Energia świdniczan jest moją siłą napędową
8 grudnia minęło pięć lat
od zaprzysiężenia Beaty
Moskal-Słaniewskiej na
prezydenta Świdnicy. O
tym, co udało się przez ten
czas zrobić i jakie wyzwania
oraz plany czekają nasze
miasto w najbliższym
czasie, rozmawiamy z
prezydent Beatą MoskalSłaniewską.
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Świdniccy
wolontariusze
z nagrodami
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Codziennie niosą pomoc innym, w dużych i mniejszych sprawach. Nie oczekują nic w zamian. 5 grudnia to właśnie oni, najlepsi wolontariusze oraz organizacje pozarządowe, odebrali nagrody.
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Inwestują
w ogródki działkowe
dy nie należące do Polskiego
Związku Działkowców. Natomiast ROD „Aronia” na terenie
swojego ogrodu wykonał remont instalacji wodociągowej.
– Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych przyznane zostały po raz pierwszy w naszym
mieście. Zainteresowanie tą formą wsparcia było duże. Pozwoli
to na stopniową poprawę infrastruktury ogrodowej – mówi
Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. Aktywności
Obywatelskiej.
Przypomnijmy, że udzielona dotacja nie mogła przekraczać 50% kosztów realizacji
przedsięwzięcia i nie mogła
być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. Środki te mogą
wspomóc m.in.: remont czy też
budowę ogrodzeń, alejek, dróg
dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych.
Ak

Przyłącze wodne do miejskiej sieci wodociągowej oraz indywidualne liczniki wody pojawiły się na terenie ROD
„Aster”. Na zdjęciu prezes Aleksander Łokić
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W tym roku po raz pierwszy działkowcy mogli starać
się o dofinansowanie od miasta. Do podziału było 30 tys. zł.
– Mam nadzieję, że dodatkowe
fundusze przyznane dla ogrodów działkowych znacząco poprawią estetykę i komfort korzystania z nich – mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.
Pieniądze trafiły do sześciu
stowarzyszeń. Członkowie ROD
„Kolejarz” otrzymane środki
przeznaczyli na remont domu
działkowca, z kolei ROD „Irys” –
na budowę studni głębinowej.
Nowa brama wjazdowa – to
inwestycja, którą zrealizował
ROD „Pod Dębem”. Przyłącze
wodne do miejskiej sieci wodociągowej oraz indywidualne
liczniki wody pojawiły się na
terenie ROD „Aster”. Remont
świetlicy ogrodowej i biur zrealizował w ramach dotacji ROD
„Pod Grzybem”, jedyne ogro-
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Pozyskują środki i tworzą plany remontowe. Nie stoją w miejscu. W tym roku dzięki wsparciu miasta aż sześć stowarzyszeń prowadzących w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe mogło zmodernizować infrastrukturę ogrodową.

– W tym roku, dzięki
dotacji przeprowadziliśmy gruntowny
remont Domu Działkowca. W przyszłym
roku, jeśli będzie
taka
możliwość,
również
złożymy
wniosek o dofinansowanie.
Zrobimy
przyłącze prądu i
naprawimy
ogrodzenie. Potrzeb nie
brakuje i te pieniądze są znaczącym
wsparciem – mówi
Teresa Nitsch, prezes ROD „Kolejarz”.
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Prace remontowe przy ulicy Franciszkańskiej zakończą się w połowie lutego

Przedłuża się termin zakończenia
prac przy ul. Franciszkańskiej. Wszystkiemu winna kolizja sieci infrastruktury
podziemnej.
- Przyczyną przedłużających się prac
przy ul. Franciszkańskiej było opóźnienie

w realizacji inwestycji przy przebudowie ul.
Siostrzanej, a wiązało się to z nieprzewidzianą kolizją istniejących sieci infrastruktury
podziemnej. Po korekcie projektów można
było przystąpić do dalszych prac. Nieukończenie robót branży sanitarnej na ul. Sio-

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

reklama

strzanej, nie pozwalało rozpocząć inwestycji
przy ul. Franciszkańskiej – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska.
Przypomnijmy,
że
przebudowa
obejmuje zawężenie istniejącej jezdni
do 5 metrów i tym samym poszerzenie
chodników do szerokości minimum 2
metrów – zgodnie z dziś obowiązującymi normami. Wykonana zostanie nowa
nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Przebudowie ulegnie droga na całej
długości, wyniesione zostanie przejście
dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Siostrzaną oraz tarcza skrzyżowania z ul.
Grodzką i zjazdem w kierunku Rynku. Na
odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Siostrzanej parkowanie będzie realizowane
równoległe do osi jezdni wzdłuż krawężnika. Natomiast na odcinku od ul. Siostrzanej do ul. Grodzkiej zaprojektowano
parkowanie skośne w wydzielonej zatoce. Istniejąca ogólnospławna kanalizacja
zostanie rozdzielona na kanalizację sanitarną i deszczową. Dodatkowo na całej
długości powstanie kanał technologiczny, w którym umieszczone będą kable
telekomunikacyjne. Sieć oświetlenia
ulicznego nie będzie przebudowywana.
Wartość prac to ponad 1 milion 200
tysięcy złotych. Termin zakończenia robót przy ul. Franciszkańskiej to 14 lutego
2020 r.

reklama
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Franciszkańska
gotowa do lutego

codzienna

Ak
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cyjnych będzie na pewno dużo mniejsza.
Mówię to z ubolewaniem, rozczarowaniem i
żalem, bo wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy są jak najbardziej potrzebne. Były
to m.in. kolejne instalacje pozwalające już
na koszt gminy podłączyć następne budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na pewno
zrezygnujemy z remontu ul. Polna Droga, a
remontu tego oczekują wszyscy od wielu lat.
Odkładamy także na półkę plany dotyczące ulicy Inżynierskiej. Okrojone będą bardzo
mocno środki m.in. na modernizację chodników czy parkingów. Zostawiamy zadania
kluczowe, te z dofinansowaniem zewnętrznym. Dokończymy zatem proces rewitalizacji, będziemy prowadzić program dotyczący
indywidualnych dofinansowań do modernizacji ogrzewania i oczywiście nasze czołowe
zadania z dofinansowaniem, czyli remont
ulicy Kraszowickiej, al. Niepodległości i Parku Młodzieżowego. Jeżeli w ciągu roku okaże się, że stan naszych finansów jest lepszy
niż prognozujemy na podstawie wysłanych
przez ministerstwo parametrów, to będziemy oczywiście z tej listy zadań odłożonych
wyjmować te projekty, które są możliwe do
zrealizowania. Mam nadzieję, że tak się stanie.

Energia świdniczan jest
moją siłą napędową
8 grudnia minęło pięć lat od zaprzysiężenia Beaty Moskal-Słaniewskiej na
prezydenta Świdnicy. O tym, co udało
się przez ten czas zrobić i jakie wyzwania oraz plany czekają nasze miasto w
najbliższym czasie, rozmawiamy z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską.

- Oczywiście, że pamiętam, bo to były
bardzo silne emocje i jeden z najważniejszych dni w moim zawodowym życiu. Na
pewno towarzyszyła mi radość, ale myślę,
że akurat w tym dniu istotniejsze było to,
iż odczuwałam ogromne poczucie odpowiedzialności. Był to czas na bardzo
szybką naukę, wchodziłam bowiem w
sferę, którą znałam z innej strony zawodowej i społecznej. A teraz trzeba było się
przesiąść na drugą stronę biurka i podejmować szybko decyzje w bardzo konkretnych merytorycznych sprawach.

I jakie były te pierwsze decyzje?

- Zacznę nieco żartobliwie, choć rzecz
traktowaliśmy poważnie. Pierwszą decyzją było sprzątanie miasta. Zaprosiłam
do siebie ówczesną panią dyrektor Marię
Kasprowicz-Gładysz i dyrektora Macieja Glebę i powiedziałam: „sprzątajcie”.
Miasto było bardzo brudne, zaniedbane,
z przerośniętymi żywopłotami, ze stosami starych liści w parkach i na skwerach,
z brudnymi chodnikami. Trudno było podejmować spektakularne decyzje, bo to
był koniec roku budżetowego i pieniądze
zostały rozdysponowane. Zaczęliśmy więc
bardzo intensywnie pracować nad listą zadań inwestycyjnych, które mieliśmy realizować w roku 2015. W budżecie nie były one
ujęte. Plan na rok 2015 był bardzo skromny, zupełnie nierozwojowy, nie przewidywał żadnych przedsięwzięć, które miałyby
wpływać na poprawę komfortu życia, który miałby spełniać oczekiwania i potrzeby
mieszkańców. Takie plany trzeba było więc
zacząć od zadań małych, które dałyby się
wykonać bez dłuższych procedur projektowych.

Czyli jakie?

- To były remonty chodników. W tamtym
czasie, w ciągu pierwszych dwóch lat mojej prezydentury, wydaliśmy rekordowe
środki na przebudowę chodników i budowę zatok parkingowych. Zrobiliśmy bardzo szybką diagnozę i wybraliśmy w każdej dzielnicy miasta kilka takich miejsc,
w których ludzie poruszali się najczęściej.
Miejsc, które były zniszczone i które trzeba
było pilnie wyremontować. Oczywiście w
międzyczasie przygotowywaliśmy się do
innych inwestycji i tutaj planem był dla
mnie program wyborczy. Układałam go
sama, ujęłam w nim te zadania, które w
moim odczuciu, jak i w odczuciu mieszkańców, z którymi wtedy rozmawiałam,
były najważniejsze.

Skąd znała Pani potrzeby mieszkańców?

- Przypomnę, że w czasie kampanii przedwyborczej odbyłam wiele spotkań, w różnych dzielnicach miasta. Przychodziło nieraz kilka osób, ale były też spotkania, na
których było ponad 100 świdniczan. I pytałam: „Czego byście chcieli? Czego oczekujecie? Na jakie zmiany liczycie?” Wszystko
skrupulatnie notowałam i tak powstał
mój program wyborczy, z którego do dziś
zrealizowałam ponad 80 % zadań.
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Pamięta Pani dzień sprzed pięciu
lat - 8 grudnia, kiedy została Pani
zaprzysiężona na stanowisko
prezydent Świdnicy?

- Postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji i to powoduje, że skala nakładów inwestycyjnych
będzie na pewno dużo mniejsza – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska

A te najważniejsze dla Pani zadania to …

- Budowa żłobka i schroniska dla bezdomnych zwierząt. To zadania, do których zaczęliśmy przygotowania w roku 2015. Uważam,
że są to bardzo ważne przedsięwzięcia społeczne. To pierwsze, które jest praktyczną realizacją polityki prorodzinnej – wsparcie dla
młodych rodzin, dla mam. I to drugie, które
było zmaterializowaniem naszej wrażliwości
wobec świata zwierząt. O schronisku mówiło
się wiele lat, ale nikt nie podjął decyzji, aby
tę inwestycję realizować. W międzyczasie
także przygotowywaliśmy się i rozpoczęliśmy
wiele ważnych inwestycji drogowych. To
m.in. przebudowy ulic: Sikorskiego, Kazimierza Odnowiciela, rondo na osiedlu Młodych,
Wałbrzyskiej, która dziś wyremontowana jest
niemal w całości. Rzeczą dla mnie również
bardzo ważną jest polityka mieszkaniowa.
To modernizacyjne remonty pustostanów,
budowa łazienek w mieszkaniach komunalnych i socjalnych oraz budowa nowych
zasobów mieszkaniowych, bo to jest w naszym mieście konieczne. Dużo takich zadań
chciałabym jeszcze zrealizować. Te pierwsze
pozwoliły zaspokoić najważniejsze zgłaszane potrzeby.

Na inwestycje miejskie udało
się pozyskać bardzo duże środki
unijne.

- Rok 2015 był rokiem, kiedy tak naprawdę
zaczęliśmy konkretne już bardzo przygotowania do perspektywy unijnej w ramach
Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale nie tylko. Postawiliśmy przede wszystkim na niską emisję, stąd m.in. zrealizowaliśmy wiele ścieżek
rowerowych, kupiliśmy nowe autobusy. To
także szereg działań rewitalizacyjnych, przypomnę, że mamy przyjęty przez Radę Miejską Lokalny Program Rewitalizacji. W jego
ramach robimy wiele zadań. To na przykład
kończący się remont budynku Rynek 39-40,
to modernizacja kwartału przy ul. Siostrzanej czy inwestycja, którą obecnie realizujemy, czyli remonty kamienic miejskich przy
ulicy Przechodniej, Żeromskiego, Spółdzielczej. Ale środki unijne to także pieniądze,
które pozyskaliśmy na rewitalizację terenów
zielonych: Parku Centralnego, Parku Sikorskiego, Ogrodu Różanego czy skwerów przy
pl. Drzymały i przy ul. Wałowej.

Oprócz środków unijnych, miasto
realizuje także zadania ze wsparciem z innych źródeł.

- Tak, sięgamy po nie zawsze, kiedy tylko
jest możliwość, z bardzo dobrym efektem. To

między innymi środki rządowe, które pozwoliły na budowę żłobka, a środki aglomeracyjne na kapitalny remont drugiego ze żłobków.
Po pieniądze rządowe sięgamy co roku przy
remontach dróg, pozyskaliśmy je m.in. na remont ul. Wałbrzyskiej, ul. Sikorskiego czy na
ul. Kraszowicką, której kolejny etap remontu
właśnie rozpoczynamy. Pieniądze ministerialne to także wkład w budowę nowego stadionu miejskiego i modernizację lodowiska,
które dziś jest obiektem o zupełnie innym
standardzie niż 5 lat temu. Najważniejszym
jednak programem, który doczekał się największego dofinansowania, był program
KAWKA, który pozwolił na podłączenie kilkuset mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Efekt ekologiczny – ogromny, komfort mieszkańców – zdecydowanie wyższy niż wtedy,
kiedy ogrzewali swoje mieszkania piecami.
Łącznie koszt tego projektu to dziś ponad 18
mln zł, z czego dotacja to 10,7 mln zł. Pięć lat
to setki zadań mniejszych i większych i ponad 300 mln zł na inwestycje. To zdanie dedykuję tym, którzy dziś potrafią w kłamliwy
sposób mówić, że „ona sadzi tylko kwiatki”.
Tak, lubię kwiatki, gdyż uważam, że estetyka miejsca, w którym żyjemy, schludność,
zagospodarowane skwery i trawniki, a także
piękne kolory wpływają dobrze na nas samych. W dobrej przestrzeni my sami stajemy
się lepsi. A Ci, którzy nie chcą tego zauważyć? Cóż… Pozostaje mi tylko współczuć, że
żyją we własnej złości i we własnych frustracjach, które tak łatwo jest dzisiaj anonimowo
przelewać w internecie. Dla mnie jednak jest
ważniejsze to, że niemal codziennie piszą do
mnie mieszkańcy, czy to za pośrednictwem
Facebooka, czy przysyłając mi przepiękne
kartki z podróży, czy po prostu z podziękowaniami za różne rzeczy, które się dzieją w
miejskiej przestrzeni. To jest moja siła napędowa, to jest moja moc, to jest mój najważniejszy „mobilizator” do dalszej pracy.

Przed nami nowy 2020 rok. Jakie
są plany inwestycyjne dla miasta?

- Niestety, spowalniamy tempo, co wynika
z decyzji rządu i parlamentu. Obcięto nasze
dochody. „Nasze”, czyli wszystkich samorządów w Polsce. Mniej otrzymamy z puli podatku od osób fizycznych. Przerzucono na nas
niemal w całości koszty podwyżek nauczycieli. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślę –
uważam, że podwyżka się nauczycielom jak
najbardziej należała, ale to nie samorządy, a
rząd, który też pobiera swoją pulę podatków
i danin, powinien te podwyżki sfinansować.
Postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji
i to powoduje, że skala nakładów inwesty-

Jednym z argumentów, które
podnosi opozycja czy mieszkańcy w swoich komentarzach, jest
to, że przecież budżety samorządów zwiększyły się tak bardzo
i to samorządowcy nie potrafią
należycie wykorzystywać tych
środków?

