Świat zamknięty w miniaturze
Od 38 lat zachwycają
determinacją, wyobraźnią,
zamykając w modelach
wszystko, co tylko można
wymyślić i zbudować. Co dwa
lata organizują Świdnickie
Biennale Modelarskie, w
którym uczestniczą zawodnicy
z całej Europy. Kolejna edycja
wydarzenia odbędzie się 5 i 6
września 2020 r.
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Pilnie poszukiwani
dawcy szpiku!

str. 7
Monika ma 37 lat. Razem z mężem i dwójką dzieci mieszka w Grodziszczu (gmina Świdnica). Od 10 lat pracuje w jednym
ze sklepów na terenie Świdnicy. Rok temu wykryto u niej białaczkę. Jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego.
Dlatego rodzina i przyjaciele zaczęli działać. Organizują akcję rejestracji dawców. Każdy może pomóc.
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Szkoła dla rodziców
po świdnicku

foto: Szkoła dla Rodziców

Ile wysiłku trzeba włożyć w wychowanie i pomoc dzieciom, wie każdy rodzic. A kto pomoże rodzicom? Oczywiście, inni rodzice. W Świdnicy od 10 lat działa „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”.

Zajęcia odbywają się w grupach 12-15 osobowych, raz w tygodniu. Na zdjęciu grupa z września 2019 r.

Tysiąc osób skorzystało
z pomocy

Program „Szkoły dla rodziców i wychowawców” realizowany jest systematycznie w naszym mieście od 2010 roku.
Do tej pory z warsztatów skorzystało blisko tysiąc rodziców, wychowawców i nauczycieli – mieszkańców Świdnicy. Reklamuje się sam, tzw. pocztą pantoflową:
absolwenci szkoły polecają ją swoim bliskim i znajomym. Warsztaty prowadzone
są przez realizatorów ogólnopolskiego
programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” posiadających certyfikaty
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
przy MEN: Urszulę Larecką i Paulinę Rękas. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Jak mówić, by dziecko
chciało słuchać?

Zasady wychowawcze proponowane przez „Szkołę dla rodziców i wychowawców” są w swej istocie proste,
jednak wymagają zmiany przekonań,
utrwalonych nawyków i przyzwyczajeń
w zakresie reagowania na zachowania
dziecka (ucznia). „Szkoła dla rodziców
i wychowawców” pragnie uświadomić
wszystkim dorosłym, że aby zmienić
dziecko (ucznia) rodzic, wychowawca czy nauczyciel powinien zacząć od
zmiany samego siebie. - Niestety, mimo
rozwoju wieku nauk, takich jak pedagogika, psychologia, neurodydaktyka i
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innych, wśród przeważającej większości
dorosłych, wciąż jeszcze funkcjonuje wiele automatycznych zachowań w relacji z
dziećmi. Wynikają one z przyzwyczajenia i stereotypowego myślenia, z braku
prawidłowych wzorców, z powielanych z
pokolenia na pokolenie tzw. metod wychowawczych. Często też dorośli chcą
wychowywać dziecko inaczej, niż sami
byli wychowywani, obierając drogę, która
pozornie wydaje się właściwa, jednak na
dłuższą metę, również nie służy to prawidłowemu rozwojowi dziecka. Wielu rodziców i wychowawców, doświadczając
trudności w relacji z dziećmi, zastanawia
się nad tym, dlaczego stosowane przez
nich metody wychowawcze nie przynoszą
zamierzonych efektów? Dlaczego dziecko nie słucha tego, co do niego mówią?
Dlaczego nie postępuje zgodnie z ich
wskazówkami i poleceniami, wydanymi
przecież w jak najlepszej wierze i trosce?
Dlaczego woli rozmowy z rówieśnikami, a
nie z nimi? Takie i podobne doświadczenia
skłaniają rodziców i inne osoby wychowujące dzieci do zadania sobie pytania: „W
jaki sposób wychowywać dziecko? Jak
mówić i postępować, aby dziecko słuchało i chciało z nami rozmawiać?” – mówi
Urszula Larecka
Świdnicka Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców to warsztaty dla osób,
które szukają odpowiedzi na wymienione
pytania oraz pragną pogłębić wiedzę
na
temat
procesu
wychowania
WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

wspierającego rozwój dziecka. Szkoła
uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, co wpływa
na budowanie silnej więzi emocjonalnej
między dorosłymi a dziećmi i przyczynia
się do poprawy zdrowia psychicznego
zarówno dorosłych jak i dzieci.
– Wsparcie rodziców, nauczycieli i
wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, opanowanie
przez nich umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, zastanowienie
się nad własnymi metodami i postawą
wychowawczą, wymiana doświadczeń –
to główne założenia i cele szczegółowe
programu – informuje Urszula Larecka,
która wspólnie z Pauliną Rękas utworzyły i prowadzą świdnicką szkołę dla
rodziców.

Chciałyśmy dzielić się
doświadczeniem

– Co roku tysiące rodziców podejmuje
wysiłek, który być może jest najtrudniejszym wyzwaniem – wychować dziecko
na człowieka, który w swoim życiu będzie kierować się takimi wartościami jak
miłość, współczucie, odpowiedzialność,
uczciwość, radość życia. Ilu rodziców jest
do tego przygotowywanych? Jako młode
mamy zafascynowałyśmy się ideami dr
Thomasa Gordona. Uczyłyśmy się, chłonąc jego książki, ale samo czytanie nie
było dla nas wystarczające. W kontakcie
z własnymi dziećmi – teraz już są dorosłe
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– popełniałyśmy mnóstwo błędów, jak
większość rodziców. Ratowało nas to, że
dzięki pracy nad poszerzaniem swojej
świadomości, zmianą postaw i sposobu
komunikacji z dziećmi, naprawiałyśmy to,
co mogło zaburzać wzajemny kontakt i
rozwój naszych dzieci – opowiada Urszula Larecka.
Wspomniany Thomas Gordon zainicjował warsztaty dla rodziców (od red.
w latach 60-tych), jego śladem poszły
autorki książek z cyklu „Jak mówić, żeby
dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby
dzieci do nas mówiły” Faber, Mazlish –
też organizowały warsztaty dla rodziców,
przekazując własne doświadczenia. – To
nas zainspirowało. Zamarzyłyśmy, aby
rodzice z naszego miasta mieli możliwość
korzystania z takich warsztatów. I tak trafiłyśmy na szkolenie organizowane przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” , prowadzone przez panią psycholog
Joannę Sakowską, aby uzyskać formalne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dla
rodziców i nauczycieli. Zaczęłyśmy od
spotkania z 4-osobową grupą rodziców w
Przedszkolu nr 6, przy wsparciu dyrektor
Danuty Wencko w 2010 r. W trakcie warsztatów grupa rozrosła się do 15 osób. Na
chwilę obecną prawie tysiąc rodziców i
nauczycieli w Świdnicy ukończyło „Szkołę
dla Rodziców i Wychowawców”. Zgłaszają się do nas rodzice, którzy pocztą pantoflową dowiedzieli się o warsztatach od
osób, którym warsztaty pomogły spojrzeć
inaczej na to, co się dzieje między rodzicami a dzieckiem i jak wpływa to na rozwój
dziecka i całe życie rodzinne. Nie prowadzimy warsztatów z pozycji osób, które
wszystko wiedzą. Cały czas odnajdujemy
w sobie coś, nad czym chcemy popracować. Joasia Sakowska powiedziała nam
na szkoleniu, na podstawie własnego doświadczenia, że nad kontaktem z drugą
osobą pracujemy do końca życia. Prowadząc warsztaty, uczymy się też od rodziców, zaprzyjaźniamy się z nimi, wspólnie
szukamy rozwiązań, które pomogą nam
i naszym dzieciom uczynić życie spokojniejszym i szczęśliwszym – dodaje.
Zajęcia odbywają się w grupach 1215 osobowych, raz w tygodniu, tj. 10 spotkań, każde po 3 godziny zegarowe. Cały
program obejmuje 3 cykle: „Budowanie
relacji dorosły-dziecko”, „Wspieranie
procesu budowania wzajemnych relacji
między dziećmi” oraz „Jak rozmawiać
z nastolatkiem?”. W część drugiej lub
trzeciej mogą wziąć udział osoby, które
ukończyły pierwszy etap szkolenia. Każda z edycji warsztatu obejmuje 10 spotkań jeden raz w tygodniu, po 3 godziny
zegarowe na każde spotkanie. Jeszcze w
tym roku odbędą się warsztaty”
cz. I „Budowanie relacji dorosły-dziecko” – 3 grupy – rozpoczynające się
kolejno w dniach: 23 marca, 5 października i 6 października;
cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji” –
1 grupa – rozpoczynające się 25 marca;
cz. III „Jak rozmawiać z nastolatkami?” – 1 grupa – rozpoczynające się 7
października.
- W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami również wśród mieszkańców naszej gminy, rozpoczęłyśmy w
tym roku współpracę z Urzędem Gminy.
Od 13 lutego w budynku Urzędu Gminy odbywają się bezpłatne zajęcia dla
15-osobowej grupy rodziców i nauczycieli
dodaje Urszula Larecka.
Więcej informacji o szkole można
uzyskać na stronie internetowej www.
warsztaty-rodzice.pl oraz pod nr. telefonów 721 132 292 (Urszula Larecka),
785 412 999 (Paulina Rękas)
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W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas siódmych z ośmiu świdnickich szkół podstawowych: SP1, SP4, SP6, SP8, SP105, SP 315, Szkoły Społecznej oraz Szkoły „Bliżej Dziecka”.

Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

reklama

sami wykazać się wiedzą, odpowiadając na
zadawane przez prowadzącą pytania. Najbardziej aktywni i zaangażowani zostali nagrodzeni upominkami oraz egzemplarzem
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Siódmoklasiści zostali również zaproszeni do wzięcia – już w kolejnym roku
szkolnym – udziału w konkursie „Zalogowani”. O tym, dlaczego warto w nim
uczestniczyć, dowiedzieli się, oglądając
film podsumowujący zeszłoroczną edycję
konkursu.
Edukacja obywatelska, realizowana
w ramach programu „Zostańcie z nami –
Miasto i Powiat Świdnica”, ma na celu motywować młodzież do bycia aktywnymi
obywatelami, kształtującymi przyszłość
naszego miasta. Hasło przewodnie spotkań
młodzieży z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską brzmi: „wszyscy mamy wpływ na
otoczenie, w którym żyjemy”.
Oprac. ak
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Co to jest konstytucja i demokracja?
Na czym polega trójpodział władzy w Polsce? Jak funkcjonuje samorząd terytorialny? Czym zajmuje się prezydent, a czym
miejscy radni? Na te i wiele innych pytań
odpowiedziała siódmoklasistom prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
W styczniu i lutym w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego odbyły się trzy Lekcje
Obywatelskie. W spotkaniach wzięło udział
około 180 uczniów klas siódmych z ośmiu
świdnickich szkół podstawowych: SP1, SP4,
SP6, SP8, SP105, SP 315, Szkoły Społecznej oraz Szkoły „Bliżej Dziecka”. Uczestnicy
spotkań nie tylko wysłuchali wykładu prezydent Świdnicy, ale również mieli okazję

codzienna

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

180 uczniów wzięło udział
w Lekcjach Obywatelskich

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewska
serdecznie zaprasza mieszkańców Świdnicy do aktywnego udziału

w konsultacjach społecznych
dotyczących zagospodarowania Skweru Lecha Kaczyńskiego znajdującego się w historycznym centrum
u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej. Zasięgnięcie Państwa opinii w drodze konsultacji
ma na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej usytuowania na ww. skwerze jednej z trzech propozycji pomników
złożonych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy przez niezależne grupy inicjatywne.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęły następujące propozycje:
1. Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy;
2. Pomnika Księcia Bolka Świdnickiego złożona przez Towarzystwo
Regionalne Ziemi Świdnickiej;
3. Pomnika pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010
w Świdnicy.
W ramach publicznych konsultacji będziemy prosili o wskazanie, który Państwa zdaniem, z zaproponowanych pomników powinien stanąć
na skwerze u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.
Konsultacje prowadzone będą w terminie
od 3 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r.
w formie zbierania uwag poprzez:
1. Wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnego na
stronie internetowej www.um.swidnica.pl.
2. Pobranie druku i wypełnienie ręczne formularza ankiety dostępnego
w następujących punktach na terenie miasta:
▪ Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 - Biuro Obsługi
Klienta pok. 1a,
▪ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
▪ Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna, ul. Franciszkańska 18
oraz filie:
nr 1-ul. Wrocławska 44, nr 2-tymczasowa siedziba przy SP nr 2, ul.
Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5-ul. Kraszowicka 55,

▪ Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
▪ Dzienny Dom „Senior – Wigor”, ul. Saperów 27,
▪ Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).
3. Wycięcie z biuletynu informacyjnego „Moja Świdnica” formularza
ankiety, wypełnienie go i złożenie w jednym z punktów wymienionych w ww. punkcie 2.
Każdy pełnoletni mieszkaniec Świdnicy, biorący udział w konsultacjach, może wypełnić jeden formularz w najbardziej dogodnej dla siebie formie i dostarczyć go elektronicznie bądź tradycyjnymi drogami
przekazu do punktów wskazanych powyżej. Do zweryfikowania mieszkańców Świdnicy, którzy wezmą udział w konsultacjach służyć będą
dane podane w formularzu. Bez ich podania oddany w ankiecie głos
będzie nieważny.

Konsultacje poprzedzi otwarte,
informacyjne spotkanie
z mieszkańcami, które odbędzie się
w sali narad Urzędu Miejskiego
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47
w dniu

3 marca 2020 r., o godz. 17.00
Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału
21.02-5.03.2020 r. |
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Elektryczne pociągi dojadą do Świdnicy

foto: Koleje Dolnośląskie

Pierwsze nowe pociągi pojawią się
na Dolnym Śląsku w połowie 2022 roku, a
całość zamówienia zostanie zrealizowana
na przełomie 2022/2023. - Planujemy zakup sześciu składów hybrydowych i pięciu
elektrycznych. Jednak w przyszłości chcemy skorzystać z opcji zakupowej, jaką daje
nam przetarg, która pozwala na zamówienie łącznie aż 41 pociągów – podkreśla
zalety nowego przetargu Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Korzystając z opcji zwiększymy naszą flotę o
75%. To historyczna i największa w historii
naszego regionu inwestycja, którą szacujemy na ponad miliard złotych.
W dokumentacji zawarta została
opcja pozwalająca na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz 20 elektrycznych zespołów
trakcyjnych. Zakup w opcji dodatkowych
30 pojazdów spółka zamierza zrealizować w przypadku dostępności funduszy
zewnętrznych, głównie unijnych.
Pojazdy hybrydowe zakupione z
projektu unijnego będą obsługiwać trasę z Trzebnicy do Świdnicy przez Wrocław i Sobótkę, która już niebawem zostanie zrewitalizowana.

Pierwsze nowe pociągi pojawią się na Dolnym Śląsku w połowie 2022 roku.

Oprac. ak

Świdnicki Bieg
Bez Oponki.
Postaw na aktywność!

