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26 maja – Dzień Matki!
Mama jest kimś wyjątkowym, 

kto zrozumie, utuli, czasem zgani. 
A przede wszystkim kimś, 

kto bezgranicznie kocha, nie bacząc na nic. 
Zobaczcie, jak piękne życzenia do swoich 

mam kierują nasi czytelnicy. 

Świdnickie finanse w czasie pandemii
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18 maja otworzyły się restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zobaczcie, jak radzą sobie świdniccy przedsię-
biorcy.

Świdniccy Świdniccy 
przedsiębiorcy przedsiębiorcy 

wracają do pracywracają do pracy

str. 10-11

O tym, jak wygląda 
budżet Świdnicy, 
czy szykowane są 
oszczędności, jak 
będą kształtowały się 
finanse w najbliższych 
miesiącach, 
rozmawiamy ze 
skarbnikiem miasta 
Kacprem Siwkiem.
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Punkt obsługi klienta sieci Tauron 
czeka na klientów. Od czerwca zmieni 
się lokalizacja – firma przeniesie się na 
parter, aby być bardziej dostępną dla 
klientów. Przekształceniu uległ także 
profil firmy, dzięki czemu teraz klienci 
mogą załatwić o wiele więcej spraw 
niż dotychczas. 

Punkt partnerski Tauron zaprasza od 
poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, 
natomiast od czerwca punkt sprze-
dażowo-obsługowy będzie czynny    w 
godzinach od 9.00 do 17.00. W można 

załatwić umowę na prąd i gaz, przepi-
sać umowę po sprzedaży lub wynajmie 
nieruchomości, otrzymać ofertę dopa-
sowaną do potrzeb. Punkt przekształcił 
się w punkt obsługowy, gdzie można 
dodatkowo załatwić zgłoszenie o zwrot 
nadpłaty, złożyć wniosek o rozwiązanie 
umowy, zgłosić zmianę danych osobo-
wych, zgłosić korektę rozliczeń, zmienić 
prognozę, złożyć wniosek o zmianę cha-
rakteru użytkowania lokalu, potwierdzić 
zapłatę zaległości, zarejestrować się do 
konta Mój TAURON.

Przy ulicy Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego trwają prace przy budowie 
nowych miejsc parkingowych. To ko-
lejny etap zadania, w ramach którego 
powiększany jest parking w tym rejonie 
Osiedla Młodych. 

Powstanie 16 miejsc postojowych 
oraz droga manewrowa z kostki bru-
kowej betonowej. Wykonawcą zadania, 
którego wartość wynosi ponad 83 tysią-

96-letnia Janina Szelewska 
z Milikowic pod Świdnicą wzięła 
sprawy w swoje ręce i w obliczu 
szerzącej się epidemii korona-
wirusa zaczęła szyć maseczki 
ochronne, które trafiły do oko-
licznych lekarzy. Jej fantastyczną 
postawę docenili telewidzowie 
TVN-u, którzy zadecydowali, że 
pani Janina zostanie uhonorowa-
na kwietniową nagrodą „Pozy-
tywki Dzień Dobry TVN”.

W obliczu pandemii koro-
nawirusa personel medyczny w 
całym kraju alarmuje, że braku-
je mu podstawowych środków 
ochrony osobistej. Rękawiczki, 
kombinezony i maseczki eksplo-
atują się niezwykle szybko i są 
obecnie towarem deficytowym 
w każdym szpitalu. Wiele orga-

nizacji, osób prywatnych czy też 
harcerzy przystąpiło do wielu ak-
cji charytatywnych szycia mase-
czek. Sprawy w swoje ręce wzięła 
również pani Janina Szelewska z 
Milikowic. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że pani 
Janina ma już 96 lat!

Do kwietniowej „Pozytywki 
Dzień Dobry TVN” nominowa-
no pięć osobowości, które wy-
różniły się swoją działalnością w 
dobie pandemii koronawirusa. 
Pani Janina uzyskała zdecydo-
waną przewagę. Zagłosowało na 
nią bowiem aż 49% głosujących. 
Ogromne słowa uznania dla pani 
Janiny!

Daniel Gębala

Pani Janina ma 96 lat 
i szyje maseczki. 
Jej piękny gest został doceniony

Tauron na ul. Of. Oświęcimskich 
czeka na klientów

ce złotych, jest świdnicka firma Zakład 
Robót Drogowych i Ogólnobudowla-
nych “W&J” Maria Chorzemska Wiesław 
Chorzemski.   Prace potrwają do końca 
maja.  

Przypomnijmy, że w 2015 roku wyko-
nano na tym parkingu 30 miejsc postojo-
wych. Łącznie jest ich teraz 128, w tym 6 
dla niepełnosprawnych.  

Oprac. 

Nowe miejsca parkingowe 
na Osiedlu Młodych

Powiększany jest parking przy ul. Wyszyńskiego.
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96-letnia Janina Szelewska z Milikowic szyje maseczki ochronne.
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Jak sama przyznaje, zawsze była, jest i będzie 
wrażliwa na ludzkie nieszczęście. Jakiś czas temu o 
jej akcji mówiła cała Polska. 
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„Dzik i Gryf” – takie nazwy, de-
cyzją świdniczan, zostaną nadane 
dwóm elektrycznym autobusom Vo-
lvo, zakupionym przez MPK Świdnica.

Nowe autobusy  
mają imiona

Imiona wybrano w głosowaniu, ja-
kie ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Świdnicy. Ze 156 
propozycji imion, jakie napłynęły od 59 
osób, o zwycięstwo walczyły 3 pary:

1. Dzik i Gryf,
2. Bateryjka i Elektra,
3. Księżna Agnieszka i Świdnicki Książę.

Dzik oraz Gryf zdobył 131 głosów. 
Osoba, która zaproponowała zwycięskie 
nazwy, osobiście dokona ich nadania. 