- Jest to kompletna manipulacja. Owszem,
budżety nam wzrosły w sposób znaczny od
2016 roku, kiedy rząd uruchomił program
500 plus, ale to nie znaczy, że rosną nasze
dochody bieżące. Rośnie ilość środków,
jaka trafia do budżetu, co wynika z tego
programu. To są znaczone pieniądze, których my jesteśmy tylko dystrybutorem, nie
możemy ich wydać na nic innego. W przyszłorocznym budżecie skala programu
500 plus osiągnie w Świdnicy wysokość 53
mln zł. I tu znów kamyczek do rządowego
ogródka. Zrzucono na nas obsługę tego
programu, nie rekompensując ponoszonych przez nas nakładów. Powoduje to to,
że dziś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tak naprawdę nie ma potencjału, żeby
zajmować się tym, co najważniejsze, czyli
pomocą, opieką i wsparciem rodzin czy
osób indywidualnych, a jest przede wszystkim dystrybutorem środków pomocowych,
przekaźnikiem zasiłków, które trafiają do
beneficjentów. Bardzo też nad tym ubolewam, bo oczywiście system wypłacania
zasiłków musi być bardzo skrupulatny i
rzetelny, ale powinien też zostać czas na
to, żeby rodzinom wymagającym wsparcia móc tego wsparcia udzielać. Jest takich rodzin wciąż bardzo dużo i nie zawsze
dotyczy to tylko sfery materialnej. Czasem
potrzebna jest pomoc prawna, wsparcie
psychologiczne, a na to po prostu często
już nie wystarcza czasu.

Następne 5 lat to w międzyczasie wybory samorządowe, miejmy nadzieję, że tego kalendarza
już nikt nie zmieni. Jaka będzie
Pani decyzja?

- Dzisiaj bardzo trudno powiedzieć. Na razie
praca ta sprawia mi ogromną satysfakcję.
Widzę bardzo konkretne efekty tych lat, które już za nami. Widzę zmieniające się miasto
- z odnowionymi kamienicami. Miasto z równymi chodnikami i drogami. Miasto pięknej
zieleni, której zazdroszczą nam w całej Polsce. Miasto, które żyje, w którym różne inicjatywy mieszkańców, od małych projektów
po wielkie przedsięwzięcia, realizowane są z
naszym wsparciem. Miasto, w którym ludzie
są twórczy, w którym powstają piękne rzeczy – od płyt, książek, utworów poetyckich
po imprezy integracyjne, koncerty charytatywne. To jest myślę najważniejszym sukcesem tych 5 lat, że tak, jak zapowiadałam
kiedyś – moim zadaniem jest uruchomienie
energii świdniczan. I to się właśnie dzieje, ta
energia została uruchomiona i promieniuje
pozytywnie na wszystkich.
red.

aktualności

Skarbnik miasta:

- Subwencja oświatowa niepokrywająca wydatków na utrzymanie szkół i płace nauczycieli oraz ograniczone wpływy
z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych najbardziej
wpływają na budżet Świdnicy na 2020 r.
– mówi Kacper Siwek, skarbnik Świdnicy. Przez decyzje rządu trzeba m.in. zrezygnować z budżetu obywatelskiego i
ograniczyć do minimum inwestycje.

Jaki będzie budżet Świdnicy na
2020 rok w porównaniu z poprzednimi?

- To będzie budżet trudny, można powiedzieć: zachowawczy. Rezygnujemy ze znacznej liczby inwestycji projektowanych na rok
2020 i lata następne. Przyczyna jest oczywista i prozaiczna: niestety, gminom zostały
bardzo mocno ograniczone wpływy z tytułu
udziału w podatku PIT. To pokłosie zmian
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: zwolnienie osób do 26. roku życia
z podatku dochodowego, obniżenie stawki
podatkowej z 18 do 17 proc. oraz zwiększenie
kwoty wolnej od podatku. Przez te zmiany
system finansów Świdnicy oczywiście się nie
zawali, ale dochody zostały istotnie uszczuplone. Szacujemy, że w 2020 r. do budżetu
nie wpłynie 7-8 mln zł tylko z udziału miasta
w podatku PIT. To nas będzie bolało najbardziej. Dochody z PIT nie finansowały bowiem
wydatków majątkowych, czyli na inwestycje,
z których zawsze można zrezygnować, gdy
nie ma pieniędzy, ale sztywne wydatki bieżące: utrzymanie miasta, czy funkcjonowanie
oświaty. To sfera zadań, z których miasto nie

może w dowolny sposób zrezygnować, bo
przecież nie zamkniemy szkoły, przedszkola
czy nie zlikwidujemy straży miejskiej. To bowiem zadania wynikające z ustaw czy określonych zobowiązań gminy. A finansowane
są właśnie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Miasto musi zatem ograniczać
wydatki?

- Tak. W pierwszej kolejności musimy zrezygnować z wydatków incydentalnych, czyli
z kilkunastu - kilkudziesięciu inwestycji, na
które nie ma źródeł finansowania. W drugiej kolejności szukamy oszczędności, czyli
ograniczamy wydatki bieżące. Dotyczy to
każdej jednostki miejskiej. Rezygnujemy też
z takich wydatków, jak budżet obywatelski,
niestety. W przyszłym roku po prostu nie stać
nas na taki wydatek. Ograniczamy także
mocno finansowanie wydatków na ochronę
zabytków. Kwota w budżecie na ten cel będzie niewspółmiernie niższa niż do tej pory.

Reasumując.
Najdotkliwsze
zmiany w budżecie Świdnicy na
2020 rok to: inwestycje, budżet
obywatelski, ochrona zabytków,
bieżące utrzymanie miasta…

- Generalnie: remonty całej infrastruktury
miasta – szkół, dróg… Te wydatki będą ograniczane, będziemy musieli jakoś sobie poradzić.

Co jeszcze wpłynie na stan budżetu miasta?

- Wysokość subwencji oświatowej. Mamy
informację, że dostaniemy 670 tys. zł więcej
niż w roku 2019. Wydatki miasta na oświatę
w 2020 r. są jednak o kilka milionów złotych

wyższe. Wzrosły bowiem pensje nauczycieli,
do 2600 zł wzrosło minimalne wynagrodzenie i jesteśmy zobowiązani zapewnić finansowanie tych wydatków. Bierzemy zatem na
siebie zdecydowanie większe finansowanie
oświaty, a z drugiej strony mamy zaledwie
o 670 tys. zł większą subwencję oświatową i ograniczone wpływy z tytułu udziału w
podatku dochodowym. To są dwa główne
czynniki, które wpłyną na budżet Świdnicy w
przyszłym roku.
Dotknie nas jeszcze duża podwyżka cen
prądu, rzędu ponad 40 proc. Na pewno nie
będzie rekompensaty tych wydatków. W
przypadku Świdnicy, która na energię elektryczną wyda w 2019 r. ok. 5 mln 600 tys. zł,
zapłacimy więcej o ponad 2 mln zł. To kwota
niebagatelna, którą trzeba będzie zaplanować w budżecie na 2020 rok.

O ile wzrosną wydatki Świdnicy
na oświatę w 2020 roku?

- W 2020 roku będzie to 80,5 mln zł, przy
kwocie 72,2 mln zł w 2019 r. Wyłączając wydatki majątkowe na osuszenie piwnic w SP
nr 8, co musimy zrobić, na oświatę wydajemy
o 6,3 mln zł więcej. Skala jest taka, że wydatki na oświatę wzrosły nam niemal dziesięciokrotnie więcej w stosunku do tego, o ile
wzrosła subwencja.

Jakie będą najdotkliwsze cięcia
w budżecie Świdnicy?

- Rezygnujemy z wydatków, jakie są najmniej bolesne. Póki co, sytuacja budżetu jest
na tyle stabilna, że cięcia nie będą dotyczyły
wynagrodzeń pracowników. Nie planujemy także zwolnień pracowników. Mogą się
zdarzyć naturalne odejścia z pracy (np. na
emeryturę) i wtedy będziemy się zastana-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Zmiany w PIT uderzą
w Świdnicę najbardziej
wiać, czy robić dodatkowe nabory na wolne
stanowiska.

Jakie inwestycje zostaną w budżecie na 2020 rok? Utrzymały
się jakieś?

- Przyjęliśmy założenie, że zostają tylko te
projekty, które mają dofinansowanie. Zostaje więc dalszy etap remontu ulicy Kraszowickiej, ponieważ mamy dofinansowanie z budżetu państwa. Została także modernizacja
Parku Młodzieżowego, gdzie spodziewamy
się istotnego dofinansowania. I jeszcze remont alei Niepodległości. To trzy główne inwestycje, które będą realizowane w mieście.
Będziemy też kontynuować remonty budynków komunalnych, ponieważ mamy wsparcie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Konieczne jest
także odgrzybienie ścian w budynku SP8 i
musimy to zrobić, choć nie ma na to współfinansowania.

Jaki będzie deficyt w budżecie
Świdnicy?

- Jest niewielki i wynosi 1 mln 900 tys. zł i
wynosi tyle, ile kwota potrzebna na wkład
własny na realizację modernizacji Parku
Młodzieżowego. Weźmiemy kredyt na ten
cel. Dług miasta wzrośnie tylko o zaplanowany deficyt.
Rozmawiał Tomasz Chojnowski

Napisali listy - akcja Amnesty
International w Świdnicy
co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy
przypada Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka. Podczas wydarzenia ludzi na
całym świecie mobilizują się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom
praw człowieka. Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie
praw człowieka – w 2018 roku podjęto
ponad 5,9 mln akcji na całym świecie.
W tym roku kampania Amnesty International „Maraton Pisania Listów”, podejmowana jest w obronie młodych aktywistek i aktywistów, którzy mierzą się z
największymi kryzysami na świecie. Akcja ta zawsze przynosi pozytywne efekty
i co roku kilka osób zostaje uwolnionych.
Maraton przedstawia młodych obrońców i obrończynie praw człowieka oraz
inne osoby z Białorusi, Kanady, Chin,
Egiptu, Grecji, Iranu, Meksyku, Nigerii,
Filipin i Sudanu Południowego. Niektóre z tych osób doświadczyły naruszenia
swoich praw, gdy były jeszcze dziećmi.
Daniel Gębala
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foto: D. Gębala

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy już po raz drugi
wzięli udział w akcji ”Maratonu Pisania
Listów”. W tym roku kampania Amnesty International podejmowana jest w
obronie młodych aktywistek i aktywistów, którzy mierzą się z największymi
kryzysami na świecie.
– Akcja organizowana jest w naszej
szkole po raz drugi. Skąd pomysł? Jestem
nauczycielem wiedzy o społeczeństwie
więc temat Amnesty International znajduję się w programie nauczania. W zeszłym
roku z inicjatywy rocznika klas ósmych
powstała pierwsza akcja maratonu pisania listów Amnesty International. Do wzięcia udziału w akcji zostały zaproszone
inne szkoły podstawowe, szkoły średnie,
władze miasta, organizacje pozarządowe, odwiedza nas również spora liczba
naszych absolwentów – mówiła inicjator
akcji Marzena Zięba, nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Świdnicy.
Maraton Pisania Listów odbywa się

Uczniowie SP8 już po raz drugi napisali listy w obronie niesłusznie oskarżonych
18.12.2019 r.-9.01.2020 r. |
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Nawet kolejnych 110 mieszkań na
wynajem może powstać w Świdnicy w
wyniku inwestycji Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Władze miasta rozważają, jak sfinansować budowę nowych mieszkań i
według jakich zasad przydzielać je najemcom, aby korzyści dla mieszkańców
były jak największe.

Większe szanse dla młodych

Podczas spotkania prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej, wiceprezydenta Jerzego Żądło i Alicji Masny,
dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego z zarządem
Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, prezes spółki Mirosław
Gałek poinformował o stanie prac inwestycji przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19,
gdzie powstaje 45 mieszkań i 65 miejsc
postojowych w garażu podziemnym. W
budynku mieszkalno-usługowym będą
także działać kluby seniora i dla młodzieży oraz osiedlowa filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida.
- Wykonawca przejął plac budowy, wykonywane są zbrojenia, przygotowujemy
się do wylania fundamentów, co nastąpi w
tym roku, jeśli tylko pozwoli na to pogoda
– mówił Mirosław Gałek.

Wykonawcą prac jest konsorcjum
wałbrzyskich firm: SIRBUD-MINARI – lider i Centrum budowlane „Sirbud” –
Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz
Barański, które wygrało przetarg na realizację tej inwestycji, oferując cenę 12
mln 616 tys. zł. Wykonawca ma 21 miesięcy na zakończenie prac budowlanych.
Budynek ma być oddany do użytku w
sierpniu 2021 r.
Inwestycja, podobnie jak poprzednie, finansowana jest w dużej części z
atrakcyjnie oprocentowanych kredytów
udzielonych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. - Kredyt budowlany w wysokości 1 mln 930 tys. zł na budowę trzech
lokali usługowych, oprocentowany jest
według zmiennej stopy procentowej w wysokości 3,97 proc. rocznie w dniu zawarcia
umowy. Kredyt do kwoty 7 mln 64 tys. zł
na budowę 45 mieszkań i 65 miejsc postojowych w garażu podziemnym udzielony jest w formie finansowania zwrotnego,
a jego oprocentowanie wynosi 1,72 proc.
rocznie w dniu zawarcia kredytu – mówi
wiceprezes ŚTBS Tomasz Chojnowski.
Obecnie zarząd ŚTBS i władze miasta rozpoczynają starania o uzyskanie dopłat do czynszu dla najemców mieszkań
w budynku przy ul. Kozara-Słobódzkiego, m.in. w ramach nowego rządowego
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programu „Mieszkanie na Start”. Jest to
program dopłat do czynszu, kierowany
do najemców nowych mieszkań, utworzonych lub poddanych rewitalizacji w
ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające
warunki ustawowe, a za nabór najemców
odpowiadać będą władze Świdnicy. Jak
zaznacza Alicja Masny, to władze miasta
w uzgodnieniu z inwestorem, czyli w tym
przypadku z ŚTBS, wskażą, które lokale
mieszkalne objęte będą dopłatami i jaka
grupa mieszkańców będzie wspierana. Najem to sensowna alternatywa dla tych,
którzy do tej pory nie mieli prawa własności
lub spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego, czyli między innymi dla
młodych rodzin – stwierdziła prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem regulaminu, zgodnego z wytycznymi programu. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności zawarcie umów najmu
proponowane byłoby osobom młodym,
mieszkającym i pracującym w Świdnicy.
Ostatecznie o kształcie regulaminu zdecyduje Rada Miejska.

