poziom dochodów z tytułu 
udziałów w podatku PIT w latach 2014 – 2020 r. Wg pro-
gnoz Ministerstwa Finansów dochody z tytułu udziałów 
w podatku PIT w Świdnicy będą o 0,24 mln zł mniejsze 
niż w 2019 r.

Rys. 6 przedstawia poziom dochodów z tytułu udzia-
łów w PIT w latach 2014 – 2020 oraz prognozę docho-
dów z tego tytuł dokonaną na podstawie kształtowa-
nia się dochodów z tego tytułu w latach 2006 – 2019 
(regresja liniowa, poziom ufności 95%) oraz prognozę 
Ministerstwa Finansów uwzględniającą zmiany wpro-
wadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Zestawienie obu prognoz wskazuje na 
ubytek dochodów w budżecie miasta o kwotę około 
7,2 mln zł

Kolejny numer biuletynu "Moja Świdnica" ukaże się wyjątkowo w środę 18 grudnia.
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Dom Seniora stworzony został z tro-
ską o zapewnienie komfortu osobom 
starszym. Wyposażenie spełnia rygory-
styczne standardy europejskie, a perso-
nel otacza seniorów fachową i troskliwą 
opieką, tworząc rodzinną atmosferę.

DS MARCONI prowadzi działalność w 
oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 
ZN.KNPS.9423.1.25.2019.DK, zezwalającą na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia placówki zapewniającej całodo-
bową opiekę osobom niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 

Opieka całodobowa
Dom Seniora MARCONI to nowoczesny 

Ośrodek zapewniający kompleksową i cało-
dobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym 
wieku.  Naszym pensjonariuszom oferujemy 
pobyt w pokojach – 2 lub 3 – osobowych z ła-
zienką oraz swobodny dostęp do jadalni, świe-
tlicy, pokojów rehabilitacyjnych, pokojów zajęć. 
Dla naszych pensjonariuszy udostępniony jest 
dom oraz ogród bez barier architektonicznych.  
Duży nacisk postawiliśmy na bezpieczeństwo 
pensjonariuszy, budynek wraz z   otaczającym   
go ogrodem jest ogrodzony. Istnieje kontrola 
osób wchodzących z zewnątrz. Wszystkie po-
mieszczenia kontrolowane są również przez 
czujniki przeciwpożarowe. Pokoje w naszym 
Domu są przestronne, znajdują się w nich łóż-
ka rehabilitacyjne, zapewniające użytkownikom 
optymalną niezależność oraz swobodę ruchu. 
Operowane są za pomocą pilota kontrolnego co 
pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej 
dla siebie pozycji. Na wyposażeniu do każdego 
łóżka jest   przypisany system przywoławczy, 
szafka nocna, oświetlenie pokoju z włącznikami 
przy łóżkach, stolik z krzesłami, szafa i telewizor. 
W każdym pokoju jest łazienka z kabiną prysz-
nicową bez brodzika. Pokoje i łazienki są zapro-
jektowane bez barier architektonicznych. 

W ramach opieki całodobowej, poza poby-
tami stałymi,  oferujemy pobyty:

CZASOWE – oferta ta jest skierowana do 
osób, których opiekunowie nie mogą zapewnić 
opieki podczas swojego urlopu, pilnego wyjaz-
du czy innej sytuacji życiowej. W ramach pobytu 
czasowego zapewniamy profesjonalną opiekę 
medyczną, komfortowy pobyt w pokojach – 2 
lub 3 – osobowych z łazienką, możliwość ko-
rzystania z jadalni, świetlicy, rehabilitacji, pokoju 
zajęć. Nasi goście mogą również brać udział we 
wszystkich zajęciach, które są organizowane 
podczas pobytu stałego.

REHABILITACYJNE – ofertę ta kierujemy 
do osób po udarach, zawałach, incydentach 
ortopedycznych lub chirurgicznych. W ramach 
pobytu możliwe jest wykupienie pakietów re-
habilitacyjnych zapewniających profesjonalne 
usługi w zakresie fizjoterapii. Wykwalifikowani 
fizjoterapeuci są do dyspozycji naszych pod-
opiecznych 5 dni w tygodniu.

ŚWIĄTECZNE – oferta ta jest przygotowa-
na dla seniorów, którzy nie mogą spędzić czasu 
ze swoją rodziną. Nasi goście spędzą święta w 
towarzystwie oraz w radosnej, domowej at-
mosferze. Seniorzy na pobytach świątecznych 
mogą brać udział we wszystkich zajęciach, któ-
re są organizowane podczas pobytu stałego.

Opieka dzienna
Dom Seniora MARCONI zaprasza Wszyst-

kich Seniorów, którzy z różnych przyczyn nie 
mogą lub nie chcą same przebywać w ciągu 
dnia w swoim domu na pobyty dzienne w mi-
łej i radosnej atmosferze. Nasza oferta pobytu 
dziennego skierowana jest do osób, których 
opiekunowie nie mogą zapewnić profesjonalnej 
opieki w trakcie dnia. Podczas pobytu zapew-
niamy trzy posiłki w ciągu dnia, swobodny do-
stęp do jadalni, świetlicy, pokojów zajęć. Senio-
rzy przyjeżdżający na pobyt dzienny mogą brać 
udział we wszystkich zajęciach, które organizu-
jemy dla gości przebywających u nas na stałe.

Rodzinna atmosfera
Dom Seniora MARCONI  to profesjonalna 

opieka połączona  z ciepłą i rodzinną atmosferą. 
Wspólnie z naszymi pensjonariuszami obcho-
dzimy różne uroczystości i święta. Zachęcamy 
do polubienia naszego profilu na logo fb, aby 
być na bieżąco z wydarzeniami organizowany-
mi naszym ośrodku.

Stała opieka medyczna
Dom Seniora MARCONI, to miejsce w któ-

rym pensjonariusze mogą korzystać z profesjo-
nalnej codziennej opieki medycznej i rehabili-
tacyjnej. Seniorzy w Domu Seniora Marconi są 
pod stałą opieką wykwalifikowanych pielęgnia-
rek i opiekunów, a także lekarzy, fizjoterapeu-
tów i dietetyka. Współpracujemy z przychodnią 
podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach tej 
współpracy naszych pensjonariuszy odwie-
dza lekarz rodzinny, który ma stały nadzór nad 
zdrowiem naszych podopiecznych. Wszystkie 
usługi lekarza POZ są refundowane ze środ-
ków NFZ. W zakresie specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej świadczymy usługi odpłatnie w 
ramach wizyt domowych lekarzy specjalistów, 
min. psychiatra, psycholog, neurolog, reumato-
log, chirurg-ortopeda. Zapewniamy też opiekę 
fizjoterapeutyczną w ramach odpłatnych pa-
kietów rehabilitacyjnych, a dla osób posiadają-
cych orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności w ramach refundacji NFZ.

