Nowe stawki za wywóz odpadów

Wanda Śliwowska: książki to mój nałóg
Zaimponowała
ogromną wiedzą,
wygrywając
jeden z odcinków
kultowego
teleturnieju „Jeden
z Dziesięciu”. Wanda
Śliwowska wiedzę
czerpie z książek.
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Decyzją Rady Miejskiej,
1 kwietnia wzrosną
stawki za odbiór
śmieci. Uchwała, która
została podjęta na
sesji 28 lutego, to efekt
rządowej nowelizacji
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach.
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Trzy propozycje pomników.

foto: D. Gębala

Mieszkańcy mogą
wyrażać swoje opinie

str. 8-9
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Księcia Bolka Świdnickiego czy pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – ruszyły
konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy mogą wskazać jedną z propozycji zagospodarowania skweru im.
Lecha Kaczyńskiego lub przedstawić inny pomysł. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem ankiet, która m.in. znajduje
się wewnątrz numeru.
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Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świdnicy

ma już prawie 1,5 tys. członków
Jeżdżą na wspólne wczasy i wycieczki, spotykają się i pomagają nawzajem. Regularnie
dołączają do nich kolejni członkowie. Świdnicki Oddział Związku Emerytów i Rencistów liczy prawie 1,5 tysiąca członków. Wśród 23 oddziałów w okręgu dolnośląskim, zajmuje II
miejsce, tuż po Jeleniej Górze.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Związek Emerytów i Rencistów
Zarząd Rejonowy w Świdnicy liczy dokładnie 1 tys. 465 osób. Należą do niego nie tylko świdniczanie, mieszkańcy

okolicznych miejscowości, ale także
Wrocławia, Jeleniej Góry. Na liście są
również Polacy na stałe mieszkający
w Niemczech. - Zapisując się do nas,

mówią, że to zaszczyt należeć do naszego super prowadzonego związku –
mówi Janina Sawicka, przewodnicząca
świdnickiego oddziału. Janina Sawicka

Członkowie świdnickiego oddziału związku
corocznie spotykają się na wspólnym spotkaniu opłatkowym

została wybrana na to stanowisko 21
marca 2016 r. po karnym zwolnieniu
poprzedniego zarządu przez Zarząd
Okręgowy w Wałbrzychu. - Do naszego
związku zapisuje się bardzo dużo osób.
Chcą oni jeździć na wczasy, biesiady,
zabawy, wycieczki, rejsy statkiem, które
organizujemy. Te wyjazdy nie zawsze są
dedykowane tylko dla naszych członków. Współpracujemy z różnymi osobami i organizacjami. Ostatnio na rejs statkiem zabraliśmy 50 emerytów z Klubu
Seniora na osiedlu Młodych i SENIOR
WIGOR – Dom Dziennego Pobytu, którzy często korzystają z naszych wyjazdów - opowiada Janina Sawicka.
Statutowym zadaniem związku jest
aktywizacja seniorów. Dlatego organizowane są wycieczki, zabawy, wczasy
i wyjścia do teatrów. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem. - Wszystkie wczasy organizuję sama, nie korzystam z pomocy pośredników. Dlatego są
tańsze, w dobrych lokalizacjach i z pełną ofertą np. zabiegów. Wszystkie wczasy są z dojazdami, co jest bardzo ważne
dla ludzi starszych. Mamy podpisane
umowy o współpracy w trzech miejscowościach nad morzem, na Mazurach i w
górach. W 2016 r. wyjechało 590 ludzi, w
2017 r. – 752, w roku 2018 – 850, w 2019 –
900 – mówi Janina Sawicka.
Związek utrzymuje się w całości
ze składek członkowskich, choć prawie połowa członków nie opłaca ich,
mimo że korzysta z wyjazdów oraz pomocy sponsorów. Świdnicki oddział ma
swoją siedzibę w Centrum Organizacji
Pozarządowej przy ul. Długiej. Czynny
jest we wtorki, środy, czwartki w godz.
od 10.00 do 13.00. - Cieszę się, że moją
pracą mogę pomóc ludziom starszym,
wielokrotnie bardzo schorowanym. To
budujące, widzieć, że praca naszego
związku nie idzie na marne i widać jej
efekty – podsumowuje Janina Sawicka. Dodatkowe informacje o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej związku www.pzerii.powiat.
swidnica.pl.
Ak

Miasto wspiera aktywnych mieszkańców
Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicy
mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej.
Zakres działań w ramach tego przedsięwzięcia nie może wychodzić poza
zadania gminy, a są nimi m.in.: budowa lub
remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury
będących własnością gminy; działalność
charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz
mniejszości narodowych; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i
wychowanie; działalność w sferze kultury
fizycznej i turystyki.
Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że mieszkańcy
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zgłaszają wnioski w sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich także
aktywny udział. Poza dobrym pomysłem
grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy.
Może być on rzeczowy, bądź w formie
prac społecznych. Wniosek może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, jak
i organizacja pozarządowa. W ubiegłym
roku dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej dofinansowano m.in. imprezę
rekreacyjno-sportową pn. „Orientuj się w
Świdnicy”, czyli organizację zajęć szkoleniowych z zakresu biegów na orientację dla dzieci ze szkół podstawowych,
a także „Sportowe wakacje”, czyli m.in.
organizacje pięciu turniejów piłkarskich
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

dla najmłodszych świdniczan i wyjazd
ponad 50 dzieci do Lubina na mecz polskiej Ekstraklasy.
- Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak
największy wpływ na miasto, dlatego zachęcamy do składania wniosków w ramach
inicjatywy lokalnej. To doskonała okazja dla
aktywnych ludzi z pomysłem na jego realizację. Takie działania integrują lokalną
społeczność i budują więzi międzyludzkie
– mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko złożyć wniosek - dostarczyć go
w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego
w Świdnicy lub w formie elektronicznej
na adres k.werecki@um.swidnica.pl, przy
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czym wniosek ten musi być opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do projektu składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób
wchodzących w skład grupy, w imieniu
której wniosek jest składany.
Dalszą analizą wniosków pod względem formalnym zajmą się urzędnicy. Następnie będą one oceniane zgodnie z
kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę
punktów zostaną skierowane do realizacji.
Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Krystian Werecki, pełnomocnik
prezydenta ds. aktywności obywatelskiej, w
pok. 1b Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz
pod nr tel. 74/856 29 64.
Oprac.
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Ponad 600 nowych dawców
odpowiedziało na apel

porcja informacji
na

foto: A. Komaniecka
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Przez 4 dni, od 27 lutego do 1 marca w siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu świdnickiego,
m.in. w szpitalu Latawiec, można było zarejestrować się w banku dawców.

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. Do rejestracji niezbędny jest dokument tożsamości z nr
PESEL.

reklama

Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze się zarejestrować, nic straconego. Na stronie
Fundacji DKMS można zamówić pakiet
rejestracyjny i wpisać się na listę dawców, wysyłając dane pocztą. 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
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Ogromnym sukcesem zakończyła
się akcja „Świdnica kontra białaczka –
pomóż Monice i Innym!”, prowadzonej
na terenie Świdnicy i okolic. 602 osoby
zarejestrowały się w banku dawców
szpiku kostnego.
Przypomnijmy, akcję we współpracy z Fundacją DKMS zorganizowali
rodzina i przyjaciele 37-letniej Moniki,
mieszkanki Grodziszcza (gmina Świdnica). Rok temu u kobiety wykryto białaczkę. Jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego. Dlatego rodzina i przyjaciele zaczęli działać. Przez 4
dni, od 27 lutego do 1 marca w siedmiu
lokalizacjach na terenie powiatu świdnickiego, w szpitalu Latawiec, w sklepach Intermarche w Świdnicy i Strzegomiu, Galerii Świdnickiej oraz parafiach
w Lutomi Dolnej i Grodziszczu, można
było zarejestrować się w banku dawców
komórek macierzystych. Akcja spotkała
się z ogromnym odzewem. W rezultacie
lista potencjalnych dawców zwiększyła
się o 602 osoby.
Inicjatorką całej akcji była 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. Zarejestruj się
jako potencjalny dawca. Podziel się sobą.
Wierzę, że jesteś czyimś aniołem! – przekonuje Beata Napart.
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naszych obiektów. Nie oceniam tych ludzi,
szanuję ich, ale wiemy, że często bezdomność jest ich świadomym wyborem. Ten
regulamin jest doskonałym narzędziem
dla Straży Miejskiej, takie regulaminy obowiązują w wielu miastach – mówiła radna
Magdalena Rumiancew-Wróblewska.

Uchwalono regulamin dworca.

foto: Straż Miejska

„To narzędzie do walki
z bezdomnymi”

Problem przebywania na dworcu osób bezdomnych istnieje od dawna. - Zawsze oferujemy
tym ludziom pomoc, ściągamy pracowników MOPS, próbując nakłonić do przyjęcia pomocy,
ale nie zawsze chcą ją przyjąć. To nie jest tak, że chcemy wypędzić te osoby, nie dając im alternatywy. Alternatywa jest, ale mamy świadomość, że często jest to ich wybór – mówi Edward
Świątkowski, kierownik działu prewencji świdnickiej Straży Miejskiej.

Obecność bezdomnych na świdnickim dworcu to problem, z jakim od
dawna mierzą się służby i samorząd.
Dotychczas brakowało narzędzi, by
móc wyprosić takie osoby z obiektu.
Rozwiązaniem problemu ma być regulamin dworca, przyjęty przez radnych
jednogłośnie podczas sesji 28 lutego.

Problem przebywania na dworcu
osób utrudniających oczekiwanie pasażerom istnieje od dawna. Dotychczas,
jeśli osoba bezdomna nie wszczynała
awantur i nie niszczyła mienia, nie mogła
być wyproszona z obiektu. Nawet wówczas, gdy spała na ławce w poczekalni,
czy jej stan higieny pozostawiał wiele do

Brakowało narzędzi prawnych

czynienia. - Takie regulaminy obowiązują w wielu obiektach w Polsce. Centrum
Przesiadkowe nie jest własnością PKP.
Jest obiektem użyteczności publicznej,
który miasto przejęło od Polskich Kolei
Państwowych i ze wsparciem środków zewnętrznych wyremontowało za kilkanaście milionów złotych. Złych doświadczeń
mamy niestety bardzo dużo. Ta uchwała
jest niezbędna, by przywrócić dworcowi
należny status – poczekalni. Z dworca
korzystają nie tylko pasażerowie, ale tez
klienci restauracji, której lokal wynajmujemy. W tej chwili mamy problem. Zdarzyły
się sytuacje, że były powyrywane klamki,
kontakty w toaletach. Trudno tam czasem
wejść. Po to jest regulamin, by straż mogła podejmować interwencje. Bardzo często w ciągu dnia na dworcu jest sypialnia.
Nie wszyscy siedzą na ławkach, siedzą na
parapetach, na podłodze. Ten obiekt ma
ogromny potencjał pod warunkiem, że
będzie dobrze wykorzystany. Proszę przypomnieć sobie sytuacje, kiedy na dworcu
były wystawy prac dzieci, czy koncerty
bachowskie – tłumaczyła Alicja Masny,
dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego.

Jest problem

Radni nie mieli wątpliwości, że regulamin należy wprowadzić. - Wprowadzenie tego regulaminu jednym się podoba,
inni go krytykują. Paradoksem jest to, że
posiadając schronisko, mamy coraz więcej bezdomnych. Dzieje się tak, ponieważ
gminy wysyłają do naszego schroniska
swoich bezdomnych, płacąc za nich, tyle
że te osoby po jakimś czasie opuszczają
schronisko i zostają u nas. Korzystają z

Na skalę problemu i brak narzędzi prawnych potrzebnych do podjęcia interwencji zwrócił uwagę Edward
Świątkowski, kierownik działu prewencji
świdnickiej Straży Miejskiej. – W Świdnicy
mamy ok 120 osób bezdomnych. Borykamy się z trzydziestoma osobami. Nie chcą
korzystać ze schroniska, sprawiają problemy. Ok. 70 proc. z nich to osoby spoza
Świdnicy. Nie przestrzegały regulaminu,
zostały wydalone ze schroniska. Mają
negatywny wpływ na wizerunek naszego
miasta wśród turystów. W 2019 podjęliśmy 156 interwencji skutkujących krokami
prawnymi, gdzie kierowano wnioski do
sądu, gdzie wzywano pogotowie. Interwencji typu zwrócenie uwagi, pouczenie,
jest bez liku. Nasi funkcjonariusze kontrolują obiekt kilka-kilkanaście dziennie.
Cały obszar jest monitorowany. Nie są
monitorowane toalety i tu dochodzi do
picia alkoholu, dewastacji. Ten rok zapowiada się jeszcze gorzej. Tylko do 25 lutego interwencji było 40. Straż Miejska na
równi z policją może interweniować, ale
nie możemy zabronić korzystania z dworca. Tymczasem ich wygląd, zapach, często pasożyty sprawiają, że korzystanie np.
z restauracji jest problematyczne. Zawsze
oferujemy tym ludziom pomoc, ściągamy
pracowników MOPS, próbując nakłonić
do przyjęcia pomocy, ale nie zawsze chcą
ją przyjąć. To nie jest tak, że chcemy wypędzić te osoby, nie dając im alternatywy.
Alternatywa jest, ale mamy świadomość,
że często jest to ich wybór - mówił.
Obiekcje radnych wzbudził jedynie
zapis w regulaminie o zakazie przebywania na dworcu „osób o niechlujnym
wyglądzie, brudnych lub o odrażającym
zapachu” Na wniosek radnej Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej zmieniono go na
„budzących powszechne poczucie dyskomfortu i nie akceptujących ogólnie
przyjętych norm społecznych”.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Agnieszka Komaniecka