Koszt zakupu dwóch dwunastome-
trowych autobusów Volvo to 5 mln 606 
tys. 340 zł brutto. Dofinansowanie, ja-
kie uzyskało MPK z programu Gepard, 
wspierającego ekologiczne projekty, po-
zwoliło na zakup dwóch e-autobusów o 
standardzie wyposażenia identycznym 
jak w 9 pojazdach MPK włączonych w 
lipcu 2018 r.  do eksploatacji, czyli m.in. w 
klimatyzację, płatomaty i porty USB.

Oprac.

fo
to

: W
. B

ąk
ie

w
ic

z 
/

 U
M

 Ś
w

id
n

ic
a

fo
to

: W
. B

ąk
ie

w
ic

z 
/

 U
M

 Ś
w

id
n

ic
a

W czasach pandemii stały się 
oazą spokoju i jednym z miejsc, gdzie 
najłatwiej obcować z naturą. Działka 
rekreacyjna to idealne rozwiązanie, 
jeśli chcemy bezpiecznie spędzić 
czas na zewnątrz, zwłaszcza w cza-
sach koronawiursa. Nic dziwnego, 
że w serwisach ogłoszeniowych na 
próżno znaleźć aktualne ogłoszenia o 
sprzedaży. 

- Zainteresowanie działkami jest 
obecnie bardzo duże. Ludzie dzwonią, 
przychodzą i pytają, czy są dostępne ja-
kieś wolne ogródki działkowe, a niestety 
już ich praktycznie nie ma! W ostatnim 
czasie widać zdecydowany ruch na na-
szych działkach. W zaistniałej sytuacji 
ludzi albo nie stać na wycieczki albo 
zwyczajnie boją się podróżować, dlate-
go wolą przyjechać na działkę. Tu jest 
nasz azyl, możemy bezpiecznie odpo-
cząć – mówi Teresa Nitsch, prezes ROD 

Prywatny azyl w czasie epidemii 
,,Kolejarz” w Świdnicy. Kandydaci na 
działkowca poszukują działek w ogro-
dach położonych w sąsiedztwie osiedli 
mieszkaniowych lub bliskiej odległo-
ści od komunikacji miejskiej. Ważnym 
czynnikiem przy wyborze ROD jest rów-
nież stan jego zagospodarowania. Po-
wodzeniem cieszą się przede wszyst-
kim działki wypielęgnowane, zagospo-
darowane, z zabudową, wyposażone w 
bieżącą wodę i energię elektryczną, ale 
okręgi odnotowują również wzmożo-
ny popyt na działki, które jeszcze 
do niedawna nie cieszyły się 
żadnym zainteresowaniem: 
zaniedbane, zadłużone, 
niezagospodarowane, 
bez altan i nasadzeń, 
działki, które mają 
jednak jedną istotną 
zaletę - są tanie i dają 
nowym działkowcom 

- Moja działka to mój mały kawałek miejsca na ziemi – mówi Mateusz Rataj. 

pole do popisu przy zagospodarowaniu 
i urządzaniu według własnych potrzeb 
i preferencji. Z roku na rok obniża się 
też średnia wieku działkowca. Okręgi 
wskazują na zauważalne zapotrzebo-
wanie na działki wśród ludzi młodych 
oraz rodzin z dziećmi. - Moja działka, to 
mój mały prywatny kawałek miejsca na 
Ziemi. Mogę tam pojechać po pracy i od-
ciąć się od wszelkiego zgiełku. Praca na 
działce to sama przyjemność i jest miło 
patrzeć, jak wszystko rośnie i dojrzewa. 
Własnoręcznie wyhodowane warzywa 
smakują lepiej! – zapewnia świdniczanin 
Mateusz Rataj, działkowiec młodego 
pokolenia.

Obecnie trudno jest znaleźć wolną 
działkę, ale też trudniej sformalizować 

zakup. „Choć stan epidemii nie ułatwia 
obecnie realizacji procedury zmiany 
użytkownika działki, zarówno dział-
kowcowi, zainteresowanemu nabyciem 
prawa do działki, ale przede wszyst-
kim zarządowi ROD, zarządy podejmują 
działania, aby skutecznie reagować na 
wzmożone zainteresowanie działkami, 
sprawnie dopełniać wszelkich formal-
ności związanych z nabyciem działki, 
zarówno w drodze dzierżawy działkowej, 
jak i przeniesienia praw do działki i mak-
symalnie skrócić czas procedowania” 
– możemy przeczytać w komunikacie 
Krajowego Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców z 15 maja tego roku. 

Daniel Gębala
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W dobie pandemii działki zyskują na atrakcyjności

- Działki to nasz azyl, gdzie 
możemy odpocząć – mówi 
Teresa Nitsch.
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W Urzędzie Miejskim w Świdnicy 
od poniedziałku, 18 maja zmieniły się 
zasady przyjmowania interesantów. 
Wszystkie komórki organizacyjne 
urzędu pracują od poniedziałku do 
piątku, od godz. 7:30 do 15:30. Czynna 
jest również kasa. Przypominamy jed-
nak, że płatności można dokonywać 
także za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej.

Nadal istnieje ryzyko związane z 
pandemią i zarażenia się koronawi-
rusem, w związku z tym osoby zobo-
wiązane są przychodzić do urzędu 
w maseczkach i rękawiczkach. Przy 
wejściu można zdezynfekować ręce. 
Do każdego z wydziałów wpuszczane 
będą jednorazowo po 2 osoby, prosimy 

Nowe zasady przyjmowania interesantów 
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy

również o zachowanie dwumetrowych 
odstępów czekając na wejście do po-
szczególnych pokoi.  

Przypominamy, że z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy można 
kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 
74 856 28 00 lub bezpośrednio z po-
szczególnymi wydziałami

- poprzez e-mail: um@um.swidni-
ca.pl

- poprzez platformę https://eu-
rzad.um.swidnica.pl/

Przy załatwianiu spraw urzędo-
wych zaleca się korzystanie z elektro-
nicznych form obsługi. 

