In vitro w Świdnicy?

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji
dla osób niepełnosprawnych
Osoby z orzeczeniem
o znacznym stopniu
niepełnosprawności będą
mieć łatwiejszy dostęp do
rehabilitacji świadczonej
w warunkach domowych.
Wszystko dzięki porozumieniu
podpisanemu przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
i Centrum Usług Medycznych
Marconi Medica.

Czy jest możliwe
dofinansowanie in
vitro z kasy miasta?
Świdniczanka Anna
Gromek twierdzi, że
tak. Zebrała podpisy
i złożyła petycję do
Urzędu Miejskiego.
Uchwała w tej
sprawie trafi pod
obrady radnych.
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Koronawirus
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– wszystko,
co powinniście wiedzieć

str. 6-7
W związku z pandemią koronawirusa, na terenie całego kraju wprowadzono wiele ograniczeń po to, by zahamować rozprzestrzenianie się zakażeń. Wróciły kontrole graniczne, obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, odwołano
wszystkie imprezy, zamknięto szkoły. Ograniczenia wprowadzają też urzędy, instytucje, sklepy. Zobaczcie, na jakie utrudnienia napotkacie w Świdnicy.

aktualności

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji
dla osób niepełnosprawnych
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mieć łatwiejszy
dostęp do rehabilitacji świadczonej w warunkach domowych. Wszystko dzięki porozumieniu podpisanemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Medycznych
Marconi Medica.

Informacja dla pacjentów w sprawie rejestracji skierowania na zabiegi
rehabilitacji domowej udzieli Elżbieta Szpak - koordynator projektu - nr
tel. 885 025 880; 74 852 28 61; email:
e.szpak@marconimedica.pl, recepcja@
marconimedica.pl
foto: D. Gębala

Podpisanie umowy odbyło się 13
marca w siedzibie MOPS. Początkowo
planowano, że odbędzie się to w nieco
innej formule, z prezentacją warsztatów
szkoleniowych. Niestety, w związku ze
wszystkimi działaniami prowadzącymi
do zmniejszenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa, ograniczono się wyłącznie do podpisania umowy. - To ważne
działanie dla miasta, służące podniesieniu komfortu życia osób posiadających
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w stopniu znacznym i ich rodzin. Pracownikom Ośrodka zależy na tym, aby jak
największa liczba osób skorzystała z tej
profesjonalnej pomocy – tłumaczyła dyrektor MOPS Violetta Kalin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy i Centrum Usług
Medycznych Marconi Medica nawiązały współpracę w zakresie realizacji świadczeń medycznych fizjoterapii
ambulatoryjnej i fizjoterapii w domu
pacjenta refundowanych przez NFZ.
Współpraca ta ma na celu zwiększenie dostępności do usług medycznych
podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, a w szczególności tych osób, które korzystają z usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania
i posiadających orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Porozumienie ma dotyczyć również ewentualnej współpracy w zakresie
realizacji inicjatyw na rzecz osób starszych czy osób z niepełnosprawnością
np. organizowanie prelekcji, warsztatów
oraz imprez plenerowych skierowanych do osób z niepełnosprawnością lub
ich opiekunów.

ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie
rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji
lub rehabilitacji medycznej, medycyny
fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lekarz w trakcie
specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji
medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i
traumatologii.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest
ważne 30 dni od daty wystawienia. W
tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy
rozpocznie się rehabilitacja.

Porozumienie podpisali Agnieszka Olejniczak - dyrektor Centrum Usług Zdrowotnych Marconi
Medica, Piotr Nawrot - członek Zarządu P.H.U.P. MARCONI Sp. z o.o., Violetta Kalin - dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Wojciech Burdek, zastępca dyrektora
MOPS (na zdjęciu od lewej)

Świadczenia będą finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak to działa?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych
wystawia lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze
ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabi-

litacji ogólnej, rehabilitacji medycznej,
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii,
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii,
neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, lekarz

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta,
który nie porusza się samodzielnie i nie
ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w
trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/
oddział dzienny rehabilitacji).
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do
5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych
przypadkach czas trwania rehabilitacji
może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną
zgodą dyrektora właściwego oddziału
wojewódzkiego NFZ.
Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone
ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.
Ak

Uczą się prawidłowego odżywania

foto: D. Gębala

Warsztaty będzie prowadzić Agnieszka Podgórska, znana świdnicka
dietetyczka.
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Nietypową inicjatywę dla rodzin
zastępczych przygotowało Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie – spotkania
z dietetykiem i naukę prawidłowego
żywienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy realizuje porady w
ramach projektu „Akademia rozwoju”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Przewiduje się realizację indywidualnych
konsultacji z dietetykiem w wymiarze 50
godzin. Forma wsparcia przeznaczona
jest dla dzieci i młodzieży przebywającej
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą na terenie powiatu świdnickiego.
Spotkanie organizacyjne odbyło się
w środę 11 marca. – Będę chciała w czasie tych spotkań przekazać wam, w jaki
sposób dbać o zdrowie, jak robić zakupy,
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jak uniknąć zaburzeń żywieniowych. Patrzycie w lustro, nie podoba wam się wasze ciało, często jesteście po pierwszych
dietach. Druga kwestia dotyczy zakupów
i nauki czytania składów. Większość moich pacjentów nie wie, jak wybierać, co jest
zdrowe, a co nie. Reklamy mylą. Często
okazuje się, że coś co ma być zdrowe, jest
niezdrowe – mówiła prowadząca warsztaty, dietetyk Agnieszka Podgórska.
Miejsce realizacji konsultacji: 58-100
Świdnica, Przychodnia BHMed, ul. Zamenhofa 42.
Terminy i godziny konsultacji będą
ustalane indywidualnie z uczestnikami
projektu i zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie w zakładce
- HARMONOGRAMY, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy.
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Pierwsze wiosenne
kwiaty w Świdnicy

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

foto: D. Gębala
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Bratki pojawią się w gazonach ustawionych przy ul. Mennickiej, Trybunalskiej,
Komunardów oraz na pl. Wolności i pod
halą targową przy pl. Grunwaldzkim.
Już niedługo zakwitną również tulipany, których cebule zostały posadzone jesienią ubiegłego roku. Ozdobią one
gazony przy al. Niepodległości, skwer
im. Lecha Kaczyńskiego, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. św. Małgorzaty
oraz skwer przy ul. Wałowej. Tulipany rosną także na świdnickich rondach: Orląt
Lwowskich, przy ul. Śląskiej/Pionierów,
ul. Pionierów/Sprzymierzeńców, ul. Kliczkowskiej oraz zieleńcach przy ul. Bohaterów Getta, ul. Komunardów i pl. Wolności.
Łącznie bratkami i stokrotkami
obsadzona zostanie powierzchnia ponad
500 metrów kwadratowych, natomiast
tulipany zajmują obszar ponad 600
metrów kwadratowych.
Oprac.

Państwa Polskiego, pasaż przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skwer przy
ul. Marii Konopnickiej i Grodzkiej oraz
skwer przy ul. Dworcowej.
W obrębie pasów drogowych kwiaty
zakwitną na rondach przy ul. Wałbrzyskiej/Polna Droga oraz ul. Mikołaja Kopernika/Przemysłowej, jak również na
wysepkach przy pl. Grunwaldzkim. Posadzone zostaną także na nowym rondzie
u zbiegu ulic Kopernika i Kliczkowskiej.

Życzyli 200 lat Panu Józefowi

reklama

Wkrótce zakończone zostaną wiosenne nasadzenia kwiatów, w tym bratków i stokrotek, które ozdobią świdnickie pasy drogowe oraz place i skwery.
Różnokolorowymi bratkami obsadzony zostanie pl. św. Małgorzaty.
Kwiaty pojawiły się już w kuwetach wokół małej i dużej fontanny. Ozdobią one
również teren przy kamieniu pamięci
przy pl. św. Małgorzaty, skwer przy
ul. Franciszkańskiej, plac 1000-lecia

foto: D. Gębala

Pl. Grunwaldzki

Pl. św. Małgorzaty

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe

Józef Żywocki mieszka
w Świdnicy od 6 lat,
pod czujną opieką córki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293)

Setne urodziny w czwartek, 12 marca świętował świdniczanin Pan Józef
Żywocki. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także prezydent miasta,
Beata Moskal-Słaniewska życzyli szacownemu jubilatowi kolejnych stu lat
w czasie uroczystości urodzinowych.
Pan Józef urodził się 12 marca 1920
roku we Francji, w rodzinie polsko-francuskiej. W 1937 roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski i zamieszkał w Zgierzu.
Pracę zawodową rozpoczął w Łodzi, w fabryce włókienniczej. W latach 1941 – 1944
działał w ruchu oporu. Na początku 1945
roku został wcielony do LWP. Po zakończeniu drugiej wojny światowej w stopniu
porucznika pozostał w wojsku. W 1946
roku wraz z rodziną przyjechał do Mieroszowa, gdzie 26 grudnia 1946 roku poślubił Krystynę Lech. W 1950 roku został
aresztowany za przynależność do AK. Po
dwóch latach został warunkowo zwolnio-

ny, ale dopiero w 1963 roku wyrok został
zatarty. W 1959 roku zamieszkał z rodziną
w Grzmiącej. W tej miejscowości był dyrektorem Zakładów Artykułów Technicznych. W 1971 roku powrócił do Mieroszowa w związku z objęciem stanowiska dyrektora w Zakładzie Stolarki Budowlanej
„STOLBUD”. Z tego zakładu w 1979 roku
przeszedł na rentę inwalidzką. W latach
1980-2012 aktywnie działał w ZBOWiD,
a następnie w Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie
pełnił funkcję prezesa koła. W 1998 roku
awansowany został na stopień majora.
Szanowny Jubilat od 6 lat jest mieszkańcem Świdnicy. 26 grudnia 2016 roku
obchodził 70. rocznicę ślubu. Żona
zmarła w maju 2017 roku. Jest ojcem
dwójki dzieci: syna, który już nie żyje i
córki. Posiada czworo wnuków i pięcioro
prawnuków. Obecnie pozostaje pod troskliwą opieką córki.
Oprac.

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający uwagę ma prawo do żądania od
administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1
lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.
Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal - Słaniewska
20.03-2.04.2020 r. |
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zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały nr XVI/157/20z dnia 28
lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, ograniczonego od północy ul. Szarych Szeregów i granicą administracyjną miasta, od południa ul. Metalowców, od wschodu granicą administracyjną miasta, od zachodu ul. Przemysłową.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej
na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r.
poz. 283).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica, w terminie do dnia 15 kwietnia
2020r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości –
także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.

aktualności

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

System
segregowania
odpadów
w Świdnicy

ODPADY NIEBEZPIECZNE

SZKŁO
METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
PAPIER

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

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

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

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

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

ZMIESZANE

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

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

OGRANICZAJ!!

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

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

Spółka z o.o.

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

Kilka zasad eko-zakupów:

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

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

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

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

PORADNIK ODPADOWY MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIDNICA

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

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

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

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK NIEBIESKI

POJEMNIK ŻÓŁTY

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

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

PAPIER

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

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

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

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

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

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

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

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

ZMIESZANE

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

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

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

POJEMNIK CZARNY

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

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

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

NIE WRZUCAMY
• przeterminowanych i niepotrzebnych leków oraz chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zużytych opon
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ul. Metalowców 4, 58 – 100 Świdnica
tel./fax (+48) 74 85 22 104

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

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

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

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

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

Urząd Miejski w Świdnicy

Zakład Oczyszczania Miasta

Wydział Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o.