Świdnica kolejny raz została
doceniona za podejście probiznesowe na forum ogólnopolskim – tym
razem została finalistą w konkursie
Serwisu Samorządowego Polskiej
Agencji Prasowej. Uroczysta gala
wręczenia nagród odbyła się w Warszawie, 26 lutego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Nagrodę odebrał
zastępca prezydenta miasta, Szymon Chojnowski.
Innowacyjne podejście w relacji
biznes-samorząd zostało dostrzeżone przez jurorów ogólnopolskiego
konkursu „Innowacyjny samorząd”,
którzy docenili politykę miasta we
wspieraniu przedsiębiorczości, budowaniu kompleksowej platformy
komunikacji i współpracy z przedsiębiorcami. Warto przypomnieć, że
w ostatnich latach miasto Świdnica
wprowadziło szereg działań, projektów i udogodnień dla firm, wśród nich:
▪ Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE) – warsztaty, szkolenia, konferencje, wymiana
informacji, pozyskiwanie partnerów
biznesowych,
▪ projekty polsko-czeskie z dotacjami UE, w tym zwłaszcza „Razem
dla biznesu” skierowany do małych i
średnich firm chcących współpracować z czeskimi partnerami,
▪ specjalna podstrona z aktual-
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nymi informacjami dla firm na stronie
urzędu miejskiego oraz newsletter,
▪ Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich – regularne spotkania z ekspertami ds. pozyskiwania
funduszy UE,
▪ „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” - współpraca szkół podstawowych i średnich z lokalnymi firmami w celu poznania lokalnego rynku
pracy, klasy patronackie i promowanie
kształcenia zawodowego, warsztaty
ekonomiczne,
▪ targi gospodarcze, konferencje i
szkolenia dla przedsiębiorstw ze Świdnicy i okolic w formule otwartej, zarówno wykładowej, jak i warsztatowej
(wspólnie z innymi podmiotami np. Petra Consulting, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego),
▪ otwarty geoportal dostępny na
stronie urzędu – konsekwentna rozbudowa systemu informacji przestrzennej
ułatwiającego dostęp do różnych informacji dla mieszkańców i firm, również jako narzędzia komunikacji urząd
– podmioty trzecie, jak i platformy integrującej pracę wydziałów UM,
▪ kontynuacja pakietu pomocy publicznej na rozwój i nowe inwestycje –
pomoc de minimis oraz pomoc regionalna,
▪ kreowanie i wspieranie wydarzeń,
oddolnych inicjatyw gospodarczych z

foto: UM Świdnica

Świdnicki „Innowacyjny samorząd”

26 lutego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju
nagrodę odebrał zastępca prezydenta miasta, Szymon Chojnowski.

zakresu zrównoważonego rozwoju,
ekologii i promocja marek lokalnych
np. Ekopiknik jako wydarzenie cykliczne.
- Dobra współpraca samorządu i
lokalnych firm to priorytet. Nie pierwszy raz Świdnica została doceniona
za działania probiznesowe i tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorstw. Konsekwentnie
prowadzona polityka gospodarcza w
ostatnich latach przynosi wymierne
efekty. Działamy kreatywnie i tworzymy nowoczesne rozwiązania możliwe
do realizacji w skali miasta średniej
wielkości. Intensywna i wieloletnia praca urzędników, urzędniczek naszego
magistratu przy wsparciu partnerów
biznesowych skutkuje konkretnymi
produktami made in Świdnica! Jesteśmy dumni, że efekty tej pracy są
zauważane i doceniane nie tylko lokalnie, ale i na forum ogólnopolskim
poprzez nagrody dla naszego miasta mówi Szymon Chojnowski, zastępca
prezydenta.
Udział w konkursie nie wiązał się
z ponoszeniem jakichkolwiek opłat
przez miasto. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rozwoju,
Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej.
Oprac. ak
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Ruszył remont ulic
Jarzębinowej i Wrzosowej
-9
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foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica
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ród³o mapy: OpenStreetMap.org
Dane kartograficzne: OpenStreetMap.org
a
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We wtorek, 3 marca rozpoczęła
się przebudowa ulic Jarzębinowej i
Wrzosowej w Świdnicy. Wyznaczono objazdy.
Mieszkańcom i podmiotom gospodarczym zapewniony zostanie, w
miarę postępu robót, dostęp do nieruchomości. Wartość prac to ponad
2 miliony 260 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów, które wybrane zostało w
ramach przetargu.
W pierwszej kolejności prace realizować będą gestorzy sieci.
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykona przebudowę sieci wodociągowej oraz w
części kolektora sanitarnego. Polska
Spółka Gazownictwa przebuduje
sieć gazową, a firma Tauron zlikwiduje napowietrzną sieć energetyczną. Tauron, w oparciu o porozumienie zawarte z miastem, zrealizuje na
własny koszt oświetlenie uliczne.
Po uporządkowaniu infrastruktury podziemnej rozpoczną się roboty drogowe. Ulice Jarzębinowa i
Wrzosowa przebudowane zostaną
na całej długości. Wymieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenie uliczne. Jezdnia
zyska nową nawierzchnię, modernizacji ulegną istniejące chodniki i
zjazdy. Wybudowane zostaną także
zatoki postojowe dla samochodów
osobowych.

Ulica Wrzosowa

foto: UM Świdnica

Świdniccy uczniowie na warsztatach
z doradztwa zawodowego

W zajęciach wzięło udział prawie 200 ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół podstawowych.

cje o nowych kierunkach kształcenia
i ofertach pracy. Rozwiązując specjalnie przygotowane testy, mogli poznać
swoje mocne strony i predyspozycje
zawodowe, co z pewnością ułatwi im
podejmowanie trafnych decyzji na dalszych etapach nauki i wyboru zawodu.
Prowadzący warsztaty doradca tłumaczył, że w Świdnicy warto nie tylko
mieszkać, ale także podjąć pracę, dlatego tak ważne jest zdobycie wykształcenia w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorcom.
W zajęciach, podzielonych na
cztery bloki tematyczne, wzięło udział
prawie 200 ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół podstawowych: SP 1, SP
2, SP4, SP6, SP8, SP105, SP 315, Szkoły
Społecznej, Szkoły „Bliżej Dziecka” oraz
Szkoły „Rzemieślnik”.

reklama

Jak planować swoją edukacyjną
i zawodową przyszłość? Jak wybrać
zawód odpowiedni do posiadanych
predyspozycji? Dlaczego praca odgrywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka i czemu warto poszukać
jej właśnie w Świdnicy? Odpowiedzi
na te pytania szukali uczestnicy tegorocznej edycji konkursu „Zalogowani
podczas warsztatów z doradztwa zawodowego.
W każdej szkole, która uczestniczy
w konkursie, odbyły się cztery dwugodzinne spotkania z profesjonalnym doradcą zawodowym. Uczniowie poznali
najszybciej rozwijające się gałęzie gospodarki oraz najnowsze trendy na krajowym i lokalnym rynku pracy, w tym
zawody, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Dowiedzieli się, gdzie
najłatwiej znaleźć aktualne informa-

oprac. ak
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Wanda Śliwowska:

książki to mój nałóg
Zaimponowała ogromną wiedzą,
wygrywając jeden z odcinków kultowego teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”.
Wanda Śliwowska na co dzień pracuje
w bibliotece Szkoły Podstawowej nr
105 w Świdnicy i jak sama przyznaje,
nie wyobraża sobie życia bez książek.
To z nich czerpie wiedzę i inspirację do
podróżowania.

Po sukcesie w „Jeden z Dziesięciu”, może czas na udział w innych teleturniejach?

Dlaczego zdecydowała się Pani
na udział w teleturnieju?

Przygotowywała się Pani specjalnie do udziału w programie?

- Tak od 50 lat (śmiech). Nauczyłam
się czytać w wieku 3 lat i od tej pory nie
przestaję. Lubię książki, lubię je mieć
przy sobie, lubię się nimi otaczać. W
moim przypadku jest to już chyba nałóg.
Nie mogę funkcjonować bez książki. W
torebce zawsze jakąś mam. Podczas zajęć w domu korzystam również z audiobooków nagranych na telefonie.

Ulubiony gatunek literatury?

- Nie mogę funkcjonować bez książki. W torebce zawsze jakąś mam. Jeśli mi się nie mieści w
torebce, trzymam ją w rękach – mówi Wanda Śliwowska.

rzy potrafią tak zmylić tropy, że na końcu okazuje się, że winowajcą jest jednak
ktoś inny. Jo Nesbø jest rewelacyjny.
Świetny język, świetnie rozbudowana
fabuła. Zawsze totalne zaskoczenie na
koniec. Moim ulubionym autorem kryminałów jest jednak Andrea Camilleri.
Fabuła zawsze rozgrywa się na Sycylii.
Komisarz Montalbano prowadzi sprawy
w sposób luzacki, a przy tym zawsze
je pyszne włoskie jedzenie: makarony,
ryby, owoce morza. W tych książkach
czuje się klimat południa, ciepło i te
zapachy. Świetnie się je czyta podczas
naszej polskiej zimy. Przenoszenie się na
Sycylię w tym czasie to dla mnie wspaniała sprawa.

W Pani teleturniejowej wizytówce możemy przeczytać, że
pani marzeniem jest wycieczka
do Nowej Zelandii.

- Dlatego, że jeszcze tam nie byłam! I
dlatego, że to właśnie tam kręcono tolkienowskiego Hobbita. W podróżach
uwielbiam nawiązania do literatury.
Mam na tym punkcie bzika. Londyn
zwiedzałam chodząc śladami Sherlocka
Holmesa. W zeszłym roku natomiast byliśmy na wakacjach w Krynicy Morskiej,
bo tam jest skwer poświęcony Joannie
Chmielewskiej, która jest moim literackim guru. Wiele jej życiowych mądrości
odnoszę do własnego życia.

Tradycja, kultura i sukces.
Mało kto wie, ale jest Pani autorem wyróżnionego pomysłu
na zagospodarowanie skweru
przy ul. Franciszkańskiej, gdzie
obecnie możemy podziwiać
gromadkę dzików otaczającą
pewną skrzynię.

- Skrzynia z książkami, owszem to był
mój pomysł. I pan Mazij twórczo go przekształcił, bo jego wizją były dziki. A ja wtedy o dzikach nie myślałam. Bo skoro rzeźba miała stać przy bibliotece, to musiały
być tam książki! Stąd pomysł ze skrzynią
i leżącymi na niej książkami, które mówią
o możliwościach rozwoju człowieka. Aby
każdy mógł sięgnąć do przeszłości, spojrzeć w przyszłość i móc dbać o teraźniejszość.
Daniel Gębala
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- Szczerze mówiąc, chyba nie mam takiego. Lubię kryminały. Ponoć jest to literatura pośledniego gatunku, ale ja tak
nie uważam. Czytanie powieści kryminalnych kształtuje myślenie, analizowanie faktów. Odczuwam dużą satysfakcję, gdy sama potrafię określić, kto jest
winien. Tym bardziej cenię autorów, któ-

foto: D. Gębala

- Mąż mnie namówił. Rodzina nie dawała mi spokoju. Gdy wspólnie oglądaliśmy program i odpowiedzi same cisnęły się na usta, wszyscy zachęcali mnie,
żebym spróbowała swoich sił. Dlatego
się zdecydowałam. Wysłałam formularz
zgłoszeniowy przez internet i dostałam
zaproszenie na eliminacje do Krakowa.
Dla mnie dodatkowym bonusem był
sam pobyt w mieście, które uwielbiam.
Przy okazji odwiedziłam „Damę z łasiczką”, kościół franciszkanów malowany
przez Wyspiańskiego, wystawę „Z szuflady Wisławy Szymborskiej”.

- Myślałam, że będę miała już spokój. Jednak rodzina, a także niektóre koleżanki w
szkole sugerują, że może powinnam spróbować swoich sił w „Milionerach”. Szczerze mówiąc nie znałam tego teleturnieju
wcześniej. Faktycznie w ostatnim czasie
obejrzałam kilka odcinków, ale jego forma
nie do końca mnie przekonuje. To trochę
telewizyjny show. Tam stawiają na emocje
i napięcie. Pytają o dziwaczne ciekawostki.
W „Jeden z Dziesięciu” liczy się po prostu
wiedza. Wiesz albo nie wiesz. Jednak wydaje mi się, że zakres wiedzy potrzebny do
udziału w takim teleturnieju jak ten daje po
prostu dobre liceum. Większość pytań, które tam padają, oczywiście z wyjątkiem tych
z współczesności, to ogólne wykształcenie
maturzysty. W szkole średniej wymagano
od nas wiedzy z wszystkich dziedzin. Później, gdy poszłam na dość wąsko specjalistyczne studia z zakresu bibliotekoznawstwa, nikt nie oczekiwał ode mnie znajomości chemii, biologii czy geografii.

aktualności

Skrzyżowanie Westerplatte /
Bystrzycka / Kliczkowska do remontu

foto: D. Gębala

Samorząd Świdnicy i powiatu świdnickiego wspólnie zamierzają przebudować skrzyżowanie u zbiegu ulic Westerplatte, Bystrzyckiej i Kliczkowskiej. Planuje się, że powstanie tam
rondo. Radni miejscy podjęli decyzję o przeznaczeniu 170 tys. zł na projekt, w oparciu o który powiat będzie wnioskować o środki na realizację zadania.

Agnieszka Komaniecka

reklama

reklama

Skrzyżowanie ulic Westerplatte / Bystrzycka / Kliczkowska to remont długo wyczekiwany
przez mieszkańców.