Alternatywa dla pracujących

Dziś na liście chętnych do wynajęcia mieszkania w systemie budownictwa

grud

reklama

Na zdjęciu podpisanie umowy z wykonawcą prac przy ul. Słobódzkiego. Od lewej Mirosław Gałek - prezes
STBŚ, Tomasz Chojnowski - wiceprezes STBŚ, Zyta Przybylska - specjalista ds. inwestycji STBŚ, Daniel Sip
- prezes SIRBUD-MINARI, Paweł Kubiak - dyrektor ds. koordynacji budów SIRBUD-MINARI
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foto: D. Gębala

Mieszkań w świdnickim
TBS przybywa

społecznego jest około 130 osób i rodzin.
To przede wszystkim ci, którzy mają stabilny dochód i nie chcą kupować mieszkania na własność. Przyszły czynsz pokrywać musi raty kredytowe, zaciągnięte
przez spółkę, oraz koszty eksploatacji.
Dlatego też czynsz wyliczany jest każdorazowo dla każdego budynku, w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania.
Chętni wpłacają też kaucję (jest to oczywiście kaucja zwrotna), która wynosi 10%
wartości mieszkania. Nie jest to mało, ale
to na pewno korzystniejsze rozwiązanie
dla tych, którzy nie chcą obarczać się
wieloletnim kredytem hipotecznym lub
nie mają po prostu zdolności kredytowej.
Chętnych na ten sposób zapewnienia
sobie potrzeb mieszkaniowych jest wielu. W zasobach TBS, który istnieje ponad
20 lat, mieszka dziś blisko 400 rodzin.
Standard mieszkań jest wysoki, a koszty
eksploatacyjne optymalne, bowiem budynki powstają w oparciu o nowoczesne,
energooszczędne technologie. Obiekt
przy ulicy Słobódzkiego zaspokoi część
potrzeb, a zarząd TBS przygotowuje się
do realizacji następnych mieszkań. Rozpoczęły się już prace, związane z budową 50 mieszkań i 65 miejsc postojowych
w garażu podziemnym w budynku przy
ul. ks. Bolka Świdnickiego. Teren został
aportem wniesiony do spółki. Uzgodniona została koncepcja, dotycząca umiejscowienia obiektu. - Przeprowadzamy w
tej chwili badania geologiczne, przygotowywany jest projekt budowlany, a inwestycję możemy rozpocząć, jeśli tylko zdobędziemy finansowanie. Na pewno znów
będziemy chcieli skorzystać z korzystnego dla nas, a tym samym dla mieszkańców środków z Banku Gospodarstwa
Krajowego – mówi prezes ŚTBS Mirosław Gałek. Przy ulicy ks. Bolko powstać
mają nie tylko mieszkania. W koncepcji,
którą ustalono kilka miesięcy temu, znajdzie się kolejny lokal, pełniący funkcje
użyteczności publicznej. Będzie to filia
miejskiego żłobka, bardzo potrzebnego
w tej części miasta. - Lata temu w mieście funkcjonowało kilka żłobków. Na
początku lat dziewięćdziesiątych były to
cztery placówki. Uważam, że pochopnie
je zlikwidowano, ale czasu się nie cofnie.
Tworzymy po prostu nowe placówki. Ta
lokalizacja, przy połączeniu z budynkiem
mieszkalnym i możliwością zabezpieczenia wydzielonego terenu dla dzieci jest
idealna – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestycja ma szansę rozpocząć się
w 2021 roku. Wszystko zależy tu jednak
od polityki rządu, który jest dysponentem środków, trafiających do TBS-ów za
pośrednictwem Banku Gospodarstwa
Krajowego. Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, funkcjonujące
od 1998 roku, jest jednym z tych podmiotów, które zabezpieczają potrzeby
mieszkaniowe świdniczan. System TBS
okazuje się o wiele korzystniejszym sposobem budowy mieszkań czynszowych
niż program Mieszkanie+. Świdnicka
spółka jest jedną z 242 podobnych towarzystw w Polsce. Szczegółowe informacje na temat możliwości przystąpienia
do TBS znaleźć można na stronie http://
tbs-swidnica.eu lub bezpośrednio w biurze spółki przy ulicy Głowackiego 39a.
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In vitro w Świdnicy?

Będą zbierać podpisy poparcia
Akcja odbędzie się 21 grudnia w
Galerii Świdnickiej w godz. od 14.00 do
18.00. - Moja historia z in vitro zaczęła
się około 4 lat temu. Posiadam córkę i
wspólnie z mężem chcieliśmy powiększyć rodzinę o kolejne dzieciątko. Z

rzy przybliżą zainteresowanym istotę
zapłodnienia pozaustrojowego oraz
udzielą wyczerpujących informacji,
gdzie i jak można uzyskać pomoc. Podczas spotkania będzie również możliwość oddania swojego głosu, popierając inicjatywę obywatelską „Leczenie
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata
2020-2023”.
Ak
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- Ta akcja stała się dla mnie wyzwaniem społecznym. Skoro ja nie mogę skorzystać z in vitro,
może będę w stanie pomóc innym – mówi pomysłodawczyni przedsięwzięcia Anna Gromek

pierwszym dzieckiem zaszłam w ciążę
niemalże natychmiast. Kolejne próby
poczęcia dziecka nie przynosiły efektu.
Wtedy pomyślałam, że coś jest nie tak.
Udałam się do lekarza na badania kontrolne, których wyniki spadły na mnie jak
grom z jasnego nieba. Wykryto u mnie
endometriozę - chorobę uniemożliwiającą mi zajście w ciążę w sposób naturalny. Jedynym rozwiązaniem okazało
się zapłodnienie zewnątrz ustrojowe.
Przeglądając oferty kilku klinik, leczenie niestety okazało się być zbyt kosztowne i nie byłam w stanie sfinansować
ich z własnego budżetu. Posiadałam
informację, że w innych miastach, osoby chcące leczyć swoją bezpłodność
metodą in vitro są wspomagane przez
samorząd, stąd zrodził się pomysł dofinansowania in vitro w Świdnicy. Po
kolejnych konsultacjach u specjalistów
okazało się, że nie zostanę zakwalifikowana do leczenia bezpłodności metodą
in vitro, ponieważ z góry jest ona skazana na niepowodzenie. Nie poddałam się,
skoro cała inicjatywa nabrała rozpędu.
Spotkałam się z życzliwością wielu osób
chętnych podjąć leczenie, bez skutku
starających się o dziecko siłami natury.
Inicjatywa stała się dla mnie wyzwaniem
społecznym. Skoro ja nie mogę skorzystać, może będę w stanie pomóc innym.
Cel uzyskania dofinansowania stał się
nadrzędny – opowiada Anna Gromek.
W wydarzeniu organizowanym 21
grudnia wezmą udział specjaliści, któ-
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Czy jest możliwe dofinansowanie in
vitro z kasy miasta? Świdniczanka Anna
Gromek twierdzi, że tak i organizuje
event, podczas którego będzie przekonywać mieszkańców do podpisania się
pod projektem uchwały obywatelskiej.
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Wyszli na ulicę, by bronić klimat
Świdnicka młodzież zebrała się pod teatrem, by zaapelować do świdniczan o ratowanie klimatu i ziemi.
parlamentu, bez względu na jego skład
- oczekujemy zdecydowanych działań!
Polska jest jednym z największych trucicieli w Europie, a mimo to nadal nie
ma wystarczająco ambitnych planów
na wyzerowanie (netto) emisji gazów
cieplarnianych – tłumaczyli organizatorzy protestu. - Myślę, że jako miasto
podejmujemy wiele działań zmierzających do poprawy sytuacji klimatycznej w
mieście. Mamy nowoczesne autobusy, w
przyszłym roku dotrą do nas elektryczne
i staramy się, by jak najwięcej osób korzystało z komunikacji miejskiej – mówił
obecny podczas protestu zastępca prezydent Świdnicy Szymon Chojnowski.

Władze Świdnicy prowadzą szereg
działań zmierzających do poprawy klimatu.

Walka o klimat ważną częścią polityk

Dlaczego warto?

Sposób ogrzewania mieszkań i domów ma bezpośredni wpływ na jakość
powietrza, którym oddychamy. Spalanie
w piecu niskiej jakości węgla, ciężkiego
oleju opałowego czy też odpadów jest
bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia
i środowiska. Poza sposobem ogrzewania, ważny w walce ze smogiem jest też
transport – im więcej osób przesiądzie
się z aut do autobusów miejskich i na
rowery, tym lepiej dla jakości powietrza
jakim oddychamy.
Świdnica przeciwdziała niskiej emisji
na różne sposoby, jednak równie wiele
zależy od nas samych – codziennego
wpływu każdego z nas (rodzaj ogrzewania, wybór środka transportu). Wśród
działań urzędu i prezydent miasta należy wymienić: miejski program dotacji
na zmianę systemu ogrzewania, unijny program dotacji na zmianę systemu
ogrzewania, wymianę taboru MPK – nowoczesne i bardziej ekologiczne autobusy, rozbudowę ścieżek rowerowych,
termomodernizację obiektów publicznych, rewitalizację terenów zielonych, a
także program KAWKA (wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrzewanie z sieci
ciepłowniczej oraz podłączenie ciepłej
wody użytkowej). Wszystkie te elementy
to efekt pozyskanych przez miasto znaczących środków krajowych i unijnych w
ostatnich latach (ponad 40 mln zł).
Ponadto dużą wagę przykłada się
do tak zwanych działań miękkich, a
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Świdnicka młodzież przyłączyła się do strajków, które 29 listopada odbyły się w wielu miastach
Polski

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Ponad 1400 palenisk węglowych
zlikwidowanych w ciągu czterech lat
to bilans dwóch miejskich programów
wymiany źródeł ogrzewania na bardziej
ekologiczne. Dzięki programowi KAWKA i zwiększeniu środków na miejski
program dotacyjny, udało się od 2015
roku znacząco poprawić stan powietrza
w Świdnicy, a tysiące świdniczan mogło skorzystać ze wsparcia finansowego
przy wymianie systemów ogrzewania.
W 2020 roku rozpoczyna się kolejny
program tego typu – z udziałem funduszy
europejskich, o czym informujemy na stronie Urzędu Miejskiego. Biorąc pod uwagę
duże zainteresowanie świdniczan, wpływa
bowiem wiele wniosków od osób zainteresowanych, do 2020 roku zostanie kolejnych kilkaset wyeliminowanych nieekologicznych, emitujących szkodliwe opary
pieców. To wielka zmiana jakościowa. Niewątpliwie Świdnica staje się zatem jednym
z najaktywniejszych w tej dziedzinie miast
średniej wielkości w Polsce.

Ak

foto: D. Gębala

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”,
„Nie ma planety B”, „Czas ucieka” to tylko 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 pomysłodawczynią strajku jest 16-letnia
Szwedka Greta Thunberg. - Po wrześniowej mobilizacji zdecydowana większość partii tworzących nowy parlament,
podpisała nasze postulaty, jednocześnie
zobowiązując się do ich realizacji. Nie
wystarczą nam obietnice i słowa - politycy i polityczki, patrzymy Wam na ręce!
Kryzys klimatyczny musi być priorytetem

zwłaszcza edukacji mieszkańców - na
przykład poprzez kampanię promocyjną
„Mądrze OgrzewaMY”, która została dofinansowana ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Z kolei jakość
powietrza w Świdnicy jest monitorowana
na bieżąco w punkcie pomiarowym Airly przy ul. Armii Krajowej, a dodatkowo
w kilku lokalizacjach na terenie miasta
zainstalowano inne mierniki - AIRFOX.
Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza w Świdnicy i minimalizować złe
skutki niskiej emisji.

Dotacje miejskie na wymianę
źródła ogrzewania

Od wielu lat w ramach dofinansowania z budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze.
Przyjęto zasadę, że właściciele i najemcy
mieszkań, będący osobami fizycznymi,
zmieniający system ogrzewania z piecowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne) mogą starać się o dotację w kwocie
do 2500 zł. Wnioski innych podmiotów
są rozpatrywane w zależności od efektu
ekologicznego inwestycji i w zależności
od ilości posiadanych środków finansowych. Zasady udzielania dotacji, a także wniosek zamieszczone są na stronie
urzędu miasta (BIP) m. in. w zakładce „Jak
załatwić sprawę w urzędzie” - „Ochrona
środowiska” - „Dotacje”. Wnioski można składać przez cały rok, a dokładnych
informacji na ten temat udziela Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Podsumowując ten program (20152018), zlikwidowano już łącznie ponad
650 pieców kaflowych i kotłów c.o. węglowo-koksowych. W ujęciu rocznym
było to średnio 70-80 dotacji na zmianę
systemu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne (gazowe, elektryczne) przy budżecie ok. 160
tys. zł. Z kolei w 2018 roku decyzją prezydent i rady miejskiej znacząco zwiększono budżet tego zadania ze względu
na wagę problematyki i zainteresowanie
społeczne: urząd przyznał 166 dotacji na
łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych.
Rok

Ilość
przyznanych
dotacji

Ilość
zlikwidowanych
palenisk

2014

27

44

2015

79

123

2016

76

123

2017

76

143

2018

166

265

Unijne wsparcie z Aglomeracji
Wałbrzyskiej

Świdnica w ostatnich latach w
walkę z niską emisją zainwestowała
wiele milionów złotych, z czego gros
stanowiły unijne środki z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. W tej chwili rozpoczynają
się kolejne projekty – jeden, skierowany
do indywidualnych właścicieli domków
i mieszkań, we wspólnotach, oraz drugi,
dzięki któremu wykonana zostanie
modernizacja ogrzewania w kilku
budynkach, należących do gminy.
Wszystkich świdniczan zainteresowanych przyznaniem dotacji w ramach

wcześniej wymienionego projektu zapraszamy do składania wniosków. Termin
ich złożenia wydłużony został do końca
stycznia tego roku. Przypomnijmy, że w
ramach przedsięwzięcia możliwe będzie
dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji
grzewczej) w budynkach jednorodzinnych
oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych.
Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy
będą mogli otrzymać dotację na poziomie
ok. 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł
dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł
dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).
Drugi program uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym pieniądzom w wysokości ponad
3 milionów złotych rewitalizacją objętych
zostanie 11 budynków komunalnych przy
ulicy Przechodniej, Gdyńskiej, Teatralnej,
Spółdzielczej, 1-Maja, Żeromskiego i Kotlarskiej. Przeprowadzone zostaną prace,
które swoim zakresem obejmą remonty
dachów i elewacji, włącznie z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane
zostały również podłączenia kamienic do
miejskiego systemu ogrzewania.

Program „KAWKA”

W roku 2016 Świdnica przystąpiła do
realizacji programu w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta na
zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania
opartego na paliwie stałym na proekologiczne. Program KAWKA opiera się na
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia (tym
60% to dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka). Z otrzymanych środków zewnętrznych
oraz własnego budżetu Miasto finansowało budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy
do budynków, węzłów cieplnych, instalacji
w częściach wspólnych budynków oraz
poszczególnych lokalach, których właściciele zdecydowali się wziąć udział w programie.
Dotacja dla mieszkańców pokrywała 100% kosztów przedsięwzięcia. Jedyne
koszty, jakie ponosił mieszkaniec związane były z wykonaniem zastępstwa inwestycyjnego przez Gminę Miasto Świdnica
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Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnica

na rzecz mieszkańców i było to 100 zł od
lokalu i dodatkowo 100 zł od wspólnoty
mieszkaniowej za prace w części wspólnej
budynku. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania efektu ekologicznego przez okres 5 lat od wymiany
ogrzewania, co oznacza, że nowa instalacja nie może być w tym czasie usunięta ani
modyfikowana.
Dofinansowanie uzyskane ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wyniosło łącznie 10,7 mln zł. Miasto Świdnica,
realizując program, poniosło koszty
zadania w wysokości 18,2 mln. W ramach
inwestycji do sieci ciepłowniczej zostało
podłączonych 88 budynków (554 lokale)
oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła na
paliwo stałe. Dzięki temu udało się ograniczyć emisję pyłów: PM10 – 9,23 Mg/rok,
PM2,5 – 8,77 Mg/rok i CO2 – 18,00 Mg/rok.