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

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

foto: D. Gębala

Świdnica konsekwentnie rozwija swoją politykę społeczną w oparciu o środki zewnętrzne.
Miasto otrzyma w tym roku ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programów „Senior +” i „Maluch +”.

Na utworzenie i wyposażenie nowego klubu seniora przyznano gminie 150
tys. zł. Natomiast na zapewnie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 468 tys. zł, a na oba miejskie żłobki
– ponad 186 tys. zł.
- Miasto pozyskuje coraz większe
środki na wsparcie wielu działań skierowanych do najbardziej potrzebujących
grup społecznych. Można powiedzieć, że
Świdnica przoduje w tej dziedzinie już w
skali Polski - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta.
W ramach otrzymanych środków
125 tys. zł przeznaczone zostanie na remont pomieszczeń w budynku przy ul.
Malinowej 2, w części przeznaczonej na
klub seniora. Natomiast 25 tys. zł przewidziano na wyposażenie placówki. W
Świdnicy działają obecnie trzy miejskie
kluby seniora, z których dwa prowadzone są przez organizacje pozarządowe.
Powstający nowy klub został zlokalizowany na Kraszowicach, dzielnicy oddalonej od centrum miasta, dzięki temu
seniorzy z tego osiedla będą mieli ułatwiony dostęp do oferty miasta w zakresie spędzania wolnego czasu. Przyczyni
się to także do zwiększenia aktywności
świdnickich seniorów.
Dzięki dofinansowaniu Dzienny Dom
„Senior-Wigor” zwiększy zakres oferty
zajęciowej oraz poprawi jakość świadczonych usług. Przypomnieć należy, iż
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 placówka uzyskała już ponad 2 miliony 300 tysięcy
złotych.
Od 2016 roku, w ramach programu
„Maluch +” Świdnica otrzymuje także dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc
w żłobkach miejskich. Łącznie z otrzymaną w tym roku dotacją jest to już ponad 800 tys. zł. Dzięki temu żłobki mogą
poszerzać ofertę zajęć dla najmłodszych
dzieci oraz zapewnić im lepsze warunki
przebywania.
Oprac.

Ponad 800 tys. złotych otrzyma samorząd Świdnicy na funkcjonowanie miejsc w żłobkach miejskich.

foto: D. Gębala

Lodówka społeczna w SP 105

Lodówkę ustawiono 9 marca na pierwszym piętrze Szkoły Podstawowej 105 w Świdnicy, we
wnęce obok biblioteki.

znaczona do przechowywania kanapek (uczniowie więc nie będą mogli
umieszczać tam swojego drugiego
śniadania) i tego typu posiłków.
Akcja ma na celu próbę zapewnienia jedzenia dzieciom, które nie
zawsze mogą przynieść ze sobą do
szkoły drugie śniadanie, które zwyczajnie są głodne. Organizatorzy uważają,
że jest to dobra okazja, aby wspomóc
uczniów z uboższych rodzin, a także
świetny sposób zapobieganiu marnowania zakupionej wcześniej w nadmiarze żywności.
Do tematu wrócimy, jak tylko zostanie przywrócona działalność szkół.

reklama

Tuż przed zamknięciem szkół w
Szkole Podstawowej nr 105 stanęła
lodówka, do której uczniowie mogą
wkładać artykuły spożywcze. Trafią
one do dzieci najbardziej potrzebujących, które często są głodne.
Pomysł ustawienia lodówki to inicjatywa Rady Rodziców wsparta przez
dyrekcję szkoły. Sprzęt ustawiono 9
marca na pierwszym piętrze Szkoły Podstawowej 105 w Świdnicy, we
wnęce obok biblioteki. Jak tłumaczą
inicjatorzy, można w niej umieszczać
nieprzeterminowane,
hermetycznie
zamknięte artykuły spożywcze takie
jak jogurty, batony, owoce oraz wszelkiego rodzaju oryginalnie zapakowaną żywność. Lodówka nie jest prze-

Ak
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Koronawirus – wszystko, co p
W związku z pandemią koronawirusa, na terenie całego kraju wprowadzono wiele ograniczeń po to, by zahamować
rozprzestrzenianie się zakażeń. Wróciły kontrole graniczne, obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, odwołano
wszystkie imprezy, zamknięto szkoły. Ograniczenia wprowadzają też urzędy, instytucje, sklepy. Zobaczcie, na jakie utrudnienia napotkacie w Świdnicy.

foto: D. Gębala

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Według danych Ministerstwa Zdrowia, ciężki przebieg choroby obserwuje się
u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u
2-3% osób chorych. Najbardziej narażone
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są
osoby starsze, z obniżoną odpornością,
którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć
przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw
nowemu koronawirusowi. Dlatego często
myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli
nie masz do nich dostępu, używaj płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk
ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Zachowaj co najmniej
1 metr odległości między sobą a innymi
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony
kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem
małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko,
że możesz wdychać wirusa. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Ograniczenia w pracy
świdnickich instytucji

Wszystkie placówki edukacyjne są zamknięte. Nauczyciele przechodzą na system nauczania zdalnego.
Wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych, w których
czynne są jedynie sklepy spożywcze i
apteki. Taka sytuacja występuje w Galerii
Świdnickiej. Restauracje świadczą jedynie
usługi dowozu posiłków bądź sprzedaży na
wynos.
Do 25 marca zawieszona jest działalność świdnickich miejskich placówek, czyli
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Młodzieżowego Domu Kultury,
klubów seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Dziennego Domu Senior-Wigor (posiłki dla podopiecznych są wydawane na wynos). Zamknięto również baseny
przy ul. Równej i ul. Marcinkowskiego oraz
Wieżę Ratuszową. Wszystkie wydarzenia
zaplanowane w Świdnickim Ośrodku Kultury do 25 marca zostały odwołane lub
przesunięte na terminy późniejsze. Szczegółowe informacje będą na bieżąco aktualizowane. Nie odbywają się żadne próby
ani spotkania ruchu amatorskiego, nieczynna jest również Galeria Fotografii.

Ograniczenia
w Urzędzie Miejskim

Z uwagi na pandemię koronawirusa Urząd Miejski w Świdnicy wprowadza
ograniczenia dla mieszkańców. Od 16 marca do odwołania: wprowadza się reglamentację ilości wejść; wszystkie komórki
organizacyjne urzędu będą pracowały od
poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do
15:30; obsługiwane będą jedynie sprawy
pilne. W przypadku konieczności wizyty
w urzędzie należy wcześniej kontakto-
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wać się telefonicznie z poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi w celu umówienia się. Wszelkie dokumenty i wnioski
do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można
złożyć elektronicznie. Korespondencja
odbierana będzie również przy drzwiach
wejściowych do budynku. Wyjątkiem od
powyższych uregulowań jest rejestracja
bieżąca zgonów i urodzeń. W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście. Z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy należy kontaktować się:
▪ telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856
28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi
wydziałami
▪ e-mail - um@um.swidnica.pl
▪ poprzez platformę https://eurzad.
um.swidnica.pl/
Kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy
będzie nieczynna - płatności można dokonywać za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.

Odwołane rozprawy

W Sądach Rejonowym i Okręgowym w
Świdnicy odwołano rozprawy i posiedzenia,
wyznaczone pierwotnie w okresie od dnia
13 marca do 31 marca 2020 r. (włącznie).
Wstrzymano także osobiste przyjmowanie
interesantów w sądach. Wszelkie wnioski
do sądu należy kierować drogą pisemną
lub mailową. Biuro Obsługi Interesantów,
na dotychczasowych zasadach, będzie
przyjmowało korespondencję oraz udzielało informacji, również telefonicznej oraz
mailowej. Od 11 marca do odwołania nieczynna będzie Kasa Sądu Okręgowego
w Świdnicy.
W Komendzie Powiatowej Policji w
Świdnicy wstrzymana została możliwość
przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub
osobistego spotkania z komendantem.
Skargi i wnioski można składać: telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku): pod numerem 74 858
22 04 – Zespół Kontroli KPP Świdnica, faxem - numer 74 858 22 45, pocztą internetową na adres e-mailowy: skargi@swidnica.
wr.policja.gov.pl, zwykłą pocztą na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul.
Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica

Nie wyślesz przesyłki za granicę

Także Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Od 16 marca w związku z zawieszeniem transportu
lotniczego Poczta wstrzymała przyjęcia
przesyłek do innych krajów. Wprowadzone
zostały także zmiany w organizacji pracy
placówek pocztowych:
▪ godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy

czym w wybrane dni placówka będzie
czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez
trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą
obsługiwać klientów przez trzy godziny –
szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić
na www.poczta-polska.pl,
▪ praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne
przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do
20.00,
▪ punkty obsługi klienta w Galeriach
Handlowych będą nieczynne.
Przy każdym czynnym okienku może
przebywać jedna osoba. W placówkach
zostały już wprowadzone tzw. STREFY
OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze
klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości
około 1,5 metra podczas oczekiwania na
obsługę i pozostawanie za znajdującą się
na podłodze taśmą także w trakcie obsługi.
Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na
wyraźną prośbę pracownika. Poczta Polska
nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych.

Urząd Skarbowy
– tylko telefonicznie

O korzystanie z usług elektronicznych
oraz kontakt telefoniczny w sprawach nie
wymagających osobistej wizyty prosi Powiatowy Urząd Pracy. Wizyty u doradcy

klienta zastąpione zostają kontaktem telefonicznym. Doradca klienta skontaktuje się
z Państwem telefonicznie przed wyznaczonym terminem wizyty. W przypadku braku
takiego kontaktu przed terminem wizyty,
prosimy zadzwonić samodzielnie.
Urząd Skarbowy w Świdnicy do 27
marca czasowo ogranicza dostęp petentom ze względu na rozprzestrzenianie się
koronawirusa.
PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2
SPOSOBY:
▪ On-line poprzez Twój e-PIT,
e-Deklaracje, e-PUAP
▪ W urzędzie – poprzez wrzucenie
deklaracji, pism, innych dokumentów do
wystawionych urn. W tym przypadku bez
potwierdzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
▪ PIT – nr telefonu 74 8561461, 74 8561469,
748561439, 74 8561438, 74 8561473,
74 8561474, 74 8561434,
▪ Dochody z zagranicy – nr telefonu
74 8561435
▪ VAT – nr telefonu 74 8561436, 74 8561431,
74 8561441, 74 8561442,
▪ Kasy fiskalne – nr telefonu 74 8561449
▪ CIT – nr telefonu 74 8561465, 74 8561473
spadki/darowizny – nr telefonu 74 8561456
▪ rejestracja podatników – nr telefonu 74
8561412, 74 8571414, 74 8561463
▪ egzekucja administracyjna – nr telefonu
74 8561401, 74 8561404, 74 8561406, 74
8561413, 74 8561462, 74 8561460,
▪ poborcy- nr telefonu 74 8561408
▪ rachunkowość podatkowa – nr telefonu 74 8561452, 74 8561468, 74 8561440,
74 8561467, 74 8561464
▪ komórka wierzycielska – nr telefonu
74 8561427, 74 8561455, 74 8561466, 74
8561471, 748561430.
▪ Adres e-mail urzędu skarbowego:
us.swidnica@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługa
Twój e-PIT można znaleźć na www.podatki.
gov.pl

PSZOK nieczynny

Zawieszono funkcjonowanie punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Metalowców 4 w Świdnicy. PSZOK będzie nie-
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powinniście wiedzieć
cjentów materiałów do badań. Badania wykonywane w laboratorium mikrobiologicznym będą możliwe wyłącznie dla pacjentów
ze skierowaniem lekarskim na powierzonym
materiale. Nadal dostępne będą również
porody rodzinne, przy czym uczestniczyć w
nich będzie mogła jedna osoba towarzysząca, pod warunkiem podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa. Apelujemy jednak do pacjentów oraz
innych osób planujących wizytę w szpitalu
lub laboratorium, aby zachowały zdrowy
rozsądek oraz wszelką ostrożność, a w sytuacji jakiegokolwiek potencjalnego zagrożenia, unikały wizyt w szpitalu, w tym w laboratorium. Wszelkie badania oraz wizyty, które
mogą zostać odłożone w czasie zaleca się
opóźnić do czasu eliminacji zagrożenia epidemiologicznego – czytamy w komunikacie szpitala.