Uchwała w tej sprawie była omawiana podczas sesji 28 lutego. - Szukając współfinansowania zewnętrznego, wchodzimy we współpracę.
Chcemy, aby powiat świdnicki złożył
wniosek o przebudowę skrzyżowania
na bazie projektu. Koszt jego przygotowania to kwota do 170 tys. zł i chcemy,
by to był wkład gminy. To nam pozwoli na złożenie wniosku. Do przebudowy tego skrzyżowania przymierzamy
się od wielu lat. Jeżeli dzisiaj będzie
zgoda na realizację, w kwietniu przetarg. Chcemy złożyć to w programie
we wrześniu 2021. Roboty skoncentrują się w 2022 – mówił, przedstawiając
uchwałę, Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Samorząd Świdnicy w 2020 r. planuje przeznaczyć na prace projektowe 75 tys.
zł, a w roku 2021 – 100 tys. zł. - Konsekwentne działania podejmowane w
ostatnich latach przez miasto powodują, że stan techniczny ciągów komunikacyjnych na terenie Świdnicy ulega
sukcesywnej poprawie. Nadal jednak
istnieją odcinki dróg wymagające pilnej przebudowy, czego przykładem

jest skrzyżowanie ulic: Westerplatte-Bystrzycka (droga powiatowa 2876D)
- Kliczkowska (droga gminna 111900D).
Z uwagi na duże natężenie ruchu, przebudowa skrzyżowania została wskazana w „Planie rozwoju infrastruktury
drogowej w Świdnicy 2014-2020” jako
jedno z priorytetowych zadań do wykonania - na skrzyżowaniu łączą się
potoki pojazdów jadących z kierunku
Dzierżoniowa,
Fabryki
Wagonów,
Lubachowa i Osiedla Zarzecze do
centrum miasta i odwrotnie. W chwili
obecnej skrzyżowanie jest wyposażone
w sygnalizację świetną, która nie obsługuje jednego z wlotów (ul. Kiliczkowskiej), co powoduje duże utrudnienia
dla pojazdów włączających się do ruchu z tej ulicy. Duże obciążenie ruchem
w połączeniu z niewydolną sygnalizacją świetlną powoduje tworzenie się w
godzinach szczytu korków, stanowiących znaczącą uciążliwość zarówno
dla kierowców, jak i mieszkańców sąsiadujących ze skrzyżowaniem kamienic. Przebudowa skrzyżowania pozwoli
na zwiększenie jego przepustowości
poprzez upłynnienie ruchu. Pokrycie
przez miasto wydatków związanych z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla wymienionej inwestycji realnie
zwiększa szanse jej realizacji, a co za
tym idzie wyeliminowanie w znacznym
stopniu problemów komunikacyjnych
w tym rejonie – tłumaczy Maciej Gleba.
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Świdnicy
W imieniu Prezydenta Miasta Świdnicy zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach dotyczących zgłaszania opinii i uwag na temat zagospodarowania Skweru Lecha Kaczyńskiego
znajdującego się w historycznym centrum miasta, u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej poprzez ustawienie na nim jednego z trzech pomników pamięci zaproponowanych
przez trzy działające niezależnie grupy inicjatywne: Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.
Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie i posłużą w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru pomnika, który powinien zostać zlokalizowany na wyżej wymienionym skwerze.
Uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać w terminie od 3 marca do 2 kwietnia 2020 r. Formularz należy wypełnić wskazując jedną z trzech propozycji pomnika oraz ją uzasadniając,
formułując opinię zwięźle i rzeczowo.
DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE.
1. Proszę wskazać, który pomnik Pani/Pana zdaniem powinien zostać usytuowany
na Skwerze Lecha Kaczyńskiego znajdującym się u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej
i Kotlarskiej:


☐




☐Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego - propozycja złożona przez Społeczny Komitet
Patriotyczny w Świdnicy

Złożono trzy pro
Czekają na opin
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Księcia Bolka Świdnickiego czy pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
– ruszyły konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy mogą wskazać jedną z propozycji zagospodarowania
skweru im. Lecha Kaczyńskiego lub przedstawić inny pomysł.

☐Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego - propozycja złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
☐Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - propozycja złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy
☐Żaden z powyższych (Proszę w punkcie 2. wpisać swoją propozycję zagospodarowania
Skweru Lecha Kaczyńskiego.)

Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, stawiając znak X w odpowiedniej rubryce.
2. Prosimy o uzasadnienie Pani/Pana wyboru dokonanego w punkcie 1, tj.: wyrażenie
uwag i opinii:

.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
foto: D. Gębala

....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
3. Dane osoby wypełniającej ankietę:
Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania zgodne z rejestrem wyborców Świdnicy (tzn. miejsce zameldowania
na pobyt stały lub wpis do rejestru wyborców Świdnicy):
Świdnica, ul. .................................................................................................................................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim
przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres podany wyżej, przez e-mail: um@um.swidnica.pl, telefonicznie: 074 8562827.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: przez e-mail:
iod@um.swidnica.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikającego z Uchwały nr
XXXII/343/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w związku z przeprowadzeniem konsultacji
społecznych w sprawie pomnika na Skwerze Lecha Kaczyńskiego.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest
brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym
muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez
okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………...........................................………….
(czytelny podpis)

Dziękujemy za udział w konsultacjach.
Wynik podamy do publicznej wiadomości w ciągu 21 dni od ich zakończenia.
Wycięte z gazety ankiety można wrzucać:
▪ 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
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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).

Spotkanie informacyjne zainaugurowało konsultacje społeczne w sprawie pomników. Swoje
opinie można wyrazić, wypełniając ankietę

Do Urzędu Miejskiego w Świdnicy
wpłynęły trzy propozycje pomników,
które inicjatorzy chcieliby umieścić na
skwerze im. Lecha Kaczyńskiego, znajdującego się w historycznym centrum
miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej. Pod uwagę brane
są:
▪ Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – inicjator: Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy;
▪ Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego
– inicjator: Towarzystwo Regionalne
Ziemi Świdnickiej;
▪ Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej – inicjator: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.
Konsultacje trwają do 2 kwietnia.
3 marca rozpoczęły się spotkaniem informacyjnym, jakie odbyło się
w Urzędzie Stanu Cywilnego. – Po raz
pierwszy zdarzyło się, że wpłynęły trzy
wnioski odnośnie jednego miejsca. Postanowiliśmy zaprosić świdniczan do
wyrażenia swoich opinii. Ponieważ wcześniej część mieszkańców informowała,
że nie chce żadnego pomnika, uzupełniliśmy ankietę o możliwość wpisywania
własnych propozycji zagospodarowania
tego miejsca – tłumaczyła prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.
Po prezentacji pomysłów obecni na
spotkaniu mogli zadawać pytania, roz-

mawiać. - Nie będę dyskutował o słuszności. Powinien na pl. Grunwaldzkim
stanąć pomnik, który będzie nas łączył,
gdzie będziemy mogli się spotykać. Od
tego powinniśmy zacząć, a potem rozważać budowę innych pomników. Skwer
powinien być zagospodarowany. Może
należałoby posadzić trzy drzewa, symbolizujące polskie Państwo Podziemne,
księcia Bolko II i pamięć ofiar Katastrofy
Smoleńskiej – tłumaczył Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej. Z
kolei ks. Tadeusz Faryś, zaangażowany
w działalność Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego, zauważył, że
każda inicjatywa budowy pomnika jest
cenna i ważna i dla wszystkich powinno
znaleźć się miejsce. - Jestem w sytuacji
dyskomfortowej, bo moje serce opowiada się za wszystkimi pomysłami. Cieszę
się, że powstają takie inicjatywy, ale to
spotkanie stawia nas w sytuacji konfliktowej. Chcę patrzeć spokojnie innym w
oczy. Znajdźmy miejsce dla tych trzech
pomników. Jeśli jest czas na zastanowienie się, to może to zróbmy. Szanujmy
się. Problem nie na płaszczyźnie, jaki
pomnik na skwerze, tylko gdzie usytuować wszystkie pomniki. Każdy ma sens
– mówił. - Wszyscy z nas uznają trzy
złożone wnioski za zasadne. Wnioski
dotyczą jednak tego samego miejsca.
Stąd konsultacje, żeby każdy mógł się
wypowiedzieć. Chcemy wysłuchać gło-

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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opozycje pomników.
nie świdniczan
Tadeusz Grabowski,
Świdnickie Stowarzyszenie
Patriotyczne.

- Polskie państwo podziemne było
fenomenem w skali światowej. Nie
ograniczało się do walki z okupantem, ale snuło plany na okres 10 lat
po wojnie. Wielu członków osiedliło się w Świdnicy, część skazano na
śmierć, część na karę więzienia. Przez
wiele lat używano pojęcia ruch oporu, mimo
to w świadomości przetrwała pamięć o tej konspiracji. Pomysł
budowy pomnika trwa od lat. Zwróciliśmy się z prośbą o budowę pomnika na skwerze. Jednak plan zagospodarowania nie
pozwalał na to. W styczniu uchwalono nowy plan, za co dziękuję. Myślę, że to dobre miejsce. Związek między pomnikiem
Polskiego Państwa Podziemnego a tym skwerem jest oczywisty. Dla Lecha Kaczyńskiego walka o patriotyzm była bardzo
ważna.

Urszula Pawłowska,
Towarzystwo Regionalne
Ziemi Świdnickiej.

- Lata świetności grodu Świdnica
trwają od 700 lat, od czasów Bolka
II. Trzy razy składaliśmy pomysł budowy pomnika. Teraz właśnie po raz
trzeci, w 650. rocznicę śmierci księcia
Bolka. To jemu zawdzięczamy sławę
Świdnicy. Był najwybitniejszym z Piastów
Śląskich. Konferencja popularnonaukowa,
która odbyła się w Świdnicy 15 czerwca 2018 roku, przybliżyła
społeczeństwu historię księstwa, księcia oraz jego bratanicy

Agnieszka Komaniecka

Zatrzymaj się na chwilę i przeczytaj!

Zespół metaboliczny

szwach stóp. Modzele natomiast powstają na skutek długotrwałego otarcia
oraz nadmiernego obciążenia. Samodzielne usuwanie ich domowymi metodami nigdy nie przyniesie takiego
efektu jak wizyta w gabinecie podologa.
Ponadto samodzielne usuwanie może
bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego nigdy sami w domach nie próbujcie
„wycinać” sobie odcisków i modzeli. To
może doprowadzić np. do zakażenia.
Jak wygląda zabieg usuwania
odcisków i modzeli w gabinecie
podologa?
Przede wszystkim jest to zabieg bezbolesny. Podolog musi usunąć rdzeń odcisku. Robi to za pomocą specjalistycznych narzędzi podologicznych. Leczenie
modzeli polega na usuwaniu zrogowaciałego naskórka za pomocą narzędzi.
Podolog ponadto może zalecić swojemu
pacjentowi specjalistyczne preparaty.
Pacjent powinien zrezygnować na czas
leczenia z noszenia wysokich butów na
rzecz wygodnego obuwia. Jeśli wymaga
tego sytuacja, pacjent powinien nosić indywidualne specjalistyczne wkładki.
Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy
przy ul. Jagiellońskiej 1/02
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
tel. 603 381 381

artykuł promocyjny

Skąd się biorą odciski na stopach?
Pojawiają się głównie u osób, które
pracują fizycznie i długo przebywają w
pozycji stojącej oraz tych, którzy cierpią
na: cukrzycę, reumatyzm, nadciśnienie
czy choroby tarczycy. Występują także u
osób noszących nieodpowiednie obuwie.
Odciski najczęściej występują na górnych powierzchniach palców, na opuszkach, między palcami oraz na pode-

- Tej dyskusji nie powinno być. Jakie kryteria mają decydować o
tym, który pomnik stanie. Dla każdej grupy jej pomysł jest najważniejszy. Projekt budowy pomnika pamięci
ofiar Katastrofy Smoleńskiej dotyczy nas
wszystkich. Żyliśmy w czasach, gdy wydawało nam się, że nic
złego nie może się przydarzyć. 10 kwietnia doszło do katastrofy. Zginęła cała delegacja polska na uroczystość. Zginęły elity
nie tylko z PiS czy PO, ale z prawa, lewa i środka. Ta katastrofa zamiast nas jednoczyć, znów nas dzieli. Naszym celem jest
hołd i zachowanie pamięci 96 ofiar. Pomnik będzie odpowiedzią na żal i cierpienie, które na zawsze w nas zostaną. Pamięć
nie może być zawłaszczana przez wybrane grupy. Projekt musi
być dla nas wszystkich. Ma być dla każdego. Ma być sfinansowany przez darczyńców, po ogłoszeniu zbiorki publicznej. Dlaczego w Świdnicy? Bo ci, którzy zginęli, byli naszą częścią. Jest
to skwer pamięci. Tam stanął krzyż, tam zapalaliśmy znicze.
Utrwalił się jako miejsce pamięci. Stawiamy pomniki, bo taka
jest nasza powinność.

Mężczyzna jest jak wojownik.
Nie boi się bólu, nie pokazuje słabości. Stąd
najczęściej wynika niechęć chodzenia do
lekarza i chorowania. Do gabinetu lekarskiego
jest raczej wypychany przez kobiety albo,
nie daj Boże, jest wożony od razu karetką do
szpitala. Bo mężczyźni, niestety, chorują.
A jakie to są choroby?

- powszechny problem

Odciski i modzele to powszechny
problem, z którym styka się każdy z
nas. Nie tylko brzydko wyglądają, ale
przede wszystkim są bolesne. Im dłużej
zwlekamy z ich leczeniem, tym bardziej
pogarszamy sprawę.

Krzysztof Lewandowski,
Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Ofiar
Tragedii Smoleńskiej.

Męskie zdrowie

Odciski
i modzele

Piękne stopy są marzeniem wielu z nas.
Czy warto ich pielęgnację powierzyć specjaliście? Oczywiście, powinno być to tak
naturalne, jak zaufanie do kosmetyczki w
kwestii pielęgnacji twarzy i skóry.

Anny, żony króla czeskiego, późniejszego cesarza, Karola IV.
Film „Korona Królów” również zrobił doskonały marketing tej
postaci. Nadszedł odpowiedni moment, aby teraz wypromować Świdnicę, oddając cześć tej postaci. Gdzie? Tam, gdzie
żył. Na zamku. Ślady zamku są tu, gdzie obecnie Kościół Zielonoświątkowy. Konkurs, w którym wezmą udział artyści – rzeźbiarze, wyłoni najlepszy projekt, który zostanie zrealizowany w
II etapie.