Rewitalizacja miejskiej zieleni

foto: D. Gębala

Władze Świdnicy w ostatnich latach
swoją uwagę skupiły na rewitalizacji terenów zielonych w mieście przeznaczając
na ten cel blisko 25 milinów złotych. Odnowiony został Park Centralny (12 hektarów)
oraz Park Sikorskiego (8 hektarów). Zakres
prac obejmował m.in.: przeprowadzenie
wycinek oraz nasadzenie nowych drzew
i krzewów, remont oraz przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, wykonanie
nowej instalacji oświetlenia alei parkowych, wykonanie monitoringu, montaż
ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody, montaż stojaków na rowery oraz

foto: Volvo

ki Świdnicy
poideł. Posadzono tysiące sztuk kwiatów,
bylin, krzewów czy roślin zimozielonych.
W sumie w ostatnich 5 latach usunięto
blisko 1500 drzew, w większości chorych
i zagrażających bezpieczeństwu, a w ich
miejsce posadzono ponad 2500 nowych
sadzonek.

chcemy, by Świdnica
tętniła życiem
foto: A. Komaniecka

Bardzo się cieszę, że świdnicka młodzież dołączyła do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Nie ma dziś ważniejszego zadania dla nas wszystkich, samorządowców, przedstawicieli rządu,
organizacji pozarządowych, wszystkich tych dla których ważne jest aby ochronić Ziemię, a tym samym nas samych przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Niestety, to człowiek przez swoje
bezmyślne działania - pazerność, brak refleksji, nieoszczędzanie nieodnawialnych źródeł energii,
trucie środowiska - doprowadził do tego, że dziś nie tylko on sam jako gatunek jest zagrożony, lecz
zagrożone są także inne istoty żyjące na Ziemi. Stąd też niezwykle ważne jest, aby natychmiast
podjąć działania, które prowadzić będą do ograniczenia negatywnych skutków naszego funkcjonowania na Ziemi i prowadzeniu takiej polityki, która w sposób jak najszybszy powstrzymać ma
degradację i stopniowo niwelować wszystkie złe zmiany, jakie nastąpiły w klimacie w wyniku działalności człowieka.
W Świdnicy, nie czekając na to, aż rząd wpisze się w politykę klimatyczną i podejmie odpowiednie decyzje (ubolewamy, że do tej pory nie zostało to zrobione), systematycznie prowadzimy
działania związane z ochroną klimatu i przede wszystkim z redukcją zanieczyszczenia powietrza, co
jest kluczowe, jeśli mamy rozmawiać o zmianach klimatycznych w ogóle. W załączeniu przesyłamy
szczegółową informację na temat tego, co w ostatnich latach zostało w Świdnicy zrobione. Łącznie
przez 5 ostatnich lat miasto wydało ponad 70 milionów złotych na działanie związane z ochroną klimatu. Mamy zamiar, nawet jeżeli nie uzyskamy wsparcia rządowego, działania takie kontynuować.
Z satysfakcją stwierdzam, że właśnie w tym momencie, kiedy otrzymałam od Was list o kolejnej akcji strajkowej, Świdnica została zakwalifikowana do realizacji projektu unijnego, dotyczącego
ograniczenia niskiej emisji. Będziemy liderem dla grupy 15 gmin naszego rejonu, które wspierać
będą finansowo wymianę palenisk węglowych na ekologiczne systemy grzewcze. To praktyczne
działania w zakresie ochrony klimatu, które spowodują wyłączenie kolejnych setek pieców węglowych z naszego środowiska i przejście na ekologiczny sposób ogrzewania. Działając w taki sposób
chronimy klimat, powietrze i nas samych.
Życzę Wam powodzenia, determinacji i sukcesów. Jeśli nie Wy, to kto? To w rękach młodych
ludzi leży nasza lepsza, ekologiczna przyszłość. My zaś, jako samorządowcy, będziemy Wasze
działania zawsze wspierać.

Młodzi radni:

Radni próbowali przekonać świdnicką młodzież do większej aktywności społecznej

Organizują imprezy, ale też czynnie
włączają się w te organizowane przez
jednostki miejskie. Nigdy nie odmawiają pomocy. A co najważniejsze, wszystko robią społecznie, nie oczekując nic
w zamian. Młodzieżowa Rada Miejska
zaprasza chętnych do swoich szeregów.
13 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się sesja pokazowa, w
której udział, poza radnymi, wzięła młodzież ze szkół podstawowych i średnich.
Radni po krótce podsumowali swoją
działalność w 2019 r., m.in. organizację
Lata Kolorów, czy udział w dwóch największych festiwalach filmowych, w tym
roku organizowanych wspólnie, Okiem
Młodych i Spektrum. Zapowiedzieli też,
na czym zamierzają się skupić w 2020 r.
– Mamy pomysł na współpracę muzyczną
ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury i organi-

zację hip-hop festiwalu. Jest kosztorys, w
przyszłym roku odbędzie się koncert dla
fanów hip-hopu. W najbliższych dniach
spotkamy się z wybranym przez nas artystą. Myślę, że jeżeli wszystko dojdzie do
skutku, to większość z nas na tym wydarzeniu się spotka i będziemy się dobrze
bawić – zapowiadała przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Urszula Szuter.
Na zakończenie sesji dwóch nowych
radnych – Mikołaj Bobowski i Tomasz
Mikołajewski -złożyło uroczyste ślubowanie. Spotkania Młodzieżowej Rady odbywają się w poniedziałki o godz. 15.30 w
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej. – Świdnica to
miasto, w którym dorastamy i wydaje mi
się, że wszystkim nam zależy, by coś tu się
działo. Zachęcam do aktywności społecznej – mówiła Urszula Szuter.
Ak

Ekologiczny transport

Znacznej poprawie uległ również stan
ścieżek rowerowych w mieście, których
obecnie jest blisko 25 kilometrów. Miasto
w ostatnich latach inwestowało w poprawę infrastruktury rowerowej przeznaczając blisko 9 milionów złotych na budowę
10 kilometrów ścieżek dla rowerzystów.
Jednocześnie prowadzone były kampanie
promujące przesiadkę z samochodu na
rower czy pikniki skierowane do miłośników jednośladów. Nowoczesny transport
to także inwestycja w poprawę taboru
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W minionych latach zakupiono
9 autobusów marki Solaris spełniających
niezwykle wyśrubowane normy emisji
spalin. W przyszłym roku natomiast na
ulice Świdnicy wyjadą pierwsze w pełni
elektryczne, zeroemisyjne autobusy. W
sumie na ten cel przeznaczono blisko 15
milionów złotych.

foto: A. Komaniecka
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Strajkującą młodzież wsparła także prezydent Świdnicy,
która wystosowała specjalny list..

Szeregi rady zasiliło dwóch nowych radnych, którzy 13 stycznia złożyli ślubowanie. Od lewej
Tomasz Mikołajewski i Mikołaj Bobowski

Młodzieżowi radni często udzielają się w
ramach wolontariatu. 6 grudnia podczas
warsztatów mikołajkowych dla dzieci
zorganizowanych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych radne
w przebraniach śnieżynek pomagały
dzieciom i bawiły się z nimi w przerwach
od pracy. Pierwsza część warsztatów
obejmowała sklejanie łańcuchów choinkowych. Druga zaś pozwoliła dzieciom
wykazać się kreatywnością w tworzeniu
bombek. Po zakończeniu swojej pracy
uczniowie zawieszali nowo powstałe
dzieła na choince. Nie zabrakło także
punktu kulminacyjnego, czyli pojawienia
się Świętego Mikołaja. Dzieci otrzymały
paczki z prezentami oraz pluszowe misie,
a w podziękowaniu, wraz z opiekunami,
zaśpiewały świąteczną piosenkę. Obdarowano 90 dzieci ze świdnickich szkół
podstawowych.
Organizatorem wydarzenia był Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu
Miasta Świdnicy oraz OR PCK w Świdnicy. Wszystkie paczki zostały zakupione
z funduszy pozyskanych podczas kwesty przeprowadzonej przez wolontariuszy i członków grupy SIM (Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych).
Sara Morawska / Młodzieżowa Rada Miejska
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Krzysztof Habowski:

warto zdobywać wiedzę
Jak pomóc młodzieży skutecznie
wejść na rynek pracy, a także o tym, czy
w Świdnicy warto rozwijać biznes, z prezesem świdnickiej spółki RST, „Wybitną
Osobistością Świdnicy” - Krzysztofem
Habowskim - rozmawia Paweł Paterak.

Pańska firma – RST - powstała w
1998 roku jako kafejka internetowa. Pierwszą siedzibą był garaż w
domu rodzinnym jej założyciela,
Szymona Podgórskiego. To tam
spędzaliście mnóstwo godzin,
chłonąc wiedzę na temat IT i
tworząc swój pierwszy komercyjny produkt – grę Fire Zone. Kiedy patrzy Pan na współczesnych
młodych ludzi, zainteresowanych
nowymi technologiami, widzi Pan
swoje odbicie sprzed lat?
- Dzisiaj sytuacja w branży IT wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu. Kiedyś, żeby
zdobywać wiedzę i z niej korzystać, trzeba było fizycznie wyjść z domu. Powód był
prosty: nie było powszechnego internetu, a
więc i dostępu do wszechwiedzy ludzkości,
którą dzisiaj mamy w smartfonie w kieszeni.
Dlatego było nas bardziej widać. Musieliśmy
chodzić na giełdy komputerowe, organizować je, spotykać się w domach. W ten sposób gromadziliśmy ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymienialiśmy się wiedzą,
doświadczeniami i napędzaliśmy wspólną
pasją.

Na plus waszych czasów przemawia jednak fakt, że relacje
międzyludzkie były głębsze i
może bardziej prawdziwe?
- Nie chciałbym oceniać, czy kiedyś było
lepiej czy gorzej. Nowoczesne środki komunikacji tekstowej, głosowej czy wideo ułatwiają nawiązywanie nowych kontaktów.
Natomiast faktycznie nie wspierają już tak
mocno ich jakości. Stąd jako firma IT, mając
wszelkie możliwości, by pracować tylko
zdalnie i nawet się nie widzieć, dbamy o to, by
każdy zespół miał swój własny pokój i przestrzeń w komfortowym biurze - nie na openspace’ie. Pracownicy mają elastyczny czas
pracy, ale też ścisłe godziny, w których cały
zespół spotyka się w biurze. Mają specjalistę, który będzie dbał o komunikację i ciągłe usprawnianie pracy zespołu, rozwijanie
umiejętności. To potężny wysiłek dla firmy,
a zarazem pokłon awangardy technologii
w kierunku ważności dobrej komunikacji i
relacji w zespole produktowym. Nie zastąpi
tego żadna technologia i chcemy o tym
głośno mówić.

Dziś jednak chyba trochę trudniej
o success story – zbudowanie
firmy od garażu do grupy spółek
technologicznych, jak RST. Zgodzi się Pan?
- A nie zgodzę się… Dla nas największym
problemem był wtedy brak źródeł wiedzy.
Aktualnie, po pierwsze, jest ona dostępna
dla każdego w internecie, a po drugie organizowane są setki darmowych szkoleń.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce „meetup
IT” i przyjść do firmy, która go organizuje za
darmo. Tam można zdobyć wiedzę i poznać
ludzi, którzy podpowiedzą, co dalej. Sami organizujemy we Wrocławiu CodeMeeting, a w
Świdnicy BarCoders czy ŚWIT. Dla uczniów
organizujemy również zajęcia w firmie w grupie Newbies. Kiedyś było to nie do pomyślenia. I w końcu trzecia ważna rzecz: kapitał.
Dwadzieścia lat temu kapitału w Polsce po
prostu nie było. Dzisiaj pieniędzy na rynku
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Krzysztof Habowski – prezes RST Software Masters od 2010 r. i laureat statuetki Świdnickiego
Gryfa 2019 w kategorii Wybitna Osobowość. Aktywny biegacz – na zdjęciu podczas rozgrzewki
do V RST Świdnickiego Półmaratonu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki. Jak mówi, określenie „software masters” nie wzięło się znikąd. Firma chce tworzyć dobre
polskie produkty technologiczne, wytwarzając oprogramowanie oraz inwestując w startupy.
Do klientów RST należą m.in. LG, Electrolux, czy świdnicki Sonel. Programiści RST współtworzą
i utrzymują system Trans.eu. - internetową platformę spedycyjną, z której codziennie korzysta
90 tys. osób w… 45 krajach. Za swą działalność RST otrzymało wiele prestiżowych nagród –
m.in. w 2018 roku Diamenty Forbesa w kategorii firm najszybciej zwiększających swoją wartość.

– funduszy inwestycyjnych, prywatnych inwestorów, publicznych dotacji, europejskich
dofinansowań - jest bardzo dużo. Wystarczy
dobry pomysł, umiejętność przekonywania i
można mieć firmę nie garażową, ale startup
z kapitałem kilku milionów złotych… Oczywiście, młode pokolenie może powiedzieć, że
- owszem - to wszystko jest, ale gospodarka
się rozwinęła i trudniej się wstrzelić w niszę
rynkową. Na szczęście gospodarka i technologie nie przestały się rozwijać. Jeśli dla
naszego pokolenia w IT nowością i szansą
na biznes był internet, to po drodze mieliśmy już web 2.0 (blogi, facebooki, youtuby),
e-commerce (sklepy internetowe) oraz rewolucję mobilną (smartfony). Dla obecnego
pokolenia nowością mogą być takie technologie jak sztuczna inteligencja czy wirtualna rzeczywistość, a jutro autonomiczne
samochody. Myśli Pan, że to są niedostępne
kosmiczne technologie? Nieprawda! Dalej
można zebrać kolegów i zbudować prototyp
w domu na smartfonie czy zestawach Raspberry Pi za kilkadziesiąt złotych.

Podczas ostatniej gali Świdnickich Gryfów otrzymał Pan nagrodę - Wybitna Osobowość.
Powiedział Pan, że wyróżnienie
to traktuje jako marchewkę – zachętę do dalszych działań. Firma
RST szczególnie mocno angażuje
się na polu świdnickiej edukacji.
Myślę tutaj o wsparciu programu
„Zalogowani”, a także prowadzeniu klasy patronackiej w Zespole
Szkół
Budowlano–Elektrycznych. Dlaczego akurat ten obszar
jest dla Was tak ważny?
- Uważam, iż dzieci mają problem z odkryciem swoich pasji i talentów, a następnie
wyborem szkoły średniej i zawodu. Dzisiaj
ten wybór to często przypadek - pójście za
radą rodzica, opinii kolegi, wygody dojazdu do szkoły, mody albo innych niejasnych
przesłanek. W efekcie mamy na rynku pracowników, którzy latami uczyli się umiejętności, które nie są nikomu potrzebne lub
są przestarzałe. Brakuje natomiast wielu
specjalistów, których kiedyś z powodzeniem
edukowały szkoły zawodowe. Jeszcze inny

wymiar tego problemu to fakt, iż wykonywana potem praca nie cieszy, nie czują się w
niej spełnieni, nie jest zgodna z ich predyspozycjami. Zdecydowanie nie powinno tak być.
Dlaczego jest to dla nas tak ważne? W wizji firmy postanowiliśmy i zapisaliśmy, iż
chcemy wspierać lokalną społeczność i być
przykładem dla innych. Zdecydowaliśmy, że
skupimy się na wspieraniu edukacji, bo się
na tym znamy, musząc w IT ciągle się uczyć.
Dodatkowo zamiast tylko przekazać pieniądze, zaangażujemy wprost nasze doświadczenie i pracowników, dając tym sposobem
kilkukrotnie większą wartość. W programie
„Zalogowani” chcielibyśmy, by każdy uczeń
ostatnich klas szkoły podstawowej miał zajęcia z doradcą zawodowym. Dzięki temu
dzieci mogą systemowo poznawać swoje
talenty i predyspozycje oraz dowiedzieć się,
w jakich zawodach mogą je wykorzystać
oraz jakie szkoły i kierunki je rozwiną. Tym
samym zwiększają swoje szanse na wybór
najlepszej szkoły, która w przyszłości da im
możliwość znalezienia potrzebnej i satysfakcjonującej pracy. Kolejne elementy programu to odwiedziny w firmach, poznawanie zawodów, klasy patronackie oraz staże
i praktyki. Inicjatorem programu jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przy doskonałej organizacji Urzędu
Miasta Świdnica, wsparciu Starostwa czy
też Powiatowego Urzędu Pracy. Ewenementem Świdnicy na skalę kraju jest tak dobra
współpraca przedsiębiorców i urzędników.

Na czym konkretnie polega działalność klasy patronackiej w
ZSB-E?
- We współpracy z Zespołem Szkół Budowlano–Elektrycznych stworzyliśmy klasę o
profilu informatycznym, nad którą patronat
sprawuje firma RST. Rozszerzyliśmy program nauczania o kilka godzin informatyki
ponad podstawę programową. Skupiamy
się na przekazaniu konkretnej wiedzy, która jest, albo za chwilę będzie potrzebna na
rynku pracy. Co bardzo ważne, zajęcia te
prowadzą nasi pracownicy. To doskonali fachowcy, którzy są gwarantem tego, że
przekazana wiedza jest użyteczna, gdyż
sami z niej korzystają w codziennej pracy. W
proces włączamy się już na etapie rekrutacji

uczniów. Zależy nam, by do klasy trafiła już
młodzież z chęciami, talentami i predyspozycjami do pracy w zawodzie programisty.
Na sto procent zapotrzebowanie na tego rodzaju umiejętności jest zarówno w Świdnicy,
jak i w całym regionie.