Oprac. 

Obecnie sporo przedsiębiorstw, firm 
i osób prywatnych wytwarza przyłbice 
dla medyków na drukarkach 3D. Firma 
Prasmet poszła o krok dalej. Zbudo-
wała formę wtryskową i wykrojniki, aby 
produkcja przyłbic mogła wejść w wy-
miar wielkoseryjny. Plastikowa opaska 
przyłbicy wykonana jest z poliwęglanu i 
waży zaledwie 24 gramy. Jest niezbęd-
nym środkiem ochrony osobistej dla me-
dyków, którzy są najbardziej narażeni w 
walce z koronawirusem. 

Świdnicka firma produkuje 
przyłbice medyczne

Pomoc „po godzinach”
W bezinteresowną akcję zaanga-

żowani są pracownicy firmy, którzy pro-
dukują przyłbice „po godzinach” pracy. 
W ostatnim czasie do projektu dołączyli 
również świdniccy harcerze. – Na po-
czątku kwietnia chcieliśmy się przyłączyć 
do akcji wspomagania różnych zakładów 
opieki zdrowotnej i innych jednostek, które 
potrzebują pomocy. Docierały do nas in-
formacje, że brakuje sprzętu ochrony oso-
bistej. Przygotowaliśmy model przyłbicy 

medycznej na drukarce 3D, ale chcieliśmy 
pójść o krok dalej i przygotowaliśmy formę 
wtryskową. Normalnie proces produkcji 
formy wtryskowej zajmuje kilka miesięcy. 
Przyspieszyliśmy go jak tylko się da. Zre-
alizowaliśmy projekt własnymi środkami, 
nie starając się o żadne dofinansowanie 
ze strony rządu czy lokalnego samorzą-
du. Stwierdziliśmy, że trzeba zrobić szyb-
ko formę wtryskową, aby niejako „zalać” 
szpitale i pogotowie przyłbicami medycz-
nymi, żeby chociaż ich brak nie był proble-
mem w walce z koronawirusem. Opaski 
do przyłbic są produkowane u polskiego 
producenta firmy Waś, z którym współ-
pracujemy. To producent lamp samo-
chodowych. Oni również mają znaczący 
wkład w naszą akcję – tłumaczy prezes 
firmy Prasmet Bartłomiej Bieniasz.

Rozdano 3 tysiące 
i produkcja trwa

– Dotychczas na terenie Świdnicy i 
okolicy udało nam się rozdać około 3 tys. 
przyłbic. Mamy kilka razy tyle na magazy-
nie i teraz cały czas pracujemy nad tym, 

aby przygotować folie i gumki do przyłbic. 
Przygotowaliśmy dwa przyrządy wykra-
wające do folii. Oparliśmy się na gotowych 
okładkach do bindowania przeźroczy-
stych i stworzyliśmy przyrządy, gdzie je-
den okrawa naroża, zaokrągla je, a drugi 
wykonuje cztery otwory, żeby szybko prze-
rabiać zwykłe okładki do bindowania na 
folie ochrony do przyłbic – opowiada o 
procesie produkcji Bartłomiej Bieniasz. 
Do akcji włączyli się świdniccy harcerze. 
Bez ich pomocy i zaangażowania fir-
ma nie byłaby w stanie wyprodukować 
aż tylu sztuk. – My jesteśmy grupą ludzi, 
którzy wspomagają firmę w ich pomyśle, 
realizacji i zakupach. Dwa dni temu udało 
się nam zrobić 1600 sztuk, wczoraj zrobili-
śmy 600 przyłbic – mówi harcmistrz Piotr 
Pamuła, który wraz z harcerzami zajmu-
je się produkcją przyłbic na terenie firmy 
Prasmet. Dotychczas przyłbice wypro-
dukowane w firmie Prasmet poza szpi-
talem Latawiec i Pogotowiem Ratunko-
wym w Świdnicy trafiły między innymi do 
Przedszkola Miejskiego nr 3, Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego Słoneczko, 
Przedszkola przy Szkole Podstawowej 
nr 8, III Liceum Ogólnokształcącego czy 
Przechodni Medyk. Ty również możesz 
pomóc w produkcji przyłbic. Każdy z nas 
może zaangażować się w akcję wytwa-
rzania przyłbic medycznych. Na porta-
lu zrzutka.pl można dokonywać wpłat. 
Szczegóły można znaleźć pod adresem: 
https://zrzutka.pl/ekgeyg.

Daniel Gębala

Postanowili wykorzystać potencjał firmy i wielkie chęci pomocy harcerzy, aby wesprzeć 
służbę zdrowia. Bezinteresownie produkują przyłbice medyczne po to, by niejako „zalać” 
szpitale i pogotowie przyłbicami, żeby chociaż ich brak nie był problemem w walce z koro-
nawirusem - mówi prezes firmy Prasmet - Bartłomiej Bieniasz.
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Na zdjęciu od lewej Piotr 
Pamuła i Bartłomiej 
Bieniasz

Do akcji zaangażowali 
się świdniccy harcerze.

https://zrzutka.pl/ekgeyg
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Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Bronisława
Szkodzińskiego

członka Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Całej rodzinie i przyjaciołom 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

w tych trudnych chwilach.