Składają się na niego: podwyższony poziom trójglicerydów, obniżony poziom „dobrego” cholesterolu HDL, podwyższony poziom
„złego” cholesterolu LDL, otyłość brzuszna i
zwiększona ilość tłuszczu trzewnego, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom insuliny,
cukrzyca typu II, zawyżone próby wątrobowe
ALAT i ASPAT oraz wysoki poziom kwasu moczowego we krwi.
Otyłość jest chorobą przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania i jest wymieniana jako choroba spowodowana nadmierną podażą kalorii w diecie. Otyłość brzuszna,
która najczęściej występuje u mężczyzn, wpływa na pojawienie się chorób jak cukrzyca typu
II, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca. Wraz ze
wzrostem wagi ciała spada aktywność fizyczna.
Wysiłek fizyczny skutecznie podwyższa poziom
„dobrego” cholesterolu HDL, obniża poziom
„złego” cholesterolu LDL, zmniejsza masę ciała,
poziom trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.
Za wzrost wagi ciała odpowiada przede
wszystkim nieodpowiednia dieta bogata w kalorie, cukier, przetworzoną żywność, słodkie
napoje oraz duże ilości tłuszczu zwierzęcego. Te
produkty podnoszą poziom trójglicerydów, ciśnienia tętniczego, cukru oraz cholesterolu LDL.
W przypadku podwyższonego poziomu
kwasu moczowego należy z diety wykluczyć
wędliny, kiełbasy, pasztety, kabanosy, podroby,
alkohol, produkty zawierające syrop glukozowo-fruktozowy, sardynki, szproty, śledzie, owoce morza, ryby wędzone, wszelkie marynaty i
ostre przyprawy. Niewielką ilość związków purynowych lub wcale zawierają produkty mleczne, większość warzyw, owoców.

Zapalenie lub rak prostaty

Niewielkie powiększenie prostaty występuje już u wielu mężczyzn powyżej 40. roku

życia. Mężczyzna powinien raz w roku, a jeśli
lekarz zaleci, to nawet częściej, zrobić badanie USG jamy brzusznej, na którym widoczna
będzie prostata. Badanie z krwi PSA to marker,
który towarzyszy zmianom chorobowym w obrębie gruczołu krokowego.
Poza profilaktycznymi badaniami, warto
do męskiej diety włączyć więcej pomidorów
przetworzonych „na ciepło”, jak soki, przeciery,
suszone pomidory, pestki z dyni, orkisz, tłuszcze omega 3, występujące w rybach, orzechach, olejach roślinnych, siemieniu lnianym
oraz pić zieloną herbatę. To zapobiega zarówno
przerostowi prostaty, jak i pojawieniu się nowotworu gruczołu krokowego. Likopen zawarty
w pomidorach, cynk w pestkach i orkiszu oraz
przeciwzapalne działanie kwasów tłuszczowych omega 3 oraz zielonej herbaty zmniejszają ryzyko zachorowania na raka prostaty.

DIETAMINKA
dietetyk
kliniczny,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
Przychodnia BHmed, ul. Zamenhofa 42
ŚWIDNICA
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sów wszystkich. Głosy nie są wiążące.
Nie ma pospiechu, nic nas nie goni. Na
pewno ten problem jest ważny. Po to się
spotykamy. Możemy przygotować katalog miejsc, które dopuszczają budowę
pomnika, albo mogą dopuszczać. Miejsca się znajdą. Jeśli macie inne wnioski,
będziemy o tym rozmawiać. Nie mogą
nas pomniki podzielić, ale sprawę trzeba rozwiązać – zapewniała prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.
Konsultacje prowadzone będą w
terminie od 3 marca do 2 kwietnia br.
w formie zbierania uwag poprzez:
Wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnego na stronie
internetowej www.um.swidnica.pl.
Pobranie druku i wypełnienie ręczne formularza ankiety.
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 w ankiecie.
Do zweryfikowania mieszkańców Świdnicy, którzy wezmą udział w konsultacjach służyć będą dane podane w formularzu. Bez nich oddany w ankiecie
głos będzie nieważny. 2 kwietnia zbierze się zespół, który będzie miał 21 dni
na przeanalizowanie ankiet.
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Nowe stawki
za wywóz odpadów
Decyzją Rady Miejskiej, 1 kwietnia wzrosną stawki za odbiór śmieci. Uchwała, która została podjęta na sesji 28 lutego, to efekt rządowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przedstawiciele samorządów, między innymi na posiedzeniach Związku
Miast Polskich, regularnie alarmowali,
że wprowadzone przez rząd regulacje
doprowadzą do drastycznej podwyżki
kosztów
funkcjonowania
systemu,
co odbije się na mieszkańcach,
którzy
będą
zmuszeni
zapłacić
więcej za odbiór śmieci. Wpływ na
to ma także: wzrost kosztów odbioru
i
zagospodarowania
odpadów,
dodatkowe obowiązki nałożone na
gminy (np. wprowadzenie nowej frakcji
BIO), wzrost cen wynagrodzeń, energii
i paliw. Istotny wpływ na podwyżki
ma opłata środowiskowa, ustalana w
drodze rozporządzenia przez Ministra
Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona
120 zł, w 2018 – 140 zł, w 2019 już 170 zł,
a w tym roku wynosić będzie aż 270 zł.
Ministerstwo wprowadziło zakaz
składowania tzw. śmieci wysokokalorycznych – jest to ponad 1/3 odpadów,
które wytwarzamy. Według nowych
przepisów nie można już ich składować,
tylko należy przekazywać do przetwarzania. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 7 instalacji do termicznego
przekształcania odpadów. Pojawienie
się dużej ilość wysokokalorycznej części odpadów, wobec braku wystarczającej liczby instalacji do termicznego
przetworzenia tych odpadów, powoduje, że koszty ich utylizacji wzrosły od
200 zł/tonę do 700-900 zł/tonę – co
stanowi wzrost o 250-350 proc.
Ponadto wzrost cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale w
całej Europie, wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były największym
światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

Nowe stawki

Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie obowiązujących opłat,
do której również została zmuszona
Świdnica. I tak w projekcie uchwały
zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 26 zł (dotychczas była to

Od 1 kwietnia będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów. Od stycznia segregujemy
śmieci już na nowych zasadach.

kwota 13,50 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 78,00 zł miesięcznie.
W projekcie uchwały ustalono także miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:
▪ pojemnik o pojemności 60 l – 2,95 zł;
▪ pojemnik o pojemności 120 l – 5,91 zł;
▪ pojemnik o pojemności 240 l –
11,82 zł;
▪ pojemnik o pojemności 660 l –
32,50 zł;
▪ pojemnik o pojemności 1100 l 54,17 zł;
▪ pojemnik o pojemności 7000 l 344,71 zł;
▪ worek o pojemności 120 l – 16,93 zł.
Podwyższona stawka opłaty za
pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny,

foto: PCK Świdnica

PCK wybrało zarząd

Od lewej Henryk
Rataj, Mariola Makarska-Janicka, Krystian
werecki

10

Świdnica

| 6-19.03.2020 r.

wynosić będzie:
▪ pojemnik o pojemności 60 l - 8,85 zł;
▪ pojemnik o pojemności 120 l - 17,73 zł;
▪ pojemnik o pojemności 240 l 35,46 zł;
▪ pojemnik o pojemności 660 l 97,50 zł;
▪ pojemnik o pojemności 1100 l 162,51 zł;
▪ pojemnik o pojemności 7000 l –
1034,13 zł;
▪ worek o pojemności 120 l - 50,79 zł.

Zdania radnych podzielone

Podczas dyskusji nad uchwałą
zdania radnych były podzielone. Radny Krzysztof Lewandowski zwrócił
uwagę na niższe stawki obowiązujące
w innych miastach. - Nie wiem, jak inne
gminy to zrobiły, ale stawki są niższe.
Gdzieś jest ukryty jakiś haczyk, błąd,
którego myśmy nie odkryli. Może trzeba
było się konsultować. Wrocław – 19 zł
w bloku, 22 zł – w domku. Łódź – 24 zł.
Kraków – 26 zł – mówił. - Gmina wiejska jest przed przetargiem i planuje
podwyżki w czerwcu. Ponieważ brako775 litrów oddanej krwi, dofinansowanie do wakacji dla dzieci, szkolenia
- 27 lutego odbył się Walny Zjazd OR
PCK w Świdnicy, podczas którego podsumowano kadencję ustępującego zarządu oraz udzielono mu absolutorium
za lata 2016-2019.
W spotkaniu uczestniczył Jerzy Kornaus - wiceprezes Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, a także dr Adam Brodzki z DOO PCK
we Wrocławiu, którzy omówili obecną sytuację zarządu okręgowego PCK.
Świdnicki
oddział
Polskiego
Czerwonego Krzyża w ramach swojej
działalności statutowej przeprowadził
w tym okresie m.in. akcje edukacyjne,
szkolenia, olimpiady, czy też mistrzostwa
pierwszej pomocy, w których udział
wzięło ponad 10 tys. uczniów z terenu
naszego powiatu. W trakcie okresu sprawozdawczego Honorowi Dawcy Krwi należący tylko i wyłącznie do klubów PCK

wało pieniędzy, wprowadzili podwyżkę pośrednią. Podobnie Wrocław. Nas
obowiązują przepisy unijne, które nie
są czyjąś fanaberią. Mają nas uchronić przed ilością gromadzonych odpadów, które mają negatywny wpływ na
nas i środowisko. Końcowym celem jest
zniwelowanie ilości odpadów. Unia w
swoich dyrektywach przedstawia ogólne zasady. Regulacje w poszczególnych krajach są różne. Zmiany, które
wprowadzono w Polsce, są niekorzystne
i stawiające samorządom dodatkowe
wymogi. Nie ma odpadów zielonych, są
odpady bio. Opłata środowiskowa to już
tylko wymysł rządu. Naszym celem jest
to, by było czysto w mieście. Już kiedyś
były odbierane śmieci co dwa tygodnie,
grasowały szczury, worki leżały porozrywane i było brudno. Dziś mamy w
mieście porządek i ten standard chcemy
podtrzymać, płacąc optymalną stawkę
– tłumaczyła w odpowiedzi prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
- Nie możemy rozpatrywać stawki w
samej wysokości. Możemy patrzyć na
kwoty, tylko porównajmy zakres świadczonej usługi. Na przykład popatrzmy
na Tomaszów Mazowiecki. Obowiązuje
stawka 19 zł. Ale tu odbierane są odpady co 2 tygodnie. Tworzywa sztuczne
raz w tygodniu, u nas 3 razy w tygodniu.
Państwo wielokrotnie przychodziliście
do mnie, informując, że zalegają gabaryty i psują widok z okien. Częstotliwości
odbioru odpadów są ustalone na prośby mieszkańców. Tak samo na prośbę
mieszkańców wprowadziliśmy odbiór
przeterminowanych leków – wyjaśniał
Tomasz Jaworski, dyrektor Wydziału
Gospodarki Odpadami UM Świdnica.
Radny Lesław Podgórski w imieniu radnych Wspólnoty Samorządowej
zaapelował o stworzenie nowej metody ustalania stawek za gospodarowanie odpadami. Przewodniczący Rady
Miejskiej zwrócił uwagę na kłopot przy
weryfikacji we wspólnotach i mieszkaniach podległych spółdzielniom
mieszkaniowym, kto segreguje odpady, a kto nie. - Jeśli chodzi o obowiązki
właścicieli nieruchomości, wynikają one
z ustawy. To, co się dzieje, to nie wymysł
naszego miasta, ale dopasowujemy
się do ustawy. Kontrole prowadzimy od
2013 r. Stale otrzymujemy informacje o
nieprawidłowościach. Mamy możliwość
nakładania opłaty podwyższonej, ale
do tej pory takiej nie nałożyliśmy. Uważamy, że mieszkańców należy edukować. Będziemy karać osoby, które rażąco naruszają segregację, na przykład
remontują mieszkanie i do odpadów
zmieszanych wyrzucają gruz. Albo części pieców – mówił Tomasz Jaworski.
Dyrektor zapowiedział też akcję informacyjną dla mieszkających w Świdnicy obywateli Ukrainy.
Za przyjęciem nowych stawek głosowało 11 radnych, 7 było przeciw, 1
wstrzymał się .
Agnieszka Komaniecka

oddali łącznie około 775 litrów krwi. W
trakcie spotkań z krwiodawcami wręczono im łącznie 166 odznak ZHDK.
W ramach pomocy społecznej PCK
przygotował w okresie świątecznym
480 paczek dla najuboższych osób z
terenu Świdnicy, a także dofinansował
wypoczynek w okresie wakacji dla 74
uczniów świdnickich szkół.
W czasie spotkania wybrano nowy
zarząd. Na nową kadencję do zarządu
OR PCK w Świdnicy ponownie wybrani
zostali:
▪ prezes OR PCK w Świdnicy Mariola Makarska-Janicka,
▪ wiceprezes OR PCK w Świdnicy Henryk Rataj
▪ sekretarz OR PCK w Świdnicy –
Krystian Werecki
Delegatami na zjazd okręgowy
PCK wybrani zostali Henryk Rataj oraz
Mirosław Gwóźdź.
Oprac. ak
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Tomasz Jaworski:

wszystko regulują ustawy
W całym kraju ceny za odbiór odpadów poszybowały mocno w górę. O tym, co miało
wpływ na podwyżki i jak ma wyglądać prawidłowa segregacja, rozmawiamy z Tomaszem
Jaworskim, dyrektorem Wydziału Gospodarki Odpadami UM Świdnica.
Świdnica nie jest jedynym
miastem,
które
podniosło
ceny
za
odbiór
śmieci.
Pozostałe gminy także są już
po podwyżkach, albo właśnie
się do nich przygotowują. Co
wpływa na wzrost cen?