Skorzystaj z teleporad – ogranicz
wizyty w przychodniach

Zmieniony rozkład jazdy
autobusów

Do 25 marca obowiązuje wakacyjny
rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Nie ma też możliwości zakupu biletu
u kierowcy komunikacji miejskiej. Za bilet
można zapłacić kartą lub nabyć go w punkcie sprzedaży czy biletomacie.

Odwołane planowe zabiegi
w Latawcu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ograniczył na
okres dwóch tygodni przyjęcia pacjentów
na planowe zabiegi operacyjne. Jednocześnie, aby ograniczyć liczbę osób z zewnątrz
przyjeżdżających do szpitala, nie będą w
tym okresie prowadzone kwalifikacje do
zabiegów dla pacjentów chcących ustalić
termin zabiegu. Do odwołania obowiązuje
również całkowity zakaz odwiedzin na
oddziałach. Ponadto nie będzie również
prowadzona rejestracja osobista do poradni specjalistycznych oraz pracowni, w tym
m.in. do pracowni rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, ultrasonografii, poradni chorób naczyń. Możliwa
będzie natomiast rejestracja telefoniczna za pośrednictwem szpitalnej infolinii tel.
74 630 60 60. –Pragniemy jednak uspokoić i
podkreślić, że nie ma zagrożenia wstrzymania przyjęć w trybie pilnym, tj. w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia pacjentów. Jednocześnie informujemy, że bez zmian funkcjonować będą poradnie i pracownie oraz
laboratorium analityczne i mikrobiologiczne,
przy czym w laboratorium mikrobiologicznym nie będzie możliwości pobrania od pa-

Świdniczanie ruszają z pomocą dla szpitala
Biorą sprawy w swoje ręce i organizują pomoc dla szpitala „Latawiec”. Masz maseczki, rękawiczki, gogle, środków dezynfekujące, fartuchy, a może potrafisz szyć, a w
domu masz maszynę? Każdy może pomóc.
Na profilu społecznościowym na facebooku „Świdnica Rynek z Tradycjami” ruszyła
akcja pomocy dla świdnickiego szpitala „Latawiec”. - Jeśli posiadacie taki sprzęt w
swojej firmie lub w domu i nie macie w planach go używać, przekażcie go do szpitala
„Latawiec” za naszym pośrednictwem. Możecie wysłać wiadomość prywatną lub zostawić kontakt do siebie w komentarzu pod postem. Każda ilość zostanie od Was odebrana i dostarczona do szpitala „Latawiec” – czytamy w poście.
Swoje wsparcie zaoferowała także świdnicka firma Kortas. Zaprojektowano maseczki
i każdy, kto ma w domu maszynę, może przyłączyć się do wspólnego szycia. Szczegóły na profilu firmy na facebooku.

Zebrała ak

Seniorzy są w grupie największego
ryzyka zakażenia koronawirusem.
Według zaleceń specjalistów powinny oni większość czasu spędzać w
domu. Jednak nie każdy ma rodzinę,
na którą może liczyć w załatwieniu
codziennych spraw takich jak chociażby zakupy artykułów spożywczych czy leków. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy uruchomił specjalny punkt informacyjny, gdzie mogą zgłaszać się wolontariusze chętni do pomocy osobom
starszym, a także seniorzy, którzy
takiego wsparcia potrzebują. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej większą opieką obejmą
seniorów. W miarę możliwości monitorowani będą nie tylko podopieczni
MOPS, ale inne osoby, wskazane i
zgłoszone przez mieszkańców. Uruchomiono specjalny punkt konsultacyjny, gdzie przyjmowane są zgłoszenia od osób chętnych do pomocy
seniorom w zrobieniu zakupów czy
innych codziennych aktywnościach.
- Zwracam się z apelem, by ci, którzy
wesprzeć chcą osoby starsze przede
wszystkim poprzez zrobienie bieżących
zakupów, zgłaszały się do MOPS jako
wolontariusze. Zachęcam też do takiej
formy pomocy wobec sąsiadów czy
znajomych. Szczególnie zależy nam na
pomocy osobom samotnym. Ważne,
by osoby najbardziej narażone przez
kilkanaście dni nie opuszczały miejsca
zamieszkania – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Wolontariat na rzecz osób starszych koordynuje pracownik MOPS
Agnieszka Gołacińska pod numerem
telefonu 728 415 298 lub e-mail: a.golacinska@mops.swidnica.pl
Oprac.

Pogotowie szuka
dostawców sprzętu
ochronnego
W związku z pilnymi potrzebami dotyczącymi zwalczania koronawirusa na
terenie powiatu świdnickiego SPZOZ
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w
Świdnicy szuka dostawców na sprzęt
ochronny i środki dezynfekcyjne.
Poszukiwany jest dostawca na:
1. Indywidualne Zestawy Ochrony Biologicznej (kombinezon, maski FFP3,
gogle lub okulary, rękawice nitrylowe, osłony na buty) lub kombinezony
ochronne typu Tyvek
2. półmaski lub maski FFP3/FFP2
3. gogle, przyłbice lub okulary ochronne
4. maski włókninowe / chirurgiczne
5. rękawice nitrylowe
6. preparaty dezynfekcyjne do rąk i
powierzchni
Osoba do kontaktu: Ewa Żyłka Pielęgniarka Przełożona tel.602-750-786.

Świdniczanin rozpracował enzym kluczowy
w walce z koronawirusem
Prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który urodził się, uczył i mieszkał w Świdnicy,
wspólnie z zespołem rozpracował enzym, którego działalnie może być kluczowe w walce z koronawirusem.
- W pełni zbadaliśmy naszą technologią jeden z najważniejszych medycznie enzymów w nowym wirusie – proteazę
SARS-CoV-2 Mpro i porównaliśmy z proteazą z SARS z 2003
roku. Wyniki mogą być wykorzystane do projektowania leków i testów diagnostycznych. Nie założyłem na te dane
patentu, więc korzystajcie dla dobra wszystkich – pisze na Odkrycie prof. Marcina
swoim profilu na facebooku prof. Marcin Drąg.
Drąga rozpracował enEnzym zbadany przez grupę wrocławskich naukowców zym, którego działanie
tnie białka, które są w tym wirusie. To umożliwia mu prze- może być kluczowe w
życie. Zahamowanie działania tego enzymu natychmiast walce z koronawirusem.
powoduje, że ten wirus ginie. Gdyby zatem opracować lek,
który hamowałby działanie enzymu, skutecznie zniszczonoby koronawirusa.
foto: Politechnika
Wrocławska

czynny do 31 marca 2020 r., z możliwością
przedłużenia. – W związku z dynamicznie
rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją
związaną z koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19, z uwagi na trwający stan zagrożenia zdrowia i
w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym – Zakład Oczyszczania
Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy informuje, że
w celu zapobiegania i ograniczenia rozprzestrzeniania się w/w zagrożenia ograniczony zostanie kontakt z klientami. W
związku z tym, że na terenie ZOM Sp. z o.o.
w Świdnicy prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), od dnia 16 marca 2020 roku
do końca miesiąca marca 2020 roku, odpady nie będą przyjmowane i w tym czasie
PSZOK będzie nieczynny – czytamy w komunikacie przedsiębiorstwa.

Pracownicy świdnickich przychodni
zdrowia zachęcają do konsultacji telefonicznych. Wizyty u lekarza będą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach,
po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
W czasie teleporady lekarz może wystawić zwolnienie oraz e-receptę.
Teleporad udzielają:
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Władysław Kruszniewicz, ul. Władysława Łokietka
13, tel. 74 853 96 60,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medyk”, ul. Gdyńska 25A, tel. 74 852 72
28,\Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Bhmed”
Sp. z o.o., ul. Strzelińska 6, tel. 74 853 76 06,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34 A, tel. 74
640 35 53,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ars Medica” Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 4, tel. 74 852 03 67 (poradnia internistyczna), 74 852 06 66 (poradnia pediatryczna),
▪ “Ar-Vita” Usługi Medyczne, ul. Kliczkowska 37, tel. 74 640 19 19,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Mieszko” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 10, tel.
74 856 95 05, e-mail: porada@nzozmieszko.
pl,
▪ Centrum Usług Medycznych “Eskulap” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą, ul. Ludwika Zamenhofa 47, tel. 74 851 76 60,
▪ NZOZ “Kolmed” S.C., ul. Kolejowa 8,
tel. 74 856 95 18,
▪ Lek-Med Karscy, ul. Ludwika Zamenhofa 46, tel. 783 048 334.

Świdnica pomaga
seniorom

ak
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Zmiany w rozkładzie
jazdy autobusów
miejskich
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i
zaobserwowanym bardzo dużym obniżeniem liczby osób podróżujących
transportem publicznym od piątku, 20
marca br. do odwołania wprowadza się
następujące zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej:
- linie miejskie kursują według
obowiązującego rozkładu jazdy dla dni
powszednich, sobót i niedziel w ograniczonym zakresie godzin:
Przedział
czasowy

Przedział
czasowy

Przedział
czasowy

05:00 – 08:00

12:00 – 15:30

20:00 – 23:00

- autobusy linii 50 i 52 jeździć będą
dodatkowo we wszystkie dni tygodnia w
godzinach:
Przedział czasowy

50

18:00 – 21:00

52

18:00 – 20:00

Przedział
czasowy

Przedział
czasowy

Przedział
czasowy

05:00 – 08:00

12:00 – 15:30

20:00 – 23:00

- autobusy linii 30 wykonają dodatkowe kursy w dni powszednie:
Kurs

Godz.
odjazdu

pl. św. Małgorzaty – Lubachów
przez Modliszów

18:21

Lubachów – pl. św. Małgorzaty

19:05

Prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, Jacek Sochacki podjął decyzję o unieważnieniu przetargu dotyczącego modernizacji basenu letniego w
Świdnicy.