Kompleksowa rehabilitacja
Dom Seniora MARCONI  oferuje kom-

pleksową fizjoterapię dzięki bezpośredniemu 
połączeniu z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Mar-
coni Medica znajdującym się na ul. Rzeźniczej 
13. Ośrodek jest wyposażony kompleksowo w 
sprzęty fizjoterapeutyczny – świadczy usługi z 
zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecz-

nictwa, balneologii fizykalnej i leczenia polem 
magnetycznym. Zatrudniamy ponad 20 dy-
plomowanych fizjoterapeutów i masażystów 
pracujących według sprawdzonych metod 
usprawniania leczniczego m.in. takich jak PNF, 
McKenzi, Terapia Manualna, Kinesiotaping. Ofer-
tę zabiegów fizjoterapeutycznych szczególnie 
kierujemy do podopiecznych ze schorzeniami 
ortopedycznymi. Dyplomowani fizjoterapeuci 
pracują sprawdzonymi technikami pozwalający-
mi na szybkie przywrócenie sprawności po ope-
racji, wypadku lub innym urazie. Oferujemy też  
rehabilitację neurologiczną (udar, wylew, uraz 
mózgowo-czaszkowy…) i kardiologiczną (zawał, 
choroba niedokrwienna, nadciśnienie…)

Zdrowa dieta dla seniora
Dom Seniora MARCONI oferuje co naj-

mniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetycz-
ne zgodne z zaleceniami zdrowotnymi. Posiłki 
są przygotowywane przez firmę cateringową 
mająca duże doświadczenie w żywieniu osób 
starszych. Posiłki są dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb Pensjonariuszy pod czujnym 
okiem dietetyka. Komponując posiłki dietetyk 
kieruje się zasadami prawidłowego żywienia 
seniorów. Są to trzy podstawowe reguły: różno-
rodność doboru produktów i potraw, regular-
ność spożywania posiłków oraz równoważenie 
bilansu energetycznego.  W Domu Seniora 
Marconi posiłki są cykliczne, potrawy urozma-
icone, systematycznie pojawiają się gorące 
dania. Podając seniorom w pełni wartościowe 
potrawy dbamy o dostarczenie do ich organi-
zmów odpowiedniej dawki witamin, minerałów, 
węglowodanów i białka. Nie tylko wiemy, że od-
powiednia dieta to klucz do zdrowia i dobrego 
samopoczucia, ale również stosujemy tą zasa-
dę dokładając wszelkich starań by nasi pod-
opieczni przestrzegali prawidłowej diety.

Opieka duszpasterska
Dom Seniora MARCONI  troszczy się o 

potrzeby duchowo – religijne podopiecznych.  
Systematycznie odwiedza naszych pensjona-
riuszy ksiądz z parafii św. Stanisława i Wacława 
w Świdnicy.  Ksiądz udziela wsparcia ducho-
wego podopiecznym, odprawia msze świętą i 
udziela sakramentów zgodnie z wola mieszkań-
ców Domu Seniora. Jesteśmy otwarci na eku-
meniczną i integralną współpracę, troszcząc 
się również o strefę duchowo – religijna osób 
przebywających w Domu Seniora Marconi, oka-
zując szacunek dla różnorodności religijnych i 
kulturowych. 

Monitoring i system 
alarmowo-przywoławczy

Dom Seniora MARCONI  został wyposa-
żony w monitoring wizyjny  i system alarmowo-
-przywoławczy. W Domu Seniora przebywają 
osoby posiadające wyraźne problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem.  Zarówno system 
alarmowo – przywoławczy jak i monitoring wi-
zyjny pozwala na szybkie dotarcie z pomocą do 
pensjonariuszy, którzy rzeczywiście jej w danym 
momencie potrzebują. 

Terapia zajęciowa
Dom Seniora MARCONI zapewnia warsz-

taty w ramach terapii zajęciowej prowadzonej 
przez terapeutów z wieloletnim doświadcze-
niem. Pensjonariusze mogą aktywnie spędzać 
czas na świeżym powietrzu w zorganizowanych 
zajęciach w ogrodzie, wspólnych spacerach 
oraz imprezach plenerowych. Organizujemy 
warsztaty twórcze, warsztaty kulinarne, wy-
cieczki do kin i teatrów, naukę obsługi kompu-
tera oraz wiele innych. Podopieczni mają rów-
nież możliwość spędzania czasu na świetlicy 
lub w towarzystwie innych gości. Powrót do 
zdrowia wiąże się nie tylko z poprawą spraw-
ności fizycznej, ale i umysłowej. Dlatego tera-
pia w naszym domu przebiera różne formy. Są 
to terapie ruchowe , intelektualne i manualne 
stanowiące bardzo skuteczną receptę na utrzy-
manie sprawności osób starszych w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Wielkowymiarowość 
terapii sprzyja zachowaniu poczucia wspólnoty 
z innymi pensjonariuszami. U wielu podopiecz-
nych może przyczynić się do odnowy cech i 
zdolności, które znikły w wyniku choroby lub 
niepożądanych zmian neurologicznych lub fi-
zycznych. Znamy niezmiernie ważną rolę terapii 
w zaspakajaniu potrzeb samorealizacji i stałego 
kontaktu z ludźmi. Najczęściej, w naszym Domu 
Seniora na terapie zajęciowe składają się zaję-
cia grupowe. Istnieje jednak możliwość, wedle 
życzenia, zapewnienia pensjonariuszowi terapii 
indywidualnej. 

Komfortowo, bezpiecznie i rodzinnie

DANE KONTAKTOWE
DOM SENIORA MARCONI
+48 887 533 111, +48 74 851 88 55
domseniora@marconimedica.pl
58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50
www.domsenioramarconi.pl
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MĄKI CHLEBOWE – IM WYŻSZY TYP MĄKI, 
TYM WIĘCEJ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

Mąka pszenna 
▪ typ 500 – bagietki, chałki, weki – pieczywo o ni-
skiej zawartości błonnika i składników mineralnych, 
przeznaczone dla osób z problemami żołądkowymi.
▪ typ 780 –  jako dodatek do chlebów wiejskich, żyt-
nich, graham. Zawiera więcej minerałów, witamin z 
grupy B i błonnika.
▪ typ 1850 - pełnoziarnista graham – wysoka za-
wartość błonnika, minerałów i witamin z grupy B. 
Dająca długotrwałe uczucie sytości. Przeznaczona 
dla osób stosujących dietę odchudzającą i choru-
jących na cukrzycę.

Mąka żytnia
▪ typ 580 – do chlebów mieszanych pszenno-
żytnich. Niska zawartości błonnika, związków mi-
neralnych i witamin z grupy B. 
▪ typ 720 - jasno szaro-brązowa, zawiera śladowe 
ilości otrębów i zarodków. 
▪ typ 2000 – żytnia razowa -  pełnoziarnista, ma 
ciemny szaro-brązowawy kolor. Zawiera duże ilo-
ści błonnika, minerałów i witamin z grupy B.  Na-
leży do sycących, dlatego nie powinny jej używać 
osoby z dolegliwościami żołądkowymi, ale ma 
duże znaczenie w profilaktyce nowotworów okręż-
nicy i jelita grubego. Idealna dla osób chorujących 
na cukrzycę, stosujących dietę odchudzającą. Ob-
niża poziom cholesterolu i zapobiega wielu choro-
bom serca. 