- W całej Polsce rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów. Fala podwyżek rozpoczęła się w roku 2019, natomiast
ich geneza ma miejsce od roku 2016, kiedy to przez Polskę zaczęła się przetaczać
fala pożarów magazynów legalnych i nielegalnych, gdzie składowane były odpady typu folia, butelki Pet, itp. Kolejną determinantą wzrostu stawek była zmiana
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6
marca 2017 roku, zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska oraz wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów z
dnia 29 grudnia 2016 roku. Na mocy tego
rozporządzenia nasza gmina została zobligowana do obowiązku gromadzenia
odpadów z podziałem na: papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie dopuściło możliwość zbierania metali i tworzyw sztucznych razem w
jednym pojemniku koloru żółtego. Analogicznie musieliśmy dostosować nasze
postępowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów do wymogów prawa, tj. wprowadzić kolejną
frakcję odpadów, które jesteśmy zobowiązani odbierać, a mieszkańcy
wyodrębnić ją ze zmieszanych odpadów komunalnych. Niestety, w zabudowie wielorodzinnej, pomimo wprowadzenia do odbioru tej frakcji odpadów,
jest jeszcze bardzo zanieczyszczona
pozostałymi odpadami, co skutkuje jej
przekwalifikowywaniem na instalacji w
zmieszane odpady komunalne. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca
2017 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie opłat za korzystanie ze środowiska podniosło opłaty za składowanie
zmieszanych odpadów komunalnych z
obowiązującej ceny w roku 2017 tj.: 120,76
zł do ceny w roku 2018 tj. 140 zł, w roku
2019 do 170 zł, a w roku 2020 do ceny 270
zł.

Czy pożary, do jakich regularnie dochodzi w całym kraju,
również wpłynęły na wysokość
stawek?

- Fala pożarów z lat 2017 i 2019 doprowadziła do chaotycznej zmiany przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ustawy o odpadach, wprowadzając szereg dodatkowych obowiązków
na podmioty zajmujące się odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów. Takimi
zmianami było wprowadzenie przepisów
dotyczących rejestru BDO, wprowadzenie
dodatkowych wymagań dla zbierających
i magazynujących odpady w postaci obowiązku posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, konieczności zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe. Sytuacje te po raz
kolejny pokazały, że legalnie działające

instalacje komunalne poniosły wielomilionowe koszty, natomiast pożary nadal
mają miejsce na tych magazynach, które
działają nielegalnie lub na granicy obowiązującego prawa.

Do tego dochodzi wprowadzony w całej Europie zakazu importu odpadów przez Chiny,
które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

- Załamanie rynku surowców wtórnych to
kolejny problem nie rozwiązywany od kilku
lat. Wiadomym jest, że rynek chiński, który był odbiorcą naszych odpadów, które
gromadziliśmy w żółtym pojemniku, załamał się poprzez zaprzestanie ich odbioru
od roku 2017. W związku z powyższym na
terenie naszego kraju mamy nadprodukcję
tego typu odpadów, która wynika z braku
wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów opakowań, jak i
totalnym i bezmyślnym projektowaniem
opakowań, które to my mieszkańcy zobowiązani jesteśmy segregować, a miasto
odbierać i zagospodarowywać. Szacuje się,
że na dziś wpływy od producentów opakowań do budżetu państwa to kwota koło 40
mln zł, jednakże przy wprowadzeniu ROP,
mogłaby wzrosnąć do poziomu około 3,5
mld złotych. Pieniądze te mogłyby pomóc
rozwojowi systemów zbiórki opakowań,
jak i dofinansowaniu całego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Niestety, brak jest od wielu lat działań
rządu w tym kierunku.

Kolejnymi zmianami na rynku, jakie przyczyniają się do wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, są podwyżki
cen energii i płacy minimalnej, która to w
roku 2021 wynosić będzie 3000 złotych, a
w roku 2023 wynosić ma 4000 złotych. Nie
zapomnijmy, że przedsiębiorcy ponoszą
dodatkowo koszty związane z płaceniem
pochodnych od przedstawionych wynagrodzeń. Wprowadzenie Pracowniczych
Planów Kapitałowych i kolejne dopłaty do
wynagrodzeń po stronie przedsiębiorców,
powodują, że w/w koszty kalkulowane są
w ceny ofertowe do rozstrzyganych postępowań na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W jaki sposób ustawa reguluje
selektywny i nieselektywny odbiór odpadów?

-Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 19
lipca 2019 roku, która weszła w życie w
dniu 6 września 2019 roku, zobowiązała
gminy do ustanowienia na swoim terenie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku, gdy odpady nie
są gromadzone w ten sposób, określić
należy stawkę podwyższoną w wysokości
od dwu do czterokrotności stawki podstawowej oraz do wprowadzenia zgodnie
z art. 6j ust 3 w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników
lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości, oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1
pkt 2. W stosunku do naszych właścicieli
wszelkich nieruchomości oznacza to, iż
nie mamy możliwości gromadzenia odpadów w sposób inny niż selektywny oraz
właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą mieć określoną stawkę opłaty
za każdy pojemnik lub worek, z którego
odbierane są odpady. Kuriozalną i niezrozumiałą zmianą, która została wprowadzona ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach to zakwalifikowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do
typu nieruchomości niezamieszkałych,
i konieczności określenia stawki opłaty
jak pozostałym nieruchomościom niezamieszkałym tj. za każdy pojemnik lub worek, który jest odbierany z nieruchomości.
Załamanie na rynku odpadów segregowanych doprowadziło do sytuacji, że to
recyklerzy płacili firmom za dostarczony
produkt, a na chwilę obecną z uwagi na
nadpodaż surowca na rynku wymusza
dopłatę nawet 500 złotych za każdą Mg
dostarczoną na instalację.

Planowane są kontrole sposobu segregacji odpadów przez
mieszkańców?

- Wyzwaniem przy niezmienionej
liczbie pracowników Wydziału Gospodarowania Odpadami, będą
kontrole nieruchomości prowadzone wraz z policją i Strażą Miejską,
wykorzystując również wiedzę
pracowników socjalnych w zakresie liczby osób zamieszkujących
dane nieruchomości. Działania
te będą podejmowane w związku ze stałą zmianą liczby osób,
wykazywanych w deklaracjach za
gospodarowanie odpadami, przy
jednoczesnym braku zwiększania
z uwagi na zamieszkiwanie cudzoziemców. Takie działania zostały
już wdrożone, wykorzystując dane, które
posiadają dostawcy mediów, tj. ŚPWiK,
Tauron czy PGNiG. Wdrożymy wywiady
środowiskowe na nieruchomościach,
ponieważ w sytuacji, kiedy niezgłaszane
są osoby do zamieszkiwania, musimy
się liczyć z sytuacją, że za nie musimy
my płacący te opłaty wnosić, a niektórzy właściciele oszukują nas i miasto.
Dodatkowymi obowiązkami będzie
również stała kontrola odbieranych odpadów przez spółki realizujące odbiory
jak i pracowników Wydziału Gospodarki
Odpadami. Zmianą ustawy zostaliśmy
zobowiązani do tego typu działań i obowiązkowemu nakładaniu opłaty za brak
segregacji na nieruchomości do trzykrotności stawki podstawowej.
6-19.03.2020 r. |
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„Świdnica i Trutnov
razem dla biznesu”

foto: D. Gębala

24 miesiące, 26 wydarzeń zorganizowanych w Świdnicy oraz w Trutnovie, setki uczestników, zacieśnienie współpracy wspierającej przedsiębiorczość po obu stronach granicy. 26
lutego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu”.

26 lutego odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W konferencji wzięli udział delegacje ze Świdnicy i Trutnova.

Projekt ruszył w marcu 2018 roku i
realizowany był wspólnie przez gminę
miasto Świdnica oraz miasto Trutnov.
Jego głównym założeniem było pogłębianie współpracy obu miast z lokalnymi
przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami przedsiębiorców. W ramach
projektu w Świdnicy i w Trutnowie utworzone zostały Punkty Konsultacyjne dla
osób zainteresowanych założeniem i
prowadzeniem firmy w Polsce lub Republice Czeskiej. Przygotowano również
dwujęzyczne przewodniki dotyczące zakładania i prowadzenia biznesu w tych
krajach. - Można powiedzieć, że to jeden
z większych i ciekawszych projektów biznesowych polsko-czeskich w ostatnich latach. Powstał dzięki zaangażowaniu wielu
urzędników i partnerów. Wpłynął na możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
wielu podmiotów ze Świdnicy i Trutnova.
Zwłaszcza małe i średnie firmy mogły
poznać się wzajemnie i nawiązać kontakty - to dla nich bardzo ważne. Będziemy
z pewnością kontynuować ten projekt
i rozwijać go, bo przedsiębiorcy bardzo
pozytywnie oceniają tego typu inicjatywy!
– mówi Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.
W ramach projektu uczestnicy brali
udział w seminariach i panelach dyskusyjnych po obu stronach granicy. Ich
tematyka dotyczyła m.in. prowadzenia
firmy, działań marketingowych, biznesie
po 40. roku życia oraz po urlopie macierzyńskim, funkcjonowania firm rodzinnych, współpracy przedsiębiorców
z organizacjami pozarządowymi. Przedsiębiorcy mieli też możliwość zaprezen-
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towania swoich wyrobów i nawiązania
bezpośredniej współpracy podczas jarmarków, dwóch w Świdnicy i dwóch w
Trutnovie.
26 lutego w hotelu Fado odbyło
się podsumowanie projektu. W konferencji wzięli udział delegacje ze Świdnicy i Trutnova. – Nie byłoby go, gdyby
nie nasza współpraca, która trwa już 30
lat. A zaczęło się wszystko od fotografii i
Andrzeja Protasiuka, fotografa, wice-

prezydenta Świdnicy, który postanowił
nawiązać dobre partnerskie relacje z
Trutnovem. W efekcie, kiedy rozpoczął
się nasz czas w Unii Europejskiej, byliśmy
już gotowi do realizacji takich projektów.
Otworzyły się nowe możliwości biznesowe, ale też przedsiębiorcy stali się dla siebie wzajemnie inspiracją. Mogli przenosić
wzorce na swoje miasto. Wykorzystaliśmy
możliwości w sposób wzorowy. Podnieśliśmy naszą innowacyjność, rozwinęliśmy

przedsiębiorstwa. Dziękuje wszystkim,
którzy chcieli w tych działaniach brać
udział – mówiła prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska. – W ciągu
dwóch lat odbyło się wiele spotkań, paneli dyskusyjnych. Powstały poradniki,
jak rozpocząć działalność gospodarczą,
oraz jak ją potem rozwijać. Rozmawialiśmy podczas spotkań głównie o działalności gospodarczej. Poruszaliśmy tematy
związane z pozyskiwaniem środków. Zastanawialiśmy się, jak możemy wspólnie działać, by pomóc przedsiębiorcom.
Chcieliśmy odczarować urzędy, pokazać,
że urzędy pomagają. Mam nadzieję, że
nasze ustalenia będą rzutowały na dalsze
relacje, już po zakończeniu projektu. Liczę
na dalszą owocną współpracę – relacjonowała Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
Konferencji towarzyszył wykład psychologa i trenera biznesu Pawła Woźniaka pt. „Styl i charakter komunikacji w
biznesie, czyli zasady etykiety w pracy”.
Słuchacze zgłębili temat precedencji w
biznesie, subtelnej sztuki powitań, korzystania z wizytówek, etykiety w rozmowach telefonicznych, zachowań w
trakcie przyjęć biznesowych, unikania
gaf popełnianych niekiedy w sytuacjach
biznesowych.
Swój udział w projekcie odegrały
również instytucje takie jak izby gospodarcze i handlowe, które na co dzień
wpływają na jakość otoczenia biznesu
i wspierają współpracę transgraniczną.
– Współpracą polsko-czeską zajmujemy się od ponad 20 lat. Naszym naturalnym partnerem jest Izba Gospodarcza
z Hradec Kralove ze swoimi jednostkami, głównie z biurem w Nachodzie, czy
w Trutnovie. Wymiana gospodarcza czy
wzajemna współpraca nie byłaby możliwa bez współpracy tych instytucji, nie
tylko
izb
przemysłowo-handlowych,
ale również i miast partnerskich. Dzięki
wspólnym projektom jak „Razem dla biznesu” możemy organizować seminaria,
wizyty studyjne, wydawać biuletyny informacyjne, które pomagają nawiązywać
współpracę gospodarczą – mówi Paweł
Ułaszewski, dyrektor Sudeckiej Izby
Przemysłowo Handlowej w Świdnicy.
Koniec projektu nie oznacza końca
współpracy obu miast partnerskich.
„Razem dla biznesu” było jednym z jej
elementów, a przed Świdnicą i Trutnovem wkrótce zapewne nowe inicjatywy
służące pogłębianiu współpracy na pograniczu.
Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Ak

Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy

Marta Mazur-Sokołowska,
z Manufaktury MMS, uczestniczka

- Instytucje publiczne są również od tego, by tworzyć dobrą atmosferę w sferze biznesu. Uczestnictwo w takich projektach jak
„Razem dla biznesu” jest bardzo wymagające. Wyrażam radość
i szacunek dla osób, które ten projekt przygotowały i prowadziły, ale też dla uczestników, którzy chcieli w tych działaniach być,
uczestniczyć i poświęcać na to swój czas, poszerzać wiedzę, która będzie, czy też może nawet już promieniuje na to, co państwo
robicie.

- W ramach projektu wzięliśmy udział w targach w Trutnovie.
Pomogły nam w prezentacji i promocji produktów u naszych
najbliższych sąsiadów. Projekt dał nam przede wszystkim możliwość obcowania z klientami na żywo, ponieważ nasza pracownia prowadzi sklep online z torbami w duchu wege, a praca ma
formę zamkniętą, to obserwowanie reakcji klientów podczas
targów jest bardzo cennym doświadczeniem. Poza tym poznaliśmy fantastycznych ludzi, nawiązaliśmy dużo znajomości, które
procentują do teraz. Ostatnio nawiązaliśmy też współpracę w z
firmami z pogranicza, m.in. z Kamiennej Góry, które pomagają
nam rozwijać linię produktów bio, czyli całkowicie ekologicznych.

Renata Madziara,
kreator liderów i przedsiębiorca,
uczestniczka projektu
- Jest mi bardzo miło, że zostałam zaproszona do projektu ,,Razem
dla Biznesu”, dzięki któremu mogłam uczestniczyć w fantastycznych wydarzeniach zarówno po stronie polskiej, jaki i po stronie
czeskiej. Zapoznałam się z tym, jak na biznes patrzą nasi są siedzi, z którymi zamierzam współpracować w najbliższym okresie.
Uczestniczyłam w targach, które odbywały się w czeskim Trutnovie oraz w seminariach, które miały miejsce w Świdnicy. Projekt
dał mi fantastyczne relacje, możliwość budowania własnej marki
poznanie specyfiki pracy po stronie czeskiej, a także niesamowite
przyjaźnie, które mam nadzieje rozwiną się w następnych latach.