Jednocześnie informujemy, że od 22
marca niedzielne kursy linii zamiejskich
zostają zawieszone do odwołania.
Jeżeli powyższe kursy nie zabezpieczają Państwu transportu do i z pracy,
to należy kontaktować się z Wydziałem
Transportu Urzędu Miejskiego, pod nr
tel. 74/856 29 56, 856 28 55.

foto: UM Świdnica

Linia

- linie zamiejskie kursują według
obowiązującego rozkładu jazdy dla dni
powszednich i sobót w ograniczonym
zakresie godzin:

Remont
basenu
letniego
przełożony

Po modernizacji lodowiska i stadionu remont basenu jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych, którą miasto chce zrealizować. Niestety, trzeba ją
odłożyć w czasie.

Zawieszone konsultacje
w sprawie zagospodarowania
skweru Lecha Kaczyńskiego
Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Świdnicy zawieszone zostają do odwołania gminne konsultacje społeczne dotyczące wyboru pomnika, jaki
miałby być usytuowany na skwerze
Lecha Kaczyńskiego.
Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem zamknięto placówki, w któ-

rych dostępne były urny do składania
formularzy ankiet, co spowodowało
ograniczony dostęp mieszkańców do
udziału w konsultacjach, zaszła więc
konieczność ich zawieszenia.
O terminie ich wznowienia poinformujemy.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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W uzasadnieniu do decyzji czytamy: „W trakcie trwania procedury przetargowej Zamawiający oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100% udziałowcem
spółki, zostali poinformowani o odmowie
ze strony banku finansowania przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych
warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogramu wypłat kolejnych transz obligacji zostało obwarowane przez bank koniecznością wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń, których treść pozostaje w
sprzeczności z przyjętym modelem finansowania inwestycji. Zaproponowane przez
bank zmiany są na tyle istotne, a zarazem
niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, że dalsze prowadzenie
postępowania nie leży w interesie publicznym. Mając powyższe na względzie uznać
należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na ww. podstawach
prawnych (art. 93 ust. 1 pkt. 6, w związku
z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.).”

Perspektywa finansowa
niepewna

Nie oznacza to jednak wycofania
się przez miasto z realizacji tego zadania. Jednak w tej chwili, na zaproponowanych przez bank warunkach, nie
jest to możliwe. Zmiana powodowałaby
faktyczne udzielenie poręczenia spłaty
zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Oznaczałoby to z kolei obciążenie

wskaźników zadłużenia miasta Świdnicy, co nie jest do zaakceptowania. Kondycja finansowa samorządów, w tym
także Świdnicy, jest w tym roku bardzo
niepewna. Budżet miasta w 2020 roku
jest budżetem oszczędności – redukcji
zadań inwestycyjnych oraz konieczności
bardzo drastycznych cięć we wszystkich
sferach życia publicznego. Perspektywa
na kolejne lata jest wysoce niepewna, co
wynika ze zmian wprowadzonych przez
rząd w sferze finansów samorządowych.
Nikt też dziś nie wie, jakie długofalowe
skutki finansowe i gospodarcze pociągnie za sobą obecna sytuacja na świecie.

To ważna inwestycja

Po modernizacji lodowiska i stadionu
remont basenu jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych, którą miasto chce zrealizować. Przypomnijmy, że w drugiej edycji
Budżetu Obywatelskiego wygrał właśnie
wniosek dotyczący przygotowania projektu budowlanego przebudowy basenu.
Głosowało wtedy na niego 1561 świdniczan. Co roku kąpielisko odwiedza wiele
osób – w sezonie ilość wejść waha się w
zależności od pogody od 30 do 40 tysięcy. Kompleks basenów to prawie stuletni
obiekt, który wymaga przebudowy, aby
dostosować go do obecnie panujących
standardów, dlatego miasto nie chce rezygnować z realizacji tej inwestycji, lecz
zmuszone jest odłożyć ją w czasie.
Oprac.
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leczenia niepłodności metodą in vitro.
Przyszli oni specjalnie do galerii oddać
głos poparcia, żeby inne osoby mogły
skorzystać z dofinansowania. Najlepiej
wiedzą, jak duży jest to koszt.

Ania Gromek:

in vitro to szansa
na zajście w ciążę

Czy posiada Pani informacje,
ile par/ małżeństw w Świdnicy chciałoby skorzystać z dofinansowania in vitro, ponieważ
nie są w stanie samodzielnie
udźwignąć kosztów?

- Niestety, nie posiadam informacji, ile
osób chciałoby skorzystać z programu,
ponieważ do tej pory nie prowadzono żadnych statystyk ani nie gromadzono danych
na ten temat. Problem z zajściem w ciążę
dotyka coraz większej ilości par, a leczenie
niepłodności metodą in vitro wciąż pozostaje w strefie tabu. Stąd inicjatywa edukacyjna, która przybliży ludziom problem leczenia niepłodności oraz ukaże jego skalę.

- Endometrioza uniemożliwiła mi naturalne zajście w ciążę. Zabieg in vitro to koszty często nie do udźwignięcia dla par, dlatego w mojej głowie zrodził się pomysł wprowadzenia
dofinansowania in vitro z budżetu miejskiego – mówi Anna Gromek. Świdniczanka zebrała
podpisy, złożyła petycję do Urzędu Miejskiego. Uchwała w tej sprawie trafi pod obrady radnych najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu.

Czy, wg Pani, jest możliwe dofinansowanie miasta do zabiegów? Czy jakieś samorządy realizują takie działania?

- Każde nowo narodzone dziecko jest
cenne nie tylko dla swoich rodziców, ale
przyczynia się do wzrostu zaludnienia w
mieście, a co za tym idzie daje wymierne
korzyści dla samego miasta. Dlatego myślę, że są szanse, aby w budżecie miasta
znalazły się środki na realizację tego programu. W czasach, gdy obserwujemy starzenie się społeczeństwa, istotny jest dodatni przyrost naturalny, a lecząc niepłodność metodą in vitro, przyczyniamy się do
takiego wzrostu. Jest kilka samorządów w
Polsce, które na chwilę obecną dofinansowują leczenie niepłodności. Są to m. in.
Wrocław, Częstochowa, Warszawa, Łódź,
Gdańsk, Bydgoszcz, czy Chojnice.

Endometrioza - to choroba, o
której nie mówi się zbyt wiele.

- Dlatego chciałabym zorganizować spotkanie mające na celu uświadomienie
kobiet na temat endometriozy. Sama diagnoza spadła na mnie jak grom z jasnego
nieba. Nie wiedziałam, od czego zacząć,
gdzie szukać pomocy, czym jest ta choroba. Wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Dziś wiem na swoim przykładzie, jak
istotna jest edukacja w tym temacie. Chcę
dać tę możliwość innym kobietom, bo, jak
wynika ze statystyk, problem endometriozy
dotyczy coraz większej ilości kobiet. Coraz
więcej kobiet na nią choruje. Chcę pokazać
im, jak z nią walczyć, gdzie i u kogo dostać
wsparcie, jak być silną i nie poddawać się
chorobie, jak walczyć o własne zdrowie!

Anna Gromek zamierza przekonać radnych do wprowadzenia w Świdnicy programu dofinansowań in vitro dla par, które nie mogą mieć dzieci w sposób naturalny.

Czy może nam Pani przybliżyć,
jak wygląda zabieg in vitro i jakie są orientacyjne koszty jego
przeprowadzenia?

- Szacowane koszty zabiegu to około 10-12 tysięcy złotych. Leczenie niepłodności metodą in vitro składa się z
kilku etapów. Przedewszystkim trzeba
przejść badania i zakwalifikować się
do programu. Następnie kobieta przechodzi stymulację hormonalną jajników w celu wytworzenia odpowiedniej
ilości komórek jajowych, które zostają pobrane i zapłodnione nasieniem
partnera. Zapłodnione komórki jajowe
ulegają dalszym podziałom komórkowym i wytwarza się zarodek, który
podaje się do macicy. Zarodek zagnieżdża się w niej, a cały proces ciąży
wczesnej jest monitorowany. Dalsze
etapy ciąży wyglądają analogicznie jak
w ciąży z poczęcia metodą naturalną.
Skuteczność leczenia niepłodności
metodą in vitro w Polsce wynosi nieco
ponad 40% donoszonych ciąży. Procent
ten może być różny, w poszczególnych
klinikach specjalizujących się w tego
typu zabiegach. W tych najbardziej
renomowanych skuteczność metody
wynosi ponad 70%. Czasami mimo zapłodnienia pozaustrojowego ciąża nie
rozwija się prawidłowo, dochodzi do obumarcia zarodka. W tej sytuacji zabieg
można powtórzyć po usunięciu przyczyn, które uniemożliwiły prawidłowy
przebieg ciąży.

W grudniu odbyła się akcja
zbierania podpisów pod projektem uchwały. Ile podpisów
udało się zebrać? Jaki był odzew mieszkańców?

- Podczas grudniowego eventu, zorganizowanego w Galerii Świdnickiej, udało
się zebrać 842 głosy. Mieszkańcy bardzo
chętnie brali udział w akcji i składali swoje
podpisy. Niejednokrotnie usłyszałam wiele ciepłych słów od osób, które już starały
się o dziecko, bezskutecznie. Spotkałam
się także z osobami, które były w trakcie

Na najbliższej sesji petycja w
tej sprawie ma trafić pod obrady radnych miejskich. Od nich
będzie zależeć, czy program w
Świdnicy będzie realizowany,
czy nie. W jaki sposób zamierza Pani przekonać radnych do
podniesienia ręki na tak?

- Petycja, którą złożyłam, będzie poddana
ocenie przez radnych miasta Świdnicy. Zapewne spotka się ona z burzliwą dyskusją,
ze względu na kontrowersje samej metody
oraz różne podejście, zwłaszcza środowiska konserwatywnie katolickiego. Katolicy
wciąż wierzą, że metoda in vitro produkuje zarodki, które po donoszeniu ciąży są
niszczone. Nic bardziej mylnego. Prawo
w Polsce zabrania tego typu zachowań,
a niewykorzystane zarodki są przechowywane i mogą być podarowane parom,
które nie mogą w procesie leczenia użyć
swoich własnych. Proces ten określany jest
mianem adopcji zarodka. Podczas obrad
Rady Miejskiej będę starała się uświadomić radnych, jak ważne jest danie możliwości ludziom, którzy chcieliby mieć dzieci,
a niestety nie mogą zajść w ciążę w sposób
naturalny. Jedną z takich osób jestem ja.
Agnieszka Komaniecka

foto: A. Komaniecka

– Moja historia z in vitro zaczęła się około 4 lat temu. Posiadam córkę i wspólnie
z mężem chcieliśmy powiększyć rodzinę
o kolejne dzieciątko. Z pierwszym dzieckiem zaszłam w ciążę niemalże natychmiast. Kolejne próby poczęcia dziecka
nie przynosiły efektu. Wtedy pomyślałam,
że coś jest nie tak. Udałam się do lekarza na badania kontrolne, których wyniki
spadły na mnie jak grom z jasnego nieba.
Wykryto u mnie endometriozę – chorobę
uniemożliwiającą mi zajście w ciążę w
sposób naturalny. Jedynym rozwiązaniem
okazało się zapłodnienie pozaustrojowe.
Przeglądając oferty kilku klinik, leczenie
niestety okazało się być zbyt kosztowne
i nie byłam w stanie sfinansować ich z
własnego budżetu. Posiadałam informację, że w innych miastach, osoby chcące
leczyć swoją bezpłodność metodą in vitro
są wspomagane przez samorząd, stąd
zrodził się pomysł dofinansowania in vitro
w Świdnicy. Po kolejnych konsultacjach u
specjalistów okazało się, że nie zostanę
zakwalifikowana do leczenia bezpłodności metodą in vitro, ponieważ z góry jest
ona skazana na niepowodzenie. Nie poddałam się, skoro cała inicjatywa nabrała
rozpędu. Spotkałam się z życzliwością
wielu osób chętnych podjąć leczenie, bez
skutku starających się o dziecko siłami
natury. Inicjatywa stała się dla mnie wyzwaniem społecznym. Skoro ja nie mogę
skorzystać, może będę w stanie pomóc
innym. Cel uzyskania dofinansowania stał
się nadrzędny. Do tej pory przeszłam szereg operacji, dzięki którym usunięto guzy.
Ostatnia z nich odbyła się w Niemczech,
ze względu na to, że w Polsce nikt nie
chciał się tego podjąć, uważano mój przypadek za zbyt skomplikowany. Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia nie chciał
pokryć kosztów związanych z operacją.
Cały koszt operacji i dwutygodniowego
pobytu w klinice w Dortmund musiałam
sfinansować sama. Rokowania są dobre i
zapewne za jakiś czas będę chciała starać się o dziecko ponownie.

foto: archiwum

Jak to się stało, że zajęła się
Pani tematyką in vitro?