Łączą przyjemne z pożytecznym

foto: D. Gębala

Przed nami pierwszy w Świdnicy
wirtualny bieg. Sam decydujesz, kiedy
i jaką wybierzesz aktywność. Co ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok
do zgubienia zbędnych kilogramów i
wejścia na ścieżkę zdrowego stylu życia. Wszystko w ramach Świdnickiego
Tygodnia Walki z Otyłością!
Nieważny jest czas czy bicie rekordów. Tak naprawdę liczy się sama chęć
zmienienia siebie. Idea wirtualnego biegu jest bardzo prosta. W okresie od 28
lutego do 6 marca, w czasie jednego
treningu należy pokonać na własnych
nogach 5 kilometrów (bieg, bieg na bieżni, spacer lub nordic walking), a następnie pochwalić się swoją aktywnością w
aplikacji endomondo lub w wydarzeniu
na facebooku. Dla pierwszych dwustu
śmiałków czekają pamiątkowe medale. - 1 marca każdego roku to Światowy
Dzień Walki z Otyłością. Jest to czas, kiedy
zagadnienie nadwagi i otyłości, jako istotny i poważny problem XXI wieku, nabiera
szczególnego znaczenia. Otyłość dotyczy
coraz większej liczby osób w różnym wieku i zyskuje miano „globalnego problemu”. Dlatego nie siedź w domu, postaw

w Urzędzie Miejskim pracownicy spółdzielni świadczą także inne usługi. Roznosimy listy z Państwowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz zajmujemy się
dwoma pomnikami przy ul. Brzozowej.
Od niedawna, dzięki inicjatywie wiceprezydenta Szymona Chojnowskiego,
można u nas znaleźć także gadżety
związane ze Świdnicą. Sporym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza magnesy, breloczki oraz mapy miasta. My jako
osoby niepełnosprawne wolimy wyjść z
domu i iść do ludzi. Spotkać się z kimś,
porozmawiać i pośmiać się. Łączymy
przyjemne z pożytecznym. Bardzo się
cieszę na myśl, że po weekendzie w poniedziałek mogę iść do pracy – opowiada Iwona Basta.
DG

reklama

- Jako osoby niepełnosprawne
wolimy wyjść z domu i iść do ludzi.
Spotkać się z kimś, porozmawiać i pośmiać się. Łączymy przyjemne z pożytecznym – opowiada Iwona Basta
ze Świdnickiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ,,Niepełnosprawni
Aktywni’’. W przyszłym roku minie 10
lat, odkąd grupa pomysłowych niepełnosprawnych uruchomiła punkt
ksero w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
We wrześniu minie dekada od powstania spółdzielni ,,Niepełnosprawni Aktywni’’, a w kwietniu przyszłego
roku przypadnie dziesiąta rocznica od
powstania punktu ksero na parterze
budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy. - Obecnie spółdzielnię tworzą cztery
pracujące osoby. Poza usługami ksero
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na zdrowie. W dniach od 28 do 6 marca
zachęcamy wszystkich do pokonania dystansu 5 km i włączenia się w ten sposób
do Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością. To świetna okazja aby jednocześnie
poprawić stan własnego zdrowia – mówi
Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
W inicjatywę Urzędu Miejskiego
włączył się Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Świdnicka Grupa Biegowa.
Po 6 marca pierwszych dwieście
osób, które udokumentują swoją aktywność w aplikacji endomondo lub wydarzeniu na facebooku mogą zgłąszać się
do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pokój 126) po odbiór pamiątkowego
medalu.
Link do wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/
events/1058844714465609/
Link do rywalizacji w aplikacji endomondo: https://www.endomondo.com/
challenges/42214880
Oprac. ak

foto: D. Gębala

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na zakup 11 nowoczesnych pociągów. Wśród nich znajdą się pierwsze
w Polsce pociągi o napędzie hybrydowym. Będą one dojeżdżać do Świdnicy.
Szczegóły wartego około 280 milionów złotych przetargu przedstawił 14
lutego zarząd województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele samorządowego przewoźnika.
W ramach planowanego przetargu
spółka planuje zakup sześciu trzyczłonowych pojazdów z dwusystemowym
napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT), które będą mogły zabrać na pokład minimum 320 pasażerów
oraz pięciu pięcioczłonowych składów
o napędzie elektrycznym (EZT), które
będą obsługiwać minimum 550 pasażerów. - Cieszę się, że możemy dziś ogłosić
tak wyczekiwany plan zakupu nowego taboru dla Kolei Dolnośląskich. Szacunkowa wartość zakupu 11 pociągów to aż 280
mln złotych – mówił Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego. – Dzięki dotacji pozyskanej z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych zakup zostanie dofinansowany ze środków
unijnych kwotą 85,1 mln złotych.

Świdniczanie chętnie włączają się w różne formy aktywności. Na zdjęciu akcja „Świdnica na
rowery”

aktualności

RADNI PYTAJĄ, URZĄD ODPOWIADA
Co z parkingiem
przy ul. Wyszyńskiego?

O dokończenie parkingu przy ul. Wyszyńskiego/Marcinkowskiego poprosił w
swojej
interpelacji
radny
Krzysztof
Grudziński. „Wskutek dużego obłożenia
parkingu
mieszkańcy
starają się parkować również na niedokończonej, gruntowej części
parkingu. Niestety, po opadach deszczu
stoi tu woda i błoto. Jeśli w tym roku nie
znajdą się środki na dokończenie remontu, proszę choćby o wysypanie tego terenu
żwirem lub piaskiem, tak by można tu było
tymczasowo parkować samochody, nie
narażając się na brodzenie w błocie” – czytamy w interpelacji. W odpowiedzi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska
informuje, że do zakończenia inwestycji
pozostało wykonanie 17 miejsc parkingowych, drogi dojazdowej oraz oświetlenia
parkingu. „Sprawdzamy na bieżąco napełnienie parkingu i wiemy, że w godzinach
popołudniowych i wieczornych zajętych jest
ponad 90% miejsc do parkowania. To skłania nas do tego, aby wybudować ostatnie
możliwe miejsca przewidziane w projekcie
budowlanym. Ze względu na ograniczone
środki chcielibyśmy w pierwszej kolejności
wykonać jedynie miejsca parkingowe bez
oświetlenia, które planujemy wybudować
w kolejnym etapie. Decyzja o realizacji
tego zadania jest uzależniona od kosztów
realizacji I etapu innego zadania, tj. budowy parkingu przy ul. Słowackiego. W roku
bieżącym musimy rozpocząć budowę tego
parkingu, gdyż upływa ważność pozwolenia na budowę. W zależności od środków,
jakie zostaną, podejmiemy decyzję, czy
będziemy budowac nowe miejsca przy ul.
Wyszyńskiego, czy jedynie w ramach robót bieżących wyrównamy i wzmocnimy

nawierzchnię gruntową parkingu” – pisze
w odpowiedzi na interpelację prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.

Płyty na placu przy
Franciszkańskiej do naprawy

Z prośbą o naprawienie nawierzchni skweru
przy ul. Franciszkańskiej zwrócił się w
swojej
interpelacji
radny
Władysław
Wołosz. „W wielu
miejscach płyty granitowe przesunęły się,
tworząc szczeliny. Ponadto
w trzech ławkach nie działa podświetlenie” –
informuje radny w interpelacji. W odpowiedzi prezydent Beata Moskal-Słaniewska
zapewnia, że naprawa nawierzchni i podświetlenia zostanie przeprowadzona do
końca I kwartału 2020 r.

Remont chodników
przy ul. Okrężnej

Z zapytaniem o remont chodników przy
ul. Okrężnej, a dokładnie o to, dlaczego
prace zakończyły się
na numerze 42, zwróciła się w interpelacji
radna Aldona Struzik.
„Mieszkańcy otrzymali
zapewnienie, że remont
obejmie całą długość ulicy” – pisze radna
w swojej interpelacji. W odpowiedzi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska informuje, że remonty chodników w
mieście odbywają się w oparciu o raport
ze stanu nawierzchni ciągów pieszych w
Świdnicy oraz wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego. „W 2018 r.
mieszkańcy osiedla Zarzecze złożyli wniosek
dotyczący przebudowy chodnika wzdłuż ul.

Okrężnej. Zaproponowali remont chodnika
po stronie numerów parzystych od numeru 74 do Klonowej. W przypadku uzyskania
oszczędności po przeprowadzonym przetargu postulowali o dalsze przedłużenie remontu w kierunku piekarni” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Zadanie to wygrało
i zostało przekazane do realizacji w 2019 r.
Podczas przygotowywania dokumentacji
okazało się jednak, że oświetlenie uliczne
wzdłuż ul. Okrężnej jest w złym stanie i wymaga wymiany. „Na zorganizowanym spotkaniu z autorami wniosku przedstawiono
zakres prac, który mieścił się w kwocie przeznaczonej dla dzielnicy Zarzecze. Aprobatę
zyskała propozycja przebudowy chodnika
w minimalnym zakresie, tj. od ronda do ul.
Klonowej wraz z wymianą oświetlenia. Należy zaznaczyć, że na żadnym etapie (…) nie
padło stwierdzenie, że przebudowany zostanie chodnik na całej długości ul. Okrężnej” pisze w odpowiedzi na interpelację prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Realizacja
inwestycji zakończyła się w grudniu 2019 r.

Będą ławki przy al. Brzozowej

„Proszę o zamontowanie ławek przy al.
Brzozowej oraz jednej
lampy oświetlającej
drogę prowadzącą na
cmentarz. Jest to prośba starszych osób, dla
których wejście pod
górę jest uciążliwe i chętnie odpoczęliby po drodze”
– prosi w interpelacji radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska. W odpowiedzi prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska informuje, że liczne drzewa oraz ukształtowanie
terenu pozwalają na montaż 2 ławek. „Jeśli
chodzi o oświetlenie al. Brzozowej jako drogi
publicznej, to podlega ona normom oswietleniowym, jak inne drogi w mieście. Dlatego nie może być oświetlona w myśl sugestii
jedną latarnią. Minimalna ilość lamp to 10-

12 sztuk. Ponadto projekt budowlany oraz
siec kablowa doziemna prawdopodobnie
będą także wymagały wycinki drzew i ustabilizowania skarpy, na której biegnie droga.
Z uwagi na szczupłość miejsca, konieczna
może się okazać przebudowa układu drogowego tej ulicy, gdyż wszystkie z w/w elementów wzajemnie na siebie wpływają. (…)
Jeżeli w trakcie trwania roku budżetowego
2020 zaistnieją możliwości finansowe pozwalające na inwestowanie, temat oświetlenia alei Brzozowej może zostać podjęty”
– wyjaśnia Beata Moskal-Słaniewska.

Akcje informacyjne
o gospodarce odpadami
po ukraińsku?

Z inicjatywą przeprowadzenia akcji informacyjnej w zakresie
gospodarki odpadami dla mieszkającej
w Świdnicy ludności
ukraińskiej zwrócił się
radny Marcin Paluszek. „Licznie zwracają
się do mnie mieszkańcy
miasta, w szczególności narodowości polskiej, którzy wskazują na wiele problemów
związanych z podrzucaniem odpadów,
zostawianiem ich poza kontenerami i ogólnym nierozumieniem zasad związanych z
gospodarką odpadami w naszym mieście
przez nowo przybyłych świdniczan. Akcja informacyjna lub specjalne instrukcje w języku
rosyjskim / ukraińskim ułatwiłyby współżycie mieszkańców w naszym coraz bardziej
kulturowym mieści” – tłumaczy radny w
swojej interpelacji. W odpowiedzi zastępca
prezydenta Jerzy Żądło informuje, że takie
akcje są planowane. „Wydział Gospodarki
Odpadami planuje w 2020 r. rozdysponować
broszury informacyjne na temat prawidłowej
segregacji odpadów m.in. w języku ukraińskim” – zapewnia Jerzy Żądło.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Maskotka świdnickiej
Straży Miejskiej z imieniem

Pomysłodawczyni imienia, 8-letnia Agnieszka Kaczorowska w towarzystwie taty, 12 stycznia odwiedziła siedzibę straży i nadała pluszakowi imię.

przekazane przez prezydent miasta
Świdnica, Beatę Moskal-Słaniewską.
Będą one wykorzystywane w trakcie
realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez Straż
Miejską w Świdnicy w publicznych
szkołach podstawowych oraz w czasie
interwencji z udziałem dzieci.
- Nasz nowy pomocnik będzie nieocenionym wsparciem dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w ich codziennej
pracy – mówi Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy.
Imię dla pluszaka wybrano w konkursie. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji wyłoniono trzy, które
poddano głosowaniu internautów.

reklama

Świdnicka policja ma komisarza
lwa, natomiast Straż Miejska otrzymała
wsparcie w postaci pluszowego
szopa. W internetowym głosowaniu
świdniczanie zdecydowali, że będzie
on nosił imię Prewencjusz.
12 lutego w siedzibie straży, pomysłodawczyni imienia, 8-letnia Agnieszka Kaczorowska w towarzystwie taty
nadała pluszakowi imię.
Maskotki zostały zakupione przez
miasto w ramach działań przewidzianych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Miasto Świdnica na 2019 r. W sumie
do miejskiej formacji porządkowej trafiło 100 takich maskotek, które zostały

Oprac. ak
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Łukasz Kazek:

odgrzebuje wciąż żywe historie...
póki jeszcze nie zginęły

„Ludzie z klisz”, w reżyserii Mateusza Kudły, to fantastyczny
projekt i piękna idea. Dokument
zdobył nagrodę Gold Plaque na
53. Międzynarodowym Festiwalu
Telewizyjnym w Chicago i Złotego Delfina na festiwalu produkcji
filmowych Corporate Media & TV
Awards w Cannes. Odwiedza Pan
z nim różne miejsca, teraz także
Świdnicę. Jak reagują ludzie - Ci
młodsi i Ci starsi - na tę projekcję,
która jest swoistą podróżą do
przeszłości?

- Odbiorcy wzruszają się, wpadają w zadumę. Tych młodszych film inspiruje do dalszego poznawania historii naszych ziem, dla
innych jest lekcją. Są to różne, ale pozytywne reakcje. Takie same, jakie towarzyszyły
bohaterom tego dokumentu, kiedy pukałem do ich drzwi, by wręczyć im fotografie,
na których mogli rozpoznać siebie samych
sprzed dziesiątek lat. Niestety, zmarł właśnie kolejny mieszkaniec Walimia, którego
mogliśmy poznać za pośrednictwem „Ludzi
z klisz”. Dlatego tym bardziej cieszę się, że
się udało - że zdążyłem z większością tych
osób porozmawiać.

W „Ludziach z klisz” pojawia się
Świdnica. Obecni na spotkaniu w
bibliotece od razu ją rozpoznali.
Zostało jeszcze 70 ze 120. rolek
klisz do zeskanowania, odnalezionych po ponad 70. latach. Co
w sobie skrywają? Czy możemy
spodziewać się jeszcze jakiegoś
nawiązania do naszego miasta?

- Rzeczywiście publiczność natychmiast
żywiołowo zareagowała na zdjęcie wykonane na tle Świdnicy. Mogę zdradzić, że w
pozostałych kliszach rozpoznałem to miasto jeszcze na jednej fotografii. Miejscem ze
zdjęcia Filipa Rozbickiego jest plac Grunwaldzki. Widać na nim plakat zapowiadający premierę filmu „Krzyżacy”. Mogę również
obiecać, że jeśli obrazów, na których się pojawia stolica powiatu świdnickiego, będzie
więcej, przekażę je miastu na pamiątkę.
Na stronie internetowej filiprozbicki.pl
na bieżąco uzupełniane są prace walimskiego amatora fotografii. Zapraszam do zaglądania na nią - być może
ktoś ze zdjęć rozpozna swoich bliskich.
Cały czas brakuje nam informacji na temat
niektórych osób. Wśród nich jest na przykład młoda para stojąca z gronem gości
weselnych przed kościołem św. Jadwigi w
Walimiu. Tak więc proces ustalania tożsamości „Ludzi z klisz” cały czas trwa.
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jęło nam dwa lata. Niestety, wiele osób nie
doczekało tego dnia.