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Świdniczanin trafił do Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego na 
początku marca. Zgłosił się tam, bo za-
niepokoiły go objawy, które u siebie za-
obserwował: gorączka, bóle mięśnio-
we, brak apetytu, ogólne zmęczenie 
i biegunka. Chorobę przeszedł lekko, 
jednak pozytywny wynik obecności wi-
rusa utrzymywał się u niego dość dłu-
go. Dwa ujemne wyniki na obecność 
wirusa otrzymał na początku kwietnia. 
Kacper z bliskimi utrzymywał kontakt 
głównie przez wideorozmowy. Czytał 
książki, oglądał seriale, ćwiczył. – Jeśli 
by szukać pozytywnych stron tego, co 
mnie spotkało, to można powiedzieć, 
że dzięki temu odnowiłem stare znajo-
mości. – mówi Kacper. Kiedy jego wy-
niki jednoznacznie wskazały na to, że 
jego organizm jest wolny od wirusa, 
postanowił pomagać innym. – Jestem 
krwiodawcą, więc gdy tylko usłyszałem, 
że warto oddawać osocze po przebyciu 
zakażenia koronawirusem, nie waha-
łem się ani chwili. Nawet Tom Hanks w 
Australii to zrobił. Wszystkich do tego 
gorąco zachęcam – tłumaczy Kacper 
Dębicki.

Wyleczył się z koronawirusa 
i zachęca innych do pomocy

Kacper Dębicki pokonał koronawirusa i teraz pomaga innym.

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl

Centrum 
Krwiodawstwa 
apeluje 
o oddawanie krwi 

Jak informuje Centrum Krwiodaw-
stwa mocno spadły stany krwi, a szcze-
gólnie potrzebne są grupy:   O Rh-, O 
Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-

W związku z wyjątkową sytuacją 
i wzrastającą liczbą osób hospitalizo-
wanych oraz rosnącym zapotrzebowa-
niem na krew ze szpitali,   zwracamy się 
do   wszystkich Honorowych Dawców 
Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o 
zgłaszanie się do Centrum Krwiodaw-
stwa w celu oddania krwi, szczególnie 
grupy: O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-

Krwi niestety nie możemy długo ma-
gazynować i pobrany koncentrat krwinek 
czerwonych może być przetoczony pa-
cjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, 
a koncentrat krwinek płytkowych ma 
termin ważności jedynie 5 dni, dlatego 
tak ważne jest regularne zgłaszanie się 
osób do oddawania krwi i pozyskiwanie 
nowych krwiodawców. 

Przypominamy, że krwiodawcą 
może być osoba w wieku 18-65 lat, któ-
ra w ostatnim czasie nie podróżowała do 
innych krajów, nie miała kontaktu z osobą 
zakażoną wirusem lub objętą kwarantan-
ną, ciesząca się ogólnie dobrym stanem 
zdrowia.  Każdy, kto zgłasza się do odda-
nia krwi, musi być zdrowy, wypoczęty, w 
ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi 
wypić ok. 2 l płynów,  po lekkostrawnym 
posiłku. Należy też pamiętać o zabraniu 
ze sobą dokumentu tożsamości ze zdję-
ciem, numerem PESEL.

W trosce o bezpieczeństwo przypo-
minamy, że można się zarejestrować te-
lefonicznie na daty dzień i godzinę – tel. 
71 371 58 24 (proszę dzwonić od ponie-
działku do piątku od 8.00 – 17.00).

Oprac.

Pokonał koronawirusa, a teraz sam oddaje osocze, aby pomóc innym chorym. - Jestem 
krwiodawcą, więc gdy tylko usłyszałem, że warto oddawać osocze po przebyciu zakażenia 
koronawirusem, nie wahałem się ani chwili. Nawet Tom Hanks w Australii to zrobił. Wszyst-
kich do tego gorąco zachęcam – mówi świdniczanin Kacper Dębicki. 
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Jak ocenia Pan finanse samo-
rządowe dziś, czyli w maju 2020 
roku?

Trudno oceniać sytuację finansów samorzą-
dowych w ogóle. Ministerstwo Finansów nie 
opublikowało jeszcze sprawozdań z wyko-
nania budżetów samorządowych za kwie-
cień. Próbując oceniać finanse możemy ba-
zować tylko na tym, co wiemy. Po pierwsze, 
niewątpliwie na stan finansów samorządów 
wpłynęły zmiany wprowadzone przez Rząd 
w 2019 r. w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Po drugie, co nie jest odkryciem, 
ograniczenia wprowadzane w związku z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. O 
ile to pierwsze oddziaływuje wyłącznie na 
wysokość wpływów do budżetów samo-
rządowych z tytułu udziałów w PIT, to dru-
gie zdarzenie będzie miało zdecydowanie 
poważniejsze skutki nie tylko dla budżetów 
samorządów, ale dla całej gospodarki. Ob-
serwując doniesienia medialne wiemy, że 
samorządy szacują, iż wpływy z podatku PIT 
za kwiecień są o około 40% mniejsze niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego. To, co 
dzieje się w finansach samorządowych, mam 
okazję obserwować również dzięki pracom 
w grupie ds. finansów samorządowych wy-
konywaną w ramach Porozumienia SUDETY 
2030. Skutki zmian w podatku dochodowym 
analizowaliśmy dla całego województwa 
dolnośląskiego oraz odrębnie dla 107 samo-
rządów skupionych w Porozumieniu. O ile od 
wielu lat można było zaobserwować stałą 
tendencję wzrostową tego podatku (udziały 
w PIT rosły średnio o ponad 10% rocznie), to 
na 2020 r. wg prognoz Ministerstwa Finan-
sów wpływy z tego tytułu miały wzrosnąć o 
nieco ponad 2% (grafika poniżej).
Miały, dziś już wiemy, że nie wzrosną nawet o 
te 2% i będą zdecydowanie mniejsze od pro-
gnozowanych. Aktualnie analizuję wielkość 
wpływów z podatku PIT za miesiąc kwie-
cień. Na podstawie ankiet otrzymanych od 
kilkudziesięciu samorządów Porozumienia 
SUDETY 2030, wiemy, że w każdym przy-
padku dochody z udziałów w PIT są mniej-
sze o ok. 40% (co potwierdzają doniesienia 
medialne z innych miast kraju). Biorąc pod 
uwagę, że udziały w PIT stanowią zasadni-
czą część budżetów samorządów, to nale-
ży ocenić tę sytuację jako bardzo poważną. 
Jeśli mniejsze wpływy z PITu potwierdzą 
się również w kolejnych miesiącach, to sa-
morządy będą zmuszone do radykalnych 
cięć wydatków i dalszego zadłużania się, 
o ile oczywiście pozwolą im na to wskaź-
niki obsługi zadłużenia. Biorąc pod uwagę, 
że w wielu przypadkach samorządy są na 
granicy dopuszczalnych limitów zadłużania 
się, pozostanie konieczność rezygnacji z za-
planowanych inwestycji, remontów, ograni-
czenia wydatków na utrzymanie miast itd. 