Podczas grudniowego eventu w Galerii Świdnickiej udało się zdobyć 842 głosy poparcia.
20.03-2.04.2020 r. |

Świdnica

9

aktualności

MBP jest zamknięta
do 25 marca.
Terminy zwrotu
wszystkich książek
zostały automatycznie
przedłużone.
Jeśli chcesz w tym czasie
oddać książkę,
skorzystaj z wrzutni
- info obok.
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23 niezwykłe kobiety, ich historie i
pasje znajdziemy w książce „Świdnicki
Szlak Kobiet”, autorstwa Barbary Elmanowskiej. Pisarka spotkała się z czytelnikami 5 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
„Świdnickim Szlakiem Kobiet” to
ostatnia książka autorstwa świdnickiej
pisarki Barbary Elmanowskiej. W formie
osobistego reportażu autorka opisuje
sylwetki kobiet zarówno współczesnych,
żyjących, jak również tych, które zapisały
się na kartach świdnickiej historii dzięki swoim osiągnięciom artystycznym,
społecznym, politycznym, naukowym,
sportowym. – Chciałam, aby były to kobiety żyjące na przestrzeni wieków. Bez
względu na narodowość. Bez względu na
czas. Wiele ekscytowało mnie w podjętym
temacie, ale najbardziej chyba krzyżujące się w mieście ścieżki kobiece. Jedno
miejsce jest w tak różny sposób doświadczane przez różne kobiety. Poza tym są to
inne historie niż męskie, bardziej osobiste,
gdzie indziej położony jest nacisk. Do tego
kobiety wspierają kobiety, fundują tablice,
dbają o spuściznę naukową. Więc jest to
projekt ponad podziałami, o kobietach i
kobiecej historii Świdnicy. Czytelnik może
przeczytać o Annie Świdnickiej, księżnej
Agnieszce, Marii Kunitz, Dorothei von Philipsborn, Freyi von Moltke, Emmie Bartelmus, Idalii Jarzynie, ale też o kobietach

foto: D. Gębala

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży MBP Świdnica przypomina,
że są jeszcze do rozdania wyprawki czytelnicze. Wszystko w ramach
ogólnopolskiej
kampanii
„Mała
książka – wielki człowiek”. Pracownice oddziału zapraszają najmłodszych czytelników do zapisywania
się w bibliotece, jak tylko sytuacja
związana z koronawirusem w naszym kraju się uspokoi.
W wyprawce dzieci znajdą książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce coś dla siebie
znajdą także rodzice – przygotowana
dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Projekt
skierowany jest do dzieci w wieku 3-6
lat.
Wyprawki Czytelnicze czekają w
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
oraz w naszych Filiach nr 1, 2 i 5.
Udział w projekcie jest całkowicie
bezpłatny!

Barbara Elmanowska
na szlaku świdnickich
kobiet

Barbara Elmanowska spotkała się z czytelnikami 5 marca w bibliotece.

żyjących, które wciąż działają w Świdnicy i
daleko od niej, jak Maria Skiślewicz, Kama
Karst, czy Róża Sampolińska – opowiada
Barbara Elmanowska.
Historie bohaterek ułożone zostały wedle szlaku. W książce znalazła się
mapa autorstwa Grzegorza Woźnego

Chcesz oddać książki?
Skorzystaj z wrzutni

foto: D. Gębala

Biblioteka
zaprasza
małych
czytelników

W związku z pandemią koronawirusa Miejska Biblioteka Publiczna jest
zamknięta dla czytelników. Możesz
jednak wrzucić książki do trezora, który znajduje się tuż przy budynku, na
skwerze przy MBP.
Trezor to całodobowa wrzutnia na
książki! Zamontowano ją 13 lutego. –
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, udostępniła wrzutnię, za pomocą której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone w bibliotece zbiory z uwzględ-

nieniem zasad korzystania z wrzutni
zamieszczonych na urządzeniu i stronie
www.mbp.swidnica.pl. Zwrotów można
dokonywać przez całą dobę, również w
niedziele i święta. Korzystanie z wrzutni
pomaga również w dotrzymaniu terminu
zwrotu i uniknięciu kar za przetrzymane egzemplarze. Trezor wykonany jest z
materiałów odpornych na warunki środowiskowe i skutecznie chroni przed nimi
przechowywaną zawartość – informuje
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy Ewa Cuban.

z oznaczonymi miejscami, przypisanymi danym postaciom. Znajdziemy
też wskazówki zwiedzania i odwiedzania tych wszystkich miejsc. Wydawcą
książki jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy.
Ak

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

rozmowa
przez jego współwięźnia wróciło w Góry Sowie. Przemierzyliśmy z naszą ekipą tysiące
kilometrów, wciąż odkrywając nowe wątki i
poznając skomplikowane, ludzkie historie.
To ogrom ciężkiej pracy, ale postanowiliśmy
z Łukaszem zrezygnować z pobierania wynagrodzenia, ponieważ cały wysiłek i każdy
grosz poświęcamy na domknięcie historii,
które znajdą się w naszym filmie.

Mateusz Kudła:

w tej pracy kocham
nieprzewidywalność

Kiedy będziemy mogli zobaczyć
ten film?

- Prace musimy zakończyć najpóźniej w
czerwcu, żeby premiera międzynarodowa
mogła odbyć się jesienią w ramach jednego z zagranicznych festiwali filmowych.
Wówczas odbędą się także pokazy w Polsce - za sprawą prezydent Beaty MoskalSłaniewskiej film będą mogli zobaczyć
także mieszkańcy Świdnicy. Ostatnie dogrywki jeszcze przed nami, ale już teraz
mogę zapewnić, że świdniczanie zobaczą
znajome miejsca. Na ten moment jedyną
rzeczą, która nas wstrzymuje, jest zagrożenie epidemiczne - koronawirus staje nam
zresztą na drodze po raz drugi. W ubiegłym
tygodniu przyjechaliśmy z Łukaszem do
Świdnicy na spotkanie z młodzieżą szkolną.
Bardzo się na nie cieszyliśmy, ale okazało
się, że ze względu na bezpieczeństwo, musimy je przesunąć na inny termin.

- Realizacja „Powiernika” to ogrom
ciężkiej pracy, ale postanowiliśmy z Łukaszem zrezygnować z pobierania wynagrodzenia, ponieważ cały wysiłek i
każdy grosz poświęcamy na domknięcie
historii, które znajdą się w naszym filmie
– mówi Mateusz Kudła, reżyser filmu
„Powiernik”, który już jesienią zobaczą
świdniczanie.

Mimo młodego wieku ma Pan
na swoim koncie nagrody za
osiągnięcia dziennikarskie. Pana
filmy pokazywane są natomiast
w wielu miejscach na świecie.
Skąd takie zamiłowanie? Do
kamery? Do rejestrowania tego,
co było, co jest?

A zamiłowanie do historii? Z rodzinnych tradycji i korzeni? Temat wojny, emigracji nie był Panu
obcy.

- Tę pasję zaszczepił we mnie dziadek od
strony mamy, Jerzy Kordecki. Nie tylko opowiadał, ale i zabierał na lekcje historii w terenie. Raz na przykład pojechaliśmy zobaczyć
dawne, trawiaste lądowisko we wsi Zabawa
w województwie małopolskim. Niby nic, ale
kiedy dojechaliśmy na miejsce, wyjaśnił mi,
że ma ono związek z jego ojcem, Władysławem Kordeckim. Pradziadek podczas wojny walczył w Batalionach Chłopskich. Wziął
udział między innymi w Akcji Most III, której
celem było przekazanie aliantom elementów niemieckiej rakiety V2, przechwyconej
na terenie okupowanej Polski. To była niebezpieczna, nocna misja. Samolot, który
miał przetransportować kurierów wraz ze
zdobytymi niewybuchami, zgodnie z planem wylądował na wspomnianym lądowisku w Zabawie. Po błyskawicznym załadunku okazało się, że koła samolotu ugrzęzły w mokrej ziemi. Kolejne próby uwolnienia
maszyny kończyły się niepowodzeniem,
zdesperowani żołnierze w pewnym momencie rozważali nawet jego zniszczenie. Ale
nie poddali się, podłożyli pod koła deski od
wozu, a pilotowi szczęśliwie udało się wystartować. Z Wunderwaffe na pokładzie!

Pana pradziadkowie uratowali
w czasie wojny żydowską
dziewczynkę.
W
2017
r.
rozpoczął Pan produkcję filmu
dokumentalnego o niej. Zastanawiam się, jakie to było dla Pana
przeżycie? Jak po tym wszystkim
spoglądał Pan na życie dziadków
i historię wielu innych polskich
rodzin, wpisaną w dzieje naszego
kraju?

- Pradziadkowie od strony taty, Jadwiga i
Stanisław Ostoja-Soleccy, po wybuchu wojny zamieszkali w okazałym domu pośród
sadów w Korczynie niedaleko Krosna. Podczas okupacji zapewniali schronienie Żydom, między innymi 11-letniej dziewczynce,
Marlenie Wagner. Jej matkę zamordowali

foto: Joanna Banachowicz

- Zaczęło się od gazetki. Jednostronicowej,
drukowanej na papierze biurowym w formacie A4. To było w szkole podstawowej.
Pracę w prawdziwych mediach zacząłem
w liceum. Żeby zdać maturę, brałem urlop
na żądanie w Portalu Onet, gdzie pracowałem jako fotoedytor strony głównej. Za kilka
miesięcy minie dziesięć lat, odkąd pracuję
dla TVN. Właściwie nie jestem pewien, co
w tej pracy sprawia mi największą radość.
Może nieprzewidywalność?

Reżyseruje Pan także film z
udziałem Romana Polańskiego
i Ryszarda Horowitza. Przybliży
nam Pan, o czym jest ten projekt?