František Molík,
dyrektor Izby Handlowej w czeskim Nachodzie
- Projekt miast Trutnov i Świdnica dotyczył współpracy urzędów
zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. Spełnił swój cel.
Mamy mnóstwo pozytywnych opinii. Jeśli ktoś teraz będzie mieć
jakieś wątpliwości w Polsce lub w Czechach, pytania dotyczące
podatków, zatrudnienia, problem związany z zakładaniem firmy,
to zarówno izby gospodarcze, jak i urzędnicy, będą mogli pomóc
i udzielić niezbędnych informacji.

aktualności

Wspierają dzieci niepełnosprawne
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spotkanie z

Od 30 lat otaczają opieką i wsparciem osoby niepełnosprawne oraz
ich rodziców. Opiekują się zarówno
dziećmi, jak i dorosłymi. 13 marca
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Świdnicy zaprasza na
dni otwarte do prowadzonego przez
siebie przedszkola specjalnego „Tęczowy Świat”.
Dni otwarte odbędą się 13 marca w godzinach od 10.00 do 15.00. W
programie przewidziano prezentację
przykładowych zajęć dnia codziennego oraz warsztaty sensoplastyczne.
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” działa od września 2017 r. Placówka dostosowana
jest do potrzeb dzieci z problemami
rozwojowymi, otoczona ogrodem z
bogato wyposażonym placem zabaw.
Obecnie grupa przedszkolna liczy 10
dzieci w wieku od 3 do 9 lat z różnym
typem niepełnosprawności (niepełnosprawność intelektualna w stopniu

filmu pt. P

12 marca 2020 r., g. 11.00
aula I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza, ul. Pionierów 30.
PATRONAT HONOROWY

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁORGANIZATOR

URZĄD MIASTA ŚWIDNICA

STAROSTWO POWIATOWE ŚWIDNICA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIDNICY

Łukasz Kazek: To była
niezwykła podróż w czasie,
wiele razy wracaliśmy w
przeszłość. Spełniliśmy
marzenia naszych
bohaterów, które pozostawały
niespełnione od ponad 70 lat.

foto: PSONI

Zapraszamy

Ak

Powiernik - to film o poszukiwaniach
prowadzonych
przez
Łukasza
Kazka,
tytułowego Powiernika, który od lat odszukuje
skarby - sentymentalne pamiątki, fotografie i
listy - ukryte kilkadziesiąt lat temu w Górach
Sowich. Bohater odnajduje ich właścicieli,
którzy powierzają mu swoje tajemnice.

Mateusz Kudła: Kończąc
zdjęcia, czuliśmy się, jakbyśmy
wrócili z dalekiej, niezwykłej
podróży. Śledząc losy naszych
bohaterów przeżywaliśmy
wraz z nimi rozmaite emocje,
którymi nasiąka nasz film. Jest
wzruszenie, ale i nostalgia; jest
strach, ale i śmiech.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 9 lat z różnym typem niepełnosprawności

reklama

Na spotkaniu goście opowiedzą o swojej twórczości, tajnikach pracy
nad filmem, pokażą pierwsze, niepublikowane jego fragmenty, a na
koniec dla uczestników zostanie zorganizowany konkurs związany
z dorobkiem Łukasza i Mateusza. Do wygrania atrakcyjne nagrody:
voucher na zwiedzanie Jedlinki (pałac, wagon America, obiad); voucher
na zwiedzanie Muzeum Filmu Movie Gates Wrocław; wyprawa do
Bram Czasu Time Gates Jelenia Góra; podróż w Góry Sowie (sztolnie
walimskie, zamek Grodno) i wiele innych.

umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawność sprzężona, Zespół Downa,
autyzm).
- Głównym celem działalności
przedszkola jest terapia i edukacja dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb naszych wychowanków.
Jednak poza tym, niewątpliwie ważnym
aspektem, kluczowe jest dla nas dobre
samopoczucie naszych dzieci, ich radość, uśmiech, a także poczucie dumy
i zadowolenia z siebie. To napędza nas
do działania, daje mobilizację do dalszej pracy i z niczym nieporównywalne,
poczucie sensu i spełnienia. Pragniemy
stworzyć atmosferę życzliwości, ciepła,
spokoju i zaufania. Pod okiem doświadczonych specjalistów – dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół,
uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. To miejsce, gdzie zabawa
jest terapią, a terapia zabawą – mówi
Edyta Karaszewska, dyrektor przedszkola.
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Wypożyczalnia dla
dorosłych poleca!

Zgłoś się do
biblioteki i zostań
żywą książką

Niezwykła wystawa
w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im.
C. K. Norwida w Świdnicy i Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach zapraszają do obejrzenia wystawy “Malarstwo jeńców wojennych”.
Twórcami obrazów są jeńcy internowani podczas II wojny światowej w obozach dla szeregowych i podoficerów
(stalagach) oraz oficerów (oflagach).
Prace można oglądać do końca marca
na parterze biblioteki.
Prezentowane prace pochodzą z
oflagów, w których istniały sprzyjające
warunki do uprawiania tego typu aktywności (brak przymusu pracy, więcej czasu wolnego). Najpopularniejszą

techniką obrazów tworzonych w obozach była akwarela. Największy zbiór
prezentowanych prac wyszedł spod
pędzla Tadeusza Kowalczuka. Uczestniczył w kursach organizowanych w
Oflagu VI B Dössel w maju 1943 r. Prezentowane akwarele Kowalczuka powstały w 1945 r. w obozie dla dipisów
w Fölsen w Nadrenii – Westfalii. Wśród
jego prac odnajdziemy widoki pobliskiego Warburga, okolicznych kościołów i dworów.
Wystawa będzie prezentowana w
budynku głównym Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, w
dniach do końca marca.

Kacper Płusa
odwiedzi Świdnicę

ŁAMIGŁÓWKA

bałwan
pająk
lizak

globus
statek

„Mój pionowy świat” - to autobiograficzna
książka autorstwa Jerzego Kukuczki. Jest
to pełna pasji, zaangażowania i poświęcenia dla gór, niezwykle osobista historia. Obrazuje nie tylko drogę do zdobycia czternastu ośmiotysięczników, czy emocjonalne
podejście do gór i towarzyszy wypraw, ale
również rys ówczesnej Polski i sytuacji, w
jakiej rozwijał się polski himalaizm.

foto: A. Komaniecka

Kim była Barbara Ubryk? Co sprawiło, że
dwadzieścia lat spędziła w odosobnieniu?
Dlaczego pomimo dowodów obciążających
przełożone zakonnicy śledztwo w sprawie
jej przetrzymywania zostało umorzone? Jak
prowadzono dochodzenie w XIX wieku i co
wiedziano wtedy o psychiatrii?

Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy szuka ciekawych książek!
Jeżeli więc masz coś do powiedzenia,
twoje poglądy na świat i ludzi są otwarte, chcesz za pomocą przedstawienia
własnej osoby przełamać jakiś stereotyp społeczny, walczyć ze stygmatyzacją społeczną grupy, do której przynależysz, zgłoś się!
W myśl zasady, że nie ocenia się
książki po okładce, projekt „Żywa Biblioteka” polega na osobistej rozmowie
z przedstawicielami grup spotykających
się ze stereotypami, uprzedzeniami i
dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r.
w Danii obecnie jest realizowany w ponad 70 krajach na całym świecie. Główną
ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i
prawa człowieka.
Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne obarczone stereotypami oraz narażone na wykluczenie
i dyskryminację, które poprzez osobistą rozmowę z czytelnikiem propagują
otwartość, szacunek dla drugiego człowieka i różnorodność.
Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do świdnickiego „księgozbioru” jako
Żywa Książka i wziąć udział w Żywej
Bibliotece, która odbędzie się 14 maja,
zgłoś się. Kontakt telefoniczny pod nr.:
74 640 09 46 lub mail: sekretariat@mbp.
swidnica.pl

ROZWIĄZANIE
garnek
język

Takiej książki jeszcze nie było. Wątek społeczny przeplata się z naukowym, historia
zwykłych ludzi rozgrywa się na tle wyścigu
technologicznego. O północy w Czarnobylu to zwieńczenie ponad dziesięcioletniej
reporterskiej pracy nad nieznaną historią
czarnobylskiej katastrofy – nieopowiedzianą i ukrywaną przez ponad trzy dekady.

MBP zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Kacprem Płusą, laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską
Książkę Literacką. Spotkanie autorskie
połączone będzie z promocją książki
„Brzydki charakter - Pisma“.
Spotkanie odbędzie się 26 marca
2020 r. o godz. 18.00 w bibliotece. Wstęp
wolny.

Zestaw 2020 – można wysyłać zgłoszenia
zaprasza
wszystkich
na spotkanie

21.03.2020

sobota
godz.:

10.00-14.00

galeria, II piętro

zagrajmy
razem
dołącz
do
klubu

14

Świdnica

| 6-19.03.2020 r.

Do 1 lipca można wysyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu Zestaw 2020. Jest o co walczyć.
Nagroda główna to 5 tys. złotych.
W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac. Jeden autor
może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale. Na odwrocie każdej pracy
należy podać kolejno: imię i nazwisko
autora, dokładny adres oraz e-mail, tytuł działu oraz tytuł zestawu, numer kolejny zgodny z dołączoną kartą
zgłoszenia. Na osobnej kartce należy
dołączyć kolejność prac w zestawie
lub jego układ graficzny zestawu. Za
uczestnictwo w konkursie należy uiścić
opłatę w wysokości: 50 zł/PLN/ na
konto: PL30124019781111001014910710
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,

58-100 Świdnica, w tytule wpisując imię
i nazwisko – Konkurs Zestaw 2020 kopię
dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia. Prace w sztywnych płaskich opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2020
Co ważne, prace nadesłane w tubach nie będą brać udziału w konkursie i
nie będą odsyłane.
Konkurs będzie podzielony na dwa działy:
▪ FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA (Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm).
- Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w
którym żyjemy. Ważne problemy społeczne.
Osobisty stosunek autora do rzeczywistości.
Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna.

▪ FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA (Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm). - Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne,
poszukiwania w obszarach struktury obrazu
fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.

Ostateczny termin przyjmowania
prac upływa 1 lipca 2020 r. Do końca
sierpnia jury rozstrzygnie o wynikach,
a do 5 września poda te informacje
na stronach biblioteki i Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Ekspozycja wystawy planowana
jest na przełom października i listopada
Szczegółowych informacji na temat
konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek
Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78
sok@sok.com.pl

kultura

Mirosław Sośnicki:

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

czułem obecność mamy

foto: D. Gębala

– Ta książka powstawała zupełnie
inaczej, niż dotychczasowe. Spieszyło
mi się, nie wiem dlaczego – opowiada o
swojej najnowszej książce „Życie przed
przecinkiem” Mirosław Sośnicki. Pisarz
spotkał się z czytelnikami 27 lutego w
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie prowadziła przyjaciółka pisarza,
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Mirosław Sośnicki, autor powieści:
„Wzgórze Pana Boga”, „Astrachowka”,
„Miłość, tylko miłość”, „Modżiburki dwa”,
sztuk teatralnych, scenariuszy filmowych, mieszka w Jugowicach w Górach
Sowich. Na rynku ukazała się właśnie
jego najnowsza powieść „Życie przed
przecinkiem” – pełna emocji, trudu, własnych doświadczeń. To osobista opowieść o miłości syna do matki, o budowaniu więzi, o trudach, jakie towarzyszą
chorobie, o śmierci rodzica.
O mamie, ostatnich wspólnie spędzonych miesiącach, a także procesie powstawania książki, Mirosław Sośnicki opowiadał podczas spotkania autorskiego.
– Jesteśmy tutaj, bo przywiodła nas piękna,
wzruszająca powieść. Książka o osobie, o
której wierzymy, że jest tutaj z nami – mówiła prowadząca spotkanie, wieloletnia
przyjaciółka pisarza, prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska.
Wybór prowadzącej nie był przypadkowy. – Czynniki były trzy. Po pierwsze, jeśli otworzycie Państwo książkę
na ok. 300-setnej stronie, to znajdziecie
fragment poświęcony młodej, energicznej
dziennikarce. Około 30 lat temu przyjechała tu z Warszawy, została w Świdnicy.
Prowadziliśmy razem redakcję. Gdy po
kilku miesiącach radni wprowadzili cenzurę, ja się wycofałem, a Beata zaczęła
prowadzić ją sama. Druga rzecz – kiedy
przyjechała do Świdnicy, nie było mieszkania. Dostała je później. Zaproponowałem, by zamieszkała u mojej mamy. Po
trzecie, bardzo trudno się piszę powieści
bardzo osobiste. Napisałem takie dwie –
jedną związaną z moim synem Michałem,
już u Pana Boga, drugą – o mojej mamie.
Napisałem pierwszy rozdział i zaniosłem
Beacie do czytania. Wiedziałem, że nie-

KSIĄŻKA
autor: Władysław Reymont
tytuł: Chłopi

Mirosław Sośnicki spotkał się z czytelnikami 27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

co wysyłałam Mirkowi poprawione strony.
Potem pomyślałam, że jak się będę skupiać na przecinkach, to nie zaangażuję się
w treść. Zostawiłam korektorskie zapędy,
zajęłam się treścią. To nie jest książka o
umieraniu, ale o miłości mamy do syna, o
wymiarze miłości syna do mamy. Poznajemy go wtedy, gdy musimy się z rodzicem
pożegnać. To ujmujące poszukiwanie
każdej chwili, która pomimo traumatycznej sytuacji, potrafi być tak piękna. Znałam Panią Marię. To była piękna szykowna kobieta, która musiała w życiu wiele
unieść i uniosła to wspaniale. Te ostatnie
lata spędzane z Mirkiem i jego żoną były
okresem pogodnym, okresem spełnienia i radości. Każdy taką historię przenosi
trochę na siebie. Napisałam to kiedyś, że
zazdroszczę Mirkowi tego długiego pożegnania, czasu na refleksję, powiedzenie
sobie wszystkiego oraz tego, jak cenna
jest dla nas ta druga osoba. Ja tej szansy
nie miałam. Moja mama odeszła nagle.
Miała 42 lata, ja – 22. Zostało wiele rzeczy
niedopowiedzianych. Do dziś tego żałuję –
wspominała Beata Moskal-Słaniewska.
Po spotkaniu nie zabrakło indywidualnych rozmów z pisarzem oraz podpisywania książek.

zależnie od naszych koligacji bliższych i
dalszych, powie, co myśli. To były piękne
rzeczy, co dało mi siłę do pisania – opowiadał Mirosław Sośnicki.
Pisarz opowiadał czytelnikom, w jaki
sposób powstawała powieść. – Przystąpiłem do wydawania książki i zrobiłem
to zupełnie inaczej, niż wcześniej. Zawsze
książki, które pisałem, odkładałem po
skończeniu na miesiąc, potem czytałem
je jeszcze raz i dopiero przekazywałem
do obróbki. Teraz zaczęło mi się spieszyć,
czułem obecność mamy. Pisałem książkę
częściami, dawałem je do korekty. Partiami była też składana. O okładce zaczęliśmy rozmawiać już po napisaniu pierwszej części. Pewne rzeczy, które były dla
mnie i dla mamy, zostawiłem. Co mogłem
odkryć, odkryłem. Podczas rozmowy Beata zaproponowała, żeby mama znalazła
się na okładce. Najpierw myślałem, że to
pomysł szalony, ale potem spodobało mi
się. Dałem zdjęcie, dostałem kilkanaście
projektów. Pracowaliśmy na nich bardzo
długo. I myślę, że zrobiliśmy z tego zdjęcia
najlepszą okładkę – mówił.
Beata Moskal-Słaniewska opowiadała natomiast o swoich odczuciach po
lekturze książki. – Jak zobaczyłam kartki,
włączył mi się zmysł korektora i na bieżą-

AUDIOBOOK
czyta: Szymon Sędrowski
długość: 34 h 50 min.