Mąka  orkiszowa
▪ typ 500 i 650 – chlebowa, uboga w związki od-
żywcze. 
▪ typ 2000 – pełnoziarnista, jasnobrązowa, dosyć 
drobno zmielona. Idealna do naleśników, ciast. Za-
wiera sporo błonnika, minerałów i witamin z gru-
py B. Nadaje się do spożycia nawet przez osoby 
z problemami żołądkowymi. Zawiera duże ilości 
lekkostrawnego białka i lepiej przyswajalny gluten.
▪ typ 2000 razowa - jasnobrązowa, grubo zmielona. 
Przeznaczona do wypieku chleba. Nadaje się dla 
diabetyków, bo stabilizuje poziom cukru we krwi, 
osób stosujących dietę odchudzającą, a także z 
wysokim poziomem cholesterolu. Dzięki wysokiej 
zawartości cynku, miedzi i selenu, korzystnie wpły-
wa na układ krwionośny, nerwowy i odpornościowy.

Od stycznia 2015 roku UE nakazała piekar-
niom udostępnianie składu chleba niepaczko-
wanego, czyli sprzedawanego luzem. Dlatego 

Głodnemu chleb na myśli
Nie jem chleba, bo jestem na diecie, 
za bardzo wzrasta mi po nim cukier. 
To częste argumenty, które słyszę.

pytajmy o składy kupowanego chleba, ponieważ 
pieczywo razowe żytnie czy graham, w każdej 
piekarni ma różny skład. Pieczywo pełnoziarniste 
powinno mieć na pierwszym miejscu mąkę o ty-
pie 1850 lub 2000. Następnie dodatki, jak woda, 
zakwas, drożdże, niewielki dodatek mąki pszennej 
( typ 500 lub 780). Nie kupujmy pieczywa pełno-
ziarnistego, które ma kilkadziesiąt procent mąki 
pszennej 500 lub 780 na pierwszym miejscu. Jest 
ono uboższe w błonnik i minerały, ponieważ królu-
je w nim mąka o niskim typie. 

Należy zwrócić uwagę na odróżnienie pie-
czywa pełnoziarnistego od wieloziarnistego. Pie-
czywo pełnoziarniste wysokiej jakości, jak zazna-
czyłam wyżej, ma na pierwszym miejscu mąkę o 
typie 1850 lub 2000 i składa się przede wszystkim 
z mąki z pełnego przemiału, stąd nazwa. Pieczywo 
wieloziarniste najczęściej na pierwszym miejscu 
ma mąkę o niskim typie 500, 780 plus dodatek 
wielu ziaren, jak słonecznik, siemię lniane czy otrę-
by. 

DIETAMINKA
dietetyk 
kliniczny, 

technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
Przychodnia BHmed, ul. Zamenhofa 42 
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BRODAWKI WIRUSOWE
Sposoby usuwa-
nia brodawek:
▪ Metody fizykal-
ne, czyli np. kriote-
rapia, promieniowa-
nie rentgenowskie.
▪ Ziołolecznictwo (jaskółcze 
ziele, thuja, spirulina).
▪ Usunięcie chirurgiczne.
▪ Farmakoterapia.
▪ Środki chemiczne, jak np. kwas mrówkowy.

Święta tuż tuż...
Jeśli nie macie pomysłu na prezent 

dla kogoś bliskiego, 
to serdecznie zapraszam.

Możesz kupić Bon Podarunkowy 
na dowolną usługę podologiczną 
wykonywaną w moim gabinecie.

Zapraszamy na bezpłatne 
konsultacje 

(po wcześniejszym umówieniu)!

Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu 
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy 

przy ul. Jagiellońskiej 1/02 
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

tel. 603 381 381

Brodawki wirusowe stóp wywoływane 
są przez wirus HPV 1 i HPV 2.

Najczęściej zakażeniom ulegają osoby 
z obniżoną odpornością. Od momentu za-
każenia do czasu pojawienia się na skórze 
może minąć kilka miesięcy, tym samym – 
źródło zakażenia trudno ustalić, ponieważ 
zmiany nie zawsze pojawiają się od razu. 
Do zakażenia dochodzi przez kontakt z 
osobą ze zmianami wywołanymi przez wi-
rus lub z materiałem biologicznym zawie-
rającym DNA wirusa HPV np. basen, sauna, 
siłownia.

Wyróżniamy dwa rodzaje brodawek wiruso-
wych stóp:
▪ wywołane przez wirus HPV 1 – brodawki 

myrmecia:
- pojedyncze lub liczne grudki  

o nierównej powierzchni
- zlokalizowane na podeszwowej  

powierzchni stóp
- głębokie, tkliwe mają tendencję  

do powiększania się
- wywołują odczyn zapalny i silny ból

▪ wywołane przez wisus HPV 2 – brodawki 
mozaikowe:

- rozległe grudki tworzące układ  
mozaikowy:

- niebolesne, powierzchowne zmiany, 
szorstkie w dotyku,

- infekcja długotrwała, ze skłonnością  
do nawracania

- przewlekły przebieg.

Najczęstsza lokalizacja brodawek stóp to:
- podeszwowa powierzchnia stóp
- skóra w okolicy palców
- łożysko paznokcia.

Jeśli kurzajka powoduje ból przy chodzeniu, 
koniecznie udaj się do podologa!
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Złóż życzenia 
za naszym pośrednictwem

Zadzwoń tel. 502 487 512
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Chcesz podpisać umowę? Przepisać 
licznik? Nie musisz jechać do Dzierżo-
niowa czy Wałbrzycha. Wszystko zała-
twisz na miejscu, w Świdnicy.

Świdnicki punkt obsługi mieści się przy 
ul. Ofiar Oświęcimskich, na I piętrze, 
nad Plackarnią. 

Otrzymasz tu pomoc i doradztwo we 
wszystkich sprawach związanych z 
dostawą prądu i gazu.  
▪ Przepisywanie liczników za prąd i gaz
▪ Nowe przyłącza
▪ Podpisywanie, przedłużanie umów
▪ Zmiana taryfy
▪ Gwarancja stałego rabatu

Punkt Obsługi Klienta 
TAURON 

w Świdnicy zaprasza

Punkt obsługi klienta Tauron 
Świdnica ul. Ofiar Oświęcimskich 28 I piętro nad Plackarnią 

tel. 534- 830-247
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Już 13 grudnia rozpocznie się Świd-
nicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 
22 grudnia na czterdziestu stoiskach, w 
drewnianych straganach wystawienni-
czych, świdniczanie będą mieli okazje 
kupić między innymi: ekoprzetwory, 
miody, wędliny, rękodzieło drewniane, 
czekoladki, kołacze, ceramikę użytko-
wą i artystyczną, biżuterię ręcznie ro-
bioną czy też smakołyki przygotowane 
przez panie z kół gospodyń wiejskich.