Mateusz Kudła

Niemcy. Dziadkowie przez dwa lata ukrywali
Marlenę na strychu, ryzykując życie własne
oraz szóstki swoich dzieci - w tym mojej
babci. Dobrze wiedzieli, co grozi za ukrywanie Żydów. W nieodległej Markowej naziści
wymordowali rodzinę Ulmów, a wiadomość
o masakrze wstrząsnęła miejscową ludnością. Mimo to, dziadkowie do końca wojny
opiekowali się Marleną, która w 1945 roku
wyjechała do krewnych w Nowym Jorku.
Przez pewien czas jej ciotki korespondowały
z babcią, ale kontakt w końcu się urwał. Dopiero w 2014 z inicjatywy najstarszego syna
pradziadków udało się ponownie nawiązać
kontakt z Marleną, która wówczas mieszkała już w Izraelu i posługiwała się imieniem
Madeleine oraz nazwiskiem Alster po mężu.
Marlena postanowiła przyjechać do Polski,
żeby w towarzystwie swoich dzieci i wnuków
zobaczyć dom, w którym ocalono jej życie.
Postanowiłem to udokumentować. Pamiętam chwilę, w której zobaczyłem Madeleine
po raz pierwszy. Czekałem wraz z operatorem kamery pod domem moich dziadków.
Pod bramę podjechał duży autokar, z którego wysiadła spora grupa ludzi. Madeleine
towarzyszyła cała rodzina - córki, synowie i
wnuki. Ten widok przypomniał mi mądrość
Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały
świat”. Weszliśmy wspólnie na strych, na którym ukrywała się 70 lat temu. Precyzyjnie
pamiętała układ pomieszczeń. Następnego
dnia wzięliśmy udział w ceremonii odznaczenia pradziadków medalem Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata, a kilka miesięcy
później odwiedziliśmy, z moją babcią, mamą,
ciocią i wujkami, rodzinę Alsterów w Izraelu.
Spacerowaliśmy po Jerozolimie, rozmawialiśmy, jedliśmy i śmialiśmy się. Rok później
otrzymaliśmy smutną wiadomość. Madeleine odeszła we śnie, otoczona bliskimi.

Świdniczanie
poznali
Pana
dzięki produkcji „Ludzie z klisz”.
Jak wyglądała praca nad tym
filmem? I jak to się stało, że
poznał Pan Łukasza Kazka
i rozpoczęliście, jak wiemy,
długofalową współpracę.

- Łukasza Kazka poznałem sześć lat temu,
pracując nad materiałem telewizyjnym

dla TVN24. Poprosiłem go wówczas o wypowiedź na temat opuszczonych kopalni
uranu na Dolnym Śląsku. Zaprzyjaźniliśmy
się, a przy jednej z rozmów Łukasz opowiedział mi o depozytach ukrywanych siedemdziesiąt lat temu przez byłych, niemieckich
mieszkańców Gór Sowich. O tym, jak odszukuje właścicieli tych sentymentalnych
skarbów, żeby poznać ich historie, często
dramatyczne. Postanowiliśmy nakręcić
nasz pierwszy, wspólny film. „Depozytariusz”
cieszył się dobrymi recenzjami i zebrał kilka
nagród na zagranicznych festiwalach filmowych. Jakiś czas później w ręce Łukasza
trafiło 120 zakurzonych rolek filmu fotograficznego, przypadkiem znalezionych na
strychu starego domu w Walimiu. Okazało
się, że zdjęcia przedstawiają powojenne życie mieszkańców Dolnego Śląska. Łukasz
zaczął je skanować i publikować w internecie. Wtedy, ludzie zarówno stąd, jak i z drugiego końca Polski, zaczęli rozpoznawać
na nich siebie oraz swoich bliskich. Cała
miejscowość zaczęła tym żyć. A my postanowiliśmy to nakręcić. Do Walimia przyjeżdżali dziennikarze, na deski wałbrzyskiego
teatru trafiła sztuka inspirowana tą historią.
To czekające na strychu pudełko z kliszami
było taką sentymentalną bombą zegarową,
którą kilkadziesiąt lat wcześniej nastawił
Filip Rozbicki - powojenny organista i fotograf-amator.

Obecnie realizujecie wspólnie
film „Powiernik”. O czym jest ta
historia?

- To film o ludziach, którzy od wielu, wielu
lat chowają w sercach tajemnice. Te sekrety,
niedomknięte sprawy, jak drzazgi nie dają o
sobie zapomnieć. Tytułowy Powiernik zdejmuje z nich te brzemiona i dopisuje ostatnie
strony w ich historiach. Łukasz natrafił między innymi na listy miłosne sprzed 70 lat, pisane przez Gerharda Dintera do ukochanej
Edith Bittner. Postawił odszukać kochanków, a trop zaprowadził go do zachodnich
Niemiec. Z kolei węgierski Żyd Lajos Erdelyi
powierzył Łukaszowi spełnienie niezwykłego życzenia - ten były więzień filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen pragnął, aby
49 dramatycznych szkiców narysowanych

- Nie wszyscy wiedzą, że Roman Polański
i Ryszard Horowitz poznali się w krakowskim getcie. Wraz z moją współproducentką, Anną Kokoszką-Romer, postanowiliśmy pokazać dzieciństwo i młodość
zdobywcy Oscara oraz światowej sławy
fotografa. Chcieliśmy zrozumieć, co ukształtowało tę dwójkę przyjaciół. Pan Horowitz
jest jednym z najmłodszych ocalonych
przez Oskara Schindlera i jednym z najmłodszych, którzy przeżyli niemiecki obóz
koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Pan
Polański przetrwał Holocaust, ukrywając
się na wsi pod Krakowem, gdzie cierpiał
głód. Dach nad głową zapewniała mu uboga, polska rodzina. Co ciekawe, dwukrotnie
po zakończeniu wojny pan Polański przyjeżdżał na tę wieś, chcąc zobaczyć ludzi,
dzięki którym przetrwał wojnę. Niestety, rodziny już tam nie było i żaden z mieszkańców nie wiedział, gdzie wyjechała. Wspólnie
z Anią kilka lat szukaliśmy jakichkolwiek
śladów, dysponując wyłącznie nazwiskiem
„Buchała”. W końcu udało nam się dotrzeć
do wnuka gospodyni, a zarazem syna przyjaciela pana Polańskiego z tamtego czasu.
Kręcąc film, doprowadziliśmy do spotkania
reżysera z potomkiem ludzi, którzy go ukrywali. Okazało się, że pan Stanisław ma nawet czarno-białe fotografie swojej rodziny
oraz odręczny list napisany przez babcię do
jego ojca. Pan Polański przeczytał go stojąc w miejscu, w którym mieszkał ponad 70
lat wcześniej…

Jakie to uczucie rejestrować
i opowiadać widzom historię
wielkiej osobistości kina, jaką
niewątpliwie
jest
Roman
Polański oraz utalentowanego i
cenionego na świecie fotografia,
Ryszarda Horowitza?

- Życiorysy obu bohaterów bardzo trudno w
całości zmieścić w filmie. Proszę wyobrazić
sobie, jak wiele przeżyli: dzieciństwo w
getcie, trauma wojny, głód, emigracja, ale
i międzynarodowe sukcesy, nagrody oraz
światowe uznanie. Dla mnie niezwykłe
było to, że po wielu latach, pomimo często bardzo trudnych doświadczeń, obaj są
bardzo pogodni. Obserwując ich w różnych
sytuacjach i nastrojach - na przykład kiedy
spacerują ulicami miasta nucąc „Tę ostatnią niedzielę”, gdy wzruszają się, wchodząc
po raz pierwszy od lat do swoich niegdysiejszych domów, albo jak wspólnie żartują
lub spierają się - trudno było nie odnieść
wrażenia, że ci przyjaciele pozostali sobą,
że wciąż są chłopcami z krakowskiego
getta.
Agnieszka Komaniecka
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Kresy są ważną
częścią naszej
świdnickiej historii

Miasto wspiera produkcję
„Powiernika” Łukasza
Kazka i Mateusza Kudły
Rudzie i w Świdnicy. Film ma za zadanie
promować Dolny Śląsk i jego historię.
Chcemy wysłać go na 40. różnych festiwali filmowych – mówił w lutym dla redakcji
„Moja Świdnica” Łukasz Kazek.
„Powiernik” to podróż przez 5 krajów: Słowację, Austrię, Polskę, Niemcy i
Węgry. Pokazanie ludzi w różny sposób
związanych z Dolnym Śląskiem. Głównym tematem są rodzinne pamiątki,
które po latach wracają do właściwych
rąk.
Na stronie 11 możecie Państwo przeczytać wywiad z Mateuszem Kudłą.
Ak

foto: D. Gębala

Samorząd Świdnicy wesprze realizację najnowszego filmu duetu Łukasz
Kazek – Mateusz Kudła. 12 marca w
Urzędzie Miejskim odbyło się podpisanie umowy w tej sprawie.
-„Powiernik” to film, który robimy razem Mateuszem Kudłą bez wsparcia ze
strony telewizji, za własne i zebrane na
ten cel pieniądze - nie mamy z tego tytułu żadnych gratyfikacji. Pokaz planujemy
na jesień tego roku. Premiera odbędzie się
w Walimiu, a pokazy przedpremierowe w
Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, we Wrocławiu, w Krakowie i
w miastach, które nas wparły, tj. w Nowej

O pracach nad albumem opowiadali Jarosław Kurzawa - prezes Stowarzyszenia Rewaloryzacji
i Konserwacji Zabytków Architektury miasta Świdnicy, Magdalena Rumiancew-Wróblewska –
radna miejska, Tadeusz Słobodzian – inicjator wydania albumów.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

nym z trzech ośrodków, do których przymusowo wysiedlano ludność etnicznie
polską. Albumy są ukłonem w stronę
lwowiaków oraz kolejnych pokoleń, które osiedliły się w Świdnicy.
– Mieliśmy już okazję poznać 3 publikacje stowarzyszenia. Wszystko zaczęło się od albumu „Na ratunek katedrze”.
Ten album porusza trudne karty polskiej
historii – temat kresów – mówiła prowadząca spotkanie radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska. – Widać, że w
sercu świdniczan kresy wschodnie mają
swoje miejsce. Moim marzeniem jest by
powstała publikacja o pamiątkach pozostałych po kresach. Może warto rozejrzeć
się dookoła. Może są pamiątki i wspomnienia, które można spisać – mówił Jarosław Kurzawa, prezes Stowarzyszenia
Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków
Architektury miasta Świdnicy.

12 marca umowę o wsparciu produkcji podpisali prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, Łukasz Kazek i Mateusz Kudła (na zdjęciu od prawej).