Jak sobie Pan radzi z historiami z
tak trudnego czasu, jakim była II
wojna światowa.

Krysia Lemańska Fotografia

Riese i cała Kraina Sowiogórskich
Tajemnic pochłania go dogłębnie od 20
lat. Badacz czasów, w których w naszym
regionie swoje kwatery miał Adolf Hitler,
odkrywca mumii Karla von Zedlitz (pomysłodawcy matury), ambasador Muzeum Historii Polski na Dolny Śląsk, popularyzator wiedzy historycznej, twórca
stałej wystawy „Powojenny Walim” śladami Filipa Rozbickiego, autor książki
„Faszystowska mać!” i wielu innych publikacji, a także współautor programów
i filmów dokumentalnych. W lutym podczas spotkania autorskiego w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Świdnicy mogliśmy obejrzeć jeden z nich - „Ludzie z
klisz”. Była to okazja do pytań i rozmów
z niezwykłym człowiekiem pełnym pasji,
ciekawości i zaangażowania, jakim jest
Łukasz Kazek.

Łukasz Kazek odkrywa i dzieli się historiami, jakże ważnymi dla obecnych i przyszłych pokoleń.
W rozmowie mówi nam, co myśli na temat słynnego Złotego Pociągu.

Za to skończyliście Panowie pracę nad kolejnym filmem dokumentalnym. Jego premiera zapowiadana była na grudzień 2019
roku, ale prawdopodobnie poczekamy na nią jeszcze do jesieni.
Z czego wynika to opóźnienie?

- „Powiernik” to film, którego robimy razem
z reżyserem Mateuszem Kudłą bez wsparcia ze strony telewizji, za własne i zebrane
na ten cel pieniądze - nie mamy z tego tytułu żadnych gratyfikacji. Pokaz planujemy
na jesień tego roku. Premiera odbędzie się
w Walimiu, a pokazy przedpremierowe w
Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, we Wrocławiu, w Krakowie i
w miastach, które nas wparły, tj. w Nowej
Rudzie czy w Świdnicy. Film ma za zadanie
promować Dolny Śląsk i jego historię. Chcemy wysłać go na 40. różnych festiwali filmowych. To one dyktują warunki, tak więc póki
co dokument nie może się nigdzie ukazać.
Jednak nie ma tego złego, ponieważ pojawiły się plany dogrania istotnej sceny.

Świdnica również wsparła „Powiernika”? O jakiej scenie mowa?

- Film właściwie był gotowy. Jednak zależy
nam, aby znalazła się w nim jeszcze jedna
bardzo poruszająca historia. Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska obiecała
wsparcie na dogranie tych ujęć. Dotyczyć
one będą mleczarza niemieckiego pochodzącego z Wustewaltersdorf (dziś
Walim), który sfałszował kartki na mleko, na czym został złapany i skazany
na 6 miesięcy obozu koncentracyjnego
za zdradę Führera i III Rzeszy. Człowiek
ten nie wytrzymał, wyciągnął sznurówki
z butów i powiesił się w areszcie gestapo, który był w Wałbrzychu. Część jego
żyjącej rodziny do dziś uważa, że postąpił honorowo, druga część, że zdradził
wodza i Rzeszę i powinien iść do obozu.... Dzięki gestowi prezydent Świdnicy
dogramy te sceny. Co więcej, myślę, że
będzie jeszcze okazja, by zawitać do
Świdnicy z kamerą.

i Węgry. Podczas niej odnajdziemy ludzi w
różny sposób związanych z Dolnym Śląskiem. Tutaj głównym tematem są rodzinne
pamiątki, które po latach wracają do właściwych rąk. Poszukujemy autorów listów
miłosnych z Nowej Rudy, jakimi są Edith i
Gerhard. Nawiązujemy do historii węgierskiego Żyda, autora 49. szkiców prezentujących sylwetki więźniów, w tym tych z filii KL
Gross-Rosen w Górach Sowich. Dziś te rysunki stanowią stałą wystawę w sztolniach
walimskich. „Powiernik” spełnia marzenia,
ale też wyciąga tajemnice, które skrywają
ludzie.

W „Ludziach z klisz” wracał, odwiedzał Pan swoich znajomych z
podwórka. W „Powierniku” kontaktował się Pan z zupełnie obcymi ludźmi, w obcym języku. Jakie towarzyszyły Panu przy tym
emocje i uczucia?

- Faktycznie, w „Ludziach z klisz” wszystko
było takie namacalne. Nie było to zadanie
jakoś mocno trudne. Znam tych ludzi, ich
ciocie i wujków, koleżanki czy babcie... Natomiast „Powiernik” to wyzwanie. To dzieło życia, podsumowanie ostatnich 20. lat
mojej działalności badawczo-historycznej.
Pojechanie do ludzi, którzy jeszcze żyją i
mają szansę odebrać przedmioty, których
są prawowitymi właścicielami. Kręcenie za-

Co będzie pańskim kolejnym wyzwaniem? Czemu teraz planuje
się Pan poświęcić?

- Poznałem bardzo ciekawego człowieka. Powiedział mi, że jest wnukiem
i synem morderców... Wnukiem gauleitera niemieckiego, a synem żołnierza
SS i chciałby o tym wszystkim opowiedzieć. Spotkanie go było zupełnym przypadkiem. Zwiedzał pałac w Jedlince.
Ta osoba nosi w sobie potężną traumę, od
której nie może się uwolnić. Pamięta, kiedy
po wojnie aresztowano jego ojca, tatuaż
pod lewym ramieniem, mieszkanie po zagazowanej rodzinie żydowskiej... Chcemy
razem z Mateuszem opowiedzieć to, przekazać.

Zmieniając temat na lżejszy. Jest
Pan inicjatorem wspaniałomyślnej akcji dla bibliotek w całym
powiecie wałbrzyskim. Co miesiąc Pan i cały wianuszek innych
ludzi przekazujecie do tych placówek nowości wydawnicze. Czy
coś zasiliło świdnicką placówkę?

- Akcja obejmuje 8 gmin powiatu wałbrzyskiego. Do każdej z bibliotek trafiają nowości z rynku wydawniczego. Niektóre mają
nawet specjalne, personalizowane dedykacje. W ten sposób wspomagamy czytelnictwo, co przyczynia się w jakimś stopniu do
rozwoju edukacji. Świdnickiej czytelni przekazałem album „Ludzie z klisz”.

Jako znawcy historii naszego regionu, nie mogę Pana nie zapytać, jakie ma Pan zdanie na temat słynnego Złotego Pociągu.

- Według mnie wszystko, co mamy wkoło
- zabytki, architekturę, krajobrazy, pałace, zamki – to wszystko - to jest złoty
pociąg. Jest tego bardzo dużo - odnajdywane przypadkowo porcelany, biżuterie, srebra, monety - to jest tym złotym
pociągiem, który regularnie przyjeżdża
i ciągle odkrywa przed nami kolejne
skarby.

Mówiąc wprost - sądzi Pan, że
Złoty Pociąg to mit?

- Uczestniczyłem w dużym researchu na
ten temat. Zbiórki depozytów we Wrocławiu nie było. Cała ta opowieść wyszła od Herberta Klose - SS-mana niemieckiego. Wymyślił ją, by wygrać swoje
życie przed śmiercią z rąk komunistów.
Dzięki temu dożył spokojnej starości.
Erik Koch postąpił podobnie z bursztynową komnatą. To kontrowersyjne, ale
tak właśnie uważam.

„Powiernik” ma zupełnie inny
charakter niż „Ludzie z klisz”.
Zdradzi nam Pan więcej na ten
temat?

- Ma inny charakter i inny motyw. W
„Ludziach z klisz” tematem przewodnim
były zdjęcia i klisze ukazujące lokalną
codzienność powojenną. Z „Powiernikiem” odbędziemy podróż przez 5 krajów: Słowację, Austrię, Polskę, Niemcy

- Zawsze podchodzę z olbrzymią pokorą do przeszłości i historii. Szczególnie do
wspomnień ludzkich... Myślę, że już wszystko jasne. Jak ktoś przeczyta moją książkę
„Faszystowska mać!”, będzie wiedział, o co
mi chodzi.

Dziękuję za rozmowę. Życzę
dużo sukcesów z dalszymi projektami oraz wielu nagród za film
„Powiernik” i wszelkie następne.
Kadr z filmu "Powiernik" w reż. Mateusza Kudły

Marlena Mech
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Pilnie poszukiwani dawcy szpiku!
danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony
policzka. Na podstawie pobranej próbki
zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do
przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się
zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

foto: D. Gębala

Metody pobrania:

Do udziału w akcji zachęcali podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, koordynatorzy i przyjaciele Moniki.

rejestruj się jako potencjalny dawca. Podziel
się sobą. Wierzę, że jesteś czyimś aniołem!
– przekonuje Beata Napart.
O tym, jak to jest być dawcą, jakie
uczucia temu towarzyszą, przekonał się
Wojciech Olszówka. - Do rejestracji skłoniła mnie choroba kuzynki mojej mamy. Odbywała się podobna akcja. Po 5 latach zadzwonił telefon. Musiałem zgłosić się na badania. Gdy wyszły dobrze, byłem już potem
przygotowywany do pobrania szpiku. Czułem radość, gdy zadzwonił telefon. Radość,
że mogę komuś pomóc. W ogóle nie odczuwałem strachu. Wiem, że biorca pochodzi ze
Stanów Zjednoczonych, to mężczyzna. Jest
teraz zdrowy. W grudniu miną 2 lata od przeszczepu. Po dwóch latach dawca i biorca
mogą się spotkać. Jeśli będzie chciał, bardzo chętnie się z nim spotkam. Zachęcam
do rejestracji. To nic nie kosztuje – mówił.

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem
życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej
nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega
na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu
medycznego, wypełnieniu formularza z

ok 1400 m2

POMIESZCZENIA
BIUROWE
przy
ul. Żeromskiego 22,

reklama

reklama

(Spółdzielnia
Rzemieślnicza)
reklama

▪ 27 lutego 2020 r.
10:00 - 17:00, Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
Leśna 27-29, Świdnica
▪ 28 lutego 2020 r.
10:00 - 17:00, Intermarche Świdnica,
M. Skłodowskiej- Curie 2, Świdnica
10:00 - 17:00, Galeria Świdnicka, Westerplatte 29, Świdnica
10:00 - 17:00, Tesco, Strzegomska 2,
Świdnica
▪ 29 lutego 2020 r.
09:00 - 16:00, Intermarche Strzegom,
Wincentego Witosa 5, Strzegom
10:00 - 17:00, Galeria Świdnicka, Westerplatte 29, Świdnica
▪ 01 marca 2020 r.
10:00 - 13:00, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, Lutomia Dolna 73, Lutomia Dolna
11:00 - 14:00, Parafia pw. Św. Anny,
Grodziszcze 2, Grodziszcze

DO
WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA
NIERUCHOMOŚĆ

ul. Żeromskiego 22
tel. 601-837-139

Rejestracja potencjalnych
dawców szpiku odbędzie się:

tel. 601-837-139

reklama

większe szanse, że komuś uda się pomóc –
mówiła Katarzyna Baran, koordynator ds.
rekrutacji dawców Fundacji DKMS.
Akcja odbędzie się pod honorowym
patronatem miasta Świdnica. - Od 7 lat
jestem w tej bazie i honorowo oddaję krew.
To, że możemy się podzielić tym, co w żaden sposób nie osłabia naszego organizmu,
jest oczywistością. Może kiedyś komuś mój
szpik się przyda. Trzeba nagłaśniać takie
akcje i szukać pomocy. Mam koleżankę po
przeszczepie. Była to jej jedyna szansa, dziś
żyje i ma się dobrze. Więc wiem, że to działa.
To budujące, że koleżanki tak działają dla
pani Moniki, będziemy tę akcję nagłaśniać
i zachęcać wszystkich do rejestracji – przekonywała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Inicjatorką całej akcji jest Beata Napart. - Z Moniką pracuję ok. 10 lat. Byłyśmy
w szoku, gdy się dowiedziałyśmy o chorobie. To był trudny dzień, ale wiedziałyśmy, że
musimy działać. Ponad 2 tys. zarejestrowanych dawców w Świdnicy to mało. Prosimy
o uczestnictwo w akcji i rejestrowanie się w
wyznaczonych punktach. Każdy ma swojego anioła… Ty możesz zostać aniołem Moniki i innych chorych na nowotwory krwi. Za-

- Pierwsza z nich to pobranie komórek
macierzystych z krwi obwodowej . Metoda ta stosowana jest w 80% przypadków.
Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową
wizytą w klinice pobrania.
- Drugą metodą jest
pobranie szpiku z talerza kości biodrowej.
Metoda ta wiąże
się z 2-3 dniowym
pobytem w szpitalu ze względu
na konieczność
znieczulenia ogólnego.