Świdnickie finanse 
w czasie pandemii

W jeszcze bardziej skomplikowanej sytuacji 
są samorządy żyjące z turystki (np. gminy 
uzdrowiskowe). One utraciły nie tylko docho-
dy z PIT, ale również z tytułu opłaty uzdro-
wiskowej. Wydaje się, że trudno będzie im 
przetrwać bez wsparcia z budżetu państwa.

Jak na tym tle wyglądają finanse 
miasta Świdnicy?

Nie mamy, na szczęście, takiej sytuacji jak 
gminy uzdrowiskowe. Póki co nasza płyn-
ność finansowa nie jest zagrożona. Ubiegły 
rok zakończyliśmy nadwyżką budżetową na 
poziomie 7,1 mln zł i sporą nadwyżką ope-
racyjną 23,2 mln zł. Zadłużenie z tytułu kre-
dytów, pożyczek i obligacji nie zwiększyło się 
ani o 1 zł (z tego tytułu było nawet o 0,5 mln 
mniejsze). Na 2020 r. przewidujemy, że za-
dłużenie zwiększy się tylko o nieco ponad 1,9 
mln zł. Mamy również bezpieczne wskaźniki 
obsługi zadłużenia. Oczywiście stale moni-
torujemy to, co się dzieje z naszymi docho-
dami. Tak jak w innych gminach otrzymali-
śmy za kwiecień dużo mniejsze wpływy z PIT 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 
– w naszym przypadku to było niemal 3 mln 
zł mniej. Dla zobrazowania dodam, że 3 mln 
zł to w przybliżeniu kwota jaką przeznacza-
my na funkcjonowanie przez cały rok Szkoły 
Podstawowej nr 315. Można więc powie-
dzieć, że aby zrównoważyć brak w budżecie 
tej kwoty musielibyśmy od zaraz zlikwido-
wać szkołę, co oczywiście jest niemożliwe. 
Niestety obserwujemy spadek dochodów z 
pozostałych źródeł. Wpływy z podatku od 
nieruchomości są mniejsze o około 600 tys. 
zł. Musimy się również liczyć, że spadną inne 

dochody budżetowe m.in. z tytułu sprzeda-
ży biletów komunikacji miejskiej, dochody 
przedszkoli i żłobków oraz dochody z tytułu 
czynszów pobieranych przez Miejski Zarząd 
Nieruchomości. Na dziś bardzo trudno sza-
cować jakie ubytki z tytułu dochodów zano-
tujemy na koniec roku. Niestety, w kwietniu 
otrzymaliśmy również informacje o osta-
tecznej kwocie subwencji oświatowej, która 
jest o prawie 450 tys. mniejsza niż pierwot-
nie zapowiadana przez Rząd. Jest to bardzo 
niepokojące z uwagi na zapowiadane od 
września podwyżki wynagrodzeń dla na-
uczycieli.  

Jak Pan uważa, czy samorządy 
mogą się spodziewać wsparcia 
rządowego w ramach wprowa-
dzanych ustaw osłonowych?

Nie wiem, czy mogą się spodziewać jakie-
goś istotnego wsparcia. To, co do tej pory 
zostało zaproponowane, przynajmniej w 
sferze finansów, uważam za dalece niewy-
starczające. Samorządy od dawna postu-
lowały choćby konieczność zwiększenia 
dochodów z tytułu udziałów w PIT. Padały 
również propozycje wydzielenia części sub-
wencji lub innej rekompensaty z budżetu 
państwa na pokrycie skutków pandemii. 
Niestety, póki co nie znalazły one uznania 
w oczach Ministra Finansów. Oczywiście 
skorzystamy z tych instrumentów, które 
zostały przewidziane – część naszych jed-
nostek miejskich wystąpiła lub wystąpi o 
zwolnienie ze składek ZUS. Liczymy również 
skrupulatnie wydatki związane bezpośred-
nio z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się wirusa, gdyż one nie będą uwzględniane 
w regule limitującej poziom zrównoważenia 
budżetu w części operacyjnej. Jednak jest 
to rozwiązanie, które w nieznacznym stop-
niu przyczyni się do ograniczenia skutków 
ubytku dochodów, a pozwoli co najwyżej 
na zaciągnięcie niewielkiego, dodatkowe-
go długu, który przecież i tak trzeba będzie 
spłacić. Inne rozwiązania w sferze finan-
sów jak możliwość dokonywania zmian w 
budżecie, czy wieloletniej prognozie finan-
sowej przez Prezydenta Miasta w żaden 
sposób nie wpłynie na zrekompensowanie 
dochodów samorządowych.  

Jaki wpływ na stan świdnickich 
finansów będzie miał przygoto-
wany przez władze Świdnicy pa-
kiet ulg dla przedsiębiorców?