Atrakcją dla najmłodszych będzie w 
tym roku snowtubing, czyli ślizgi na pon-
tonach. Na bezpłatne zjazdy zapraszamy 
w sobotę i niedzielę, 21 i 22 grudnia od 

godz. 10.00 do 18.00. Tradycyjnie na Ryn-
ku stanie zagroda reniferów. W sobotę, 
21 grudnia od godz. 11.00 do 17.00 dzieci 
będą mogły zasiąść w saniach i uwiecz-
nić na zdjęciach spotkanie z białobro-
dym Mikołajem. Przez dwa dni, czyli 14 i 
15 grudnia od godz. 12.00 do godz. 15.00 
Mikołaj wraz z konikiem Kometkiem 
przygotuje także dla dzieci kolejną nie-
spodziankę, czyli przejażdżki na kucyku. 

W niedzielę, 22 grudnia o godz. 16.30 
zapraszamy do Rynku na jasełka przygo-
towane przez Młodzieżowy Dom Kultury. 
A już o godz. 17.00 na „Wigilię wszystkich 
świdniczan”, podczas której harcerze 

wręczą gospodarzom światełko betle-
jemskie. Bożonarodzeniowe życzenia 
przekażą mieszkańcom prezydent mia-
sta oraz przedstawiciele różnych wy-
znań religijnych. Świdniczanie będą mieli 
też okazję podzielić się opłatkiem, wypić 
gorący barszczyk i wspólnie kolędować. 

Świdnicka kolęda to także konkur-
sy. W konkursie fotograficznym „Świą-
tecznie w Świdnicy” pula nagród wynosi 
tysiąc złotych. Żeby wziąć w nim udział, 
należy uwiecznić na zdjęciu bożonaro-
dzeniowy klimat Świdnicy. - Fotografie 
mogą przedstawiać osoby, przedmioty 
czy też budynki, oczywiście z akcentem 
świątecznym. Mogą być one zabawne, 
portretowe, panoramiczne. Najważniej-
szym elementem zdjęcia jest to, aby w 
tle rozpoznawalne było miasto Świdnica. 
Prace zgłoszone do konkursu muszą być 

zrobione w tym roku – nie wcześniej niż 1 
grudnia. Na świąteczne fotografie czeka-
my do 6 stycznia 2020 roku. Każdy uczest-
nik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, 
które należy przesłać w formie elektro-
nicznej na adres swidnickakoleda@swid-
nickakoleda.pl – informuje Magdalena 
Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy. Ogłoszenie 
wyników odbędzie się 9 stycznia o godz. 
17.00 w Wieży Ratuszowej. 

O nagrody zawalczą także te osoby, 
które zdecydują się udekorować dom, 
ogród czy balkon na święta. Zgłoszenia 
zawierające imię, nazwisko, adres oraz 
telefon kontaktowy będą przyjmowa-
ne do 17 grudnia w pokoju 303 Urzędu 
Miejskiego w  Świdnicy lub pod nume-
rem telefonu: 74/856-28-98 albo drogą 
mailową na  adres: a.gorgon@um.swid-
nica.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 
19 grudnia o godz. 17.30 w Wieży Ratu-
szowej. Laureatom zostaną przyznane 
nagrody o łącznej wysokości 1 tys. 500 zł. 

Ak

Świąteczna Świdnica

Piotr Tomaszewski pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym 2018

Pięknie oświetlony dom przy Wrocławskiej 74 – 2018 r.
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NOWOŚCI muzyczne

Z Rakowa, robotniczej dzielnicy Częstocho-
wy, na największe polskie sceny klubowe i 
festiwalowe. Muniek Staszczyk opowiada 
całe swoje życie niezawodnemu Rafałowi 
Księżykowi.

Wypożyczalnia dla 
dorosłych poleca!

Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej to 
opowieść o niezwykłej kobiecie i jej życiu 
pełnym pasji i wyzwań. Odkrywa nieznane 
dotąd fakty i pozwala zrozumieć jej feno-
men.

Wywiad rzeka z Andrzejem Sewerynem. 
Aktor opowiada między innymi o wspo-
mnieniach z dzieciństwa, młodości i po-
czątkach pracy artystycznej. Pasjonująca 
lektura dla wszystkich wielbicieli teatru i 
filmu.

Od czterech lat łączy ich pasja, 
radość życia i wspólne pomysły. Klub 
Seniora działający przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej 29 listopada hucznie 
świętował Andrzejki.

Zabawa odbyła się w Klubie Bolko i 
połączona była z obchodami 4. urodzin 
Klubu Seniora. Nie zabrakło więc tor-
tu, który wspólnie z seniorami pokroiły 
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska, dyrektor MBP Ewa Cuban, dy-
rektor MOPS w Świdnicy Violetta Kalin. 

Zajęcia w ramach Klubu odbywają 
się regularnie w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 16.00-18.00. Ideą Klubu jest 
integracja i wspieranie aktywności osób 
starszych oraz stworzenie im możliwości 
rozwijania swoich zainteresowań i zdol-
ności w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Tymczasowa siedziba Klubu znajduje 
się w szkole Podstawowej nr 2, ul. Ofiar 
Oświęcimskich 30. Kontakt w godzinach 
pracy Klubu: 603 808 051

Seniorzy hucznie świętowali 
Andrzejki 
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22 osoby ukończyły projekt “O fi-
nansach w bibliotece”, jaki odbył się w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Podsumowanie odbyło sie 19 listo-
pada. Każdy z uczestników otrzymał 
certyfikat ukończenia kursu oraz torbę 
z materiałami edukacyjnymi i promocyj-

Zgłębili finanse od podszewki

nymi. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy, 
wymiana doświadczeń, emocji, wrażeń. 
Słodkim akcentem wieńczącym wyda-
rzenie był tort.

Kurs prowadzili: Katarzyna Poznań-
ska i Sebastian Miech.