Oczywistą sprawą jest jednak to,
że nie każdego może pociągać
praca w IT. Czy w zupełnie odmiennych dziedzinach można też
dzisiaj osiągnąć sukces?
- Oczywiście, że można. Zdajemy sobie
sprawę, iż na IT świat się nie kończy, stąd
zachęcamy przedsiębiorców z innych branż
do tworzenia podobnych klas patronackich.
W ten sposób do programu weszło już kilka firm. (Sonel, Volkswagen Jodko-Schiewe,
AMS, Krause, ZUP Badura – przyp. red.) Jest
jeszcze inna alternatywa dla pracy zawodowej. Jest nią przedsiębiorczość i założenie własnej firmy. Mamy w Świdnicy wielu
młodych ludzi, którzy otworzyli biznes w
takich branżach, jak kosmetyki, moda czy
mechanika samochodowa. Wydawało się
niemożliwością, że w naszym mieście można zrobić ogólnopolski, czy nawet globalny
biznes tego rodzaju, a jednak jest to możliwe. Świdnickie firmy Resibo, Kortas czy France Auto Service trzeba pokazywać młodym
ludziom, by dawać im przykład i dowód na
to, iż można. Będziemy starali się pobudzić
w Świdnicy obszar przedsiębiorczości. Już
dzisiaj w budynku naszej firmy działają dwie
młode spółki - świdnickie startupy - Bed-Booking.com oraz Carly.pl

Firma RST jest również znana z
tego, że od 5 lat, a więc od samego początku, wspiera świdnicki
półmaraton, jako sponsor generalny. Dlaczego?
- To też wynika z naszych własnych doświadczeń. W pracy spędzamy co najmniej 8 godzin w fotelu przed monitorem.
To nie jest szczyt zdrowego trybu życia.
Uznaliśmy więc, że warto w firmie promować aktywne spędzanie wolnego czasu.
Motywujemy pracowników do zdrowego
odżywiania i większej aktywności sportowej. Z jednej strony w naszej firmie pracownicy zawsze mają świeże i zdrowe
śniadanie. Z drugiej strony promujemy ruch
i urządzamy zawody sportowe. Tu jednak
podobnie jak z edukacją. Zawsze myślimy,
jak mieć większy wpływ na społeczeństwo
i podzielić się naszymi doświadczeniami
poza firmę, by zachęcić jak największą
grupę ludzi do dobrych praktyk. Stąd też
właśnie decyzja do bycia głównym sponsorem świdnickiego półmaratonu. Jest to
na tyle widoczne wydarzenie sportowe na
ulicach miasta, że z dużym prawdopodobieństwem zainspiruje innych do większej
aktywności sportowej. Dzisiaj z satysfakcją
patrzymy już nie na setki, ale tysiące biegaczy pokonujących 21 km. Cieszy nas również to, że kilku kolejnych przedsiębiorców
sponsoruje Panas Półmaraton Ślężański
czy Świdnicki Bieg Noworoczny Zupbadura. Zawiązała się Świdnicka Grupa Biegowa oraz co najważniejsze - widać na ulicach świdniczan trenujących bieganie. To
zachęca pozostałych do sportu i staje się
dobrą praktyką.

Na koniec proszę o odpowiedź na
pytanie, które zadaje sobie większość młodzieży mieszkająca w
Świdnicy i najbliższych okolicach.
Czy Pana zdaniem, Świdnica jest
dobrym miejscem do życia, pracy
i mieszkania?
- Bezwzględnie tak. Po studiach we Wrocławiu wróciłem do Świdnicy z pełną świadomością, że tutaj chcę założyć rodzinę i
tu chcę mieszkać. Uważam, że jest to miasto, które ma świetną ofertę na spędzanie
wolnego czasu, a także ma coraz lepsze
możliwości na rynku pracy. Mamy już w
RST przykłady wrocławskich, legnickich i
wałbrzyskich pracowników, którzy przeprowadzili się do Świdnicy lub powiatu
świdnickiego.

reklama
reklama

reklama

reklama

promocja
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Nagrodzeni za wielkie serca
Codziennie niosą pomoc
innym, w dużych i mniejszych
sprawach. Nie oczekują nic w
zamian. 5 grudnia to właśnie
oni, najlepsi wolontariusze
oraz organizacje pozarządowe, odebrali nagrody.

foto: D. Gębala

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Świdnickiej Gali Wolontariatu, jaka odbyła się w teatrze miejskim. Zebranym na powitanie zaśpiewała grupa wokalna działająca przy Uniwersytecie III Wieku, prowadzona przez
Jana Starka. - To święto tych, którzy dobrowolnie niosą dobro – mówiła prowadząca, zastępca dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Bożena Kuźma. - Te
nasze gale spotkania to ukoronowanie
waszej działalności, którą czynicie codziennie. Dawanie jest fantastyczna rzeczą i sprawia, że czyjeś życie jest pełniejsze. Dziękuję Wam za to dawanie siebie
– tłumaczyła prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska.
Podczas gali wręczono nagrody
w trzech kategoriach: świdnicki wolontariusz roku, świdnicka organizacja
pozarządowa 2019, świdnickie miejsce
przyjazne wolontariuszom.
Ak

Wolontariusze odebrali nagrody podczas gali 5 grudnia

Nagrodzeni:
Świdnicki wolontariusz roku:

Wanda Sulikowska

„Człowiek dusza”- prezes Świdnickiego Stowarzyszenia
Ogrodowego „Pod Grzybem”, osoba zaangażowana i pracowita. Nigdy nie odmawia pomocy. Dobro, jakie okazuje
ludziom, sprawia, że ofiarowuje, to co ma najcenniejszego,
czyli swoje serce i czas. Postawa Pani Wandy jest przykładem bezinteresownej pomocy i zasługuje na uznanie oraz
szacunek

Mikołaj Bobowski

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II.
Dla Mikołaja nie ma rzeczy niemożliwych, jego podstawowo motto to: chcieć to znaczy móc. Angażuje się społecznie, został też członkiem Młodzieżowej Rady Miasta
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Zofia Wychowanek

Panią Zofię pięknie opisano w zgłoszeniu jej kandydatury
do nagrody. Użyto liter jej imienia:
Z- zawsze do dyspozycji; O – optymistka; S – skromna, I –
inspirująca, A – jak …….
Ale nawet próbując użyć wszystkich liter alfabetu obraz
byłby niepełny. Pani Zofia pomaga podopiecznym Hospicjum w Świdnicy

Krystyna Jankotowicz

Pielęgniarka oddziałowa w Szpitalu Latawiec. Niezwykle
oddana swojej pracy, z sercem podchodzi do wszystkich
pacjentów. Ciepła, życzliwa, nikogo nie zostawi bez pomocy. O nagrodę dla pani Krystyny wnioskowało Stowarzyszenie Amazonki

Maria Kociuba

Między innymi nauczycielka języka czeskiego w Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Organizatorka
wycieczek dla świdniczan, pokazująca ich uczestnikom
w ciekawy sposób Świdnicę i okolice. Zawsze pogodna,
pełna ciepła i niegasnącego, zagadkowego uśmiechu.
Niezwykle skromna

Julia Kot

Julia związana jest z Miejską Biblioteką Publiczną nie tylko jako
wolontariuszka, ale przede wszystkim czytelnik z krwi i kości
od najmłodszych lat. Do biblioteki przyszła z pytaniem, czy nie
znajdzie się dla niej „coś do zrobienia”. Julia pracuje z dziećmi,
a to wymaga olbrzymiej otwartości empatii, poszerzania wiedzy, kreatywności, sprostania nowym wyzwaniom, dynamicznej reakcji na zmiany, intuicji i wiedzy psychologicznej.

aktualności
Świdnicka organizacja pozarządowa 2019
Fundacja ładne historie

Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów
Południowowschodnich

Świdnickie miejsce przyjazne wolontariuszom
III miejsce
- Nieformalna grupa wolontariuszy „Szydełkomaniaczki”

Antoni Jadach,
prezes towarzystwa

Maria Zięba

To przede wszystkim grupa przyjaciół,
pasjonatów, którzy z miłości do ludzi i do
Dolnego Śląska tworzą projekty, które
pozwalają im się rozwijać, uczyć, poznawać i zachwycać. Rok 2019 był dla fundacji niezwykły - dzięki swojemu zaangażowaniu udało im się pozyskać środki i
zrealizować dwie szlachetne akcje: „Lato
na podwórkach” oraz „Łączą nas góry”

Towarzystwo początki swojej działalności datuje na rok 1988 r., kiedy o organizacjach pozarządowych jeszcze mało
kto słyszał. Grupa ludzi, którzy przez
lata z rozrzewnieniem i sentymentem
wspominali utracone strony, postanowiła popularyzować historię i kulturę Ziem
Kresowych i Lwowa. Od tamtego czasu
z takim samym entuzjazmem i zaangażowaniem członkowie Towarzystwa popularyzują zarówno wśród młodzieży,
jak i pozostałych mieszkańców Świdnicy
pamięć o losach Polaków urodzonych na
kresach.

Grupa, która szydełkiem potrafi wyczarować wszystko. Dziełem Pań było m.in. „ubranie”
różnych elementów miejskiej przestrzeni w biało–czerwone „kubraczki” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

II miejsce
- Szkolny klub wolontariusza „W głowie się nie mieści”
działający przy SP2

Stowarzyszenie Amazonki

I miejsce
- Szkolny klub wolontariuszy działający przy szkole „Bliżej dziecka”

Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki powstało w 1997 r. z inicjatywy doktor Ewy Kilar,
jako Terenowy Oddział Wałbrzyskiego Stowarzyszenia. Jego zadaniem jest pomoc
kobietom dotkniętym chorobą raka piersi. Prezesem jest Kazimiera Zając

Świdnicka
grupa biegowa
Początki grupy sięgają
2015 r., gdy jako nieformalna grupa amatorów
– biegaczy rozpoczęła
organizację
treningów
przygotowujących
do
maratonów. W 2017 r. grupa stała się stowarzyszeniem i zrzesza obecnie ok
66 osób. Grupa prowadzi
otwarte bezpłatne treningi dla mieszkańców
Świdnicy, na które może
przyjść każdy, a także
włącza się w wiele imprez
sportowych organizowanych na terenie miasta i
organizuje akcje charytatywne.

Od najbliższego numeru zaprosimy Państwa
na cykl, w którym przybliżać będziemy
sylwetki wszystkich nagrodzonych.
Zapraszamy do lektury.
Jacek Gołębiewski
18.12.2019 r.-9.01.2020 r. |
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Spełniają marzenie o galerio-kawiarni.

Za nimi koncert i kolejna aukcja
Kiermasz ciast, loteria fantowa, sprzedaż własnych wyrobów, koncert i aukcja charytatywna – za nami bluesowe
mikołajki zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Świdnicy. Całkowity dochód zasili projekt utworzenia w
Świdnicy galerio-kawiarni.
wania stworzyli wspaniałą atmosferę, a
bluesowe piosenki zespołu „Take Blues”
otworzyły serca świdniczan w trakcji licytacji charytatywnej. Można było nabyć nie
tylko ozdoby świąteczne wykonane przez
podopiecznych placówki, ale też przedmioty przekazane na aukcję, m.in. obraz
Roberta Kukli, rzeźbę Magdaleny Kucharskiej, sukienkę Estery Grabarczyk.

foto: A. Komaniecka

Po pokazie charytatywnym, który
odbył się w październiku, po raz kolejny
otworzyli serca świdniczan. Bluesowe
mikołajki odbyły się 6 grudnia w auli I
Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Organizatorzy – pracownicy i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
– udowodnili, że warto brać sprawy w
swoje ręce. Ogromem pracy i zaangażo-

foto: D. Gębala

Podczas aukcji 6 grudnia można było nabyć nie tylko ozdoby świąteczne wykonane przez podopiecznych placówki, ale też przedmioty przekazane na aukcję, m.in. obraz Roberta Kukli

Miasto przekazało lokal po salonie jubilerskim w Rynku. Teraz pracownicy i podopieczni Warsztatów terapii Zajęciowej zbierają środki na jego gruntowny remont. Obecnie trwają prace projektowe. Architekt zaoferował swoją pomoc bezpłatnie

Przypomnijmy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy
Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,
chcą wyjść do ludzi i chwalić się swoimi
pracami. W lokalu podarowanym przez
miasto zamierzają utworzyć galerio-kawiarnię. Dotychczas udało się uzbierać
ok. 30 tys. złotych, na remont potrzeba
100 tys. zł. Niestety, mimo wcześniejszych deklaracji Urzędu Marszałkowskiego, nie przyzna on dotacji, ponieważ
kierownictwo warsztatów nie jest właścicielem lokalu. Pomysłodawcy przedsięwzięcia nie składają jednak broni i dalej
będą walczyć o pozyskanie środków.
Stworzenie miejsca aktywizacji zawodowej jest niezwykle ważne dla
uczestników warsztatów terapii zajęcio-

wej. Rynek pracy wciąż stawia bowiem
ograniczenia związane z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych. Niełatwo jest
im znaleźć stałą pracę i naprawdę udaje
się to tylko nielicznym. Niepełnosprawne
intelektualnie osoby dorosłe po ukończeniu szkoły wciąż potrzebują wsparcia i pomocy. Obecnie warsztaty terapii zajęciowej w Świdnicy opieką obejmują 30 osób,
mimo że potrzeby są o wiele większe.
Akcję można też wspomóc poprzez
portal zrzutka.pl Wybierz dogodną dla
siebie formę płatności klikając przycisk
„WPŁAĆ” pod opisem zrzutki: https://
zrzutka.pl/tkmypj. Można także okazać
swoje wsparcie przelewając pieniądze
bezpośrednio na konto tej zrzutki: 30
1750 1312 6886 7170 2689 4585.
Ak

Nowy dyrektor techniczny w ŚPWiK
Lech Jankiewicz, dotychczasowy dyrektor techniczny w Świdnickim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, zakończył właśnie swoją misję w spółce i przeszedł na emeryturę.
Zastąpiła go Agnieszka Prątkielewicz,
kierująca dotychczas Działem Inwestycji.
Lech Jankiewicz pracę w ŚPWiK
rozpoczął w maju 1977. Wcześniej, po
ukończonych w 1974 roku studiach na
Politechnice Krakowskiej na Wydziale
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, związał się
zawodowo z Jaroszowskimi Zakładami
Materiałów Ogniotrwałych, a następnie

z Instalem i żarowską Organiką. W ŚPWiK
był zastępcą dyrektora ds. technicznych, w
latach 1997-2007 wiceprezesem zarządu,
a po reorganizacji spółki powrócił na stanowisko dyrektora technicznego. W roku
1990 z ramienia Komitetu Obywatelskiego
został radnym pierwszej kadencji, w radzie
zasiadał w komisji Rozwoju Miasta, w końcu kadencji był jej przewodniczącym. Zawodowo podlegał mu bezpośrednio dział
inwestycji, dział utrzymania ruchu oraz
dział gospodarki wodnej. Jego podwładni
podkreślają, że zawsze był bardzo otwarty
na nowoczesność. On sam jest dumny z
wprowadzenia w firmie automatyzacji pro-

Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Lecha Jankiewicza odbyło się podczas
spotkania opłatkowego ŚPWiK
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cesów uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków oraz wdrożenia mapy cyfrowej, co
było prawdziwą rewolucją w skali kraju, a
dziś stanowi stabilną podstawę wszelkich
prac przy sieciach wodnych i kanalizacyjnych. Prywatnie, jest ojcem dwójki dzieci:
córka jest pracownikiem naukowym na
Uniwersytecie Wrocławskim, a syn pracuje w finansach. Ponieważ jego pasją jest
odkrywanie świata, chciałby wraz z żoną
emeryturę spędzić w drodze. Marzy o długiej podróży do Azji i Ameryki Południowej.
Agnieszka Prątkielewicz oprócz
nowych obowiązków, będzie, tak jak dotychczas, bezpośrednio kierować Działem
Inwestycji w spółce. Ma 45 lat i z ŚPWiK
związana jest od zawsze. To tu po III roku
studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej odbywała
praktyki wakacyjne, to świdnickie systemy uzdatniania i oczyszczania wody były
tematem jej pracy magisterskiej. Pracę
rozpoczęła w 2001 roku i od samego początku związała się z inwestycjami, by w
2008 roku objąć kierownictwo działu. Z jej
udziałem toczyła się budowa biurowca,
kierowała wielomilionową budową nowego zakładu uzdatniania wody przy ul. Bokserskiej czy budową zaplecza świdnickiej
oczyszczalni. Żartobliwie twierdzi, że za jej
kadencji wyschły trzy świdnickie bajorka,
kiedy wymieniono na nowy przebiegający
w ich pobliżu wodociąg. Przez swoich najbliższych kolegów uważana jest za tytana
pracy. Cenią też jej pogodne usposobienie
i fenomenalną pamięć: pamięta treść rozmów i spotkań sprzed lat, ale także o imieni-

Agnieszka Prątkielewicz

Lech Jankiewicz

nach i podlaniu kwiatków w każdy piątek.
Ma dorosłą córkę, która w przyszłym
roku bronić będzie pracy magisterskiej.
Oprac. ak
foto: ŚPWiK

aktualności

Podzielili się opłatkiem

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

W ciepłej, przyjaznej atmosferze Związek
Emerytów i Rencistów w Świdnicy świętował
spotkanie wigilijne.
Odbyło się ono 12 grudnia w siedzibie Centrum Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Gości
w imieniu związku powitała prezes Janina Sawicka. - Wszystkim życzę błogosławionych świąt.
Miłych wspomnień, gdy powracamy podczas
świąt do dzieciństwa, do naszej mamy, taty, domu
rodzinnego. Życzę radości, pokoju, miłości, które
płyną z tajemnicy Bożego Narodzenia – mówił
biskup świdnicki Ignacy Dec. - Z przyjemnością
przyjechałam do państwa, cieszę się, że was widzę w dobrym zdrowiu, z uśmiechami. Prócz życzeń zdrowia, głębokiej refleksji, chcę wam życzyć,
byście przy waszych stołach mieli tych, którzy dziś

są może daleko, mają dojechać. Święto Bożego
Narodzenia, żłobek, rodzina, jest dla nas symbolem naszej rodziny. Nigdzie na świecie nie świętuje
się tak Bożego Narodzenia jak u nas. Spędźcie te
święta z najbliższymi, w spokoju, miłości – mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska. - Czas
Bożego Narodzenia to czas szczególny, miłości
radości, oczekiwań, ale też podziękowań. Dziękuję za współpracę, za to, że jesteście, życzę wam
wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze – dodawała sekretarz Urzędu Gminy Świdnica Jadwiga
Generowicz.
Życzenia w imieniu posłanki Katarzyny Izabeli Mrzygłockiej odczytała jej asystentka Anna
Drzygała-Wojciechowska.
Ak

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Kolędując, składając sobie życzenia, członkinie świdnickiego stowarzyszenia „Amazonki” zasiadły przy wspólnym wigilijnym stole.
W spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 11
grudnia w restauracji Arte, wzięła także udział prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki powstało w 1997 r. z inicjatywy doktor Ewy Kilar, jako Terenowy Oddział Wałbrzyskiego Stowarzyszenia.
Jego zadaniem jest pomoc kobietom dotkniętym
chorobą raka piersi.

reklama

Ak
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Dobiesław Karst został mianowany
nowym dyrektorem Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy. Przejmie stery
po Wiesławie Rośkowiczu.
Nowy dyrektor został wyłoniony w
drodze konkursu. Stanowisko obejmie
1 stycznia. Dotychczasowy dyrektor Wiesław Rośkowicz - przechodzi na
emeryturę.
Wybór Dobiesława Karsta na stanowisko dyrektora jednomyślnie rekomendowała komisja konkursowa w składzie:
Szymon Chojnowski – zastępca prezydenta miasta, Maciej Rataj – sekretarz
miasta, Joanna Trojan-Skała – kierownik
Referatu Kultury UM w Świdnicy, Danuta Morańska i Ryszard Makowski –
przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Górski
– przedstawiciel Rady Muzeum oraz Radosław Skowron – przedstawiciel załogi
Muzeum Dawnego Kupiectwa. Wybór
ten został zatwierdzony przez prezydent miasta, Beatę Moskal-Słaniewską. Powołanie na stanowisko dyrektora
muzeum nastąpi po otrzymaniu opinii
stowarzyszeń zawodowych i twórczych
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez placówkę.
Dobiesław Karst to świdniczanin, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego. Laureat nagrody kulturalnej
prezydenta Świdnicy za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury w 2013 roku. Otrzymał ją wów-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Dobiesław Karst nowym dyrektorem
Muzeum Dawnego Kupiectwa

czas za przygotowanie publikacji „Sztuka Świdnicy na tle dziejów” - pierwszego
albumowego wydawnictwa prezentującego artystyczne wyroby powstałe w
przeszłości w Świdnicy na zamówienie
jej mieszkańców. Posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie zawodowe. W
Muzeum Dawnego Kupiectwa pracuje
od listopada 2000 roku. Ukończył studia
wyższe magisterskie na Uniwersytecie
Wrocławskim na kierunku archeologia,

uzyskał także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.
W przedstawionej koncepcji pracy
Muzeum Dawnego Kupiectwa nowy dyrektor zwraca uwagę na działania związane z promocją instytucji, nieustanny
jej rozwój, czyli dostosowanie oferty i
sposób prezentowania eksponatów do
wymagań współczesnego odbiorcy z
wykorzystaniem możliwości technicznych.

- Moim celem jest otwarcie muzeum
na turystów z zagranicy. Priorytetem jest
uzupełnienie systemów audioguide w język angielski i niemiecki. Konieczne jest
także wyposażenie ekspozycji w systemy
multimedialne. które w postaci wyświetlanych rekonstrukcji cyfrowych, bądź filmów
ukazywałyby sceny kupieckie lub zdarzenia z przeszłości Świdnicy. Chciałbym do
nagrania tych multimediów zaangażować świdniczan oraz pracowników miejskich instytucji kultury – mówi Dobiesław
Karst.
Pozyskiwanie
pozabudżetowych
środków m.in. z programów ogólnopolskich skierowanych do instytucji kultury,
dotacji unijnych czy też z fundacji, na realizację wyznaczonych celów - to kolejne tematy zawarte w autorskim programie działania muzeum.
- Zamierzam przeprowadzić modernizację muzeum i w tym celu starać się
o dofinansowanie tego zadania m. in. z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Modernizację
stałych ekspozycji można także wesprzeć
funduszami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy tez z różnych
fundacji np. Santander z programu „Tu
mieszkam, tu zmieniam” – dodaje Dobiesław Karst.
Nowy dyrektor Muzeum Dawnego
Kupiectwa zostanie powołany na okres
3 lat. Swoją pracę rozpocznie 1 stycznia
2020 roku.
Oprac. ak

reklama

foto: D. Gębala

Pierwszy sklep charytatywny
oficjalnie otwarty!
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Zakasali rękawy i swoją ciężką pracą stworzyli niezwykłe w skali całej
Polski miejsce. Od piątku 6 grudnia w
Świdnicy funkcjonuje pierwszy sklep
charytatywny. Cały dochód uzyskany
ze sprzedaży gadżetów będzie przekazywany na rzecz bezdomnych zwierząt.
Projekt stworzony został przez fundację
Mam Pomysł.
– Inicjatywa jest inspirowana organizacjami zagranicznymi. W Polsce nie ma tego
typu miejsc zbyt wiele. W zasadzie taki pro
zwierzęcy Charity Shop znajduje się tylko
w Zielonej Górze. Pierwotnie miało być to
miejsce spotkań członków fundacji, wolontariuszy, miejsce w którym moglibyśmy się
doszkalać. Dotychczas było to technicznie
trudne do zorganizowania i musieliśmy
korzystać z użyczonych miejsc. W między
czasie pojawił się pomysł inspirowany naszym bazarkiem, który na facebooku cie-

szy się sporą popularnością. Dlatego chcemy dać dodatkową możliwość spotkania
się z nami, poznania nas „na żywo” właśnie
tutaj – tłumaczy Adrianna Kaszuba, zastępca kierownika świdnickiego schroniska. Na miejscu można już zakupić pamiątkowe kalendarze, kubki i inne gadżety związane z podopiecznymi Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. W
razie chęci dołączenia, wsparcia tego wydarzenia swoim kreatywnym pomysłem,
uzupełnieniem asortymentu charity shopu, organizatorzy zapraszają do kontaktu:
kontakt@mampomysl.org, tel. 790-241451. Godziny dyżurów otwarcia sklepu
przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1 będą
jeszcze ustalane, ale z pewnością w piątkowe wieczory (17-20) każdy będzie miał
szansę spotkania z człowiekiem FMP w
tym właśnie miejscu.
Daniel Gębala

kultura

Gwiazdor Amitabh Bachchan
w Świdnicy!
diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Amitabh
Harivansh Bachchan z zainteresowaniem przysłuchiwał się historii majestatycznego kościoła. Wraz ze swoją rodziną
i współpracownikami wysłuchał również
krótkiego koncertu organowego w wykonaniu Zuzanny Bator. Podczas wizyty
w Świdnicy Amitabh Bachchan otrzymał
także tytuł ambasadora Kościoła Pokoju.

foto: D. Gębala

Jeden z najsłynniejszych hinduskich aktorów Amitabh Harivansh
Bachchan, przez wielu uznawany za
największego, prezenter telewizyjny,
ambasador dobrej woli UNICEF odwiedził 15 grudnia Kościół Pokoju w Świdnicy!
Gwiazdę kina Bollywood przywitała
prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska oraz Waldemar Pytel, biskup

Gwiazdor zwiedził Kościół Pokoju w towarzystwie prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej i biskupa Waldemara Pytla

foto: D. Gębala

– To honor dla osób, które mówią o budowie tolerancji, pokoju, szacunku dla każdego – zaznaczał biskup Waldemar Pytel.
Amitabh Harivansh Bachchan jest
jedną z największych gwiazd Bollywood,
utrzymuje się na szczytach indyjskiego
show-biznesu już przez cztery dekady.
Według niedawnego zestawienia sporządzonego przez BBC jest prawdopodobnie najpopularniejszym, najbardziej
znanym (w sensie liczby ludzi, którzy go
znają i cenią) aktorem na świecie. Kiedy
był chory, w Indiach wychodziła specjalna
gazeta informująca o stanie jego zdrowia.

Podczas wizyty w Świdnicy Amitabh Bachchan otrzymał tytuł ambasadora Kościoła Pokoju

Amitabh Harivansh Bachchan urodził się
11 października 1942 roku w Allahabadzie
w Indiach. Jest synem znanego poety języka hindi Harivansh Rai Bachchana. Studiował w Sherwood College w Nainitalu
i na uniwersytecie w Delhi. Zadebiutował
w 1969 roku w filmie „Saat Hindustani”.
Swoją popularność zyskał w 1973 roku
za sprawą filmów „Abhimaan” i „Zanjeer”.
Ma na swoim koncie udział w ponad 150
produkcjach. Polskim widzom znany m.in.
z roli ojca tyrana w filmie „Czasem słońce
czasem deszcz”.
DG

Alchemicy podbili
serca publiczności
Konflikty, wzajemne wyrzuty i pretensje,
rozziew pomiędzy miastowymi i tymi, ze
wsi są paliwem napędzającym akcję tej
szalonej farsy.
obsada: Czesława Greś, Krystyna
Kowalonek, Angelika Jaśkiewicz, Bożena Kuźma, Mariola Mackiewicz, Halina
Szymańska, Teresa Wagilewicz, Marta Żywicka-Hamdy, Zbigniew Curyl,
Krzysztof Frączek, Jacek Iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof Paruch, Tadeusz Szarwaryn
Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
DG

reklama
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Pokonują bariery, łamią stereotypy, przekraczają granice, a przy tym w
żartobliwy i czarodziejski sposób zarażają miłością do sztuki. Tradycyjnie, jak
co roku, w grudniu odbyła się premiera
najnowszej sztuki Alchemików.
Premiera „CHRZCINY. Komedia,
przynajmniej w założeniu” odbyła się 15
grudnia w teatrze miejskim. Bilety wyprzedano zaraz po ogłoszeniu daty premiery.
Przygotowana przez Alchemików
sztuka to komediowa opowieść o wiecznie trapiących nas problemach rodzinnych, które lubią eskalować w momencie, gdy wszyscy spotykają się w jednym miejscu przy uroczystych okazjach.

Alchemicy jak zawsze przyciągnęli do teatru tłumy
18.12.2019 r.-9.01.2020 r. |
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Świątecznie w bibliotece

NOWOŚCI FILMOWE

foto: MBP Świdnica

Wypożyczalnia dla
dorosłych poleca!

„Paweł
Goźliński
połączył
niezwykle ciekawe fakty historyczne i biograficzne z brawurową formą literacką.
Oryginalne
i
podniecające!“
Małgorzata Szejnert

Podkładki pod kubki, ozdoby świąteczne i mnóstwo dobrej zabawy – elfy
i pomocnicy św. Mikołaja z Miejskiej
Biblioteki Publicznej zaprosili najmłodszych do wspólnych przedświątecznych przygotowań.
„Rodzinna pracownia św. Mikołaja”
– pod taką nazwą w piątek 13 grudnia w
czytelni dla dzieci i młodzieży Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Świdnicy odbyły
się warsztaty plastyczne. Dzieci wspólnie
z pracownikami czytelni, wykonywały
świąteczne ozdoby, m.in. podkładki pod
kubki techniką decoupage, czy małe
dzwoneczki z kamionkowych doniczek.
Nie zabrakło też mnóstwa dobrej zabawy i podarunków od świętego Mikołaja.

Spacer z Cystersem
Moja żona głaszcze jeże to czuła i mądra
książka o miłości i wzajemnym zrozumieniu
oraz poruszające świadectwo pogodzenia
się z upływającym czasem.

foto: MBP Świdnica

Nowe gry planszowe

Poznaj historie dziesięciu kresowych Polek
z temperamentem – potrafiących samodzielnie zadbać o swoje interesy.

Cysters oprowadzał dzieci po budynku biblioteki, opowiadając o życiu
średniowiecznych zakonników.
W dniach od 9 do 13 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbywały się spacery
tematyczne po bibliotece. Była to okazja
do poznania historii zabytkowego bu-

dynku, odwiedzenia miejsc, do których
nie mają dostępu czytelnicy na co dzień.
Każdy spacer prowadził bibliotekarz,
ubrany w strój cystersa, który przybliżał
realia średniowiecznych zakonników. W
spacerach wzięło udział 160 uczniów ze
świdnickich szkół.

Kiermasz za złotówkę

foto: A. Komaniecka

Najchętniej czytane
w wypożyczalni dla
dorosłych!