FILM
reżyseria: Jan Rybkowski
gatunek: Obyczajowy

Ak

Klub KOSTKA na zakończenie ferii

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

córkę Viennę, zainspirowana bestsellerową grą Scythe. Gra przeznaczona jest
dla całej rodziny, w tym dla dzieci od 8.
roku życia. Zasady są bardzo przystępne,
dzięki czemu dzieci z łatwością je zrozumieją. Z kolei wybory, jakie stają przed
graczami, nie należą do łatwych i gra
doskonale sprawdza się jako lekka rozgrywka dla starszych graczy.
Następne spotkanie odbędzie się 21
marca.

foto: MBP Świdnica

Raz w miesiącu spotykają się, by
pograć w planszówki. 22 lutego odbyło
się ostatnie spotkanie Klubu KOSTKA.
Na rozgrywki przygotowano wiele gier,
m.in.: „My Little Scythe”, „Azul”, „Owce
na wypasie”, „Obóz Ninja”, „Diamenty”,
„Domek”, „Najazd turystów”.
Nowością dla klubowiczów była gra
„My Little Scythe” - to przyjazna gra rodzinna z elementami rywalizacji, zaprojektowana przez Hoby’ego Chou i jego

Najsłynniejsza z powieści Władysława
Stanisława Reymonta, realistycznie
ukazująca obraz wsi polskiej z przełomu XIX i XX wieku i ginącego już barwnego folkloru. Na szerokim tle obyczajowym życia społeczności wiejskiej,
nierozerwalnie związanym z rytmem
przyrody - w ciągu czterech pór roku
- rozgrywają się powikłane, nierzadko
dramatyczne dzieje rodziny Borynów.
Maciej Boryna, despotyczny wdowiec,
terroryzuje domowników i służbę. Chociaż niemłody, ale „pierwszy gospodarz we wsi“, postanawia ożenić się.
Cała wieś bierze udział w weselu Macieja i pięknej Jagny, która zawróciła w
głowie i synowi Boryny. Rodzina Macieja próbuje dochodzić swoich praw
majątkowych. Rozwścieczony senior
wypędza z domu syna z żoną i dziećmi. Jagna krytykowana jest za romans
z Antkiem, wójtem i grzeszne uczucia
do młodego kleryka, syna organisty.
Narasta konflikt mieszkańców Lipiec z
dziedzicem. Dochodzi do bójki, a ranny
Boryna wkrótce umiera na polu, symbolicznie żegnając się z ukochaną ziemią. Mieszkańcy wsi dotkliwie mszczą
się na Jagnie.
6-19.03.2020 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
od 6 marca
Wystawa
„Jan Lebenstein 1930-1999”

Wystawa „Jan Lebenstein 1930—1999”
pomyślana jest jako obszerna retrospektywa prac tego wybitnego polskiego artysty, zbiegająca się z 90-tą rocznicą jego
urodzin. W jej ramach prezentowane są
różnorodne dzieła Jana Lebensteina, należące do zbiorów polskich kolekcjonerów.
Ekspozycja, traktując w sposób wieloaspektowy, drogę twórczą i postać artysty,
zawiera 70 jego dzieł: obrazów olejnych,
gwaszy, rysunków i grafik, pochodzących
z różnych okresów jego działalności.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

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

moc? Czy warto
dziś czytać Studium o Hamlecie? Od kilku lat
prof.
Mirosław
Kocur bada performatywną
moc sztuk Wyspiańskiego razem ze studentami Akademii Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego. Opowie o ich
zaskakujących odkryciach.
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18, 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

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)

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

Wyspiański, „czwarty wieszcz”, wielki wizjoner teatru, stworzył niezwykłe bogaty
i różnorodny korpus dramatów. Czy jego
sztuki, pisane dziwacznie dziś brzmiącym
językiem, zachowały wartość w XXI wieku?
Warto je wystawiać? Czy teatralne wizje
Wyspiańskiego zachowały profetyczną

Świdnica

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

22 marca, godz. 16.00
„Bajkomat” (spektakl familijny)

| 6-19.03.2020 r.

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
kolejny familijny spektakl – „BAJKOMAT”
w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z
Katowic. Bajkomat to bardzo nietypowa
maszyna, która daje dzieciom… bajki. Dzięki niej w pewnym szarym i zwyczajnym
miasteczku wcale nie jest smutno. Ale
niestety któregoś dnia bajkomat się psuje…
Czy bohaterowie z pomocą dzieci odnajdą
sposób, aby go naprawić?
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 15 zł

szy koncert. Po udanym debiucie, Turbo
zostało zaproszone przez organizatorów
do wzięcia udziału w pierwszym festiwalu
muzyki rockowej „Jarocin 80”. Teraz ta legenda polskiego metalu świętuje 40 rocznicę istnienia. Muzycy przygotowali z tej
okazji przekrojowy program zawierający
najważniejsze utwory zespołu. W Świdnicy
usłyszymy jego akustyczną wersję.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
45/35 zł (przedsprzedaż); 55/45 zł (w
dniu wydarzenia)

5 kwietnia
Giełda Staroci, numizmatów
i osobliwości

„Łatwo nie będzie” autorstwa Jean-Claude
Islert’a, to niezwykle zabawna francuska
komedia o miłości, o pozorach, o szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom i o tolerancji dla własnych wybryków. Komedia,
nawiązująca do najlepszych tradycji gatunku, opisująca poszukiwanie szczęścia i
uczuć bez względu na wiek i status społeczny, oparta na świetnie przetłumaczonym tekście.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 75 zł

28 marca, godz. 19.00
Truskawka #5: Srednusha +
Organic Sounds (etno/folk)

Muzyka świata ma specjalne miejsce na
lokalnej scenie muzycznej. Wielu lokalnych instrumentalistów i wokalistów angażowało się w jej tworzenie, ale nieliczni
trwają przy niej od lat. Srednusha pragnie
łączyć różne kultury muzyczne, czasem
oddalone od siebie tysiącami kilometrów,
natomiast muzyczne podróże Organic
Sounds prowadzą przez indyjskie bazary,
afrykańską pustynię, mongolskie stepy i
północnoamerykańskie równiny.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10
zł (przedsprzedaż); 15 zł (w dniu wydarzenia)

29 marca, godz. 13.00
Cyrk Partolini

Cyrk Partolini prezentuje zabawne, muzyczne interaktywne widowisko dla całej rodziny. Jest tu moc humoru, muzyki,
wspaniałych rekwizytów i kostiumów.
Przez ponad godzinę młody widz zapozna
się nie tylko ze sztuka sceniczną, ale też
doświadczy pełnowartościowej zabawy
elementami interaktywnymi. Nie zapomina także o tym, co najważniejsze — o nauce przez zabawę.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 25 zł

3 kwietnia, godz. 18.00
Turbo Akustycznie —
40-lecie zespołu

14 marca, godz. 12.00
Alchemia teatralna:
„Teatr Wyspiańskiego”
lekcja prof. M. Kocura

16

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

27 marca, godz. 19.00
„Łatwo nie będzie”
(spektakl Wrocławskiego
Teatru Komedia)

Grupa Turbo powstała w styczniu 1980
roku w Poznaniu, a niecałe cztery miesiące
później (23 kwietnia) zagrała swój pierw-

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

4 kwietnia, godz. 10.00 i 11.30
Muzaza: „Bluesowe nutki
dla naszych malutkich”

Przed nami kolejny rodzinny koncert gordonowski przeznaczony dla niemowląt i
małych dzieci (do 7 lat) oraz kobiet w ciąży.
Jego interaktywna forma ma na celu wprowadzenie maluchów w muzyczny świat za
pomocą dostosowanego dla dzieci repertuaru oraz wspólnych gier dźwiękami i
rytmami. Tym razem będziemy bawić się
w rytmach prawdziwego bluesa. Wystąpi Paulina Gołębiowska z zespołem oraz
znana dobrze z poprzednich koncertów
świdnicka Muzaza.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety:
15/10 zł

9 kwietnia, godz. 10.00
65. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest
najstarszym, posiadającym najdłuższą
tradycję tego rodzaju wydarzeniem w
Polsce. Jego głównym organizatorem
jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Jest
imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych. Uczestnicy prezentują się w jednej z
czterech kategorii: recytacja, wywiedzione
ze słowa, teatr jednego aktora oraz poezja
śpiewana.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

17 kwietnia, godz. 18.00
„Kandydat”

„Kandydat” to błyskotliwy komediodramat,
który porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opowiada historię kandydata na urząd
prezydenta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Grażyna Wolszczak). Znakomita para
aktorska i zręcznie poprowadzona akcja
spektaklu, odpowie na te pytania a także
dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń oraz tematów do przemyśleń.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 65 zł
(parter) / 60 zł (balkon)

25 kwietnia, godz.19.00
Truskawka #6: Take Blues + FanKlub + Browar Band
(blues/pop/funk)

Szósty koncert w ramach Świdnickiego
Przeglądu Muzycznego 2020! Zbieg okoliczności sprawił, że w tym dniu prezentować się będą zespoły w klimatach blues,
pop, funk. Usłyszymy wiele standardów,
ale też autorskie kompozycje. Będzie to
pożegnanie Bolko przed letnią przerwą.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10
zł (przedsprzedaż); 15 zł (w dniu wydarzenia)

sport

Grupa pasjonatów,
która biega i pomaga
- Zaczęło się od spontanicznego i niezobowiązującego treningu. Obecnie to blisko 70cio osobowe stowarzyszenie ludzi, którzy z uśmiechem na twarzy uczestniczą w imprezach
biegowych w różnych częściach świata. – Nie trzeba biegać szybko, żeby do nas należeć.
Jesteśmy grupką pasjonatów – mówi Jacek Gołębiewski, założyciel Świdnickiej Grupy Biegowej.

wą. Myślę, że kolejnym sukcesem jest reaktywacja Czwartków Lekkoatletycznych.
Już od dłuższego czasu miasto oraz Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji chcieli je
wprowadzić do Świdnicy na nowo. Formułę rozgrywania tych zawodów zaczerpnąłem z Jedliny Zdroju. To właśnie tam
obywają się takie biegi. Kiedyś uczestniczyliśmy w ich treningu i spotkałem się z
osobami, które to prowadzą. Trochę to we
mnie zakorzenili. Skoro z powodzeniem
odbywa się to w Jedlnie, to dlaczego miałoby się to nie przyjąć u nas? I tak powstały Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne,
które, jak widać, rosną w siłę. Dodatkowo
bardzo mocno angażujemy się w organizację RST Półmaratonu Świdnickiego, pomagamy także przy Biegu Niepodległości,
Biegu Papieskim. – tłumaczy założyciel
Świdnickiej Grupy Biegowej.

Sport jest trampoliną
do pomagania

foto: Świdnicka Grupa Biegowa

Świdnicka Grupa Biegowa to nie
tylko sport, ale także liczne akcje charytatywne. Podczas V RST Półmaratonu
Świdnickiego Jacek Gołębiewski pokonał całą trasę w towarzystwie Doroty - podopiecznej Fundacji Dzieciom
,,Zdążyć z pomocą”. - W zeszłym roku
przeprowadzaliśmy zbiórkę pieniędzy
na Dorotę Panek. Akcja zakończyła się
sporym sukcesem. W tym roku bardzo
chętnie pobiegnę z Dorotką jeszcze raz.
Jest przesympatyczną dziewczynką. Zafascynowało mnie w niej to, że od początku zaczęła darzyć mnie dużą sympatią.
Udało się nam stworzyć zgrany duet. Ma
fantastycznych rodziców. Uważam, że
warto i należy pomagać takim ludziom
– mówi Jacek Gołębiewski. Świdnicka
Grupa Biegowa wspiera także świdnickie
schronisko dla zwierząt. - Od kiedy jesteśmy głównym organizatorem Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA,
organizujemy akcję sprzedawania ciast
i zebrane z tego pieniądze przekazujemy
na schronisko bezdomnych zwierząt w
Świdnicy – dodaje.
DG

Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA i wiele innych…

- Jednym z większych sukcesów, jaki
możemy sobie przypisać jako grupa, jest
z pewnością Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA. Na bazie biegu, który już
był, udało się nam stworzyć fajną, rozbudowaną i rozpoznawalną imprezę biego-

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

- Wszystko zaczęło się w 2015 roku
przed pierwszym RST Półmaratonem
Świdnickim. Wówczas
wpadłem na
pomysł, żeby zorganizować treningi
przygotowujące do półmaratonu na
podstawie podobnych treningów, które
odbywały się już w Sobótce. Generalnie
po RST Półmaratonie Świdnickim mieliśmy temat zakończyć. Jednak potem
otrzymałem sporo sygnałów, że ludzie
chcą takich cyklicznych, niedzielnych
treningów i zaczęliśmy to kontynuować.
Po dwóch latach naszych treningów
nieformalnych wraz z grupą przyjaciół
doszliśmy do wniosku, że trzeba założyć

stowarzyszenie, aby to wszystko miało przysłowiowe ręce i nogi. Pod koniec
maja 2017 roku utworzyliśmy stowarzyszenie, które działa do dziś. W taki sposób powstała Świdnicka Grupa Biegowa. W tej chwili mamy w grupie zrzeszonych blisko 70 osób – opowiada Jacek
Gołębiewski.

foto: D. Gębala

Jak powstała Świdnicka
Grupa Biegowa?