▪ Bieguni / Olga Tokarczuk
▪ Wyrok / Remigiusz Mróz
▪ Zjazd / Guillaume Musso
▪ Zranić marionetkę / Katarzyna Grochola
▪ Nie ma / Mariusz Sczygieł

Najchętniej czytane!
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Świdnicka
KolędaŚwidnicka
Kolędaw Bibliotece

Świąteczny
kiermasz

w Bibliotece

13.12. (10:00-18:00)
14.12. (10:00-14:00)

wstęp wolny

Świąteczne
planszowanie

z KOSTKĄ

21.12. (10:00)
wstęp wolny

Świąteczne
kino seniora

06.12. (14:00)
13.12. (16:00)
20.12. (16:00)
wstęp wolny

Świąteczne
kino

przedszkolaka

16.12.-20.12.
obowiązują zapisy

74 640 09 37

Rodzinne
Pracownie

Św. Mikołaja

Wypożyczalnia dla Dzieci, 13.12. (16:00) - 74 640 09 42
Filia nr 1, 16.12. (16:00) - 74 640 09 51
Filia nr 2, 17.12. (16:00) - 74 640 09 50
Filia nr 5, 16.12. (16:00) - 74 852 46 22

 
obowiązują zapisy

 

Świąteczne
spotkania z cystersem
– spacer tematyczny

po bibliotece

09.12.-13.12.
obowiązują zapisy

74 640 09 37

2019

Więcej informacji: www.mbp.swidnica.pl lub pod numerem telefonu: 74 640 09 46

w Bibliotece
2019

Warsztaty
literacko-plastyczne

WOKÓŁ KSIĄŻKI

16.12. (16:00-18:00)
obowiązują zapisy

74 640 09 42
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10 grudnia, godz. 18.00
Z rymem i z humorem 
— spotkanie autorskie 

z Tamarą Hebes
Spotkaniu towarzyszyć będzie pre-

zentacja wierszy autorstwa poety w wyko-
naniu Mariusza Kozłowskiego i młodzieży z 
grupy Alchemii teatralnej. Tamara Hebes to 
pseudonim, którym od wielu już lat podpi-
suje się w publikacjach prasowych i książ-
kowych Leszek Florek. Opublikował pięć 
tomików poetyckich: Ekstra nocne (1998), 
Ja oniryczne (2005), Muchoraj (2007), Błąd 
paralaksy (2015) i Tak myśli-cielsko (2017). 
Ma na swoim koncie liczne publikacje w 
pismach o zasięgu lokalnym i ogólnopol-
skim, a także w wielu antologiach i almana-
chach. Kilka tekstów Tamary Hebes docze-
kało się tłumaczenia na język czeski.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

11 grudnia, godz. 18.00
Wieczory z kinem rosyjskim: film 

niespodzianka
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 

wolny

11 grudnia, godz. 20.30
Kabaret Młodych Panów 

— To jest chore!
„To jest chore” – najnowsza propozy-

cja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy 
ich program, dotyka kwestii społecznych, 

tego z czym spotykamy się na co dzień. 
To jest chore mieści się w ramach wszyst-
kiego, co może zaistnieć w szeroko rozu-
mianych relacjach międzyludzkich, a co 
odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, 
co nienormalne, bezsensowne i absur-
dalne w naszej codzienności. Jak mawiał 
Zygmunt Freud „nie ma ludzi zdrowych, są 
tylko niezdiagnozowani” i ten program w 
pełni to potwierdza. Zabawne skecze i za-
skakujące puenty, których tutaj nie braku-
je, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, 
mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny 
mijają nam bardzo szybko i czujemy zdro-
wy niedosyt.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
65 zł

13 grudnia, godz. 17.00 
Wernisaż wystawy fotografii 
Krzysztofa Wojnarowskiego 

„Między Mnichem a Szatanem”
„Między Mnichem a Szatanem” to 

swoisty eksperyment z pogranicza impre-
sji oraz fotoreportażu. Wszystkie fotografie 
w tym cyklu powstały w czasie zaledwie 
kilku godzin, wieczorem 21 września oraz 
wczesnym rankiem 22 września 2013 roku 
i są próbą uchwycenia emocji towarzyszą-
cych niezwykłemu i niepowtarzalnemu 
spektaklowi światła i cienia. To również 
wyprawa na granicy dwóch światów – ja-
sności i mroku, twardości granitu i zwiew-
ności śnieżnego puchu, ulotności pędzo-
nych wiatrem chmur i pozornej wieczności 

tatrzańskich turni, ale także wyprawa du-
chowa na pograniczu odwiecznych prze-
ciwieństw, które leżą u podstaw istnienia 
wszechświata.

Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 2, 
wstęp wolny

15 grudnia, godz. 17.00
Recenzje Muzyczne: 

Grosiak / Kartky / Rasta 
(panel dyskusyjny)

W panelu wezmą udział Natalia Gro-
siak (MIKROMUSIC), Jakub Jankowski 
(KARTKY), Rafał ‚Rasta’ Piotrowski (DECA-
PITATED). Spotkanie poprowadzi Artur Ra-
wicz (CGM / Mystic / Show The Show), któ-
ry razem z zaproszonymi gośćmi poszuka 
odpowiedzi na pytanie “po co komu dzien-
nikarstwo muzyczne?” Uczestnicy spojrzą 
na to zagadnienie z perspektywy artystów, 
wytwórni, mediów, promotorów i fanów.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, obo-
wiązują bezpłatne wejściówki

16-17 grudnia
Recenzje muzyczne: 

Artur Rawicz — dziennikarstwo 
muzyczne (warsztaty)

Artur Rawicz to fotograf i dziennikarz 
muzyczny od lat związany z najstarszym, 
niezależnym portalem Codzienna Gazeta 
Muzyczna – CGM.pl. Autor okładek płyt, 
reportaży z dużych i  małych wydarzeń 
muzycznych, oficjalny fotograf kilku festi-
wali. Występuje w roli panelisty i prowadzi 

warsztaty z fotografii koncertowej i dzien-
nikarstwa. Członek Akademii Fonograficz-
nej. Wykładowca Akademii Menadżerów 
Muzycznych. Od 2008 roku jest współwła-
ścicielem agencji Show The Show. Od lipca 
2019 pełni również funkcję A&R w Mystic 
Production. Poprowadzi warsztaty 16 grud-
nia w godz. (1.) 8.00 – 12.00 i (2.) 17.00 – 21.00 
oraz (3.) 17 grudnia w godz. 8.00 – 12.00. 
Warsztaty dopołudniowe (1. i 3.) skierowa-
ne są głównie do młodzieży szkół średnich. 
Warsztaty popołudniowe (2.) skierowane 
są do wszystkich zainteresowanych.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, zapi-
sy mailowe: recenzje@sok.com.pl

20 grudnia, godz. 18.00
„Wędrowny blask” — recital 

pamięci Romana Kołakowskiego
„Wędrowny blask” to wyjątkowa pro-

pozycja słowno-muzyczna Teatru Piosen-
ki. Recital jest zbiorem autorskich piosenek 
Romana Kołakowskiego w ujęciu chrono-
logicznym, co pozwoli zapoznać się z róż-
norodną twórczością Artysty i pokaże, w 
jaki sposób zmieniała się ona na przestrze-
ni lat pracy artystycznej. Usłyszymy utwory 
z pierwszych nagrań winylowych, piosenki 
napisane z myślą o wielkich widowiskach 
plenerowych, aż po ostatnie produkcje Te-
atru Piosenki. Utwory zabrzmią w nowych, 
osobistych interpretacjach, a zaprezento-
wane zostaną przez najbliższych współ-
pracowników i przyjaciół Artysty.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
25/15 zł; w dniu koncertu 35/25 zł

30 listopada w Kościele Pokoju wy-
brzmiały utwory debiutanckiej płyty 
Jakuba Monety „Organy świdnickie. Hi-
storia dźwiękiem pisana”. O pierwszych 
wrażeniach z nagrania płyty, miłości 
do organów i planach na przyszłość, z 
Jakubem rozmawia Agnieszka Koma-
niecka.