13 i 14 grudnia w bibliotece odbył się świąteczny kiermasz książek i płyt. Czytelnicy za symboliczną opłatą mogli nabyć wiele ciekawych książek, a także płyt z filmami i muzyką. W ciągu
dwóch dni wyprzedano prawie wszystkie literackie i filmowo-muzyczne propozycje.
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▪ Bieguni / Olga Tokarczuk
▪ Nie ma / Mariusz Szczygieł
▪ Jak mniej myśleć / Christel Petitcollin
▪ Księgi Jakubowe / Olga Tokarczuk
▪ Żuławski: szaman / Aleksandra Szarłat
codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Świdnica rozbłysła
świątecznymi barwami

Jarmark bożonarodzeniowy, spotkania ze świętym Mikołajem i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
13 grudnia rozpoczęła się Świdnicka Kolęda.
Jarmark to nie tylko 40 stanowisk, w których można zakupić m.in. naturalną żywność, ozdoby czy wyroby
rękodzielnicze. To przede wszystkim atrakcje dla całych
rodzin. Na rynku można podziwiać zagrodę reniferów
Świętego Mikołaja. W niedzielę 15 grudnia świdnicki rynek odwiedził Mikołaj z konikiem Kometkiem, na którym
dzieci będą mogły bezpłatnie przejechać się po rynku.
Natomiast w niedzielę 22 grudnia odbędą się jasełka
przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, a zaraz
po nich „wigilia wszystkich świdniczan”, podczas której
harcerze wręczą gospodarzom światełko betlejemskie.
Bożonarodzeniowe życzenia przekażą mieszkańcom
prezydent miasta oraz przedstawiciele różnych wyznań
religijnych. Świdniczanie będą mieli też okazję podzielić
się opłatkiem, wypić gorący barszczyk i wspólnie kolędować z grupą wokalną ze Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Ak
Foto D. Gębala
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
20 grudnia, godz. 18.00
Wędrowny blask — recital pamięci
Romana Kołakowskiego

Wędrowny blask to wyjątkowa propozycja
słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Recital jest
zbiorem autorskich piosenek Romana Kołakowskiego w ujęciu chronologicznym, co pozwoli
zapoznać się z różnorodną twórczością artysty i
pokaże, w jaki sposób zmieniała się ona na przestrzeni lat pracy artystycznej. Usłyszymy utwory z
pierwszych nagrań winylowych, piosenki napisane z myślą o wielkich widowiskach plenerowych,
aż po ostatnie produkcje Teatru Piosenki. Utwory
zabrzmią w nowych, osobistych interpretacjach,
a zaprezentowane zostaną przez najbliższych
współpracowników i przyjaciół artysty.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 25/15
zł; w dniu koncertu 35/25 zł

22 grudnia
Recenzje Muzyczne: zdecyduj, kto
zagra w Świdnicy (konkurs)

Już po raz 4. Świdnicki Ośrodek Kultury pyta,
jakich artystów świdniczanie chcieliby zobaczyć
w naszym mieście? Odpowiedzi w formie recenzji płyt należy wysyłać mailowo do 22 grudnia. Na 10 najlepszych autorów czekają m.in.
nagrody finansowe z puli 1000 zł, a artystów
zaprezentowanych w najciekawszych tekstach
organizatorzy zaproszą do Świdnicy! Regulamin
i szczegóły znaleźć można na stronie: https://
sok.com.pl/wydarzenie/recenzje2019/

28 grudnia, godz. 19.00
Berkanan — wieczór autorski

Berkanan jest wypadkową połączenia dwóch
dusz, opartą na symbiozie dwóch struktur mu-

zycznych, elektroniki ambientowej oraz instrumentów etnicznych. Dark-ambient-etno jest
dla nich pożywką. To konglomerat gatunków,
z którego czerpią inspiracje. Duet tworzy Witek Kowaliszyn (instrumenty etniczne, folkowe)
znany z długoletniej działalności w zespole
Tantua, oraz Darek Miziarski (instrumenty elektroniczne) producent muzyki ilustracyjnej, prowadzący studio muzyczne Howling Wolf.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Kupić można meble,
dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i części służące do przywracania starym przedmiotom ich dawnego blasku.
świdnicki Rynek

8-10 i 13-14 stycznia (część konkursowa), 17 stycznia (zakończenie)

Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych
Okres świąt Bożego Narodzenia jest w polskiej tradycji okresem szczególnym — warto
chronić bogate dziedzictwo z nim związane,
ocalić od zapomnienia coraz rzadziej praktykowane obyczaje, kolędy i zabawy. Chociaż
kolędowanie po domach na wsiach i w miasteczkach odchodzi już w zapomnienie, to
odżywa na scenie w czasie przeglądu. Występujący w Świdnicy aktorzy wszystkich pokoleń, opiekunowie i reżyserowie nie pozwalają
zginąć niepowtarzalnym, magicznym polskim
obrzędom świątecznym.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

31 grudnia, godz. 20.00
Sylwestrowy koncert operetki, musicalu i tańca

Największe operetkowe, musicalowe, taneczne
i instrumentalne hity w mistrzowskim wykonaniu. Piękne głosy, wspaniałe tańce, stylowe
kostiumy, humor, wdzięk, wyjątkowa muzykalność i niespotykany temperament sceniczny,
a także znakomity kontakt z publicznością. To
wszystko zapewnią artyści wrocławskich Scen
Muzycznych w ponad 100-minutowym koncercie w Sylwestrowy Wieczór. Wykonawcy: Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran), Andrzej Jankiewicz
(tenor), Mirosław Owczarek (baryton), Anna Jankiewicz „Alshira” (taniec orientalny)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 85/75 zł

10 stycznia, godz. 18.00
Wernisaż wystawy akwareli
Miłosza Nosiadka

Miłosz Nosiadek to członek Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich, malarz akwarelista,
skrzypek i architekt. Brał udział w wielu wystawach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, międzynarodowych oraz w Europejskim
Sympozjum Akwareli. Prowadzi także warsztaty
malarstwa akwarelowego w kraju i za granicą.
Jego największym dotychczasowym osiągnięciem było prowadzenie warsztatów we Włoszech, w Fabriano, na największym światowym
festiwalu akwarelowym FabrianoInAcquarello.
Był jedną z 40 osób, które zostały wyłonione z
grona 1450 artystów z całego świata by pokazać
swoje umiejętności. Jest liderem Polskiej grupy
na festiwalu UrbinoInAcquarello we Włoszech.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

5 stycznia, godz. 8.00
Giełda staroci, numizmatów i osobliwości

Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy, których w sklepach
już kupić nie można. Stałe spotkania mają w

11 stycznia, godz. 17.00
Waldemar Malicki
— „Klasyka po bandzie”

12 stycznia
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
21 stycznia, godz. 18.00
Krystyna Giżowska — koncert
z okazji Dnia Babci i Dziadka

To będzie wyjątkowy koncert z okazji Dnia
Babci i Dziadka w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W recitalu piosenkarka zaśpiewa swoje
największe przeboje, które znamy i lubimy. Artystce towarzyszył będzie Adam Pawlikowski
— kierownictwo muzyczne i fortepian.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 40 zł

24 stycznia, godz. 16.30 i 18.30
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny
— „Królowa Śniegu”

Pamiętasz opowieść o Królowej Śniegu? Udaj
się w artystyczną podróż do świata lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczyni programu „Mam Talent”, zaprasza na
rodzinną odsłonę tej ponadczasowej historii,
opowiedzianej śniegiem, piaskiem i światłem.
Poczuj dreszczyk emocji oraz dziecięcą radość,
oglądając tę zachwycającą zimową opowieść.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
85/75/70/65 zł

26 stycznia, godz. 18.00
Sonori Ensamble — koncert karnawałowy „Muzyka z czterech stron
świata”

Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe,
wschód-zachód to przebojowy program muzyki
operowej i klasycznej z różnych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery różne
żywioły muzyczne. Złote lata włoskiego bel canta
przypomną komediowe, żartobliwe sceny z oper
Gioacchino Rossiniego („Cyrulik sewilski”, „Kopciuszek”), zaś nieposkromiony hiszpański charakter zagości w scenach i fortepianowej fantazji na
motywach opery „Carmen” Georgesa Bizeta.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60/50 zł

Mikołaj odwiedził
przedszkolaków!

reklama

foto: K. Maciejewska

reklama

Oszałamiająca muzyka oraz rozbrajające żarty
„tu i teraz”. Zapraszamy na pełne pozytywnej
energii koncertowe show w takt melodii wygrywanych przez charyzmatycznego wirtuoza
Waldemara Malickiego. Pianista wraz z czarującą wiolonczelistką i porywającymi solistami zaprezentują największe hity Pucciniego,

Brahmsa, Verdiego czy Bizeta, które zaskoczą
swoim brzmieniem niczym przeboje napisane
współcześnie. Waldemar Malicki – Klasyka po
bandzie, będąc odpowiedzią na otaczającą
rzeczywistość, zaskakuje aktualnością. To zabawa połączona z refleksją, która skłania do
myślenia, a jednocześnie urzeka lekkością.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 100/90 zł
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Uśmiechy na twarzach, wspólna zabawa, tańce i przede wszystkim
worek rozdanych prezentów! Na podopiecznych Społecznego Przedszkola
„Akademii Przedszkolaka” w Świdnicy
czekała niespodzianka! Odwiedził ich
sam Święty Mikołaj.
- 6 grudnia był długo wyczekiwanym
dniem w naszej placówce. Grudzień okazał się wielką niespodzianką, ponieważ
Mikołaj zawitał do nas aż dwa razy! We
wtorek 3 grudnia odwiedził naszą Aka-

demię. Powitaliśmy go krótkim występem
artystycznym, a Mikołaj obdarował nas
słodyczami i zrobił z nami sesję zdjęciową. Natomiast dziś odwiedził nas wraz
ze Śnieżynkami. Tańczyliśmy wspólnie na
naszym Balu Mikołajkowym, a następnie
w naszych kolorowych salach przy rozświetlonych choinkach rozdawał prezenty. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci – relacjonują opiekunowie
ze Społecznego Przedszkola ”Akademii
Przedszkolaka” w Świdnicy.

sport
Komu zamierzacie pomóc 4
stycznia?

Wielkie granie
w szczytnym celu
O początkach działalności, dotychczasowych osiągnięciach i planach dotyczących kolejnej edycji turnieju rozmawiamy z prezesem fundacji Wiesławem
Żurkiem.

foto: D. Gębala

Fundacja Wspierania Sportu
„Łączy nas Football” to skromna grupa pasjonatów, która kocha piłkę nożną i chęć niesienia
pomocy. Jak to się zaczęło?

Licytacje, zakup cegiełek, emocje
na boisku i przede wszystkim dobra
zabawa. Już tylko kilkanaście dni dzieli
nas od VIII edycji turnieju charytatywnego organizowanego przez Fundację
Wspierania Sportu Łączy nas Football.
4 stycznia do Świdnicy zawita cała plejada gwiazd sportu. W tym roku beneficjentami imprezy będą Adam Szczurek,
Konrad Cyparski, Adam Chodyniecki i
Ksawery Zbroszczyk.
W poniedziałek 16 grudnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbył się briefing prasowy podczas, którego członkowie Fundacji Wspierania Łączy nas
Football podsumowali swoje dotychczasowe działania oraz przedstawili plany
organizacji nadchodzącej edycji turnieju.
Udział w spotkaniu wzięli między innymi:
prezes fundacji Wiesław Żurek, Remigiusz Jezierski, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezydent
Jerzy Żądło, Jarosław Lato, Jarosław
Solarz czy Tomasz Mojsa.
- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali
nas dotychczas. Byłym piłkarzom, firmom
które nas wspierają, władzą miasta czy
bankowi WBK. Będziemy dalej to kontynuować. Liczymy na współpracę i jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pomysły
– zapowiedział prezes fundacji Wiesław Żurek. - Organizujemy turniej coraz
lepiej. Jest jednym z lepszych tego typu
imprez w Polsce. Zdobyte doświadczenie

procentuje. Musimy cyklicznie spotykać
się, wymieniać spostrzeżeniami, każdy z
nas działa w innym zakresie organizacji.
Mamy teraz w Świdnicy fajną bazę stadionową. Kto wie, może niedługo zdecydujemy się na organizację letniej edycji
naszego turnieju charytatywnego – mówił Remigiusz Jezierski, były piłkarz, a
obecnie ceniony komentator sportowy
oraz działacz Fundacji Wspierania Sportu Łączy nas Football. - Największy sukces tej fundacji to fakt, że potrafi zebrać
ludzi dobrej woli, zmobilizować ich do
wspólnego działania i zaangażowania
aby później na czyjejś twarzy zagościł
uśmiech. Widzimy, że zebrane pieniądze
służą czemuś dobremu i wierzę, że kolejna zbiórka przyniesie zamierzony efekt –
dodała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Podczas eventu będzie można wylicytować masę fantastycznych piłkarskich pamiątek. Koszulki klubowe z autografami między innymi Roberta Lewandowskiego (Bayern Monachium), Arkadiusza Milika (Napoli), Jakuba Błaszczykowskiego (Wisła Kraków), Jana
Bednarka (Southampton), Wojciecha
Szczęsnego (Juventus) czy Krzysztofa
Piątka (AC Milan) z pewnością rozgrzeją
fanów piłki nożnej. Poza gadżetami związanymi z futbolem nie zabraknie także
gadżetów związanych z innymi dyscyplinami sportowymi. Na pewno każdy fan
sportu znajdzie coś dla siebie!

- Siedem lat temu z Remkiem Jezierskim zorganizowaliśmy w Świdnicy po
raz pierwszy wydarzenie sportowe o
charakterze charytatywnym. W zasadzie
bez żadnego doświadczenia, na pełnym
spontanie, przy dużym wsparciu ŚOSiR-u.
Był to mecz piłkarski pn. „Gwiazdy polskiej
Ekstraklasy – Polonia Świdnica”. Fajnie to
wszystko wypadło. Przyjechało wtedy na
nasz mecz kilku naprawdę znanych, topowych polskich piłkarzy, a na trybunach
świdnickiego stadionu zasiadło około
półtora tysiąca kibiców. Były fajne, pozytywne emocje, śmiech i zabawa. A kiedy
do tego dodaliśmy około 15 tysięcy złotych, które zebraliśmy podczas tej imprezy
i przekazaliśmy je ciężko choremu byłemu
piłkarzowi Polonii Świdnica, to uznaliśmy,
że nasz pomysł „wypalił” i postanowiliśmy,
że będziemy co roku organizować u nas
w Świdnicy imprezę o podobnym charakterze. Sformalizowaliśmy nasze działania nadając im osobowość prawną i tak
powstała Fundacja Wspierania Sportu
„Łączy nas Football”. Dzisiaj po 7 latach
możemy się z dumą pochwalić, że wsparliśmy około 30 chorych dzieci, na których
leczenie i rehabilitację przekazaliśmy
kwotę prawie 400 tysięcy zł!

Skąd czerpiecie energię na Wasze działania?

- Dobre pytanie, odpowiem na nie trochę
przewrotnie. Znamy wszyscy powiedzenie,
„że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”. To święta prawda, bo można mieć
cudowne pomysły, piękne plany, ale nie
wystarczy tylko o nich mówić i snuć jakieś
wizje, tylko naprawdę ciężko pracować.
Bo tylko ciężką, mozolną pracą osiąga
się cel jaki sobie ktoś zakłada. I zarówno
ja, jak i Remek Jezierski oraz Karolina
Rafałko z takim właśnie nastawieniem
funkcjonujemy. I w tym miejscu chcielibyśmy bardzo wyraźnie także podkreślić, że
bez wsparcia wielu, naprawdę wielu osób
nie bylibyśmy w stanie funkcjonować tak
właśnie, jak to ma miejsce. I naprawdę
bardzo im za to dziękujemy!

-Beneficjentami naszej imprezy będą: Adaś
Szczurek, Konrad Cyparski i Adaś Chodyniecki. W ostatnim czasie okazało się,
że w czasie naszej imprezy będziemy mogli
pomóc jeszcze jednemu choremu dzieciakowi, będzie nim Ksawery Zbroszczyk. A
dlaczego? Otóż zaproponowałem parę tygodni temu Gosi Podleśnej, ciężko chorej
świdniczance, byłej siatkarce świdnickiej
Polonii, że może sobie w czasie trwania
naszej imprezy 4 stycznia wraz z rodziną i
przyjaciółmi zorganizować catering, a cały
dochód z niego przeznaczyć na pokrycie
kosztów leczenia swojej ciężkiej choroby.
Wiecie jak zareagowała Gosia? Podziękowała, że o niej pamiętam, ale powiedziała
mi mniej więcej coś takiego: „Słuchaj Wiesiek, ja jak i Marek (mąż Gosi) jakoś sobie
radzimy i na razie pieniędzy na moje leczenie nam wystarcza. Ale mam prośbę, niech
pieniądze z cateringu wspomogą leczenie
i rehabilitację chorego chłopca – Ksawerego Zbroszczyka.”. Mówiąc kolokwialnie,
trochę mnie przytkało, szczęka opadła,
oczy się zaszkliły. Nic dodać, nic ująć. Gosia, pełen szacunek! Tak więc zapraszamy
wszystkich 4 stycznia na naszą imprezę,
gdzie oprócz emocji sportowych, będziemy
mogli kupić, skosztować mnóstwo przepysznych domowych wypieków i pewnie
innych smakowitych rarytasów, które przygotują nam rodzice Ksawerego, Gosia
Podleśna i ich przyjaciele.