6-19.03.2020 r. |
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Święto akrobatyki sportowej

foto: D. Gębala

Akrobatyka sportowa to bez wątpienia jedna z najtrudniejszych i najpiękniejszych dyscyplin. Udowodnili to zawodnicy, którzy wzięli udział w 24. Międzynarodowym Turnieju Wiosny w Akrobatyce Sportowej im. Henryka Chmielewskiego. Impreza odbyła się w dniach 28 lutego – 1 marca
w hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.

foto: D. Gębala

Do rywalizacji przystąpiło blisko 270
zawodników reprezentujących 22 kluby
z całej Polski. Wśród startujących nie
mogło zabraknąć gospodarzy imprezy,
zawodników MKS-u Polonii Świdnica.
Turniej został rozegrany w konkurencjach: 2-ki kobiet, 2-ki mężczyzn, 2-ki
mieszane, 3-ki kobiet i 4-ki mężczyzn.

foto: D. Gębala

ŚKPR Świdnica

Uroczystość uświetnił występ mażoretek Prima.

Świdnica
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Na starcie zameldowało się około 350 zawodników.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, III
LO w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica,
Związki Kombatanckie i Żołnierskie, fir-

ma UNITRON. Koordynatorem projektu
tradycyjnie był Tadeusz Grabowski.
Daniel Gębala

Stutysięczny
gość lodowiska!

LHC Cottbus – ŚKPR Świdnica 29:25
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski – K. Stadnik 4, Pęczar 3, Jankowski
3, Borowski 2, Redko 2, Starosta 2, Pierzak 2, Wołodkiewicz 2, Chmiel 1, Bal
1, Etel 1, Kryśpiak 1, Kopyciak 1, Jaroszewicz
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foto: D. Gębala

Już po raz ósmy w Polsce, a szósty
w Świdnicy odbył się „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W
niedzielę 1 marca na starcie zameldowało się około 350 uczestników. Zawodnicy mieli do pokonania symboliczne 1963 metry. Trasa biegu została
zlokalizowana wokół zalewu Witoszówka.
Tego dnia nie liczyły się indywidualne rezultaty lecz symbolika i pamięć
o żołnierzach wyklętych. Po wspólnych
odśpiewaniu hymnu państwowego około 350 uczestników wyruszyło na trasę.
Na mecie na uczestników czekał ciepły poczęstunek w postaci harcerskiej
grochówki. Każdy z zapisanych zawodników otrzymał pamiątkowy medal. Organizatorem wydarzenia byli: 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

W miniony weekend na parkietach II ligi rozegrana została 19. kolejka spotkań. ŚKPR Świdnica w niej
pauzował, ale podopieczni trenera
Krzysztofa Terebuna nie wypadli z
rytmu meczowego, bo w czwartek,
27 lutego w sparingowym meczu
zmierzyli się z występującym w niemieckiej Oberlidze (czwarty poziom
rozgrywkowy) LHC Cottbus.
Mecz odbył się w Cottbus. Po
ciekawej potyczce wygrali gospodarze 29:25. – To był bardzo pożyteczny
sparing z zespołem na podobnym poziomie i podobnej charakterystyce gry
– ocenił Arkadij Makowiejew, prezes
świdnickiego klubu.
Szkoleniowiec szarych Wilków
skorzystał z aż siedemnastu zawodników. Zabrakło jedynie Patryka
Dębowczyka, który z uwagi na uraz
wyszedł na parkiet, ale tylko w charakterze… sędziego. Warto też odnotować występ Rafała Kopyciaka. Jeden
z członków złotej drużyny juniorów
młodszych z 2017 roku wraca do gry
po rocznej przerwie spowodowanej
poważną kontuzją. Powrót okraszony
został jedną bramką.

mojaswidnica.pl

Daniel Gębala

1963 metry chwały

ŚKPR sparował
w Niemczech

codzienna porcja
informacji na

Rywalizacja została podzielona na trzy
dni. W piątek i sobotę akrobaci brali
udział w eliminacjach. Natomiast w niedzielę odbyły się finały oraz uroczysta
ceremonia zakończenia 24. Międzynarodowego Turnieju Wiosny im. Henryka
Chmielewskiego.

Świdnickie lodowisko cieszy się
niesłabnącą popularnością! Świadczy o tym fakt, że 26 lutego udało się
sprzedać stutysięczny bilet wstępu w
sezonie! Szczęśliwą nabywczynią symbolicznej wejściówki okazała się mieszkanka powiatu świdnickiego Alicja Skawina.
Zaproszenie do korzystania z lodowiska w przyszłym sezonie oraz upominki od Urzędu Miejskiego i ŚOSiR-u
wręczyli pani Alicji prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska oraz p.o.
dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Jan Czałkiewicz. Miłą uroczystość uświetnił występ mażoretek Prima
pod opieką Anny Trzeciak.
Daniel Gębala
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Wieści spod siatki

-zielonych była to 15 porażka z rzędu w
rundzie zasadniczej. Do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz. Polonia zagra na
wyjeździe z Sobieskim Oława. Później rozpocznie się faza play-out, która zadecyduje o przyszłości świdnickiego zespołu.

Sporo w ostatnim czasie dzieje się w
świdnickiej siatkówce kobiet. Kapitalny
turniej w wykonaniu młodziczek, zmiana
na ławce trenerskiej seniorek, oraz nie
do końca udany występ kadetek podczas ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Co
słychać w drużynach świdnickiej Polonii?

▪ Silesia Volley Mysłowice – MKS Polonia
Świdnica 3:0 (25:12, 25:19, 25:19)
MKS Polonia Świdnica: Woźniak (k), Kołodziejczak, Cichowlas, Mieziegl, Kania, Witkowska,
Gałązka (l), Bober, Ryba

Kadetki

Wyniki turnieju:
▪ MKS Polonia Świdnica – Smilebus UKS
Wieża Radków 2:1 (25:18, 21:25, 15:11)
▪ Smilebus UKS Wieża Radków –
#VolleyWrocław 2:0 (25:23, 25:22)
▪ #VolleyWrocław – MKS Polonia Świdnica
0:2 (23:25, 15:25)
Tabela końcowa (kolejno: liczba rozegranych
spotkań, punkty, liczba zwycięstw, sety)
1. Smilebus UKS Wieża Radków 6 10 4 10:6
2. MKS Polonia Świdnica
6 10 4 9:6
3. AZS AWF SMS Wrocław
6 9 3 7:8
4. #VolleyWrocław
6 7 1 4:10

MKS Polonia Świdnica: Kinga Fąfara (kapitan),
Julia Krasoń, Julia Huzar, Amelia Pieszczoch,
Nina Jasiecka, Małgorzata Byczek, Martyna Zielińska, Martyna Gaik, Natalia Kardasz, Martyna
Pitek, Wiktoria Wiraszka, Matylda Kozak, Marysia Marczuk. Trener Michał Tomiałowicz

Seniorki

Pod jego wodzą zespół był bliski
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Teraz rozpaczliwie walczy o utrzymanie na
szczeblu II ligi. Czy powracający na ławkę
trenerską Polonii Świdnica Mateusz Dąbrowski zdoła uratować tonący okręt?
Szybko, bo już po zaledwie jednym
spotkaniu zakończyła się przygoda z
MKS-em trenera Macieja Romaniszyna.
Zastąpił go bardzo dobrze znany Mateusz Dąbrowski. Będzie to już druga przygoda Mateusza Dąbrowskiego w roli
pierwszego szkoleniowca świdniczanek.
Przypomnijmy, że w sezonie 2017/2018
biało-zielone pod batutą Dąbrowskiego i
pomagającej mu Magdaleny Sadowskiej były o włos od awansu do I ligi. Teraz
przed nowym/starym trenerem naprawdę trudna misja, jaką będzie utrzymanie Polonii na szczeblu II ligi. 29 lutego w
Mysłowicach młodziutki świdnicki zespół
próbował walczyć zwłaszcza w drugiej i
trzeciej partii przegranej do 19. Dla biało-

Podgrupa A:
▪ ŁKS Szkoła Gortata Łódź
– Metro Warszawa 2:3
▪ Metro – Zorza Wodzisław 3:0
▪ ŁKS Szkoła Gortata – Zorza Wodzisław 3:0
1. Metro Warszawa
2 5 2-0 6:2
2. ŁKS Szkoła Gortata Łódź
2 4 1-1 5:3
3. Zorza Wodzisław
2 0 0-2 0:6
Podgrupa B:
▪ Avia Świdnik – Truso Elbląg 0:3
▪ MKS Polonia Świdnica – Truso Elbląg 0:3
▪ MKS Polonia Świdnica – Avia Świdnik 1:3
1. Truso Elbląg
2 6 2-0 6:0
2. Avia Świdnik
2 3 1-1 3:4
3. Polonia Świdnica
2 0 0-2 1:6
Mecz o 5. miejsce:
▪ Zorza – MKS Polonia Świdnica 3:1
Grupa finałowa:
Zaliczone mecze pierwszej fazy:
▪ Metro Warszawa – ŁKS Szkoła Gortata Łódź 3:2
▪ Truso Elbląg– Avia Świdnik 3:0
▪ Metro Warszawa– Avia Świdnik 3:0
▪ ŁKS Szkoła Gortata Łódź – Truso Elbląg 3:0
▪ ŁKS Szkoła Gortata Łódź – Avia Świdnik 3:0
▪ Metro Warszawa – Truso Elbląg 3:0
1. Metro Warszawa
2. ŁKS Szkoła Gortata Łódź
3. Truso Elbląg
4. Avia Świdnik

3
3
3
3

8
7
3
0

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

9:2
8:3
3:6
0:9

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

To właśnie te trzy zespoły awansowały do
rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski.
Nieco szkoda, że nie udało się zdobyć
pierwszego miejsca, bowiem zwycięzca
rozgrywek wojewódzkich będzie organizatorem jednego z turniejów ogólnopolskich. Nie zmienia to jednak faktu, że
srebro wywalczone przez zespół Michała
Tomiałowicza trzeba potraktować w kategorii dużego sukcesu. W ceremonii dekoracji 1 marca wzięli udział prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska, wiceprezydent Jerzy Żądło, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław
Łopaciński oraz prezes zarządu Volleyball
Wrocław Jacek Grabowski.

Brązowe medalistki Ligi Dolnego Śląska bez awansu do półfinału Mistrzostw
Polski. Ćwierćfinałowy turniej odbywał
się od czwartku, 27 lutego do niedzieli, 1 marca. Podopieczne trenera Macieja
Leńskiego przegrały wszystkie trzy swoje
spotkania i zajęły ostatnie, szóste miejsce
w swojej grupie. Kwestia awansu do półfinału Mistrzostw Polski rozstrzygnęła się w
niedzielę. Ostatecznie awans do półfinału
Mistrzostw Polski wywalczyły Metro Warszawa i ŁKS Szkoła Gortata Łódź.

Kadetki
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Stworzyły kapitalne widowisko, a do
przysłowiowej kropki nad „i” zabrakło ledwie jednego seta. Nie zmienia to jednak
faktu, że młodziczki MKS-u Polonii Świdnica w finałowym turnieju Ligi Dolnego
Śląska zagrały fantastycznie i zasłużenie
wywalczyły drugie miejsce w województwie. Ostatni z cyklu czterech turniejów
finałowych odbył się w niedzielę 1 marca
w Świdnicy.
Najważniejszy i jak się później okazało, decydujący o losie klasyfikacji generalnej Ligi Dolnego Śląska, był przebieg
pierwszego niedzielnego spotkania. Gospodynie zmierzyły się z Wieżą Radków.
W pierwszym secie biało-zielone grały
jak natchnione, nie dając rywalkom większych szans, wygrywając seta do 18. W
drugiej partii w szeregach zespołu Tomiałowicza wdarł się niepotrzebny niepokój
i sporo błędów własnych. Z nadarzającej
okazji skrzętnie skorzystały zawodniczki z
Radkowa, które w końcówce zachowały
więcej zimnej krwi i wygrały do 21. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był dodatkowy set. Zmotywowane fantastycznym
dopingiem świdnickich kibiców Polonistki
stanęły na wysokości zadania, wygrywając
decydującego seta do 11, a całe spotkanie
2:1. W drugim spotkaniu turnieju Wieża
Radków rozprawiła się z Volley-em Wrocław 2:0 i wobec rezultatów z poprzednich
trzech turniejów stało się jasne, że urwany
set z Polonią sprawi, że w niedzielę złoto
pojedzie do Radkowa. W ostatnim pojedynku Polonia także nie dała większych
szans wrocławiankom, wygrywając do 23 i
15. W ostatecznym rozrachunku to siatkarki Wieży mogły się cieszyć z tytułu mistrza
województwa. Srebrne medale wywalczyła Polonia Świdnica, a podium uzupełniły zawodniczki AZS AWF SMS Wrocław.
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