„Organy świdnickie. Historia dźwię-
kiem pisana” to 2-płytowy album. Mate-
riał dźwiękowy nagrany został na czte-
rech instrumentach słynnej na całym 
świecie, nieistniejącej już świdnickiej fa-
bryki organów rodziny Schlag. W okresie 
XIX i pierwszej połowy XX wieku uczynili 
oni Świdnicę jednym z wiodących ośrod-
ków budowy organów na Śląsku. Na 
płytach znalazły się utwory epoki baro-
ku (Jan Pieterszoon Sweelinck, Dietrich 
Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann 
Sebastian Bach Bach) oraz przełomu 
późnego romantyzmu i współczesno-
ści (Charles-Marie Widor, Mieczysław 
Surzyński, Sigfrid Karg-Elert). Wydanie 
otwiera improwizacja Kuby na temat 
hymnu „Świdnicka Pani”, której autorem 
słów jest ś.p. ksiądz prałat Dionizy Baran, 
długoletni proboszcz obecnej katedry 
świdnickiej. 

Jak się czujesz, trzymając w 
rękach swoją pierwszą płytę? 
Słuchając jej?

- Przede wszystkim czuję ogromną ra-
dość, gdyż nie spodziewałem się, że 
końcowy efekt będzie aż taki dobry. Wi-
dzę już także, że trud włożony w tę płytę 
nie pójdzie na marne. 

Jak doszło do jej wydania? Jak 
to wszystko się potoczyło?

- Płyta powstała dzięki inicjatywie prezy-
dent Beaty Moskal-Słaniewskiej, której 

Jakub Moneta: 
marzę o koncercie w Waszyngtonie

z tego miejsca chciałbym bardzo po-
dziękować za ogromne wsparcie tego 
projektu. Sam proces powstania płyty 
zaczął się od sesji nagraniowej w maju 
2018 roku (byłem wtedy w siódmej kla-
sie), później trzeba było napisać teksty 
do książeczki oraz zdobyć zdjęcia i za-
jąć się wszystkimi pozostałymi kwestia-
mi organizacyjnymi. Finalnie udało się 
wszystko szczęśliwie doprowadzić do 
końca, z czego bardzo się cieszę.

Zwykle muzycy nagrywają pły-
ty w dojrzalszym wieku ;) Trak-
tujesz to jako wyróżnienie?

- W świecie muzyków klasycznych z 
pewnością tak jest, ale w muzyce roz-
rywkowej jest trochę inaczej ;) Jest to dla 
mnie niewątpliwie ogromne wyróżnienie 
i zarazem zachęta do dalszej pracy. Mu-
szę także dodać, że sesja nagraniowa to 
wspaniałe doświadczenie, które będę 
długo jeszcze wspominać - zwłaszcza w 
szkolnej ławce na lekcjach ;) 

Dlaczego akurat organy? Jak 
narodziła się miłość do tego in-
strumentu?

- Jest to dla mnie najtrudniejsze pytanie, 
gdyż właściwie nie ma konkretnej odpo-
wiedzi… Wszystko zaczęło się od tego, 
że pewnego dnia na strychu znalazłem 
zakurzoną kasetę z wizerunkiem dużych 
organów Kościoła Pokoju w Świdnicy. 
Okazało się, że moja mama jako orga-
nistka Kościoła Pokoju w Świdnicy w 
latach 90-tych nagrała kasetę prezentu-
jącą oba instrumenty tej świątyni - kie-
dy się o tym dowiedziałem, postawiłem 
sobie za cel nauczyć się grać wszyst-
kich utworów z tego wydania - trwało 
to niecały rok, ale się udało. Wybrałem 
organy dlatego, że są najpotężniejszym 

instrumentem, jaki kiedykolwiek powstał 
- składa się z największej ilości elemen-
tów, ma nieograniczone możliwości 
brzmieniowe oraz każdy jest inny, z tego 
powodu są nazywane „królem instru-
mentów”. Od pierwszego kontaktu ten 
instrument mnie zachwyca i oczarowuje.

Jesteś obecnie uczniem I Li-
ceum Ogólnokształcącego? 
Jak udaje Ci się godzić granie 
ze szkołą?

- Uczęszczam do I LO do klasy huma-
nistycznej po szkole podstawowej. Go-
dzenie pasji, jaką są organy, ze szkołą 
od początku nie należało do łatwych, 
ale dyrektorzy oraz nauczyciele szkół, 

- Od pierwszego kontaktu ten instrument mnie zachwyca i oczarowuje – mówi Jakub Moneta 

do których uczęszczałem (Szkoła Pod-
stawowa nr 8) i uczęszczam, darzą mnie 
ogromnym wsparciem, za co ogromnie 
dziękuję. 

Co dalej? Jakie plany na przy-
szłość? Będą kolejne koncerty, 
płyty? 

- Z pewnością będą kolejne koncerty, a 
może nawet i płyty ;) A co do dalszych 
planów na przyszłość, moi ogromnym 
marzeniem jest zagrać koncert w kate-
drze w Waszyngtonie oraz wziąć udział 
w prestiżowym międzynarodowym kon-
kursie organowym w Chartres. 

I tego Ci zatem życzymy.
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Odpowiednie przygotowanie sprzę-
tu, nawierzchni, a do tego precyzja i 
pełna koncentracja. W poniedziałkowy 
wieczór 25 listopada, 38 śmiałków spró-
bowało swoich sił w curlingu. Pokazowy 
trening na tafli świdnickiego lodowiska 
poprowadził reprezentant Polski, dzie-
więciokrotny medalista Mistrzostw Pol-
ski, Bartosz Łobaza.

– W curling może grać każdy i w za-
sadzie w każdym wieku. Grają mężczyźni, 

kobiety, dzieci i niepełnosprawni na wóz-
kach. Najstarszy medalista Igrzysk Olim-
pijskich miał 59 lat. To bardzo towarzy-
ska gra. W zawodach przyjęło się, że po 
meczu zwycięzcy zapraszają rywali do 
baru – opowiada Bartosz Łobaza. 32-la-
tek z Wałbrzycha pracuje w Świdnicy, a 
gra w klubie z… Sopotu. Jest też repre-
zentantem Polski, z którą przed dwoma 
lat wywalczył srebrny medal Mistrzostw 
Europy Dywizji B, co dało historyczny 

Polonia-Stal 
Świdnica 
ze złotym 
certyfikatem 
PZPN!