reklama

Monika ma 37 lat. Razem z mężem
i dwójką dzieci mieszka w Grodziszczu
(gmina Świdnica). Od 10 lat pracuje w
jednym ze sklepów na terenie Świdnicy.
Rok temu wykryto u niej białaczkę. Jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku
kostnego. Dlatego rodzina i przyjaciele
zaczęli działać. Organizują akcję rejestracji dawców. Każdy może pomóc.
Monika ma swoje pasje i marzenia.
Lubi czytać książki, gotować, podróżować.
Chciałą wyjechać z rodziną na wakacje,
teraz pragnie znaleźć dawcę, który da jej
szansę na nowe życie.
Wszystko zaczęło się w listopadzie
ubiegłego roku od zwykłych badań kontrolnych. Po 3 dniach zapadła diagnoza,
która brzmiała jak wyrok…ostra białaczka
szpikowa. Codzienność została zamieniona na szpitalne łóżko. - Sama bardzo lubię
pomagać innym. Dlatego jeśli możesz poświęć chwilę swojego czasu i daj szansę na
nowe życie mi, bądź innej osobie chorej na
nowotwór krwi - proszę zrób to! Zarejestruj
się jako potencjalny dawca szpiku i pomóż
mi wrócić do „normalnego” życia! – prosi
Monika.
Rodzina i przyjaciele Moniki chcą
działać. Fundacja DKMS oraz lokalni koordynatorzy i wolontariusze organizują akcję
rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku na terenie
Świdnicy i okolic. Odbędzie się ona od 27
lutego do 1 marca w siedmiu lokalizacjach.
Przygotowania do akcji rejestracji dawców
pod hasłem: „Świdnica kontra białaczka- pomóż Monice i Innym!” ruszyły pełną
parą: rozniesiono tysiące ulotek, porozklejano plakaty, zaangażowano lokalne urzędy, organizacje, szkoły, przedszkola, firmy
i oczywiście media. Do udziału w akcji zachęcali podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 lutego w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy. - Akcja dedykowana jest Monice, której białaczka całkowicie odmieniła
życie. W Polsce co godz. jedna osoba dowiaduje się, że ma białaczkę. W bazie mamy
milion 620 tys. osób. 7 tys. 600 już zostało
dawcami. Dotychczas w Świdnicy odbyło
się 28 akcji, podczas których zarejestrowało się 2 618 potencjalnych dawców. Wśród
nich jest już 16 osób, które zostało dawcami.
Choroba nie wybiera. Im jest nas więcej, tym
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Robert Biedroń:

siła to nie muskuły,
lecz zdolność dialogu

Konwencja odbyła się w teatrze
miejskim. – Dzień dobry Świdnico. Świdnica jest przykładem na to, że gdy wybieramy dobrego gospodarza, możemy być
dumni z naszego miasta. Ale dziś przyjechaliśmy, by porozmawiać o wyborach
prezydenckich i bezpieczeństwie państwa. Polityka zagraniczna zaczyna się
w domu. To transparentność w polityce,
a nie chaos i łamanie konstytucji, jak jest
dzisiaj. To troska o dobro wspólne, wszystkich obywateli, bez względu na to, na
kogo głosują i gdzie mieszkają. Bezpieczeństwo to dobre szkoły i szpitale. Bezpieczeństwo to nie dzielenie nas na lepszych i gorszych i od tego trzeba zacząć.
Trzeba doprowadzić do zmiany i razem to
zrobimy. Bezpieczeństwo to także sprawnie zorganizowana armia. To fundament
bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i taki
fundament powinniśmy budować. Dziś po
5 latach rządów PiS patrzymy na chaos w
wielu dziedzinach. Prawica robi wszystko,
by osłabić nasze wewnętrze i zewnętrzne bezpieczeństwo. Prezydent Duda nawet jeśli nie przykłada to tego ręki, jest
biernym obserwatorem destrukcji Polski.
Przed chwilą na konwencji PiS przypisano prezydentowi wszystkie zasługi i nagle,
panie prezydencie, stał się Pan jednym z
najbardziej wpływowych obywateli w kraju. Świat nie będzie oczekiwał niszczenia
kraju, tylko natychmiastowej reakcji. Żyjemy w niespokojnych czasach. Przyszłość
Unii Europejskiej nie jest dziś tak oczywista jak jeszcze 10 lat temu. Doszły nowe
zagrożenia – cyberataki w sieci. Prezydent
musi wiedzieć, że siły nie mierzy się tym,
jak mocno uderzy w stół, to zdolność do
kompromisu i znajdywania rozwiązań, to
dążenie do pokoju, a nie szukanie konfliktów. Jest takie powiedzenie trenerów,
które mówi, że czasem lepiej mądrze stać,

foto: D. Gębala

Polityka międzynarodowa
i bezpieczeństwo były głównymi tematami konwencji
politycznej kandydującego
na urząd prezydenta Roberta Biedronia, która 15 lutego
odbyła się w Świdnicy.

- Odbudowa bezpieczeństwa w Unii Europejskiej będzie jednym z głównych zadań mojej prezydentury. Świat się zmienia i Polska musi być gotowa na te zmiany i wyzwania – mówił podczas konwencji Robert Biedroń.

niż głupio biegać. Dziś otaczają nas tacy
ludzie, głupio biegający. Machający szabelką czy pokazujący środkowy palec.
Jesteśmy gotowi to zmienić. Dziś w Polsce
mamy polityków, którzy kompletnie tego
nie rozumieją. Budują bezpieczeństwo na
jednym filarze, a jest to niemożliwe. Każdy
dom musi mieć solidne fundamenty i stabilne filary. Odbudowa bezpieczeństwa w
Unii Europejskiej będzie jednym z głównych zadań mojej prezydentury. Świat się
zmienia i Polska musi być gotowa na te
zmiany i wyzwania – mówił Robert Biedroń.
Kandydat Lewicy zaprezentował
swoich kluczowych doradców w zakresie
polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa – komandor Bożenę Szumińską i
byłego wiceministra obrony narodowej
Janusza Zemke. – Chodziliśmy często
z Jurkiem Szmajdzińskim do prezydenta
Kwaśniewskiego, rozmawialiśmy o tym i
o tym, a potem decydowaliśmy, czy robimy tak czy tak. Chciałbym, by po 10 maja
znów tak było – mówił Janusz Zemke.
Robert Biedroń zapowiedział także
likwidację CBA oraz części z funkcjonujących dziś 12 służb specjalnych. – Państwo nie jest w stanie ich nadzorować,
wyniesiemy je w reklamówkach. W Polsce
będzie funkcjonować maksymalnie 6 pod
ścisłym nadzorem – przekonywał. – Krzyczycie Robert, ale nie zrobię tego sam. Potrzebuję waszego wsparcia, zmobilizujmy
się. Proszę o wsparcie mojej kampanii,
chodźmy razem. Wchodźcie na moją stronę, zbierajcie podpisy. Uzbierajmy ich tyle,
by móc powiedzieć: wow, to kolejny cud
nad Wisłą. Robert Biedroń zaprosił do
publicznej debaty pozostałych kandydatów na prezydenta RP.
Ak

W ramach konwencji odbyły się także wystąpienia prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, Bożeny Szubińskiej i Adriana Zandberga, którzy namawiali do głosowania Na Roberta Biedronia w czasie wyborów prezydenckich.
Beata
Moskal-Słaniewska
- 5 marca będziemy
świętować z Robertem 5. rocznicę
przyjaźni. To on jest
najlepszym kandydatem w nadchodzących
wyborach.
W 2015 jako prezydent
Słupska mówił o tym, jak widzi przyszłość miast i miasteczek. Marzyliśmy o
Polsce pięknej z dobrą przestrzenią, o Polsce
bezpiecznej. Wiele udało się zrobić, ale wiele
przed nami. Polska bezpieczna. Bezpieczne
autobusy, ulice, gdzie nikt nie wykona wobec
nas obraźliwego gestu, okazując pogardę.
Robert mówi o Polsce, którą ma sercu, Polsce,
gdzie każdy czuje się jak u siebie, jak w domu.
Gdy dziś mówimy o marzeniach, myślę, że poprowadzi nas do nich nasz kandydat. Ludzi nie
wolno dzielić w żaden sposób. Ani ze względu
na orientację, bez względu na kolor skóry. Popieram Roberta Biedronia, bo jest przyzwoitym
człowiekiem. Jest odważny, nie boi się mówić,
co myśli, co czuje. Gdy jest hejtowany, nie odpowiada tym samym, tylko wyciąga dłoń do
drugiego człowieka. Popieram Roberta, bo jest
moim wiernym przyjacielem i w tej trudnej wal-

ce będę go wspierać ramię w ramię. Przed nami
niespełna 3 miesiące kampanii. Ważny jest każdy dobry gest i każde dobre słowo. Dajmy ich
mu jak najwięcej.
Krzysztof Gawkowski
- Witajcie w Świdnicy,
w drodze, która jest
nie tylko początkiem, ale i wyzwaniem. Dobrze, że
jesteśmy razem, wygramy te wybory. Robert zaczyna kampanię, można powiedzieć,
że to inauguracja jego kampanii. Polska potrzebuje zmiany i gospodarza,
który będzie umiał odpowiedzieć na potrzebę
zmiany. Który będzie umiał powiedzieć „nie”.
Polska nie chce mieć w Pałacu Prezydenckim
notariusza. Biedroń nie zgodzi się na Polskę,
która w Brukseli mówi jedno, w Paryżu drugie,
a w Warszawie szczuje na te narody. Mówimy
dość Polsce, przez którą niektórzy z nas muszą się dziś wstydzić. Robert Biedroń to najlepszy kandydat na prezydenta. Rozpoczynamy
kampanię z wiarą i nadzieją, bo sukces jest
możliwy.

Adrian Zandberg
- Bardzo miło mi się z
państwem spotkać.
Zanim tu wszedłem,
słuchałem
chwilę Andrzeja Dudy i
usłyszałem garść
banałów.
Pomyślałem, że politycy w
Polsce są niewolnikami
przeszłości i to nie jest problem tylko prezydenta Dudy. Już czas, by ktoś
powiedział tym politykom, że lata 90-te się
skończyły i czas na zmiany. Polska potrzebuje
bezpieczeństwa. Skończyła się epoka, gdzie
Stany Zjednoczone były hegemonem. Żyjemy
w świecie, w którym Donald Trump mocno
konfliktuje się z Europą i zaklęcia z lat 90-tych
nie pomogą. Polska nie jest wyspą i potrzebujemy prezydenta, który powie, że przyszłość
Polski jest w Unii Europejskiej. Nie będzie tak
jak było, jest to niemożliwe. Polska powinna
brać udział w pogłębionej integracji w Unii
Europejskiej. Bezpieczeństwo to nie napinanie
muskułów i robienie groźnych min, to dialog
i szukanie porozumienia. Ale bez zbędnych
kompleksów. Takim prezydentem może być
tylko Robert Biedroń.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Odwiedziny u świdnickich jaskółek

Podczas wizyty Roberta Biedronia w placówce nie zabrakło rozmów i pamiątkowych fotografii.
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Kandydat Lewicy na prezydenta,
Robert Biedroń, tuż po konwencji, która
odbyła się 15 lutego w teatrze, odwiedził świdnickie jaskółki. Nie zabrakło
rozmów, wspólnych zdjęć, wysłuchania
historii podopiecznych placówki.
„Świdnickie jaskółki” to projekt realizowany od roku wspólnie przez miasto
Świdnica i Fundację Rozwoju Ekonomii
Społecznej z Wałbrzycha. W ramach
jego realizacji stworzono 20 mieszkań
wspomaganych w budynku przy ul. 1
Maja. To lokale dla osób, które potrzebują
pomocy, by móc wyjść z życiowych kłopotów, bądź nauczyć się samodzielnego
funkcjonowania. – Nazwa projektu jest
bardzo odważna, ale na tym nam właśnie
zależy, by osoby, które znajdą się w prowadzonych przez nas mieszkaniach, jak
jaskółki wracały potem do swoich miesz-

kań i domów. Jeśli z jakichś powodów je
stracili, to żeby potrafili znaleźć nowe –
mówi Zenon Matuszko, prezes fundacji. Robert Biedroń z zainteresowaniem
słuchał, jak mieszkańcy radzą sobie z
trudnościami. Podpytywał, co jeszcze
można zrobić, by im pomóc. - Wiem, jak
wiele osób w moim mieście potrzebowało takiego miejsca. Ta wspólnota, którą
tu stworzyliście, jest cudowna. Jesteście
jaskółkami, więc chciałbym państwu życzyć, byście jak najwyżej latali. Żebyście
dostali wielkich skrzydeł, które zaniosą
was do najpiękniejszych przygód waszego życia. Dużo śmiechu, radości, szczęścia, którym też się dzielicie nawzajem.
Ja tutaj w tym domu zobaczyłem szczęście. To jest piękne. Dziękuję – mówił Robert Biedroń.
Ak

Zmiany w sposobie selektywnej zbiórki wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z 29 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.19), które wprowadza wspólny system segregowania
odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
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PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

System
segregowania
odpadów
w Świdnicy

ODPADY NIEBEZPIECZNE

SZKŁO
METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
PAPIER

SPECJALNE POJEMNIKI, SKLEPY LUB
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Do PSZOK- u mieszkańcy Świdnicy mogą bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyte baterie i akumulatory
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony
• chemikalia, w tym opakowania
po chemikaliach
• odpady zielone

• odpady ulegające biodegradacji inne
niż zielone
• inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych
• papier i tektura
• metale i tworzywa sztuczne
• szkło i opakowania ze szkła
• opakowania wielomateriałowe
• opakowania ulegające biodegradacji

PSZOK mieści się
przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta.
PSZOK jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 17.00
w soboty od 10:00 do 14:00

BIO
Urząd Miejski w Świdnicy
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

Przy oddawaniu odpadów do PSZOK-u
należy okazać się dokumentem
potwierdzającym zamieszkiwanie
na terenie miasta Świdnica.

ZMIESZANE

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

Każdy z nas powinien
pracować
nad tym, aby ograniczyć ilośćZakład
generowanych
odpadów.
Urząd Miejski
w Świdnicy
Oczyszczania
Miasta
Wydział Gospodarki Odpadami

OGRANICZAJ!!

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

Spółka z o.o.

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

Kilka zasad eko-zakupów:

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

• zamiast jednorazówek, używaj toreb wielokrotnego użytku, plecaka lub koszyka
• kupuj produkty bez dodatkowych opakowań
• wybieraj produkty zrobione z surowców wtórnych, np. papier ksero czy inne
• kupuj większe opakowania towarów zamiast większej ilości małych opakowań
• kupuj żarówki energooszczędne
• kupuj produkty lepszej jakości, trwalsze, o dłuższym czasie użytkowania
• wybieraj napoje w butelkach szklanych

Co możemy zrobić, żeby ograniczyć ilość odpadów wytwarzanych w naszym domu?
Zasady eko-domownika
• jeśli przynosimy do domu torby foliowe lub plastikowe, wykorzystujmy je ponownie
np. jako worki na śmieci
• opakowania plastikowe wykorzystujmy jako pojemniki, np. na guziki, szpilki, śrubki czy
gwoździe, a gdy zajmujemy się ogrodnictwem, opakowania te wykorzystujmy do rozsad
• używajmy tradycyjnych obrusów z materiałów, a nie jednorazowych papierowych bądź
foliowych
• nie używajmy naczyń jednorazowych
• do wycierania zalanych powierzchni używajmy szmatek wielokrotnego użytku, a nie
papierowych ręczników
czy papieru
toaletowego
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MIESZKAŃCÓW
MIASTA ŚWIDNICA
• nie wyrzucajmy rzeczy, które moglibyśmy komuś oddać (np. instytucjom charytatywnym)

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane.
Należy zwracać uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach:

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK NIEBIESKI

POJEMNIK ŻÓŁTY

WRZUCAMY
• butelki PET
• plastikowe opakowania
• folie, torby foliowe
• puszki metalowe i aluminiowe
po żywności
• odzież i tekstylia
• kartony po mleku i sokach
• puszki metalowe i aluminiowe

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU
Urząd Miejski w Świdnicy
Zakład Oczyszczania Miasta
- opakowanie
nadaje
się do ponownego wykorzystania
Wydział Gospodarki
Odpadami
Spółka z o.o.

PAPIER

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36

WRZUCAMY
• książki i zeszyty
• gazety, czasopisma, katalogi
• papier do pisania i ksero
• papier do pakowania
• torby papierowe
• opakowania papierowe
• kartony i pudła, tekturę

DBAJ O CZYSTOŚĆ
– opakowanie po zużytym produkcie należy wrzucić do kosza
BEZPIECZNY DLA OZONU
– produkt nie zawiera freonów
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
- symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie
nadaje się do ponownego wykorzystywania co najmniej drugi raz
– nie staje się odpadem

NIE WRZUCAMY
• zabrudzonego lub tłustego papieru
• odpadów higienicznych, np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach
i materiałach budowlanych

NIE WRZUCAMY
• butelek po olejach silnikowych
• opakowań po środkach chwastoi owadobójczych
• opakowań po klejach, farbach
i rozpuszczalnikach
• plastikowych zabawek
• artykułów z tworzyw piankowych
i styropianu

Symbol ten zakazuje wrzucania przedmiotu nim oznaczonego
wspólnie z innymi odpadami. W takim przypadku dany przedmiot
należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego
i elektronicznego

Pamiętaj!!
Przed
wrzuceniem odpadów
z papieru
i tektury do pojemników,
należy usunąć
wszelkie
PORADNIK
ODPADOWY
MIESZKAŃCÓW
MIASTA
ŚWIDNICA
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki,
foliowe okienka z kopert itp.

Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

ZMIESZANE

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104

e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
ZIELONY
PUNKT
www.czystaswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
- producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie
systemu odzysku i recyklingu odpadów

POJEMNIK CZARNY

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

ZNAK ALUMINIUM - produkt lub jego opakowanie wykonane jest
z aluminium i nadaje się do recyklingu
ZNAK CE – towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

WRZUCAMY
WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO POZOSTAŁYCH
POJEMNIKÓW, A CO NIE JEST
ODPADEM NIEBEZPIECZNYM, np.:
• znicze z zawartością wosku, świece
• szkło stołowe, kryształy
porcelana, fajans
• rękawiczki lateksowe
• zniszczone obuwie
• resztki mięsa i kości, ryby
i owoce morza
• artykuły higieniczne
• styropian opakowaniowy,
• wystudzony popiół

NIE WRZUCAMY
• przeterminowanych i niepotrzebnych leków oraz chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zużytych opon

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
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Świdniccy modelarze:

świat zamknięty w miniaturze
Od 38 lat zachwycają determinacją, wyobraźnią, zamykając w modelach wszystko,
co tylko można wymyślić i zbudować. Co dwa lata organizują Świdnickie Biennale
Modelarskie, w którym uczestniczą zawodnicy z całej Europy. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 5 i 6 września 2020 r.

praw na imprezy modelarskie do Berlina, Ceskiej Trebovej, Pardubic,
Usti nad Orlici czy choćby do pobliskiego Broumova było sporym wyzwaniem logistycznym dla członków klubu
i raczej nie możliwe bez
wsparcia
Aeroklubu
Ziemi Wałbrzyskiej. W
tym czasie nie było innego klubu modelarskiego w
Polsce (poza Wrocławiem, który
wojażował do Pardubic i Berlina)
o takich szerokich kontaktach. Ruchliwość ta pozostała nam do dzisiaj
– opowiada Tomasz Kędzierski.

foto: D. Gębala

Zmiany w strukturach,
modelarze cały czas działają

Tomasz Kędzierski prezentuje drewnianą tablicę z medalami - co dwa lata, podczas biennale, będzie można wygrać jeden. To
nowość tegorocznej edycji imprezy.

Zaczęło się od zaproszenia
na szybie składnicy harcerskiej

Świdnicki
Klub
Modelarstwa
Redukcyjnego istnieje od 38 lat. W
dobie internetu i promocji w mediach
społecznościowych, trudno sobie wyobrazić, że wszystko zaczęło się od
zaproszenia przyklejonego na szybie
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wystawowej istniejącej jeszcze wówczas składnicy harcerskiej w rynku.
Było to zaproszenie na spotkanie założycielskie „Klubu Modelarstwa Plastykowego”. Kartkę powiesił obecny
prezes klubu Tomasz Kędzierski. Spotkanie wyznaczono na 15 marca 1982
roku w Klubie NOT w Baszcie. – Dotarło
na nie wówczas siedemnastu zdeterminowanych młodych modelarzy. Kilku
jest z nami do dziś, między innymi dzisiejszy Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund Andrzejczak. Był to swego rodzaju sukces,
ponieważ mieliśmy od trzech miesięcy
„stan wojenny”. Demokratycznie ustalono, że spotkania odbywać się będą raz
w miesiącu. 13 grudnia 1983 roku jako
patrona i wzór do naśladowania członkowie klubu przyjęli Polski Zespół Walczący, zwany „Cyrkiem Skalskiego”, a
jako znak klubowy stylizowane godło
Polish Fighting Team. Od tej pory z dumą
nosiliśmy miniaturkę tego znaczka w
„klapach” marynarek. Obecnie znak ten
widnieje na koszulkach klubowych IPMS
Świdnica – wspomina Tomasz Kędzier-

ski.

Klub
zaczął
się rozwijać, udało
się nawiązać kontakty z innymi modelarzami, zarówno
w kraju (Wrocław, Toruń) jak i w jego najbliższej
zagranicznej okolicy (Czechosłowacja i Niemiecka Republika
Demokratyczna). - Mogło by
się wydawać, że niedaleka ta zagranica, ale
takie były ówczesne
realia, w pozostałych krajach
demokratycznych ta
dziedzina
m o d e larstwa
dopiero
raczkowała.
Możliwość
s w o b o d - W ramach promocji Świdnicy główną nagrodą od 2007 roku
nych wy- zarówno na festiwalu jak i na biennale jest statuetka Manfrefoto: IPMS

Festiwal i zarazem konkurs modelarski odbędzie się w klubie Bolko, pod
honorowym patronatem prezydent
miasta Świdnica. W tym roku nowością
będą medale. Na drewnianej tabliczce
4 medale łączą się w całość. Co dwa
lata, podczas biennale, będzie można
wygrać jeden.
Organizatorem tego wydarzenia
jest IPMS Świdnica-Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych im.
PFT. Podczas konkursu prezentowane
będą modele redukcyjne wszystkiego, co zostało zbudowane przez ludzi,
a i również to, co wymyślili modelarze,
czyli co można by jeszcze zbudować
(tzw. modele SF).

W latach 1985-1987 stowarzyszenie było organizatorem półfinałów i
finałów Mistrzostw Polski w Modelarstwie Redukcyjnych pod egidą Aeroklubu Polskiego, które odbywały się w
Klubie NOT w Baszcie. W październiku
1988 roku współorganizowało wspólnie z Aeroklubem Ziemi Wałbrzyskiej
II Mistrzostwa Modelarskie Krajów
Demokracji Ludowej. Niestety, III mistrzostwa MKDL, które miały odbyć
się w Berlinie, nie doszły do skutku. W
1990 roku wspólnie z szefem Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej stowarzyszenie
zorganizowało w miejsce odwołanych
mistrzostw Krajowy Konkurs Modelarski w Zamku Książ. Konkursy na terenie zamku odbywały się do 2007
roku. Potem na kilka lat zostały przeniesione do Szczawna Zdroju pod skrzydła
burmistrza Szczawna. W
2014 roku powróciły do
miejsca narodzin, czyli do
Baszty w Świdnicy, gdzie
organizowany jest Świdnicki Festiwal Modelarski.
W 2016 roku zmieniono formułę, przekształcając go
w biennale. Od 2018 r.
impreza odbywa się
w Klubie Bolko. W
międzyczasie
w 2007 roku
Świdnicki Klub
Modelarstwa
Redukcyjnego im. PFT przekształca się w
stowarzyszenie, stając się
Organizacją
Pożytku
Publicznego.
We
wrześniu
2009
r. na pierwszym
Walnym
Zgromadzeniu Członków Klubu
IPMS Świdnica podjęte zostają niezbędne uchwały, wskutek czego oficjalnie do istnienia
powołany zostaje IPMS Świdnica - Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
im. PFT.

da Albrechta Freiherr von Richthofena.

Statuetka
Richthofena
nagrodą
główną

K i e d y
zapadła decyzja o sformalizowaniu

aktualności
działalności klubu w 2007 r., za jeden
z celów stowarzyszenia obrano propagowanie historii techniki, lotnictwa,
ale i za razem historii ziemi świdnickiej.
- Potrzebna była nam postać łącząca te, zdawałoby się, rozbieżne tematy.
Wybór padł na Manfreda von Richthofena – świdniczanina, lotnika i młodego
człowieka (zginął w wieku 25 lat), który
pomimo młodzieńczego entuzjazmu w
początkowej fazie wojny dostrzegł bezsens tej awantury i wzajemnego mordowania się i który, pomimo nacisków
dowództwa o wycofaniu go z frontu,
do końca nie opuścił swoich kolegów i
podopiecznych. Kwestią stała się sama
forma propagowania tej postaci. Chcieliśmy, aby było to wyróżnienie nietuzinkowe, którego nie dałoby się zamknąć
w szufladzie czy segregatorze z dyplomami. Statuetka dawała nam taką nadzieję. Tym samym w ramach promocji
Świdnicy główną nagrodą od 2007 roku

Aktualna lista członków IPMS Świdnica

Burkhard Otto
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Robert Panek

14

Gerd Peter Rasch
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Oni nas wspierają
Szef Sztabu
Generalnego WP

1

Patronat Medialny

Kazimierz Jurewicz
Obsługa fotograficzna

foto: IPMS
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Miasto Świdnica

„Polska Barwa” to nagroda za najlepszy model w polskich barwach (w Telford za model
samolotu z szachownicami, na Biennale
w Świdnicy za najlepszy model Polskiego
sprzętu – samolot, pojazd lub okręt).

11

Rajmund Andrzejczak
Krzysztof Bytniewski
Paweł Fakadej
Karol Grochowalski
Tomasz Z.Kędzierski
Jarosław Klimkowski
Mariusz Koba
Bogusław Kufner
Marcin Matejko
Jacek Miśkiewicz
Piotr Ociepka

1

Fabryka Wagonów Swidnica Sp.z Sp.o

zarówno na festiwalu jak i na biennale
jest statuetka Manfreda Albrechta Freiherr von Richthofena. Nagroda ta jest
przyznawana za najlepszy model samolotu z I Wojny Światowej, ta sama statuetka jest fundowana przez IPMS Świdnica na modelarskich mistrzostwach Model ScaleWorld, które odbywają się od
55 lat w Telford w Wielkiej Brytanii. Tam
również fundujemy nagrodę za najlepszy model w polskich barwach. Chodziło nam o promowanie biało-czerwonej
szachownicy pomiędzy wszelkiej maści
i koloru „kokardami” i innymi znakami
przynależności państwowej – tłumaczy
Tomasz Kędzierski.
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Lech Rumiancew
Mariusz Rzepecki
Stanisław Sawicki
Jerzy Siatkowski
Robert Smyl
Jan Szmiel
Mariusz Szoja
Michał Tafil
Wolfgang Thomas
Artur Topolski
Piotr Wit
Mieczysaw Baryl
Wojciech Kica

Miejsce stacjonowania

Warszawa (czonek honorowy)
Świdnica
Kodzko
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Świdnica
Szczecin
Berlin

Twórca i wieloletni szef Berlińskiego
Klubu Modelarskiego im.Hans Grade

Tarnobrzeg
Berlin

Przygarnięty, bo z nami jest fajniej niż z
IPMS Deutschland

Świdnica
Świdnica
Świdnica
Wabrzych
Resko

Obecnie Wysza Szk.Oficerska „Zmech”

Stalowa Wola
Szczecin
Schraplau/D
Wielka Brytania
Szczecin
Kamieniec Ząbkowicki
Inowroclaw

Agnieszka Komaniecka

W marcu ruszy przetarg
na wykonanie projektu
hospicjum

Dostałeś sms z informacją o konieczności zapłaty. Zachowaj czujność. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy informuje, że organy
Krajowej Administracji Skarbowej nie
wysyłają za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-maile), czy też jako
wiadomości SMS na telefony komórkowe informacji o konieczności zapłaty zaległości podatkowych.
Treść SMS-ów sugeruje, że
nadawcą jest Ministerstwo Finansów
lub podmiot mu podległy, a link zawar-

ty w SMS’ach sugeruje, że strona na
której mają być wykonywane płatności
należy do domeny GOV.
Urzędnicy apelują o nieotwieranie linków z SMSów ani załączników w
wiadomościach e-mail od nieznanych
nadawców, a także nieodpowiadanie
na takie wiadomości.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie Izby Administracji Skarbowej
we Wrocławiu, w zakładce Komunikaty.
Oprac. ak

foto: Hospicjum

- Chcemy stworzyć miejsce, w
którym każdy chory będzie się
czuł jak w domu, wśród bliskich –
mówi Gabriela Kaczkowska, prezes
Hospicjum.

Uwaga na fałszywe maile i SMS-y

lejne etapy rozbudowy – informuje wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna
Gadzińska.
Hospicjum stacjonarne ma zapewniać
całodobową opiekę osobom nieuleczalnie chorym. Będzie także siedzibą hospicjum domowego wraz z wypożyczalnią
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
oraz miejscem, gdzie będą się odbywać
szkolenia i warsztaty edukacyjne.
Na budowę obiektu potrzeba ok. 3
mln zł. Pracownicy hospicjum zbierają datki poprzez stronę http://hospicjum.swidnica.pl/przekaz-datek/ lub wpłacając na
konto 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001,
Bank BNP PARIBAS, oddział w Świdnicy.
- Od samego początku marzyliśmy o
zbudowaniu w Świdnicy hospicjum stacjonarnego, świadczącego całodobową opiekę. Ten wielki plan i ważna misja są przed
nami, właśnie teraz mają szansę się spełnić.
Chcemy stworzyć miejsce, w którym każdy
chory będzie się czuł jak w domu, wśród bliskich – mówi Gabriela Kaczkowska, prezes Hospicjum.

reklama

W tym roku mają się rozpocząć prace związane z budową hospicjum stacjonarnego w Świdnicy.
- Przychodzi moment, kiedy wizyta
2 razy w tygodniu to za mało, kiedy opieka rodzinna jest już niewydolna. Trudnościom związanym z opieką nad osobą u
kresu życia można sprostać pod opieką
hospicjum, a nie w szpitalu. Hospicjum
to ludzie, którzy nie spisują chorego na
„straty”, tylko są z nim do końca, oferując
profesjonalną i serdeczną opiekę. Nie ma
sytuacji, że chory czuje się niekomfortowo,
bo umierając przeszkadza innym pacjentom. Mamy koncepcję architektoniczną
hospicjum stacjonarnego, stworzoną przez
zespół projektowy firmy CEDOS ze Świdnicy. Projekt rozbudowy nawiązuje do formy
istniejącego budynku, jaki otrzymaliśmy w
darowiźnie od naszego darczyńcy Pana
Juliusza Widery. W marcu tego roku ogłosimy przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Pozwolenia
na budowę spodziewamy się najpóźniej
do końca września, najpierw rozpoczniemy
modernizację istniejącej części, potem ko-

Oprac. ak
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Kolejny koncert charytatywny za nimi
i kolejny krok do stworzenia
galerio-kawiarni
6 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się koncert charytatywny
„W rytmie dzielenia się dobrem”, zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Świdnicy we współpracy Szkoły Podstawowej nr 2. Publiczności zaprezentowali
się uczniowie szkoły oraz uczestnicy WTZ
w Świdnicy. Można było także wziąć udział
w warsztatach artystycznych, spróbować

foto: D. Gębala

Mają marzenia i z determinacją
dążą do ich realizacji. Są pełni optymizmu i chęci do działania. Potrzebują
100 tys., by stworzyć galerio-kawiarnię, w której osoby niepełnosprawne
mogłyby pracować. Uzbierali 42 tys.
złotych. Za nimi kolejny koncert charytatywny.