Sukces świdnickich mażoretek
na festiwalu na Ukrainie

Ak

reklama

Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęły świdnickie mażoretki podczas XXX Międzynarodowego Festiwalu Fest w Iwano-Frankiwsku.
18-osobowa reprezentacja Świdnicy – Mażoretki ,,Prima” ze Świdnickiego
Ośrodka Kultury wraz z choreografami
Anną Trzeciak i Lubomirem Szmid na
Ukrainę wyjechała 28 lutego w ramach
współpracy polsko-ukraińskiej z miastem Iwano-Frankiwsk. - Festiwal konkursowy trwał 3 dni. Udział w nim wzię-
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ło 45 zespołów, m.in. zespoły z obwodu
Iwano-Frankiwsk oraz Ukrainy. Gala
konkursu odbyła się 1 marca 2020r. Mażoretki zajęły I miejsce w swojej kategorii
wiekowej. W czasie pobytu wolontariusze w języku polskim oprowadzili nas
po mieście. Mieliśmy okazję zobaczyć
ratusz - wieżę, Pałac Potockich, pomnik
Adama Mickiewicza. Przekazaliśmy także prezenty i pozdrowienia od Świdnicy
– relacjonuje Anna Trzeciak.
Ak

foto: Mażoretki Prima

– Kresy zajmują ważne miejsce w
sercach świdniczan – mówił Jarosław
Kurzawa, prezes Stowarzyszenia Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków
Architektury miasta Świdnicy podczas
spotkania promującego najnowszy album wydawnictwa „Katedra Lwowska”
i „Katedra Ormiańska”.
Spotkanie promujące albumy odbyło się 6 marca w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. „Katedra Lwowska”
i „Katedra Ormiańska” nieprzypadkowo
ukazały się w naszym mieście. Świdnica i Lwów są ze sobą nierozerwalnie
połączone. To właśnie lwowiacy i kresowiacy zasiedlali Świdnicę po II wojnie
światowej. Represjonowani przez zasiedlającą Lwów Armię Radziecką i nękani
przez UPA (Ukraińską Armię Powstańczą), uciekali w trosce o własne życie,
lub przymusowo byli wywożeni z kresów
wschodnich. Wrocław i okolice były jed-

sport

Zwycięstwo świdnickiej załogi!
walką na bardzo trudnych odcinkach
specjalnych.
–Rajd rozpoczęliśmy dość spokojnie,
odcinki były bardzo wymagające i potrzebowaliśmy chwilę, by nabrać pewności siebie po długiej przerwie w walce na tego typu
odcinkach. Po pierwszej pętli rajdu zajmowaliśmy 2. miejsce w klasie SK5. Plan na pozostałą część rajdu był już prosty – atakujemy. Szybka i czysta jazda pozwoliła nam
na wygranie pozostałych 2 pętli rajdu i ostatecznie zająć nam 1. miejsce z przewagą 5,4
s. nad drugą załogą. Wygrana cieszy tym
bardziej, że powracamy do walki w mistrzostwach po długiej przerwie, a prace nad naszym autem zakończyły się dopiero w nocy
tuż przed rajdem – relacjonuje Krzysztof
Trybus. – Dziękujemy naszym sponsorom
za wsparcie w starcie – miasto Świdnica,
prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej,
firmom: Wolnet, MyPacco, Tuningproject.pl,
Power ECU.

foto: Piotr Puchalski

Wrócili do rywalizacji w cyklu po
dłuższej przerwie i z marszu udało im się
wygrać! W dniach 7-8 marca w okolicach
Złotoryi rozegrana została pierwsza runda Mistrzostw Dolnego Śląska w Rajdach
Samochodowych – Rajd Rally Masters.
W rajdzie wystartowała świdnicka załoga Kryształ Rally Team, która powróciła do walki o tytuł mistrzowski po zeszłorocznym wypadku. Na fotelu pilota
drugiego z braci Trybus zastąpił na tym
rajdzie Filip Bądkowski. –Wygrana cieszy
tym bardziej, że powracamy do walki w
mistrzostwach po długiej przerwie, a
prace nad naszym autem zakończyły się
dopiero w nocy tuż przed rajdem – tłumaczy Krzysztof Trybus.
W sobotę 7 marca po starcie z rampy z rynku w Złotoryi zawodnicy udali się
na trasę prologu, który przebiegał ulicami centrum miasta, dając możliwość
kibicom z bliska zobaczyć zmagania
zawodników. Niedziela byłą już typową

Daniel Gębala

Rekordowy sezon na Awansowali
świdnickim lodowisku do wielkiego finału

foto: OSiR Świdnica

Zawodnicy Dabro-Bau Polonii-Stal
Świdnica zagrają w finale Pucharu Polski na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Wałbrzych.
Podopieczni Rafała Markowskiego w
niedzielę 8 marca po ciekawym meczu pokonali na wyjeździe Bielawiankę
Bielawa 2:1. Bohaterem spotkania został obrońca świdnickiego zespołu Edil
Souza Barros, autor dwóch bramek dla
biało-zielonych!
Do sporej niespodzianki doszło w
korespondencyjnie rozgrywanym drugim półfinale. Śnieżnik Domaszków w
rzutach karnych pokonał faworyzowaną
Lechię Dzierżoniów i to właśnie przedstawiciel wałbrzyskiej klasy A grupy III

bramki dla Polonii: Edil 50′ k, 89′
Dabro-Bau Polonia- Stal Świdnica: B. Kot,
Barros, Salamon, Orzech, Kozachenko, Sowa,
Baumgarten, Szczygieł, Szuba, Borowy, Myrta
oraz Białasik, Orzechowski, Chajewski

drugi półfinał:
Śnieżnik Domaszków – Lechia
Dzierżoniów 2:2 (5-4 k)

*Wobec obecnej sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego
koronawirusem
wszystkie rozgrywki zostały zawieszone.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Wysoka frekwencja to nie jedyna
dobra wiadomość. Ciekawą nowinką i
strzałem w dziesiątkę okazały się treningi
curlingu. W sumie pod okiem reprezentanta Polski, Bartosza Łobazy odbyło się
piętnaście otwartych treningów. Bakcyla
złapało kilkadziesiąt osób. Efektem był
udział stworzonej drużyny w zawodach
curlingowych w Trutnovie oraz zawiązanie stowarzyszenia, które ma w planach
dalszą popularyzację curlingu w Świdnicy. Lodowisko gościło też hokeistów. Regularnie trenowała drużyna amatorska, a
dodatkowo odbyły się też dwa turnieje –
po jednym dla dzieci i dorosłych.
Kolejny sezon na lodowisku ruszy
najprawdopodobniej w październiku.
OSiR Świdnica

reklama

reklama

Tak wysokiej frekwencji na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji nie było od wielu lat. Zakończony w niedzielę, 8 marca sezon został
zamknięty liczbą 107 tys. 726 gości!
Lodowisko było czynne od 26 października do 8 marca – w sumie 115 dni,
z czego ślizgawki odbywały się w 113 dni.
Średnio każdego dnia obiekt przy ulicy
Śląskiej odwiedzały 953 osoby. – Byli to
nie tylko mieszkańcy Świdnicy i najbliższych okolic, ale też goście z dalszych
zakątków Dolnego Śląska lub innych województw. Więcej niż zwykle było też gości
z zagranicy. Wobec słabej zimy ludzie szukali zimowych atrakcji na naszym obiekcie – tłumaczą pracownicy świdnickiego
lodowiska.

będzie rywalem świdniczan w finale rozgrywek!
Bielawianka Bielawa – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica 1:2 (0:0)
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Na tarczy z Oleśnicy

foto: D. Gębala

Można było spodziewać się, że w
Oleśnicy o wygraną z zamykającym tabelę i zaciekle walczącym o utrzymanie SPR-em wcale nie będzie łatwo, ale
przegrana w tak wysokich rozmiarach
(24:32) jest olbrzymim zaskoczeniem.
Miejscowi wygrali jednak w pełni zasłużenie, wykorzystując fatalny dzień
Szarych Wilków, dla których był to najsłabszy mecz w tym sezonie.
SPR Oleśnica w ostatnich tygodniach spisuje się naprawdę dobrze.
Zwycięstwa z Trójką Nowa Sól i po rzutach karnych z Orlikiem Brzeg (pierwotnie konkurs siódemek wygrał Orlik, ale
DZPR zweryfikował wynik na korzyść
oleśniczan) tchnęły w SPR nowe siły.
Gospodarze zdawali sobie sprawę, że
ewentualna wygrana z ŚKPR-em da im
awans na jedenastą pozycję w tabeli. I tak
też się, niestety, stało w sobotę 7 marca.
Świdniczanie od pierwszych minut źle
weszli w zawody. Nieskuteczna gra pod
bramką rywali, mnóstwo własnych błędów i słabsza niż zwykle postawa bramkarzy sprawiła, że przeciwnicy szybko
zwietrzyli swoją szansę. Mimo wszystko
do przerwy ŚKPR remisował 16:16 i wy-

Daniel Gębala
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Bardzo interesująco zapowiada się
rywalizacja w pierwszej rundzie fazy
play-out. Przeciwnikiem MKS-u Polonii
Świdnica będzie lokalny rywal Chełmiec Wodociągi Wałbrzych.
Zespoły, które po rundzie zasadniczej zajęły miejsca 5-8, zagrają w I rundzie fazy play-out. Drużyny będą rywalizowały do trzech zwycięstw. Gospodarzem I terminu jest zespół, który po rundzie zasadniczej zajął wyższe miejsce w
tabeli.
C:
MKS
Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych ‐ MKS Polonia Świdnica
D: MGLKS Sobieski Oława ‐ Silesia Volley
Mysłowice
Zwycięzcy meczów C i D utrzymują
się w lidze, a klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie tabeli po fazie zasadniczej. Przegrani meczów C i D zagrają w II rundzie play-out.
Przypomnijmy, że w rundzie zasadniczej Polonia dwukrotnie mierzyła się
z wałbrzyszankami. Dwukrotnie zwycięsko z tej rywalizacji wychodził Chełmiec,
który wygrywał 3:1

foto: D. Gębala

Z pozoru niewinna zabawka
kształtuje wyobraźnię, rozwija kreatywność, a także uczy logicznego
i analitycznego myślenia. Za nami
Silesian Spring Świdnica 2020, czyli
pierwsze w historii naszego miasta
otwarte zawody w układaniu kostki
Rubika.
W imprezie, która odbyła się w
sobotę 7 marca, wzięło udział łącznie
80 zawodników z Polski i zagranicy.
Speedcubing, czyli zyskująca na popularności dyscyplina polegająca na
jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika i innych łamigłówek logicznych z jej
rodziny zawitała do Świdnicy. Zawody
dla amatorów oraz profesjonalistów
zorganizowane były w kilku kategoriach. Rozgrywano konkurencje 2x2x2,
Pyraminx, Skewb i 5x5x5. Oczywiście
nie mogło zabraknąć tej najbardziej
znanej i popularnej kostki, wymyślonej przez węgierskiego profesora architektury Ernő Rubik, czyli 3x3x3. W
3x3x3 najlepszym rezultatem mógł
się pochwalić Matěj Grohmann (8.09
s.), do którego należał też najszybszy
singiel spotkania - również finałowe
6.64 s. Tuż za nim uplasował się Karol Zakrzewski z wynikiem 8.71 s. Na
najniższym stopniu podium uplasował
się Wojciech Barciaga, który zakończył rywalizację rezultatem 9.56 s. W
kategorii 5x5x5 ponownie najlepszy
okazał się Czech Matěj Grohmann z
czasem 58.09 s.). Kolejny z zagranicznych uczestników, Tomáš Nguyen,
stanął na najwyższym stopniu podium
w skewbie (3.73 s.). W 2x2x2 triumfował
Adam Jagła (1.77 s.), a w popularnej
piramidzie Jakub Hibszer (2.71 s.).