Ogromne wyróżnienie spotka-
ło w ostatnich dniach Miejski Klub 
Sportowy Polonia-Stal Świdnica. 
Biało-zieloni zostali wyróżnieni i 
docenieni przez Polski Związek 
Piłki Nożnej za codzienną pracę 
z dziećmi i młodzieżą. Na konto 
świdnickiego klubu powędrowała 
złota gwiazdka PZPN. W naszym 
województwie takim sukcesem 
mogą poszczycić się jedynie cztery 
ośrodki piłkarskie!

Program Certyfikacji to inno-
wacyjny projekt mający za zada-
nie podniesienie jakości szkolenia 
w szkółkach piłkarskich na terenie 
całej Polski. W jego pierwszej edy-
cji do Polskiego Związku Piłki Noż-
nej wpłynęło 1197 formularzy zgło-
szeniowych. Ostatecznie wszyst-
kie wymagania formalno-prawne 
spełniły 694 podmioty i to właśnie 
im na mocy decyzji Komisji Weryfi-
kacyjnej oraz Komisji Odwoławczej 
ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek 
piłkarskich zostały przyznane cer-
tyfikaty, które obowiązywać będą 
do 30 czerwca 2021 roku. Szkół-
ki piłkarskie otrzymały certyfikaty 
PZPN na jednym z trzech pozio-
mów: złotym, srebrnym lub brązo-
wym. W całym kraju przyznano je-
dynie 117 złotych gwiazdek i tylko 
4 na Dolnym Śląsku. Miejski Klub 
Sportowy Polonia-Stal Świdnica 
znalazł się obok takich marek jak 
pierwszoligowy Chrobry Głogów, 
czy ekstraklasowy Śląsk Wrocław. 
To niesamowite wyróżnienie i wiel-
ki prestiż dla klubu, ale i całego 
miasta, które znalazło się na ma-
pie Polskiego Związku Piłki Nożnej 
wśród złotych gwiazdek Programu 
Certyfikacji. Złota gwiazdka uka-
zuje odpowiedni poziom szkolenia 
w danym ośrodku piłkarskim, czy 
możliwość treningów pod okiem 
wysoko wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. To także sygnał o od-
powiedniej bazie szkoleniowej jed-
nostki i prowadzeniu zajęć na wy-
sokiej jakości sprzęcie sportowym. 
Obecność w Świdnicy certyfikowa-
nego oddziału i to dodatkowo wy-
różnionego złotą gwiazdką, to rów-
nież ważny sygnał dla wszystkich 
młodych piłkarzy i piłkarek, którzy 
będą rozpoczynali wkrótce swoją 
przygodę z futbolem.

oprac.

Curling, czyli sport 
dla każdego 

Bartosz Łobaza szczegółowo opowiedział o tajnikach gry w curling

Spotkanie dużo frajdy sprawiło zwłaszcza najmłodszym uczestnikom pokazowego treningu

awans do najwyższej klasy rozgrywko-
wej. 

Jak grać w curling?
W rywalizacji biorą udział dwie dru-

żyny liczące po czterech zawodników. 
Do gry używa się kamieni, które są wy-
puszczane na lodzie w kierunku celu 
zwanego  domem. Liczba przyznanych 
punktów zależy od liczby kamieni znaj-
dujących się najbliżej środka domu. Po-
ziom umiejętności, precyzja i złożoność 
wykonywanych zagrań oraz odpowied-
nia strategia sprawiają, że curling jest 
nazywany „szachami na lodzie”. Polem 
do gry w curlingu jest tafla lodu o dłu-
gości 150 stóp (45,72 m) i szerokości 16 
stóp 5 cali (5 m). Powierzchnia lodu musi 
być odpowiednio przygotowana, tzn. 
musi być tak płaska jak tylko jest to wy-
konalne, aby kamienie mogły poruszać 
się przy jak najmniejszym tarciu. Curling 
stał się oficjalną dyscypliną  zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku w Na-
gano. W Polsce warunki do uprawiania 
curlingu są skromne. Istnieje tylko jed-
na profesjonalna hala w Łodzi. Mimo 
trudności drużyn przybywa. Rozgrywki 
ligowe PFKC odbywają się na trzech po-
ziomach. W najwyższej lisze występuje 
osiem drużyn. Na świecie największą 
popularność curling cieszy się w Kana-
dzie, gdzie zarejestrowanych jest około 
900 tysięcy zawodników!

Daniel Gębala
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Końcowy rezultat ważył się do 
ostatnich sekund. Podopieczni trene-
ra Moczulskiego po zaciętym boju po-
konali WSTK Wschowa 70:69, udanie 
rewanżując się rywalom za porażkę z 
początku sezonu. Bohaterem spotka-
nia został Kamil Ozga, zdobywca 22 
punktów.

IgnerHome Polonia Świdnica 
– WSTK Wschowa 70:69
(15:21, 18:15, 22:15, 15:18)

IgnerHome: Ozga 22, Kostek 11, Sień-
ko 11, Cisek 2, Biernat 4, Słobodzian 7, 
Kaczmarczyk 7, Soboń 6, Połeć, Stec, 
Poradzisz

Pozostałe wyniki 9. kolejki:
▪ SMK Lubin – Basket Legnica 80:62
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – KKS Kobierzyce 
69:88
▪ KKS Siechnice – Górnik Wałbrzych 
86:66

Aktualnie świdniczanie z bilansem 
3-6 i 12 punktami na koncie plasują się na 
siódmym miejscu w tabeli grupy A III ligi. 
Już z w niedzielę 8 grudnia kolejna por-
cja koszykarskich emocji. Do Świdnicy 
przyjedzie bowiem ekipa KKS-u Kobie-
rzyce. Początek spotkania o godz. 17:30.

Daniel Gębala

Mecz rozegrany w sobotę 30 listo-
pada rozpoczął się po myśli gospodyń. 
Konsekwentna gra w ataku, skutecz-
na gra blokiem i kąśliwa zagrywka po-
zwoliły szybko osiągnąć bezpieczną 
przewagę. W końcówce Silesia odrobiła 
jeszcze kilka punktów straty, ale czas 
wzięty przez trener Sadowską pozwo-
lił ostudzić emocje i wygrać seta do 18. 
Niestety, w kolejnych partiach wróciły 
demony, z jakimi w tym sezonie zmaga-
ją się Polonistki. Błędy w przyjęciu, ner-
wowość w ataku i dekoncentracja nie 
pozwoliły na wyrównaną walkę z rywal-
kami z Mysłowic. Zespół do walki pró-
bowały podrywać jeszcze najbardziej 
doświadczone Ewa Woźniak i Klaudia 
Kołodziejczak, ale to nie wystarczyło. 
Polonia przegrała siódmy mecz z rzę-
du i pozostaje jedynym zespołem II ligi 
grupy III bez zdobyczy punktowej. Ko-
lejna okazja do długo oczekiwanego 
przełamania już w następnej kolejce. 
Biało zielone zmierzą się z Sobieskim 
Oława, którego barwy reprezentują 
bardzo dobrze znane w Świdnicy m. in. 
Ania Śmidowicz, Paulina Jewiarz czy 
Sandra Mielczarek.