Tradycyjnie można było także zakupić ciasta przygotowane przez pracowników i rodziców
podopiecznych warsztatów.

ciast i kawy, zakupić losy czy kupić dzieła,
które tworzą podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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. Dlatego zamierzają utworzyć
galerio-kawiarnię.
Dotychczas udało się uzbierać ok. 42
tys. złotych, na remont potrzeba 100 tys.

zł. Niestety, nie uda się pozyskać dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ
kierownictwo Warsztatów nie jest właścicielem lokalu. Nie składają jednak
broni i dalej walczą o pozyskanie środków. Swoje wsparcie obiecał także obecny podczas koncertu przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Dzięcielski, który zadeklarował, że zmobilizuje radnych do
współpracy.
Ak

Niezwykłe obiekty na wystawie
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tych badań dokonać. To nasz pomysł, by
tej wystawy nie zamykać, tylko dopełniać,
pytać, czy nie chcielibyście państwo jakiejś pomocy. To proces, który zaczynamy.
To nie jest ranking. To nie są obiekty najlepsze, ale takie, których się nie wstydzimy. Inwestycje nie tylko. publiczne, ale też
komercyjne – opowiadał Piotr Kopczyński, kurator wystawy.
Otwarcie wystawy pt. „Architektura
Dolnego Śląska” odbyło się w grudniu
ubiegłego roku we Wrocławiu. Ekspozycja znajdowała się do końca stycznia
na terenie Centrum Historii Zajezdnia.
Zamysłem organizatorów jest zaprezentowanie wystawy w innych miejscowościach Dolnego Śląska. Obecnie wystawa gości w Świdnicy. Na planszach znalazły się projekty z powiatu świdnickiego,
takie jak renowacja elewacji i wnętrz zabytkowego Pałacu w Morawie, rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów
Starego Miasta - przebudowa terenu
przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy czy
budowa Zakładu firmy Sonel S.A.

foto: D. Gębala

Do 9 marca na świdnickim rynku można oglądać wystawę zdjęć 85
obiektów architektonicznych Dolnego
Śląska. Wśród nich nie zabrakło świdnickich obiektów, m.in. Centrum Przesiadkowego, Wieży Ratuszowej, czy
skweru przy ul. Franciszkańskiej.
Wystawę zorganizowano z okazji
15-lecia działalności Samorządu Zawodowego Architektów Od 18 lutego do
9 marca na Rynku można oglądać 40
tablic, na których zaprezentowano 85
obiektów z terenu województwa dolnośląskiego zgłoszonych przez członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 18 lutego w Galerii Fotografii odbył się wernisaż wystawy oraz prezentacja znajdujących się na niej obiektów.
- To nasz oryginalny pomysł. I widzimy po
otwarciu wystawy we Wrocławiu, że ten
pomysł fajnie się rozwija. Chcieliśmy zastanowić się z państwem, czy architekci
Dolnego Śląska rzeczywiście wspomagają samorząd lokalny. Jesteśmy dolnośląską izbą i w tym zakresie chcielibyśmy

reklama

foto: D. Gębala

Podczas koncertu zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

aktualności

„Nazywam się Miliard”:

świdniczanki solidarne
z ofiarami przemocy

Ak

Ok. 90 tys. kobiet w Polsce doświadcza corocznie przemocy domowej. Tak wynika z oficjalnych policyjnych statystyk, uwzględniających,
niestety, tylko osoby, które zgłosiły
zdarzenie. Szacuje się, że tak naprawdę liczba Polek dotkniętych przemocą
domową może sięgać nawet 800 tys. W
ramach sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet, 14 lutego w samo południe
na świdnickim rynku odbyła się akcja
„Nazywam się Miliard”.

Kobiety potrzebują wsparcia. Państwa, instytucji powołanych ku temu,
ale też wsparcia ludzkiego, szczególnie kobiet dla kobiet. Dlatego świdniczanki po raz kolejny wyraziły solidarność z ofiarami przemocy i zatańczyły
w ramach akcji „Nazywam się Miliard”.
- To trudny temat. Zawsze jesteśmy z
paniami. Może nie będziemy tańczyć,
ale nasze serca i umysły są z paniami
– mówił obecny na akcji świdnicki adwokat Andrzej Pawlikowski. - „Bądźmy

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

solidarne z kobietami, tymi obok nas i za
nami. Nie bądźmy obojętne – apelowała
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. - Dziś jest też wyjątkowy dzień. Życzę wam i sobie dużo miłości, na dziś,
na cały rok, na całe życie. Życzę miłości

nie tylko partnerskiej, ale też miłości do
samej siebie. Jak nie będziecie się kochać i cenić, nigdy nie będziecie miały
siły walczyć z przemocą. Życzę wam,
byście były kochane i miały w swoim
otoczeniu tych, których miłością będziecie mogły obdarzyć – mówiła radna
Magdalena Rumiancew-Wróblewska.
- Ogólnopolska akcja edukacyjna „Nazywam się miliard” pokazuje, ile jeszcze
trzeba zrobić, aby polskie kobiety czuły
się bezpieczne. Świdnica włącza się do
profilaktycznych działań sprzeciwiających się wszelkiej przemocy i agresji wobec innych. W tym roku organizacyjnie
wspierał nas Urząd Miasta, prezydent
Beata Moskal-Słaniewska oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej – tłumaczyła Violetta Mazurek, koordynatorka
akcji.

Świdniczanki po raz kolejny wyraziły solidarność z ofiarami przemocy i zatańczyły w ramach
akcji „Nazywam się Miliard”.

foto: A. Komaniecka

Tak liczono przed wiekami:
niezwykła wystawa w Muzeum
Dawnego Kupiectwa

Niezwykłą wystawę przyrządów pomocnych w liczeniu można oglądać w Muzeum Dawnego
Kupiectwa.

dziejów. Narracja na wystawie prowadzona
jest wokół kilku typów przyrządów kalkulacyjnych: abaku i liczydła, kostek Napiera
oraz ich odmian i modyfikacji, suwaka logarytmicznego, prostych mechanicznych
sumatorów oraz bardziej zaawansowanych
mechanicznych arytmometrów. Na wystawie zaprezentowano najstarsze, unikatowe konstrukcje lub ich repliki pochodzące
z kolekcji prof. Macieja M. Sysło. Wystawę
wzbogacają także obiekty pochodzące
ze zbiorów Muzeum Dawnego Kupiectwa
oraz wizerunki przyrządów liczących – druki, grafiki i obrazy. Ważnym elementem
wystawy są interaktywne stanowiska, na
których widzowie spróbują samodzielnie
przeprowadzić obliczenia.
Finisaż wystawy (4 kwietnia 2020 r.,
godz. 12.00) będzie poświęcony kalkulatorom mechanicznym, sumatorom oraz
arytmometrom.

VII GIEŁDA MINERAŁÓW
i biżuterii z kamieni szlachetnych

21-22.02

GEO-ZABAWA

22.02 / 13.00 - 17.00
zostań małym paleontologiem i odkrywaj skamieniałości
+ warsztaty szlifowania agatów
reklama

W cyklu „Arytmetyka kupiecka”
prowadzonym przez dr. Radosława
Skowrona w Muzeum Dawnego Kupiectwa do 5 kwietnia 2020 r. można oglądać wystawę Machinae calculatoriae –
urządzenia wspomagające liczenie.
Wernisaż odbył się 15 lutego. - Liczenie towarzyszyło ludzkości od zarania. Dzisiaj mamy sposobność oglądania wspanialej kolekcji prof. Macieja
Sysło. Wystawę przygotował dr Radosław Skowron i myślę, że będziecie mieć
satysfakcję z oglądania tych pięknych
eksponatów – mówił dyrektor Muzeum
Dawnego Kupiectwa Dobiesław Karst.
Ekspozycję przygotowano w Collegium Maius Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego według pomysłu prof. Macieja
M. Sysło. Celem wystawy jest przybliżenie
szerokim rzeszom widzów historycznych
przyrządów używanych do prowadzenia
obliczeń arytmetycznych na przestrzeni

galeria-swidnicka.pl /

Ak
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Magda ma idealne życie. Przystojnego
męża, świetną pracę i piękne mieszkanie,
ale za drzwiami sypialni czai się mrok. Niewypowiedziane słowa i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jej idealny
świat rozsypuje się niczym domek z kart w
ciągu jednej nocy. Ta noc obudziła demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami,
które nie przestają boleć, i pytaniami, na
które nie zna odpowiedzi... i jest też ona…

foto: MBP Świdnica

Allison Carpenter przeżywa katastrofę lotniczą w Górach Skalistych, lecz to dopiero
początek jej walki o życie. Dziewczyna zna
straszną tajemnicę, a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, by ukryć szokującą prawdę. Jeśli dowiedzą się, że przetrwała, ruszą za nią.

„Ferie z Pasją” to super przygoda z ogrodnictwem, florystyką, akwarystyką i szydełkowaniem,
przygotowana w Filii nr 2 na osiedlu Młodych. Uszyto piękne prezenty walentynkowe. Było kreatywnie, wesoło i kolorowo.

W dniach od 17 do 22 lutego na najmłodszych czekały atrakcje przygotowane w siedzibie MBP przy ulicy Franciszkańskiej. Codziennie pracownicy
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży zapraszali do wspólnego śledztwa w bibliotece.

Rozstrzygnięcie konkursu
na krzyżówkę

foto: D. Gębala

Wypożyczalnia dla
dorosłych poleca!

Spotkania ze zwierzętami,
zabawa w ogrodnika, szydełkowanie, zabawa w detektywów – uczestnicy ferii z
Miejską Biblioteką Publiczną
w Świdnicy nie wiedzą, co
to nuda. Za nami dwa tygodnie zajęć organizowanych
przez filie oraz wypożyczalnie główne MBP.

foto: M. Janiczek

Ferie
z biblioteką

W Filii nr 1 na ul. Wrocławskiej dzieci odbyły szereg spotkań ze zwierzętami - bohaterami ulubionych książek. Tworzyły portrety swoich ulubieńców, lepiły zwierzaki z gliny i plasteliny oraz
robiły „zwierzakowe” zakładki do książek. Kolorowe i zabawne przyborniki na kredki z pewnością ozdobią ich biurka.

Dziękujemy za wszystkie Wasze zgłoszenia. Poprawne hasło to oczywiście:
„Moja Świdnica”.
Nagrody otrzymują:
▪ Parasolki: Danuta Markiewicz, Oleksandra Iakusheva, Leszek Rogowski, Stanisław Kita, Grzegorz Wojciechowski.
▪ Zestaw: płyt „Organy świdnickie, Historia Dźwiękiem Pisana, Jakub Moneta” i pojedyncze zaproszenie do
restauracji McDonald’s: Barbara Pidanty, Irena Krzysztofik, Anna Keszcz,
Monika Drozd, Piotr Nikodem.
▪ Zestaw: płyta zespołu Berkanan i kubek: Maria Kaczmarek, Jan Matusiak,
Ryszard Dybowski, Kazimierz Szilder,
Małgorzata Kukla.
Nagrody należy odbierać w siedzibie
redakcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej w godz.
9.00-14.00 lub po uprzednim umówieniu godziny.

W 2018 roku ukazała się poruszająca i niosąca nadzieję książka Katarzyny T. Nowak
„Rok na odwyku“. Teraz – powracając do
formy powieściowej – autorka zaprasza
czytelników do potwornego świata sprzed
terapii, ale „Nienasycona“ to coś znacznie więcej niż literacki prequel. To książka
prowokująca i ostra, mocny kobiecy głos
skłaniający do namysłu nad samotnością i
uzależnieniami we współczesnym świecie.

Odpowiedź łamigłówki: 1
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foto: D. Gębala

MBP zaprasza

W Filii nr 5 na Kraszowicach dzieci poznawały przyprawy, smakowały je i bawiły się nimi. Powstały obrazki wykonane kurkumą, papryką, cynamonem i algami, bo ma zielony kolor (spirulina). Każde spotkanie kończyła wspólna herbatka w bibliotece -”bez łokci na stole”.

kultura

Pokazuje świat, którego już nie ma

KSIĄŻKA
autor: Aleksander Kamiński
tytuł: Kamienie na szaniec

foto: M. Mech

Odkrycie 120 rolek klisz ze zdjęciami, które przeleżały na strychu jednego z budynków w Walimiu ponad pół
wieku, było początkiem dla wielu, kolejnych, niezwykłych wydarzeń. Jakich?
O tym opowiada doceniony na arenie
międzynarodowej film dokumentalny
„Ludzie z klisz”. Jego projekcję można
było obejrzeć w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy 7 lutego podczas spotkania autorskiego z Łukaszem Kazkiem. Historyk z Walimia te
klisze wywołał i dzięki temu możemy,
jak sam mówi „poznawać świat, którego już nie ma”.
Dziennikarz, autor książki „Faszystowska mać!”, ambasador Muzeum
Historii Polski na Dolny Śląsk, były przewodnik kompleksu Riese, Zamku Grodno i Pałacu Jedlinka przez trzy lata zbierał informacje na temat tożsamości bohaterów ze zdjęć. Ich autorem okazał się
Filip Rozbicki, fotograf-amator i walimski
kościelny organista. Udokumentowany przez Rozbickiego powojenny czas,
ukazuje codzienne życie pierwszych
osadników Wüstewaltersdorf, czyli dzisiejszego Walimia. Łukasz Kazek zeskanowane fotografie umieścił w internecie i
tak zaczęła nakręcać się machina wspomnień. - Zgłaszały się do mnie osoby, które poznawały ze zdjęć swoich krewnych,
dziadków, prababcie... Udało się rozpo-

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

Łukasz Kazek opowiadał o niezwykłym odkryciu z Walimia

znać bardzo dużo mieszkańców z imienia i nazwiska. Zacząłem odwiedzać tych
ludzi i wręczać im zdjęcia, na których byli
oni sami tyle, że młodsi o ponad pół wieku. Reakcje mieszkańców Walimia zostały
pokazane w „Ludziach z klisz” - przybliżył
tło projekcji gość specjalny. - Dzięki tym
zdjęciom poznałem wiele ciekawych i pełnych wzruszeń historii z czasów, kiedy to
w tym regionie tylko serca były polskie...

Wszystko inne właściwie było niemieckie
– opowiadał podczas spotkania.
Film wywołał wiele emocji i ożywionych rozmów. Obecny na spotkaniu
zastępca prezydent Świdnicy Szymon
Chojnowski poinformował, że najprawdopodobniej zostanie ogłoszona zbiórka
zdjęć z okresu po 1945 roku wykonanych
w Świdnicy.

AUDIOBOOK
czyta: Jerzy Zelnik
długość: 5 h 48 min.

Marlena Mech

foto: D. Gębala

Nie masz czasu odwiedzić biblioteki?
Skorzystaj z wrzutni

Od 13 lutego można korzystać z pierwszego w Świdnicy trezora, czyli całodobowej wrzutni na książki! Urządzenie zostało zamontowane przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.
Franciszkańskiej.
Trezor to całodobowa wrzutnia znajdująca się przy głównej siedzibie budynku biblioteki. – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, udostępniła wrzutnię, za pomocą której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone w bibliotece zbiory z uwzględnieniem zasad korzystania z wrzutni zamieszczonych na urządzeniu i stronie www.mbp.swidnica.pl. Zwrotów można
dokonywać przez całą dobę, również w niedziele i święta. Korzystanie
z wrzutni pomaga również w dotrzymaniu terminu zwrotu i uniknięciu
kar za przetrzymane egzemplarze. Trezor wykonany jest z materiałów
odpornych na warunki środowiskowe i skutecznie chroni przed nimi
przechowywaną zawartość – informuje dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy Ewa Cuban.