*Wobec obecnej sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego
koronawirusem
wszystkie rozgrywki zostały zawieszone.

Derby w bitwie o utrzymanie

*Wobec obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem decyzją Polskiego Związku Piłki

Siatkowej wszystkie rozgrywki zostały
zawieszone.
Daniel Gębala

Wojewódzki sukces Ekonomika
Reprezentacja V LO wchodzącego
w skład Ekonomika wywalczyła brązowy medal podczas tegorocznej edycji
Licealiady. Przypomnijmy, że dla siat-

karek Ekonomika był to już dziewiąty z
rzędu występ w finale wojewódzkim.
W turnieju, który odbył się w czwartek 5 marca w hali sportowej im. Haliny

foto: Zespół Szkół Ekonomicznych

foto: D. Gębala

Mistrzowie
kostki Rubika

dawało się, że w drugiej części przejmie
inicjatywę. Tymczasem po zmianie stron
było jeszcze gorzej. Rozgrzał się golkiper
rywali Jan Braciszewicz. Jak w transie
bronił kolejne rzuty świdniczan albo w
sukurs przychodziło mu obramowanie
bramki. Bardzo szybko, bo już w 40. Minucie, SPR odskoczył na dystans sześciu
bramek. Szare Wilki próbowały odrabiać
straty. Niestety, pośpiech w połączeniu
z coraz większą nerwowością nie dały
nadziei na skuteczną pogoń. Ostatecznie miejscowi zwyciężyli 32:24 i zrewanżowali się za przegraną w podobnych
rozmiarach (26:34) w Świdnicy. – Od kilku
tygodni gramy słabiej. Zespół musi zrozumieć, że mecze same się nie wygrają. Po meczu w Oleśnicy padło w szatni
kilka mocnych słów, mamy nadzieję, że
szybko przezwyciężymy ten trudny okres
i wrócimy do swojej gry – mówi Arkadij
Makowiejew, wiceprezes ŚKPR-u. Dla
podopiecznych Krzysztofa Terebuna i
Patryka Dębowczyka była to już trzecia
przegrana z rzędu.
SPR Oleśnica – ŚKPR Świdnica 32:24
(16:16)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski
– Chmiel 7. Pęczar 5, Redko 3, Starosta
2, Borowski 2, Jankowski 1, Dębowczyk 1,
Wołodkiewicz 1, Etel 1, K. Stadnik 1, Pierzak, Bal, Jaroszewicz

Aszkiełowicz-Wojno, wzięły udział cztery
najlepsze drużyny z województwa dolnośląskiego. Po losowaniu par półfinałowych drużyna Ekonomika trafiła na zespół SMS Junior Wrocław. Jak się później
okazało, świdniczanki trafiły na najsilniejszą drużynę turnieju. Gospodynie uległy
przeciwniczkom 0:2 w setach do 20 i 21.
W meczu o trzecie miejsce po bardzo
dobrym meczu podopieczne trenera
Wojciecha Ząbka pokonały I LO Jawor
2:0 w setach do 11 i 22. Mistrzem Dolnego
Śląska zostały zawodniczki z Wrocławia,
które w meczu o I miejsce pokonały ZS z
Lubania. Najlepszą zawodniczką Ekonomika została Klaudia Kamińska.
Świdniczanki zagrały w składzie:
Daria Liwuś – kapitan, Malwina Bober,
Alicja Januś, Magdalena Kania, Katarzyna Kołtunowicz, Dominika Rutowicz,
Barbara Ryba, Zuzanna Miezgiel, Kinga
Kaszubska, Klaudia Kamińska, Klaudia
Malinowska, Aleksandra Sypko, Oliwia
Smok i Kinga Fąfara.
Daniel Gębala

sport

Zawodnicy Akademii Piłkarskiej
Reissa Poznań zostali zwycięzcami
drugiej edycji Memoriału Piłkarskiego
Grzegorza Solarza. Tym samym poznaniacy obronili tytuł mistrzowski wywalczony przed rokiem. Drugie miejsce dla
Karkonoszy Jelenia Góra, a miejsce na
podium uzupełnili gospodarze Polonia-Stal Świdnica. Przypomnijmy, że
w turnieju wzięło udział łącznie 11 zespołów z całej Polski oraz jedna ekipa
z Czech.
Do rywalizacji przystąpiło dwanaście
drużyn, które przydzielono do dwóch
grup po sześć zespołów. W grupach
zmagania toczyły się systemem „każdy z
każdym”, a każda z ekip rozegrała po pięć
spotkań w wymiarze czasowym 25 minut
każde. Pierwsze trzy zespoły z każdej z
grup awansowały do Ligi Mistrzów, natomiast drużyny z miejsc 4-6 utworzyły
Ligę Europy. Rezultaty pomiędzy zain-

teresowanymi drużynami z pierwszego
etapu zostały przepisane, a każda z ekip
rozegrała kolejne trzy pojedynki.
W uroczystej ceremonii zakończenia
turnieju wzięła udział najbliższa rodzina
śp. trenera Grzegorza Solarza, wiceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło, a także p.o.
dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Czałkiewicz. Wszystkie zespoły biorące udział w memoriale
otrzymały pamiątkowe medale oraz puchary. Najlepsze kluby otrzymały bony
pieniężne na zakup sprzętu sportowego
w firmie JAKO, w kwotach: 1200, 800, 500
i 300 złotych.
Trener Grzegorz Solarz przez wiele
sezonów prowadził biało-zielone grupy, głównie w kategoriach młodzików,
trampkarzy i juniorów młodszych. Pod
jego skrzydłami wychowało się wielu
zawodników, którzy do dziś reprezentują barwy Polonii-Stali Świdnica. Dał się

foto: D. Gębala

Ku pamięci trenera Solarza
po raz drugi

poznać jako dobry trener, wychowawca,
zaangażowany w swoją pracę. Zmarł w
maju 2018 roku w wieku 50 lat, a swoje
kolejne mecze rozgrywa już w niebie…

foto: D. Gębala

Klasyfikacje końcowe:
Liga Mistrzów:
1. Akademia Piłkarska Reissa Poznań
2. Karkonosze Jelenia Góra
3. Polonia-Stal Świdnica
4. Łużyce Lubań
5. Górnik Nowy Miasto Wałbrzych
6. Polonia Nysa
Liga Europy:
1. Akademia Piłkarska Dzierżoniów
2. Akademia Piłkarska Janusza Domaradzkiego Warszawa
3. MKS Żory I
4. Akademia Młodego Piłkarza Bolesławiec
5. MKS Żory II
6. TJ Cerveny Kostelec
Najlepszy zawodnik turnieju:
▪ Igor Jopek (Akademia Piłkarska Reissa
Poznań)

Najlepszy bramkarz turnieju:
▪ Bartosz Kowalczyk (Karkonosze Jelenia Góra)
Najlepszy strzelec turnieju:
▪ Paweł Janowski (Akademia Piłkarska
Reissa Poznań)
Najlepsi zawodnicy swoich drużyn:
▪ Kamil Grzelak (Akademia Piłkarska
Dzierżoniów)
▪ Adam Strawa (Akademia Piłkarska Reissa Poznań)
▪ Bartosz Emmel (Akademia Piłkarska
Janusza Domaradzkiego Warszawa)
▪ Mateusz Cegliński (Karkonosze Jelenia Góra)
▪ Adam Kaspar (TJ Cerveny Kostelec)
▪ Krystian Pilarczyk (Łużyce Lubań)
▪ Hubert Kulpa (Polonia Nysa)
▪ Sebastian Francus (Górnik Nowe Miasto Wałbrzych)
▪ Szymon Gorol (MKS Żory I)
▪ Patryk Zdunek (MKS Żory II)
▪ Bartosz Kołodziej (Akademia Młodego
Piłkarza Bolesławiec)
▪ Hubert Pawlik (Polonia-Stal Świdnica)
Daniel Gębala

Siedem medali
świdnickich pięściarzy
foto: Boks Polonia Świdnica

Martin Walendzik. Medal srebrny stał się
udziałem Damiana Wisa, a bezkonkurencyjny w swojej kategorii wiekowej i wagowej był Konrad Walendzik. Serdecznie
dziękuję moim zawodniczkom i zawodnikom. Dziękuję za współpracę trenerowi
Robertowi. Przed nami kolejne zawody
i postaramy się nie zawieść kibiców. Na
zawodach byliśmy dzięki wsparciu miasta
Świdnicy. Dziękuję również firmie Elektromet i Marcinowi Matuszykowi. – relacjonuje szczęśliwy trener Mariusz Kuc.
Daniel Gębala

reklama

Znakomitą skutecznością podczas Mistrzostw Dolnego Śląska
popisali się pięściarze Boks Polonii
Świdnica. Siedmioosobowa reprezentacja zdobyła siedem medali! Turniej odbył się w dniach 7-8 marca w
Boguszowie-Gorcach.
–Jak przystało na Świdnicę zdobyliśmy siedem medali. Reprezentująca
płeć piękniejszą Wiktoria Lulek zdobyła brązowy medal. Krążki takiego samego koloru zdobyli: Gracjan Paździora, Jakub Szrejder, Patryk Soyer oraz
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Zbierają na sportowy wózek do biegania
dla osób niepełnosprawnych

Podczas ostatniego półmaratonu wystartowały dwie pary z dziećmi, m.in. Jacek Gołębiewski
z Dorotą.

też Świdnicka Grupa Biegowa i Żelazna
Świdnica we współpracy z miastem chce
zakupić ten sprzęt. Koszt jednego wózka to
około 13 tys. zł. Przypomnę, że mamy w mieście tradycje biegania z osobami niepełnosprawnymi, podczas ostatniego półmaratonu wystartowały dwie pary z dziećmi, czyli
Radek Jasiczek z Mateuszem oraz Jacek
Gołębiewski z Dorotą – mówi Radosław
Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Zbiórka rozpoczęła się w marcu i potrwa do końca stycznia przyszłego roku.
Pieniądze zbierane będą podczas wydarzeń sportowych, czyli między innymi w
trakcie Biegu Kobiet, Marconi Indoor Triathlon, AKTYWNI 24 czy też RST Półmaratonu Świdnickiego.
Datki na ten cel można także wpłacać
na konto Świdnickiej Grupy Biegowej: 27
1600 1462 1834 3965 1000 0001, z dopiskiem „wózek”.
Oprac.
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Świdnicka Grupa Biegowa we
współpracy z klubem triathlonowym
Żelazna Świdnica, pod patronatem prezydent miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej, organizują zbiórkę publiczną na
zakup sportowego wózka do biegania
oraz jazdy na rowerze dla osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy chcą dać możliwość
nieodpłatnego wypożyczenia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
wożenia nawet kilkunastoletnich dzieci. Da
to możliwość nie tylko biegania z dzieckiem, ale również dotarcia z nim w miejsca
do tej pory niedostępne na inwalidzkim
wózku. Dzięki dużym kołom można zyskać
możliwość wjazdu np. do lasu.
- Chcemy, aby pasja biegania dała
odwagę pozwalającą pokonać barierę wyjścia z domu, zapomnienia o swojej
chorobie i ciągłej rehabilitacji. Niestety nie
każdego z rodziców dzieci niepełnosprawnych stać na zakup takiego wózka, dlatego
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