Trudno w jednoznaczny sposób to oszaco-
wać. Zależy to oczywiście od skali składa-
nych wniosków o zwolnienie w spłacie na-
leżności z tytułu podatku od nieruchomości 
i czynszu od lokali użytkowych. Pierwotnie 
szacowaliśmy te kwoty tylko w zakresie 
zwolnień na kilkaset tysięcy złotych. Należy 
również dodać, że poza uchwalonymi przez 
Radę Miejską zwolnieniami w podatkach i 
należnościach cywilnoprawnych, przedsię-
biorcy korzystają z możliwości jakie daje Or-
dynacja podatkowa i kierują wnioski o umo-
rzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie ter-
minów płatności należności do Prezydenta 
Miasta w ramach indywidualnych rozstrzy-
gnięć. W tym przypadku będą to również 
kwoty, które należy liczyć w setkach tysięcy 
złotych. Do tej pory spłynęło już około 40 ta-
kich wniosków. Jest to ilość bezprecedenso-
wa, do tej pory co roku rozstrzyganych było 
zaledwie kilka wniosków o przyznanie ulgi w 
spłacie podatków. Oczywiście nie jest tak, że 
stosujemy swego rodzaju automat zaraz po 
wpłynięciu wniosku. Każdy jest analizowa-
ny i jeśli tylko spełnia przesłanki ustawowe, 
jest rozpatrywany pozytywnie. Choć zarówno 
podjęte przez Radę Miejską uchwały oraz 
indywidulane decyzje Prezydenta Miasta 
oznaczać będą znaczne ubytki w docho-
dach budżetu miasta, to jednak w tej szcze-
gólnej sytuacji uważam, że taka konkretna 
pomoc ze strony miasta dla przedsiębiorców 
jest jak najbardziej zasadna. Zdaję sobie 
również sprawę z tego, że potrzeby przed-
siębiorców są dużo większe, ale staramy się 
zaoferować pomoc na jaką nas stać.

Czy w związku z zaistniałą sy-
tuacją pandemii miasto będzie 
dokonywać kolejnych oszczęd-
ności? Jeśli tak, to w jakich dzie-
dzinach?

Uważam, że oszczędzać należy zawsze. 
Jednak to, z czym mamy do czynienia teraz 
wymagać będzie nie oszczędzania, a raczej 
radykalnego ograniczania wydatków. Oczy-
wiście wszystko zależy od dalszej sytuacji 
gospodarczej, tempa odmrażania gospo-
darki itd. Monitorujemy właściwie codziennie 
co dzieje się z naszymi dochodami. Jeżeli 
w kolejnych miesiącach będziemy mieli do 
czynienia z dalszym tak dużym spadkiem 
dochodów w udziałach w PIT, z pewnością 
będę rekomendował Pani Prezydent ogra-
niczenie wydatków i korektę budżetu. Zda-
ję sobie sprawę jak ważne jest dla miasta 
wiele działań, które realizuje. Uważam, że 
powinniśmy bronić przede wszystkim inwe-
stycji. Nie tylko są ważne dla miasta, ale i dla 
całej gospodarki. Chodzi oczywiście o utrzy-
manie miejsc pracy. Do tego zresztą nama-
wia również rząd. Być może zajdzie potrzeba 
rozłożenia finansowania inwestycji w czasie, 
o ile będzie to możliwe. Sądzę, że konieczny 
może się okazać ponowny przegląd wszyst-
kich wydatków bieżących.     

Jak będą się kształtowały finan-
se miasta w najbliższych miesią-
cach?

Świetne pytanie, mówiąc nieco żartobliwie, 
nie mam niestety szklanej kuli, a wróżenie z 
fusów mi nie wychodzi. Pandemia pokaza-
ła nam, że dotychczasowe założenia, które 
przyjmowane były do budowania modeli 
i prognoz są bezużyteczne. Chyba nikt nie 
jest w stanie przewidzieć, jak jeszcze zmie-
ni się sytuacja. Nie wiemy ostatecznie jak 
będą kształtowały się wpływy budżetowe, 
jaka będzie skala ubytków w budżecie, czy 
wreszcie państwo zaangażuje się w pomoc 
samorządom. Póki co sytuacja i informacje 
jakie otrzymuję po pierwszym miesiącu za-
mrożenia gospodarki są mało optymistycz-
ne. Nie chcę nawet zakładać, że w kolejnych 
miesiącach również będziemy mieli z tak 
spektakularnym jak w kwietniu spadkiem 
dochodów z tytułu PIT. Dla każdego mia-
sta, nie tylko dla Świdnicy, oznaczałoby to 
po prostu utratę płynności finansowej i brak 
możliwości sfinansowania podstawowych 
wydatków w zakresie zadań obowiązko-
wych.    

O tym, jak wygląda budżet Świdnicy, czy szykowane są oszczędności, jak będą kształto-
wały się finanse w najbliższych miesiącach, rozmawiamy ze skarbnikiem miasta Kacprem 
Siwkiem.
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aktualności

Na nowych zasadach, przy za-
chowaniu środków ostrożności, od 21 
maja ponownie otwarte jest targowi-
sko przy ulicy Mieszka I.

Targowisko tradycyjnie będzie 
otwarte w każdy czwartek w godzinach 
od 5.00 do 14.00. Osoby korzystające z 
placu targowego zobowiązane są do 
przestrzegania zasad funkcjonowania 
targowiska wprowadzonych w związ-
ku z epidemią COVID-19 przez Zarząd 
„Społem” PSS w Świdnicy:

1. Osoby handlujące na targowisku są 
zobowiązane do wniesienia opłat, 
zgodnie z cennikiem, od momentu 
wjazdu na plac targowy, przygoto-
wując w tym celu wyliczoną kwotę,

2. Od godz. 7.00 otwarte będzie tylko 
jedno wejście dla kupujących przez 
bramę od strony ul. Mieszka I. Bra-
ma zostanie przedzielona barierą dla 
osób wchodzących i wychodzących. 
Brama od strony garaży od ul. Rów-
nej i furtka – wejście od strony baru 
będą zamknięte

3. Ilość osób kupujących przebywa-
jących jednocześnie na targowisku 
będzie uzależniona od ilości handlo-
wych stanowisk kasowych, czyli mak-

Zgodnie z obowiązującymi zalece-
niami Ministra Zdrowia wprowadzone 
zostaną dodatkowe zasady odwiedzin:

- W COP jednorazowo może przeby-
wać 30 osób (nie licząc pracowników) 