Zasady korzystania z wrzutni:
▪ Wrzutnia służy do zwracania zbiorów wypożyczonych wyłącznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 przez całą dobę, również w niedziele i święta.
▪ Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów
poza książkami i zbiorami na płytach CD/DVD. Do wrzutni
nie należy wrzucać: czasopism, gier i płyt winylowych.
▪ Zbiory z wrzutni wyjmowane są o godz. 14.00 każdego
dnia od poniedziałku do piątku.
▪ Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni po godz. 14.00 są rozliczane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.
▪ Jeśli czytelnik wrzuci książki w sobotę, niedzielę lub w
czasie świąt, to ich rozliczenie nastąpi w pierwszym dniu
roboczym.
▪ Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić stan swojego
konta następnego dnia roboczego po skorzystaniu z wrzutni.
▪ Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego
zwrotu zbiorów.
▪ Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do
delikatnego wkładania zwracanych zbiorów do oznaczonego otworu. Zbiory należy wkładać pojedynczo.
▪ Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni, Użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z
chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w
momencie włożenia zbiorów do wrzutni.
▪ Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z
opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty
za nieterminowy zwrot.
▪ W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej
zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się
do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
▪ Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi.
▪ Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

NOWOŚCI FILMOWE

FILM
reżyseria: Gliński Robert
gatunek: Dramat/Wojenny

Jedną z najbardziej przerażających
i fascynujących zarazem cech oblicza świata jest jego nieprzewidywalność. Wiosna, pora rodzenia
się nowego życia to symboliczny
moment, w którym zaczynają się
Kamienie na szaniec. Alek, Zośka,
Rudy i ich przyjaciele są wówczas
młodymi ludźmi, pełnymi aspiracji, rodzącymi się wraz z przyrodą
do dorosłości, do nowego życia.
Snują plany na przyszłość, marzą.
Wiosna przechodzi w lato, a lato
w jesień – równie symboliczny
czas powolnego umierania. Jesień
ich życia zaczyna się we wrześniu
1939 roku.
21.02-5.03.2020 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
godz. 18.00 „Nie ma mnie” — Karolina Warzecha
Kobieta zamknięta sama ze sobą próbuje uwolnić świat od zła, które ją otacza. Warto zadać
pytanie, czy naprawę ma twarz? Monodram
powstał na podstawie tekstów: „Lalki moje ciche siostry” Henryka Bardijewskiego, „Chrzciny”
Doroty Masłowskiej i „Autoportret odczuwalny”
Mirona Białoszewskiego
godz. 19.00 „Strach ma wielkie oczy” — Teatr
„Terminus a quo”
„Strach ma wielkie oczy” to autorski spektakl
Edwarda Gramonta z mocno wyeksponowaną osobowością Ady Bednarek, odtwórczyni
monodramu. Motyw przewodni, czyli zjawisko
Strachu, przybiera różne barwy, od intensywnej psychopatycznej wręcz postawy, poprzez
zagubienie, roztrzęsienie i depresyjne wołanie
o pomoc. To głęboka narracja sięgająca korzeniami do autentycznych doświadczeń aktorki,
zgrabnie zaadoptowana teatralnie przez co
przekaz ten ma swoiste tempo i sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

22 lutego, godz. 16.00
„Transformacje” dla dzieci

Po raz pierwszy w czasie „Transformacji” pojawi
się też akcent dziecięcy. Będzie to czytanie performatywne w wykonaniu Małgorzaty Ochenduszko „Klasyka wiecznie młoda, czyli słowik,
sójka, kura spod wiecznego pióra”. Bohaterami tekstów wybranych do czytania ,,Klasyki…” są
ptaki, które wyszły spod pióra pisarzy należących dziś do literackiego kanonu. Aktorska interpretacja głosowa i zabawa rytmem pozwolą
dzieciom na radosne obcowanie z literaturą.
Całości dopełnią rysunki wykonane przez Martę Ciućkę, które mają nawiązywać do ilustracji z
książek dla najmłodszych.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

22 lutego, godz. 17.00
„Kobieta idealna” (spektakl)

Znakomita komedia pomyłek, pełna intryg i
zwrotów akcji, która na wesoło ukazuje rozterki
każdego z nas. Sekret, spisek, zmowa, oszustwo,
gierki, romans; jak się w tym wszystkim nie po-

gubić, skoro każdy ma coś do ukrycia? Wszyscy
grają przemyślane przez siebie role. Uleczyć
ich może tylko prawdziwa miłość, ale jak się
połapać, kto jest kim, żeby odpowiednio ulokować uczucia? Doskonała komedia o mieszaniu
ról damsko-męskich, o konieczności łączenia
sił i o znajdywaniu radości w małych rzeczach.
Niezrównany popis aktorski. Bezkonkurencyjna
wartka fabuła osadzona w naszej rzeczywistości.
Czy kobieta idealna istnieje? Świetna komedia,
ale chyba zbyt optymistyczna.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80/70 zł

23 lutego, godz. 17.00
„To tylko sex”
(monodram Olgi Bołądź)

Wielki przebój West Endu w opracowaniu artysty kabaretowego Szymona Jachimka —związanego z kabaretem Limo. Aktorka Olga Bołądź
z dużą dozą pikanterii i humoru przedstawi cenne rady i wskazówki. Reżyserem tej interaktywnej sztuki dla dorosłych jest Giovanni Castellanos — znany z wyreżyserowania hitu „BOEING,
BOEING”.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80/70 zł

28 lutego, godz. 18.00 i 20.15
„Kochanie wróciłem”

„Kochanie wróciłem” to znakomita komedia będąca swoistym lustrem, w którym w przerwach
pomiędzy wybuchami śmiechu przeglądamy
się my wszyscy — widzowie w teatrze i główni
aktorzy w naszym własnym życiu. Jest jeszcze
jedna, może najważniejsza bohaterka tej zabawnej sztuki – miłość. Ta, dla której i dzięki której żyjemy. Z głęboką wiarą, że choć „stara” – to
nie „zardzewieje”.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 95/85 zł

29 lutego, godz. 19.00
TRUSKAWKA #3: Johnny Trzy Palce
+ Ślad + Bluefaces (alternatywa)

Trzeci koncert w ramach Świdnickiego Przeglądu Muzycznego 2020! Prezentowane w tym
dniu gatunki rzadko goszczą na pierwszych
stronach gazet, ale lokalnych fanów z pewnością nie zabraknie. Pojawią się Bluefaces (cold
wave), Ślad (blues) oraz Johnny Trzy Palce (country).
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety 10 zł
(przedsprzedaż) / 15 zł (w dniu wydarzenia)

foto: SP 6

Chcą nauczać przy użyciu robotów

Współpraca rozpoczęła się od spotkania w Portugali szkolnych koordynatorów i dyrektorów
szkół.

Wspólnie będą opracowywać scenariusze lekcji i realizować je, wykorzystując roboty, co ma ułatwić przyswajanie
wiedzy przez uczniów. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy rozpoczęła realizację
projektu ”Evaluation of competencies in
Robotics Learning Scenarios”, który jest
finansowany ze środków programu Erasmus+.
Projekt jest międzynarodową współpracą szkół i polega na wprowadzeniu
długofalowych zmian, innowacji i dobrych
praktyk w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wzmocnienia rozwoju
kluczowych kompetencji. W projekcie, który będzie trwał przez trzy lata szkolne, biorą udział 4 szkoły: SP6 ze Świdnicy, Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro
Pereira da Silva z Portugalii, Osnovna Skola
Horvati z Chorwacji, 105 Dimotiko Scholio
Thessalonikis z Grecji. Wszystkie szkoły
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przez cały okres projektu będą wspólnie
opracowywać scenariusze lekcji, plany
pracy oraz projekty, które będą realizowane przy użyciu robotów edukacyjnych, co
natomiast uatrakcyjni lekcje i pozwoli szybciej przyswoić uczniom wiedzę np.: tabliczkę mnożenia, słówka, wzory, daty.
Współpraca rozpoczęła się od spotkania w Portugali szkolnych koordynatorów i
dyrektorów szkół. W ciągu trwającego 5 dni
spotkania dopracowano harmonogram na
najbliższe pół roku, każdy przedstawił swoją
szkołę i obowiązujący system edukacji. Nauczyciele wzięli również udział w warsztatach prowadzonych przez pracownicę Uniwersytetu Lizbońskiego, która wyjaśniła, jak
konstruować międzyprzedmiotowe projekty edukacyjne z wykorzystaniem robotów.
Spotkanie było również doskonałą okazją
do wymiany swoich doświadczeń oraz porównania swoich metod pracy.
Oprac. ak

5 marca 2020, godz. 10
XXV Dolnośląski Konkurs
Recytatorski „Pegazik”
(eliminacje miejskie)

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
Eliminacje Miejskie XXV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” dla
uczniów szkół podstawowych w kategoriach
„Młodsi” i „Starsi”. To prawdziwe święto słowa i
okazja dla dzieci i młodzieży do spróbowania
swoich sił w zmierzeniu się z tą niełatwą materią.
sala lustrzana ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny
5 marca, godz. 19.00
Świdnickie Noce Jazzowe: Chris Jarrett
Chris Jarrett w trakcie koncertów zachwyca
wirtuozerią i techniczną sprawnością. Łączy z
ogromną lekkością jazzową improwizację oraz
abstrakcyjne formy z lirycznymi i często romantycznymi zarysami klasycznych melodii. Kompozycje, jakie Chris prezentuje, mają zwięzłą
formę, zachwycają intensywnością i mnogością
detali, przechodząc płynnie od abstrakcji do
konkretnych melodii i akordów.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 40/30 zł
(w dniu wydarzenia 50/40 zł)

7 marca, godz. 18.00
„Miłosna Osiecka”
— recital Katarzyny Żak

Liryczna, romantyczna, nostalgiczna. Po prostu
miłosna. Taka jest najnowsza płyta Katarzyny
Żak. Aktorka, która ma już na swoim koncie dwie
płyty, tym razem sięgnęła po Osiecką. Płytę zatytułowała „Miłosna Osiecka”. - Wszystkie teksty o miłości, bo przecież nikt tak pięknie o niej
nie pisał jak Agnieszka Osiecka. Miłość była dla
Agnieszki najważniejsza. Chyba i ja jestem już w
takim momencie życia, kiedy na pewno wiem,
że to miłości pragniemy najbardziej – mówi Katarzyna Żak o swojej fascynacji.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 35/25 zł
(w dniu wydarzenia 45/35 zł)

8 marca, godz. 17.00
„Ja jestem Żyd z Wesela”
(monodram Zbigniewa Walerysia)

Wielokrotnie nagradzany monodram Zbigniewa Walerysia to rzecz o karczmarzu z Bronowic Małych, Hirszu Singerze – pierwowzorze
Żyda z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
Autor, umieszczając Singera w swoim dramacie, na stałe wpisał go do literatury polskiej.
Zresztą, jak się później okazało, ze szkodą dla
swego bohatera. Z literackim wizerunkiem
karczmarza prawdziwy Singer nie mógł się
bowiem pogodzić, a jego życie zamieniło się
w dramat. Zdruzgotany ingerencją we własny
los, Singer skończył marnie – rozwiódł się z
żoną, rozstał z córką Pepką, której nowy image
Racheli bardzo się spodobał, a na koniec zmarł
w domu starców…
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 25 zł (w
dniu wydarzenia 35 zł)

10 marca, godz. 18.00
Trio Boffelli Quartet

Trio Boffelli Quartet zaprasza na niezwykłą
podróż po Italii! Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze włoskie utwory („Volare”,
„Quando quando”, „Un Italiano Vero”), a także
utwory z festiwalu San Remo z lat 50′, 60′ i 70′.
Niezwykły koncert, który oprócz wspaniałej
muzyki dostarczy widzom wielu emocji, chwil
wzruszeń, ale przede wszystkim dobrej zabawy.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 50 zł

11-12 marca, godz. 10.00
XXV Dolnośląski Konkurs
Recytatorski „Pegazik”
(eliminacje powiatowe)

11 marca: eliminacje powiatowe kat. „Młodsi”
12 marca: eliminacje powiatowe kat. „Starsi”
sala lustrzana ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

14 marca, godz. 19.00
Truskawka #4: Iluminator + Luna
Park + DSW (pop/funk)

Czwarty koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Prawdopodobnie najbardziej melodyjny i porywający do
tańca wieczór w całej tegorocznej serii.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety 10 zł
(przedsprzedaż) / 15 zł (w dniu wydarzenia)

15 marca, godz. 18.00
Gala Wiedeńska

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów związanych z muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych
operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Noc w Wenecji”.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 75 zł

20 marca, godz. 18.00
„Cudowna terapia
- komedia terapeutyczna”

Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach. Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy inną
propozycję! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a w zamian aplikujemy troje znakomitych
aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą inscenizację komedii austriackiego dramatopisarza Daniela Glattauera „Cudowna terapia”.
Widzów czekają błyskotliwe dialogi, zabawne
życiowe sytuacje i trzy wspaniałe kreacje aktorskie.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80/70 zł

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Relpol S. A. wspiera
ZSB-E w Świdnicy
4 nowe stanowiska do pracowni
elektrycznej w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych ufundowała firma
Relpol S.A.
Relpol S.A. jest znanym europejskim
producentem
przekaźników,
działającym w branży od 1958 roku.
Produkty Relpol S.A. stosowane są w
obszarach: automatyka przemysłowa i energetyczna, energoelektronika,
elektronika przemysłowa i użytkowa,
telekomunikacja, AGD i innych.
7
lutego
firma
przekazała
świdnickiej szkole cztery stanowiska
pomiarowe wyposażone w swoje produkty, które wzbogacą proces edukacyjny na kierunku technik elektryk.
Nowe stanowiska pomiarowe już po feriach zostaną uruchomione w pracowni
elektrycznej.
Oprac. ak

foto: ZSBE

21 lutego
Forum Teatrów Niezależnych
„Transformacje” (dzień 2)

Uczniowie już po feriach będą korzystać z
nowych stanowisk pomiarowych.

sport

Brązowe medalistki
ze Świdnicy!

foto: D. Gębala

Przez cały sezon prezentowały wysoką formę co przełożyło się na wywalczenie brązowego medalu w ramach Ligi Dolnego Śląska. Kadetki Polonii Świdnica odebrały zasłużone
nagrody. Jednak to nie koniec występów podopiecznych trenera Macieja Leńskiego. Biało-zielone już niedługo zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski!