MKS Polonia Świdnica 
– Silesia Volley Mysłowice 1:3 

(25:18, 16:25, 21:25, 12:25)

MKS Polonia Świdnica: Woźniak (k), Li-
wuś, Kołodziejczak, Rut, Witkowska, 
Miezgiel, Gałązka (l), Bober, Mofina

Pozostałe rezultaty 8. kolejki, II ligi:
▪ SMS PZPS II Szczyrk – MKS II Kalisz 3:0
▪ Olimpia Jawor – MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych 3:1
▪ UKS Jedynka Siewierz – Sokół Radzion-
ków 3:1
▪ Sobieski Oława – pauza

Plan 9. serii gier:
▪ Sobieski Oława – MKS Polonia Świdnica 
▪ Silesia Volley Mysłowice – SMS PZPS 
II Szczyrk
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – 
UKS Jedynka Siewierz
▪ MKS II Kalisz – Olimpia Jawor
▪ Sokół Radzionków – pauza

Daniel Gębala

Dramaturgia jak u Hitchcocka, 
twarda, momentami ostra walka, aż 19 
kar, jedna czerwona kartka, błędy arbi-

trów i szalone emocje, które nie mogły 
ostygnąć nawet po końcowej syrenie. 
Po meczu, który na długo pozosta-

minut później Zew wyszedł na prowa-
dzenie 24:23. W dramatycznej końcówce 
górą byli jednak podopieczni Krzyszto-
fa Terebuna. Kilka ważnych piłek odbił 
Damian Olichwer, dwie ważne bram-
ki rzucił Miłosz Wołodkiewicz, a jedną 
Adam Chmiel. Przy stanie 27:26 przy 
piłce byli świdniczanie. Błąd i strata piłki 
mogły dużo kosztować. Goście ruszyli z 
kontrą, która została zatrzymana na kole 
w przedostatniej sekundzie gry. Piłka-
rze Zewu i ich szkoleniowcy domagali 
się rzutu karnego, ale sędziowie zdecy-
dowali się tylko na podyktowanie rzutu 
wolnego (po meczu obecny na spotka-
niu delegat przyznał, że była to błędna 
decyzja). Rzut bezpośredni trafił w ręce 
ustawionych w murze graczy ŚKPR-u i 
można było odtańczyć taniec zwycię-
stwa! – Dla kibiców było to niezapomnia-
ne widowisko. Było w nim dużo dramatur-
gii, ale szkoleniowo nie był to nasz naj-
lepszy występ. Ze stanu +6 zeszliśmy na 
-1 i to pokazuje, że wciąż musimy jeszcze 
dużo pracować. Najważniejsze jednak, że 
zespół osiągnął cel. Zwycięstwo bardzo 
nas cieszy! – ocenił po spotkaniu pre-
zes ŚKPR-u, Arkadij Makowiejew. War-
to jeszcze odnotować kolejny debiut w 
II lidze. Wobec absencji Karola Kozaka 
i Jakuba Pierzaka do składu wskoczył 
18-letni Maciej Mleko.

ŚKPR Świdnica – Zew Świebodzin 
27:26 (16:11)

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski 
– Chmiel 10, Pęczar 6, Redko 3, Etel 3, 
Wołodkiewicz 2, Starosta 2, Dębowczyk 
1, Mleko, Bal, K. Stadnik, Jaroszewicz, Bo-
rowski

ŚKPR Świdnica

Wygrana rzutem na taśmę

Kamil Ozga imponował skutecznością rzutów za trzy punkty 

Odwróć tabelę, Polonia na czele 

Sytuacja w tabeli robi się coraz trudniejsza dla świdnickiego zespołu 

Siatkarki Polonii Świdnica wciąż bez 
wygranej. Biało-zielone, mimo obiecują-
cego początku rywalizacji z Silesią Volley 

Mysłowice, w ostatecznym rachunku ze-
szły z parkietu pokonane. Dla świdnicza-
nek była to już siódma porażka z rzędu. 

Wojna nerwów 
dla Szarych Wilków 

nie w pamięci kibiców, ŚKPR pokonał 
Zew Świebodzin 27:26 i umocnił się na 
czwartej lokacie w tabeli!

Najmłodsza w lidze świdnicka dru-
żyna podjęła ciężką fizyczną walkę z Ze-
wem. Sędziowie bardzo szybko zaczęli 
szastać karami, ale z czasem stali się 
zakładnikami swoich decyzji. Kilka trud-
nych werdyktów i spornych gwizdków 
podgrzewało atmosferę. W pierwszej 
części – więcej pretensji zdawali się mieć 
kibice ŚKPR-u, w drugiej bardzo gwał-
townie protestowali goście. Na parkiecie 
tymczasem trwała zażarta walka. Wynik 
zmieniał się jak w kalejdoskopie. ŚKPR 
zaczął od prowadzenia 3:1, ale wkrótce 
to Zew odskoczył na 8:5. Ostatnie dzie-
sięć minut pierwszej połowy to popis 
Szarych Wilków. Napędzani świetnymi 
interwencjami Wojciecha Jabłońskiego 
gospodarze wygrali ten fragment 9:2 i do 
szatni schodzili przy stanie 16:11.

Po zmianie stron ŚKPR dorzucił 
bramkę na 17:11, ale swój rytm zaczęli 
łapać goście. Podwyższenie przez nich 
obrony wprowadziło zamieszanie w sze-
regach Szarych Wilków. Przewaga za-
częła topnieć, wreszcie w 48. minucie 
na tablicy pojawił się remis 21:21. Pięć ŚKPR po 10. kolejkach zgromadził na swoim koncie 21 punktów
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ŚWIEŻE JAJA
od kur karmionych naturalną paszą...

SKLEP FIRMOWY
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

HURTOWNIA POD NADZOREM WETERYNARYJNYM
BEZPIECZNE JAJA | WYSOKA JAKOŚĆ

Wesolych
    Swiat

,

,

JAJKOPOL
ul. Kolejowa 5A

58-124 Marcinowice
tel. 74 858 69 48

biuro@jajkopol.pl

50m

Wrocław

Świdnica

ul. Kolejowa 5A

Fotoradar

www.jajkopol.pl

Skontaktuj się z nami:
www.promedica24.pl  |  tel. 789 218 008, 509 892 436

Wałbrzych, ul. Lubelska 1

PRACA - OPIEKA - NIEMCY
PEWNA PRACA OPIEKUNA
SENIORA CZEKA NA CIEBIE!
ORGANIZUJEMY TEŻ KURSY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
OD PODSTAW
W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI!

*Szczegóły promocji w regulaminie 
w oddziałach.

ZADZWOŃ! UMÓW SIĘ NA
SPOTKANIE Z REKRUTEREM.