- Do dyspozycji oddana zostanie 
jedna sala szkoleniowa, na której przygo-

Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych 
ponownie otwarte

towane są stanowiska zgodnie z wymo-
gami sanitarnymi (8 osób + wykładowca) 

- Każda osoba, przy wejściu do COP, 
otrzyma numerek. Wychodząc, należy 
go zwrócić. Pozostałe osoby powinny 
czekać na zewnątrz, w odległości przy-
najmniej 2 m od siebie

- Użytkownicy zobowiązani są przy-
chodzić do COP w maseczkach na twa-
rzy. Przy wejściu do COP należy zdezyn-
fekować ręce i można skorzystać z ręka-
wiczek jednorazowych

- Pracownicy COP będą zaopatrze-
ni w środki ochrony osobistej – przyłbi-
ce i rękawiczki. Klucze będą wydawane 
przez okienko znajdujące się po lewej 
stronie przy wejściu. 

- Przed przyjściem do COP zachę-
camy do wcześniejszego kontaktu tele-
fonicznego w celu umówienia spotkania 
i uniknięcia czekania (tel. 74/646 29 02)

- Pół godziny przed zamknięciem COP 
(o godz. 15.30) nie będą przyjmowane/
wpuszczane do Centrum kolejne osoby.

Oprac. 

Centrum przy ulicy Długiej 33 otwarto w poniedziałek, 18 maja. 1 czerwca zostanie nato-
miast otwarty budynek zlokalizowany w Rynku 39/40. COP będzie otwarte od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Budynek przy ul. Długiej jest już otwarty.

1 czerwca otwarty zostanie także budynek zlokalizowany w Rynku 39/40.
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Targowisko na Mieszka znów czynne

symalnie 4 osoby na 1 stanowisko.
W przypadku stwierdzenia przez ob-
sługę targowiska zbyt dużej ilości 
osób, wejście na teren targowiska 
będzie wstrzymane.

4. Osoby wchodzące na targowisko 
mają obowiązek poddać się dezyn-
fekcji rąk, czynność ta przeprowa-
dzana będzie przez obsługę przy 
bramie wejściowej od ul. Mieszka I. 
Odmowa poddania się dezynfekcji 
rąk będzie skutkowała nie wpuszcze-
niem osoby na teren targowiska.

5. Osoby wchodzące oraz przebywają-
ce na terenie targowiska mają obo-
wiązek noszenia rękawiczek oraz 
ochrony zakrywających usta i nos. 

6. Obsługa targowiska ma obowiązek 
odmówić wpuszczenia na teren targu 
osób nie posiadających rękawiczek i 
ochrony zakrywających usta i nos.

7. Na terenie całego targowiska obo-
wiązuje nakaz zachowania 1,5 m- 2 
metrów odległości pomiędzy osoba-
mi.

8. Przy stanowisku handlowym może 
przebywać maksymalnie 4 oso-
by (za stanowisko handlowe należy 
przyjąć obszar zajęty przez jednego 
handlowca) nie wliczając w to osób 
wykonujących czynności zawodowe. 
Osoby stojące w kolejce obowiązane 
są bezwzględnie przestrzegać naka-
zu zachowania  1,5 – 2 m odległości.

9. Osoby handlujące na targowisku są 
zobowiązane do:

- obsługi klientów w rękawiczkach, ma-
sce lub przyłbicy,

- zapewnienia płynu dezynfekującego 
dla klientów,

- własnoręcznego podawania i pako-
wania produktów,

- egzekwowania, by przy stanowisku 
nie znajdowało się więcej niż 4 oso-
by, zachowujące 1,5-2 m odległości 
między sobą,

- zapewnienia terminali płatniczych, a 
w przypadku braku takiej możliwości 
do dezynfekcji rąk po każdym kon-
takcie z pieniędzmi.

10. Wszystkie osoby znajdujące się na 
terenie targowiska są obowiązane 
do bezwzględnego stosowania się 
do zaleceń i nakazów obsługi targo-
wiska i informacji przekazywanych 
przez głośniki .

11. Ze względów bezpieczeństwa, de-
cyzją właściciela targowiska lub 
uprawnionych do tego organów, tar-
gowisko może zostać natychmiasto-
wo zamknięte. W takim przypadku, w 
celu sprawnego opuszczenia targu, 
zostaną otwarte wszystkie bramy a 
osoby znajdujące się na terenie targu 
są zobowiązane do bezwzględnego 
stosowania się do nakazów obsługi 
targowiska oraz innych służb. 

Pobrana opłata targowa w takiej 
sytuacji nie podlega zwrotowi.

Szczególne zasady funkcjonowania 
targowiska obowiązują do odwołania.

Oprac.

Z powodu pandemii targowisko było za-
mknięte niemal przez dwa miesiące.
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 - Ogłoszenie 13 marca br. w Polsce 
stanu zagrożenia epidemicznego spo-
wodowało, że szereg przedsiębiorców z 
dnia na dzień początkowo ograniczyło 
prowadzoną przez siebie działalność, a 
następnie praktycznie zaprzestało jej  pro-
wadzenia.  Sytuacja  ta  powoduje  gwał-
towne  pogorszenie  kondycji  finansowej 
przedsiębiorców, a  zaproponowane prze-
ze mnie formy pomocy  mają  za  zada-
nie  wsparcie ich  w tym trudnym okresie i 
pośrednio - ochronę miejsc pracy – mówi 
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Jednym z podstawowych  sposo-
bów,  który  pozwala  organowi  wyko-
nawczemu  gminy  na  wsparcie przed-
siębiorców,  jest  możliwość  ich  odcią-
żenia  w  ponoszeniu  poszczególnych  
należności  wobec gminy. Przyjęty przez 
świdnickich radnych pakiet pomocy 
obejmie:
▪ odstąpienie od pobierania czynszu 
lub obniżenie czynszu za najem loka-
li użytkowych będących własnością 
Gminy Miasto Świdnica, odroczenie 
płatności lub rozłożenie na raty czyn-
szu dzierżawnego od gruntów, stano-