W decydującej fazie sezonu w pokonanym polu pozostawiły rywalki z
Kłodzka, Brzegu Dolnego czy Jelcza-Laskowic. Lepsze okazały się jedynie
dwie drużyny z Wrocławia. Dzięki temu
podopieczne Macieja Leńskiego zapewniły sobie kwalifikację do gry na
szczeblu centralnym. Obecnie świdniczanki czekają na komunikat ze strony
Polskiego Związku Piłki Siatkowej kiedy i z kim zmierzą się w ćwierćfinale
Mistrzostw Polski.
W ceremonii, która odbyła się we
wtorek 18 lutego uczestniczyli między innymi wiceprezes Dolnośląskiego
Związku Piłki Siatkowej Stanisław Łopaciński, wiceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło, kierownik Biura Sportu i
Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy Radosław Werner oraz prezes firmy
PAFAL Marek Gruszyński.
Brązowe medale wywalczyły: Julia Baścik, Małgorzata Byczek, Wiktoria
Dybciak, Kinga Fąfara, Martyna Gaik,
Kamila Gałecka, Luiza Halkowicz, Julia Huzar, Nina Jarosz, Nina Jasiecka,
Klaudia Kamińska, Kinga Kaszuba, Julia
Krasoń, Klaudia Malinowska, Alicja Maliszewska, Anna Mieczkowska, Amelia
Pieszczoch, Zuzanna Rut (kapitan zespołu), Maja Szarzyńska, Aleksandra
Sypko. Trenerem zespołu jest Maciej
Leński.
Daniel Gębala

Najlepsi z najlepszych zmierzą się w Świdnicy!

foto: D. Gębala

Swoje nieprzeciętne umiejętności
zaprezentuje kilkuset czołowych fighterów z Polski i zagranicy. Wielkimi
krokami zbliżają się Międzynarodowe
Otwarte Mistrzostwa WKA 2020, które
w dniach 20-21 marca odbędą się w
hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.
–W imprezie weźmie udział bardzo
dużo klubów z Polski i zagranicy. Łącznie
wystartuje przeszło 400 fighterów. Jak co
roku odwiedzi nas mocna i liczna reprezentacja Ukrainy (około 100 zawodników).
Zawody będą się odbywać na trzech matach i ringu. Swoje umiejętności zaprezentują zawodnicy w naprawdę zróżnicowanym wieku. Począwszy od najmłodszych
5-letnich adeptów sztuk walki, aż po weteranów plus 40. Proszę nas śledzić na
stronach społecznościowych Fanpage Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski, WKA
Polska, WKA Word , WFMC. Będą się tam
pojawiać nowe informacje. Gościem Honorowym mistrzostw będzie utytułowany
zawodnik Dominik Zadora. Impreza nie
mogła by się odbyć bez wsparcia Świdnicy i pani prezydent Beaty Moskal–Słaniewskiej za co bardzo dziękujemy. Tradycyjnie już naszej imprezie będzie przyświecał również cel charytatywny. Wstęp
na zawody będzie wolny. Serdecznie zapraszamy! – opowiada organizator Arkadiusz Kaczmarek z Fighter Klub Kaczmarek Grodowski.
Daniel Gębala

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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1 marca Tropem Wilczym

1. SP 8 30 pkt
2. NSP Bliżej Dziecka 29 pkt
3. SP 1 28 pkt
4. SP Społeczna 25 pkt
5. SP 6 19 pkt
6. SP 105 17 pkt
7. SP 2 16 pkt
8. SP 315 16 pkt
9. SP 4 13 pkt

Daniel Gębala
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Oprac.

W swoim przedostatnim spotkaniu
przed własną publicznością w sezonie
2019/2020 IgnerHome Polonia Świdnica pokonała w niedzielny wieczór
Chrobrego XXI Kłodzko 89:76.
Przypomnijmy, że IgnerHome Polonia w drugim etapie sezonu rywalizuje
o miejsca 9-15. Podopieczni trenera Jarosława Moczulskiego po zwycięstwie
nad Chrobrym legitymują się bilansem
pięciu zwycięstw i czterech porażek. W
niedzielę 23 lutego (godz. 17:00) świdniczanie po raz ostatni zagrają na własnym
parkiecie. Do hali sportowej im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno zawita wówczas
drużyna MKS-u Basket Szczawno Zdrój.
IgnerHome Polonia Świdnica –
Chrobry XXI Kłodzko 89:76
(19:12, 17:31, 23:15, 30:18)

IgnerHome: Kostek 29, Sieńko 18, Słobodzian
16, Ozga 9, Soboń 8, Biernat 7, Kaczmarczyk 2,
Połeć, Cisek, Hałdaś
Pozostałe wyniki 4. kolejki:
▪ MKS Basket Szczawno Zdrój – ZZKK Orzeł
Ziębice 102:78
▪ PGE Turów Zgorzelec – KS Basket Legnica
70:89

foto: D. Gębala

Dużo sportowych emocji dostarczyła rywalizacja podczas czwartej
edycji Olimpiady na Lodzie, która odbyła się w czwartek 6 lutego na tafli
świdnickiego lodowiska. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji i dogrywce najlepsi okazali się reprezentanci
SP 8. Tradycyjnie już organizatorem
imprezy była Szkoła Podstawowa nr
2 im. Polskich Olimpijczyków.
Do rywalizacji przystąpiło dziewięć
reprezentacji świdnickich podstawówek. Pięcioosobowe zespoły musiały
się wykazać sprytem, zespołowością i
dobrą jazdą na łyżwach. Ich poczynania obserwowali i oceniali organizatorzy imprezy nauczyciele wychowania
fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków Joanna Pijanowska oraz Mariusz Kuc. Po pięciu
konkurencjach i dodatkowych trzech
punktach przyznanych za żywiołowy
doping własnych kibiców mieliśmy remis. SP 8 i SP Bliżej Dziecka zgromadziły taką samą liczbę punktów. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej minimalnie lepsi okazali
się reprezentacji z SP 8 i to oni ostatecznie zajęli pierwsze miejsce. Pamiątkowe puchary i drobne upominki wręczyli
wiceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im Polskich Olimpijczyków Alicja Matysik. Bezpośrednio po Olimpiadzie dzieci
wzięły udział w treningu curlingu, który
poprowadził reprezentant Polski w tej
dyscyplinie, Bartosz Łobaza.

dzie uroczysta msza święta w kościele
pw. świętego Andrzeja Boboli. Początek o
godzinie 10.30. Impreza ma charakter rekreacyjny i patriotyczny, głównym celem
jest przekazanie treści historycznych oraz
popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono świętem państwowym – Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia jest: Fundacja
Wolność i Demokracja oraz Świdnickie
Stowarzyszenie Patriotyczne. Partnerami: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo
Powiatowe w Świdnicy, Urząd Gminy
Świdnica, Komenda Hufca ZHP Świdnica
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, III
LO w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica,
Związki Kombatanckie i Żołnierskie, firma
UNITRON.

Pewne zwycięstwo
świdnickich koszykarzy

Daniel Gębala

Odjechali rywalom
Od zwycięstwa rozpoczęła nowy sezon startów ekipa Kryształ Rally Team.
Świdniczanie triumfowali w 3. Rajdzie
PGP Bazalt – pierwszej rundzie Szuter
Cup 2020. Załoga była bezkonkurencyj-

na w swojej klasie i objęła prowadzenie
w klasyfikacji generalnej cyklu.
W niedzielę 2 lutego w okolicach Złotoryi odbył się 3. Rajd PGP Bazalt będący
pierwszą rundą cyklu Szuter Cup 2020,
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Ósemka
triumfuje na lodzie
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Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji po
raz ósmy w Polsce, a szósty w Świdnicy odbędzie się „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bieg zaplanowano na niedzielę, 1 marca. Impreza odbędzie się na trasach wokół
zalewu Witoszówka.
Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i zapisy do biegu przyjmowane
będą w dniu imprezy od godziny 10.00 w
Biurze Zawodów w bosmanacie. Pierwszych 350 osób otrzyma pakiety startowe
z pamiątkową koszulką, a na mecie medal. Start zaplanowano na godzinę 12.00.
Do pokonania będzie dystans 1963 metrów. Na mecie dla uczestników przewidziano poczęstunek: harcerską zupę i gorącą herbatę. Program artystyczny przygotuje młodzież z Młodzieżowego Domu
Kultury. Wydarzeniem dodatkowym bę-

w którym swój sezon zainaugurowali rajdowcy ze Świdnicy. Na zawodników czekały trzy pętle rajdu, a w każdej z nich trzy
odcinki przygotowane specjalne w 100%
po luźnej nawierzchni. Na prawym fotelu
drugiego z braci Trybus zastąpił również
Świdniczanin – Jan Wygachiewicz, który
będzie również obecny na pozostałych
szutrowych rajdach cyklu. Świdnicka załoga zwyciężyła rajd w swojej klasie i objęła prowadzenie w klasyfikacji. – Sezon
rajdowy 2020 rozpoczęliśmy w tym roku od
zmagań na szutrach. Nocne opady deszczu
zgotowały nam arcytrudne warunki, bardzo
śliską nawierzchnię oraz bardzo dużo głębokich kałuż. Początek rajdu był dla nas
trochę pechowy. Przed pierwszą pętlą uciekające powietrze z opony, a następnie silnik
pracujący na trzech cylindrach. Wszystkie usterki szybko usunęliśmy i dobrym
tempem dotarliśmy do mety zdobywając
pierwsze miejsce w klasie 1. – relacjonuje Krzysztof Trybus. – Teraz wracamy do
kompletowania budżetu i poszukiwaniu nowych sponsorów by dokończyć odbudowę
naszej uszkodzonej rajdówki by w sezonie
2020 ponownie zdobyć tytuł Mistrzów Dolnego Śląska. – dodaje świdniczanin.
Daniel Gębala

sport

Na siedmiu kolejnych zwycięstwach
zakończyła się kapitalna seria Szarych
Wilków. Dość niespodziewanie świdniczanie we własnej hali zostali zatrzymani przez Moto Jelcza Oława i wybranego
zawodnikiem meczu bramkarza gości
Krzysztofa Muszaka. Po zaciętym spotkaniu rywale wygrali 29:28 (13:14).
Spoglądając na tabelę, zdecydowanym faworytem był ŚKPR, ale papierowe
kalkulacje zweryfikowało boisko. Tym
razem młodość musiała ustąpić pola
doświadczeniu – w prowadzonym przez
dobrze wspominanego w Świdnicy trenera Krzysztofa Mistaka jest kilku otrzaskanych na ligowych parkietach graczy,
którzy potrafili zachować zimne głowy
w decydujących momentach. Drużyna z
Oławy przez pełną godzinę grała bardzo
spokojnie i konsekwentnie. Maksymalnie
zwalniała grę w ofensywie, ale i szybko
wracała do obrony, czym mocno zredukowała atuty lubujących się w szalonym
tempie gry Szarych Wilków.
W pierwszej części ŚKPR kontrolował wynik, ale nie potrafił odskoczyć
na większą liczbę bramek. Z jednej

strony były własne błędy, z drugiej goście dobrze bronili, a w bramce bardzo
dobrze spisywał się Krzysztof Muszak.
Po zmianie stron wciąż trwała zażarta
walka. Kłopoty świdniczan zaczęły się
mniej więcej po kwadransie. W 42. minucie po rzucie Dawida Jankowskiego
ŚKPR wyszedł na prowadzenie 22:19.
Potem jednak cztery bramki z rzędu
rzucili oławianie i na tablicy pojawił się
rezultat 23:22 na korzyść rywali. W 52.
minucie do remisu 25:25 doprowadził
Adam Chmiel, ale goście odpowiedzieli aż trzema bramkami. W ostatnich minutach świdniczanie robili co w
ich mocy, aby przynajmniej wyszarpać
remis i przedłużyć rywalizację do konkursu rzutów karnych. Była na to realna
szansa, ale w szalonym pościgu gracze trenera Krzysztofa Terebuna nie
ustrzegli się błędów i ostatecznie Moto
Jelcz obronił minimalną przewagę. Co
ciekawe swój mecz niespodziewanie
przegrał też trzeci w tabeli GOKiS Kąty
Wrocławskie i właśnie z tym przeciwnikiem zmierzą się Szare Wilki w następnej kolejce. Zapowiada się pasjonujący

Magdalena Sadowska
odchodzi z Polonii Świdnica
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Niespodziewane potknięcie
Szarych Wilków

pojedynek, w którym obie strony będą
chciały wrócić na zwycięską ścieżkę.
ŚKPR Świdnica – Moto Jelcz Oława
28:29 (14:13)

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Olichwer 1 –
Chmiel 9, Jankowski 3, Borowski 3, Pęczar 3,
Dębowczyk 2, Etel 2, Wołodkiewicz 2, Starosta
2, Pęczar 2, Redko 2, Bal, K. Stadnik
ŚKPR Świdnica

Julia ponownie pojedzie
na zgrupowanie!
U-14, które odbędzie się w dniach 1-7
marca w Twardogórze. Akcja szkoleniowa stanowi jeden z etapów przygotowania zespołu do turnieju kwalifikacyjnego
do Mistrzostw Europy. Harmonijny rozwój siatkarki nie umyka uwadze władzą
PZPS-u. Dla Julii jest to już szóste powołanie do kadry U-14!
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Po raz kolejny utalentowana siatkarka świdnickiej Polonii znalazła
uznanie w oczach selekcjonera kadry
U-14! Julia Krasoń otrzymała powołanie, które na początku marca odbędzie
się w Twardogórze.
Julia Krasoń została powołana przez
trenera kadry na zgrupowanie organizowane w ramach programu Kadra Polski

foto: D. Gębala

w barwach VFB Suhl. Na koniec sportowej kariery wróciła do swojego macierzystego klubu Polonii Świdnica. To także
w Świdnicy stawiała swoje pierwsze kroki
jako trener. Z powodzeniem prowadziła
kadetki oraz juniorki. Na początku w zespole seniorskim pełniła funkcję asystenta Mateusza Dąbrowskiego by następnie
od sezonu 2018/2019 zostać pierwszym
trenerem. Seniorki MKS-u Polonii Świdnica w tegorocznej kampanii nie radzą sobie
najlepiej. Zespół oparty przede wszystkim
na młodych i niedoświadczonych zawodniczkach jest jedyną drużyną w stawce II-ligowców bez zwycięstwa. Biało-zielone
czeka bardzo trudna batalia o utrzymanie
na tym szczeblu rozgrywek.
Daniel Gębala

reklama

Tuż przed decydującą częścią sezonu doszło do zmiany na ławce trenerskiej świdnickich siatkarek. Dotychczasowa trenerka Magdalena Sadowska odchodzi z klubu.
Informację potwierdza prezes świdnickiego klubu Grażyna Działowska: –W
poniedziałek 17 lutego Magdalena Sadowska złożyła pisemną rezygnację. W związku
z tym funkcję trenera zespołu seniorskiego
będzie pełnił Maciej Romaniszyn przy pomocy Wojciecha Ząbka. Przypomnijmy,
że Magdalena Sadowska to 13-krotna reprezentantka Polski (1999-2000). Największe sukcesy klubowe święciła w barwach
MKS-u Dąbrowa Górnicza z którym zdobyła srebrny i brązowy medal Mistrzostw
Polski. Występowała także w Niemczech
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ODZYSKAJ
PROWIZJĘ
Z BANKU!

AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGENA
ul. Kazimierza Odnowiciela 1
58-100 Świdnica

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

SPŁACIŁEŚ WCZEŚNIEJ KREDYT?
MASZ KREDYT KONSOLIDACYJNY?

MECHANIK
SAMOCHODOWY

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE

BEZPŁATNA KONSULTACJA
ZADZWOŃ 570 660 255

Wymagania:
• wykształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
min. zawodowe
• doświadczenie w pracy na tym stanowisku

KANCELARIA FINANSOWA
DLA BIZNESU sp. z o.o.

Świdnica

| 21.02-5.03.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

telefoniczny: 74 856 33 97 lub e-mail: kadry@vw-swidnica.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

reklama

REPREZENTACJA PRAWNA I PORADY PRAWNE,
BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO KREDYTOWE
I BIZNESOWE, UBEZPIECZENIA, NIERUCHOWMOŚCI,
20

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• szkolenia
• atrakcyjne wynagrodzenie

ODDZIAŁ DZIERŻONIÓW
OSIEDLE ZŁOTE 5
tel. 570 660 255

reklama

ODDZIAŁ ŚWIDNICA
ul. KOMUNARDÓW 20
tel. 570 660 255