W zeszłym roku podczas VII
edycji Turnieju udało się Wam
zebrać 80 tys zł. jak myślicie,
jak będzie teraz?

Tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie inicjatywy, to nie jest ich głównym celem
bicie rekordów w zebranych pieniądzach.
Przynajmniej my tak do tego podchodzimy i podchodzić będziemy. Jeżeli uda się
zebrać 20 tysięcy – będziemy się cieszyć,
jak będzie to 40 tysięcy – będziemy się
cieszyć, jak będzie to 50 tysięcy – też się
będziemy cieszyć. Liczy się przede wszystkim chęć niesienia pomocy, wzbudzenie
wśród uczestników przedsięwzięcia pozytywnych emocji, a nie bicie rekordów.

Jakich gości możemy się spodziewać w tym roku?

-Na pewno jak zawsze odwiedzi nas spora grupa obecnych i byłych polskich piłkarzy, grających na najwyższym szczeblu
rozgrywek. Mamy już również potwierdzenie, że przyjadą do nas 4 stycznia piłkarze ekstraklasowego Zagłębia Lubin. Nie
będziemy teraz podawać nazwisk, ewentualnych VIP-ów, czy celebrytów, którzy
nas odwiedzą, bo wszystko jest jeszcze
„dopinane”. Dopiero na parę dni przed Turniejem informować będziemy na naszym
profilu facebookowym, kto ewentualnie
uczestniczyć będzie w organizowanym
przez nas turnieju. Zapewniamy jednak,
że cały czas prowadzimy rozmowy z czołowymi polskimi sportowcami, nie tylko
piłkarzami, celem których jest zachęcenie
ich do odwiedzenia Świdnicy.
Daniel Gębala

Plan sparingów biało-zielonych
Wstępny plan sparingów Dabro-Bau
Polonii-Stali Świdnica:
▪ 18.01: Foto-Higiena Gać – dom (godz.
12.00)
▪ 28.01: Kuźnia Jawor – dom (godz. 17.00)
▪ 1.02: Karkonosze Jelenia Góra – wyjazd
▪ 8.02: Polonia Nysa – dom (godz. 12.00)
▪ 15.02: Pogoń Pieszyce – dom (godz.
12.00)
▪ 22.02: Brazola Sports – dom (godz.
12.00)
▪ 26.02: Grom Witków – dom (godz. 18.00)
▪ 29.02: MFK Trutnov – wyjazd
▪ 7.03: Dabro-Bau Makowice (godzina i
miejsce do ustalenia)
▪ 14.03: ARS Brazil – dom (ze względu na
inaugurację sezonu termin meczu może
ulec zmianie)

foto: D. Gębala

Zapowiada się intensywny okres
przygotowawczy do rundy wiosennej
dla piłkarzy Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica. Podopieczni trenera Rafała
Markowskiego rozegrają prawdopodobnie aż dziewięć spotkań kontrolnych!
Biało-zieloni wznowią treningi w poniedziałek, 13 stycznia, a pierwszy test-mecz rozegrają już pięć dni później.
Wtedy to ich rywalem będzie w Świdnicy trzecioligowa Foto-Higiena Gać. Lider IV ligi przygotowywać będzie się na
obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jeśli zgodnie z planem runda
rewanżowa wystartuje 14 marca (domowe starcie z Moto-Jelczem Oława), to
delikatnej zmianie ulegną terminy jednego, bądź dwóch ostatnich sparingów – z
Dabro-Bau Makowice i ARS Brazil.
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Z Trójką za trzy!
Kolejne zwycięstwo zapisali na swoje konto piłkarze
ręczni ŚKPR-u Świdnica. W sobotę 14 grudnia podopieczni trenera Krzysztofa Terenuna pokonali przed własną publicznością Trójkę Nowa Sól 29:24 (15:8).

– Cieszy przede wszystkim zwycięstwo, ale dzisiaj widać już było zmęczenie zawodników długim sezonem. Mamy
jednak do rozegrania jeszcze mecz zaległy w Kościanie i trzeba się do niego
przygotować – mówił tuż po końcowej
syrenie Arkadij Makowiejew, prezes
ŚKPR-u. W sobotni wieczór Szare Wilki

najbardziej mogły się podobać w drugim kwadransie pierwszej połowy, gdy
ze stanu 5:5 wyprowadziły wynik na
15:8. W tym okresie goście kompletnie
nie radzili sobie w ataku, do prawdziwej rozpaczy doprowadzał ich bramkarz ŚKPR-u Damian Olichwer. „Oli”
w pierwszej połowie obronił wszystkie
cztery rzuty karne rywali! Po zmianie
stron gospodarze dorzucili szybko
dwie bramki, ale potem coś się zacięło w grze świdniczan. Kilka udanych
interwencji zaliczył golkiper przyjezdnych Hubert Ceglarz, co pchnęło jego
kolegów do odrabiania strat. W 40 minucie goście zbliżyli się na zaledwie
dwie bramki (19:17). Zrobiło się nieco
nerwowo, ale świdniczanie zdołali opanować emocje i ponownie zaczęli powiększać swoją przewagę. Ostatecznie
zwyciężyli 29:24, a szczególne powody
do radości miał Norbert Bal. Ustalił
wynik meczu z rzutu karnego i było to
jego pierwsze trafienia na parkietach II
ligi. Co ciekawe zresztą na listę strzelców wpisali się niemal wszyscy gracze
z pola. Sztuka ta nie udała się tylko Mateuszowi Redko. 21 grudnia ŚKPR czeka
zaległy wyjazdowy mecz w Kościanie.
To będzie bardzo trudny pojedynek.
Tęcza w ostatnich tygodniach spisuje
się bardzo dobrze, a po zwycięstwie w
Obornikach Wielkopolskich awansowała na piątą lokatę, bezpośrednio za
ŚKPR-em. W przypadku wygranej Szare Wilki zakończą pierwszą rundę na
najniższym stopniu podium.

foto: D. Gębala

ŚKPR Świdnica – Trójka Nowa Sól
29:24 (15:8)
Przebieg meczu: 5 1:1, 10 3:3, 15 5:5, 20
10:5, 25 12:6, 30 15:8, 35 17:11, 40 19:17, 45
20:18, 50 24:20, 55 26:21, 60 29:24
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski
– Pęczar 6, Kozak 5, Borowski 4, Starosta
3, Dębowczyk 3, Jaroszewicz 2, Wołodkiewicz 1, Chmiel 1, Jankowski 1, Bal 1,
Etel 1, Redko
ŚKPR Świdnica

Pływackie święto w Świdnicy!

foto: D. Gębala

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Na starcie ponad 300 zawodników,
pięć kategorii wiekowych, 20 konkurencji indywidualnych, rywalizacja
sztafet i dziesiątki rozdanych medali.
Kryta pływalnia Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w sobotę 14 grudnia
pękała w szwach! Wszystko za sprawą

czwartej edycji Neptun International
Swimming Meeting.
Łącznie do rywalizacji przystąpiło
19 klubów z całego Dolnego Śląska. Do
Świdnicy przyjechali reprezentanci takich klubów jak: Rekin Świebodzice, Atol
Oleśnica, Juvenia Wrocław, Koral Wrocław, Śląsk Wrocław, Szafir Wałbrzych,
Rapid Wrocław, Piast Głogów, OSiR Bielawa, AZS AWF Wrocław, Klub Pływacki
Ślęza.

Poznaliśmy mistrzów Czwartków Lekkoatletycznych
Zakończył się pierwszy cykl reaktywowanych po dwudziestu latach
Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Ostatnie tegoroczne spotkanie na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy odbyło się w
czwartek, 5 grudnia. Mimo mroźnej
aury wystartowało 114 osób. W sumie,
przynajmniej w jednej edycji wzięły udział 202 osoby, a 114 wystąpiło
w trzech lub czterech zawodach i w
nagrodę za systematyczność zostało
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uhonorowanych pamiątkowym medalami.
Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej
Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W gronie sponsorów
znaleźli się firmy: SONEL, Szkoła Spawania Wiktora Brydaka, Matex i JAKO,
ZUPBADURA. Ci ostatni na grudniowe
spotkanie ufundowali słodycze, którymi

spora grupa Mikołajów i Śnieżynek częstowała młodych biegaczy.
Finał cyklu uświetnili swoją obecnością
zastępy prezydent Świdnicy Szymon Chojnowski i Jerzy Żądło, którzy nagradzali
najlepszych. Wygrali tak naprawdę wszyscy, którzy włączyli się w tę inicjatywę, ale
odnotujmy nazwiska zwycięzców poszczególnych kategorii. Byli nimi: Łucja Trzcińska, Alan Baran i Piotr Filipowicz (2015 i
młodsi), Martyna Brańka, Franciszek Piekarz, Tomasz Strauss (2013-2014), Hanna

Smalec, Jakub Piekarz (2011-2012), Maja
Długołęcka, Stanisław Piekarz (20092010), Oliwia Brańka, Błażej Nikoniuk
(2007-2008), Martyna Markiewicz, Mateusz Samek (2005-2006) oraz Kinga
Kubisztal, Patryk Rzepecki (2002-2004).
Martyna Brańka była jedyną zawodniczką, która wygrała wszystkie cztery swoje
biegi! W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa cykle po cztery spotkania
każdy. Terminy spotkań: drugiego cyklu: czwartek – 05.03.2020, czwartek –
02.04.2020, czwartek – 07.05.2020, czwartek – 04.06.2020 – finał cyklu.
OSiR Świdnica

sport

Porażka w Radzionkowie

Julia Krasoń
ponownie
w kadrze Polski!
Ogromne wyróżnienie dla utalentowanej siatkarki MKS-u Polonii
Świdnica. Julia Krasoń otrzymała
kolejne powołanie do kadry U-14
reprezentacji Polski!
Julia Krasoń została powołana
przez trenera kadry i zatwierdzona przez Biuro Projektu Siatkarskich
Ośrodków
Szkolnych
Polskiego
Związku Piłki Siatkowej na zgrupowanie organizowane w ramach programu Kadra Polski U-14. Zgrupowanie
odbędzie się w dniach 5-11 stycznia
w Twardogórze. Harmonijny rozwój
utalentowanej siatkarki nie umyka
uwadze władzą PZPS-u. Dla Julii jest
to już piąte powołanie do kadry U-14.
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Daniel Gębala

W swoim ostatnim spotkaniu w
2019 roku siatkarki Polonii Świdnica
przegrały na wyjeździe z Sokołem Radzionków 3:0. Tym samym biało-zielone od porażki rozpoczęły rundę rewanżową sezonu zasadniczego. W świdnickim zespole panują minorowe nastroje.
Najmłodszy zespół w stawce II-ligowców wciąż pozostaje jedyną ekipą bez
zwycięstwa na koncie.
Konfrontacja miała podobny przebieg jak spotkanie w ramach 1. kolejki.
Sokół od początku narzucił swoje warunki gry wobec których świdniczanki
nie były w stanie się przeciwstawić. Jedynie drugi set był w miarę wyrównany,
przegrany przez podopieczne Magdaleny Sadowskiej do 19. Pozostałe partie

zostały przegrane bez większej historii,
odpowiednio do 14 i 11. Teraz przez biało-zielonymi krótka przerwa świąteczna.
Kolejny mecz o punkty zostanie rozegrany już w 2020 roku. 5 stycznia do Świdnicy zawita MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych. Kto wiem, może przy okazji
lokalnych derbów świdniczanki przełamią się i sięgną po jakże długo wyczekiwane premierowe zwycięstwo.
sobota, 14 grudnia:
MKS Sokół Radzionków – MKS Polonia
Świdnica 3:0 (25:14, 25:19, 25:11)
MKS Polonia Świdnica: Woźniak (k), Kołodziejczak, Malczewska, Witkowska, Kania,
Liwuś, Gałązka (l), Bober, Miezgiel, Mofina,
Ryba, Sobkowicz, Januś

Pozostałe rezultaty 10. kolejki:
▪ Olimpia Jawor – SMS PZPS II Szczyrk 3:1
▪ MKS II Kalisz – UKS Jedynka Siewierz 3:1
▪ MGLKS Sobieski Oława – Silesia Volley Mysłowice 3:2
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – pauza
Terminarz 11. serii gier 4-5 stycznia 2020:
MKS Polonia Świdnica – MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych
– niedziela 5 stycznia, godz. 17:30
▪ Silesia Volley Mysłowice – MKS Sokół Radzionków
▪ UKS Jedynka Siewierz – Olimpia Jawor
▪ MGLKS Sobieski Oława – SMS PZPS II
Szczyrk
▪ MKS II Kalisz – pauza

Przed nami IX
Sportowa Kolęda
Już po raz dziewiąty Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
na „Sportową Kolędę”. To naturalna
okazja do przedświątecznego spotkania ludzi sportu, złożenia sobie
życzeń, podsumowania mijającego
roku oraz snucia planów na przyszłość. To jedyne w swoim rodzaju
wydarzenie w tym roku odbędzie
się w piątek, 20 grudnia przy świdnickim lodowisku.
Tradycyjnie będą świąteczne
melodie, barszczyk, pieczona przy
ognisku kiełbaska i przede wszystkim
świąteczna atmosfera. Jeśli dopisze
zimowa aura na specjalną atrakcję
będą mogły liczyć dzieci. Spotkanie
tradycyjnie odbędzie się na placu
przed lodowiskiem przy ulicy Śląskiej.
Wstęp wolny. Początek o godzinie
18.00.
OSiR Świdnica

Daniel Gębala

Pięściarze zakończyli rok mocnym uderzeniem

foto: Boks Polonia Świdnica

khin zdobywa złoty medal pokonując
wszystkich swoich przeciwników przed
czasem. Po bardzo dyskusyjnym werdykcie stosunkiem głosów 2:1 w finale “przegrywa” swoją walkę Konrad Walendzik,
sięgając tym samym po krążek srebrnego koloru. To świetne starty podsumowujące naszą pracę w tym sezonie. Teraz
roztrenowanie, trochę odpoczynku i ruszamy ze zdwojoną siłą po nowym roku.
Na zawodach byliśmy dzięki wsparciu
miasta Świdnicy. Dziękuję również firmie
Elektromet i Marcinowi Matuszykowi –
relacjonuje trener Boks Polonii Świdnica
Mariusz Kuc.
Daniel Gębala

reklama

Dwa złote i dwa srebrne wywalczone medale. Zawodnicy Boks Polonii
Świdnica udanymi startami w Lwówku
Śląskim i Łodzi zakończyli swoje starty
w roku 2019.
- Na zakończenie sezonu klub Boks
Polonia Świdnica uczestniczył w dniach
7-8 grudnia w dwóch turniejach. Turniej
bokserski w Lwówku Śląskim w swojej
kategorii wagowej zwyciężył Martin Walendzik. Natomiast z Międzynarodowego
Turnieju bokserskiego w Łodzi przywozimy dwa złote medale i jeden srebrny. W
pięknym stylu pierwsze miejsce zajmuje
Wiktoria Lulek, nie dając swoim rywalkom najmniejszych szans. Kiril Mu-
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Punkt Obsługi Klienta
TAURON
w Świdnicy zaprasza
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Punkt obsługi klienta Tauron
Świdnica ul. Ofiar Oświęcimskich 28 I piętro nad Plackarnią
tel. 534- 830-247

reklama

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

reklama

Chcesz podpisać umowę? Przepisać
licznik? Nie musisz jechać do Dzierżoniowa czy Wałbrzycha. Wszystko załatwisz na miejscu, w Świdnicy.