Pakiet pomocowy dla 
świdnickich przedsiębiorców

wiących własność Gminy Miasto Świd-
nica;
▪ odstąpienie od pobierania czynszu 
za najem lokali użytkowych, za okres 
od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku. Ta 
forma pomocy może zostać udzielona 
przedsiębiorcy, który  według  stanu  
na  dzień 1  marca 2020 roku prowadził 
działalność gospodarczą i zobowiązany 
został na podstawie przepisów szcze-
gólnych do faktycznego całkowitego 
zaprzestania jej prowadzenia;
▪ ulga polegająca na obniżeniu czyn-
szu za najem lokali użytkowych, za okres 
od 1 kwietnia  do 31 maja 2020 roku. 
Ta może  zostać  udzielona przedsię-
biorcom,  których płynność  finansowa  
uległa  pogorszeniu na skutek  spadku 
obrotów gospodarczych, w następstwie 
wystąpienia COVID-19, a przychody z ty-
tułu prowadzenia działalności gospodar-
czej spadły o co najmniej 30%. 
Ulga udzielana będzie w wysokości: 
- 50% - jeżeli przychody spadły od 30% 
do 50% włącznie,
- 80% - jeżeli przychody spadły o więcej 
niż 50%;

▪ ulga, polegająca na odroczeniu płat-
ności lub rozłożeniu na raty czynszu 
dzierżawnego od gruntów. Może zostać 
udzielona przedsiębiorcy, którego płyn-
ność finansowa uległa  pogorszeniu  na  
skutek  spadku  obrotów  gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID -19, a 
przychody z tytułu prowadzenia działal-
ności gospodarczej spadły o co najmniej 
30%. Ulga ta przysługuje  najwcześniej 
od 1 kwietnia  2020  r. a najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2020 r.
▪ zwolnienie z podatku od nierucho-
mości: gruntów, budynków i budowli lub 
ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.
Zwolnienie dotyczy podatku od nieru-
chomości należnego za okres kwiecień i 
maj 2020 roku, których terminy płatności 
upływają odpowiednio w kwietniu i maju 
2020 roku. Będzie się mógł o nie ubiegać 
przedsiębiorca znajdujący się w grupie 
objętej całkowitym zakazem prowadze-
nia działalności gospodarczej w czasie 
obowiązywania stanu epidemii;
▪ przedłużenie terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości.

Radni miejscy podczas sesji 24 kwietnia przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania 
czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stano-
wiących własność gminy miasto Świdnica; przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, 
przygotowany przez prezydent Świdnicy. 

Osobom fizycznym prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą – termin płatności 
raty podatku od nieruchomości płatnej 
do dnia 15 czerwca 2020 roku przedłu-
ża się do dnia 30 września 2020 roku. 
Natomiast osobom prawnym, jednost-
kom organizacyjnym oraz spółkom nie-
mającym osobowości prawnej - termin 
płatności rat podatku od nieruchomości 
płatnych do dnia 15  kwietnia 2020 roku, 
15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 
roku przedłuża się do dnia 30 września 
2020 roku.
Ulga ta dotyczy przedsiębiorców bę-
dących podatnikami podatku od nieru-
chomości, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu na skutek spadku 
obrotów gospodarczych w  następstwie 
wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, 
że nie posiadają oni zaległości w podat-
ku od nieruchomości do końca lutego 
2020 roku. 
▪ wprowadzenia wyjątku od naliczania 
opłaty prolongacyjnej.
Opłata prolongacyjna nie będzie nali-
czana w sytuacjach, gdy ulgi w spłacie 
zobowiązań  podatkowych powstały w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii i innego 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-
-CoV-2. 

Wymagane dokumenty – wnioski i 
oświadczenia, przedsiębiorcy będą mo-
gli składać do Prezydenta  Miasta  Świd-
nicy do 30 czerwca br.

Aktualne informacje odnośnie ofe-
rowanych form pomocy oraz procedur 
ich uzyskania można znaleźć na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy w zakładce „Koronawirus – informa-
cje dla świdniczan” oraz pod numerami 
telefonów – tel. 74/ 856 29 81, 74/ 856 
28 60, 605 762 069 i 502 431 874 w godz. 
7:30 do 15:30.

Uruchomione zostaną także dodat-
kowe punkty wsparcia przedsiębiorców, 
w których pracownicy Urzędu Miejskie-
go doradzać będą zgłaszającym się 
osobom w zakresie rodzajów możliwej 
pomocy, czy  pomagać w wypełnie-
niu stosownych wniosków. Urzędnicy 
wspierać będą osoby prowadzące dzia-
łalność tak długo, jak będzie istniała 
taka potrzeba.

Oprac. 

Część przedsiębiorców z dnia na dzień musiała mocno ograniczyć swoją działalność lub jej zaprzestać. Dlatego radni podjęli uchwały pomocowe.
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Masz nieposzlakowaną opinię, 
polskie obywatelstwo? Jeśli tak, to 
służba w policji jest dla ciebie. Wy-
starczy złożyć stosowną dokumenta-
cję, a następnie pozytywnie przejść 
procedurę rekrutacyjną. Nie czekaj z 
decyzją! Najbliższy nabór już 13 lipca.

Każdy, kto chciałby wstąpić w sze-
regi tej formacji musi spełnić następu-
jące wymagania:
▪ posiadać polskie obywatelstwo,
▪ posiadać nieposzlakowaną opinię,
▪ nie być skazanym prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

Wstąp w szeregi świdnickiej policji
▪ korzystać z pełni praw publicznych,
▪ posiadać co najmniej średnie wykształ-
cenie,
▪ posiadać odpowiednią zdolność fizycz-
ną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest 
się podporządkować,
▪ dawać rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów określonych w 
przepisach o ochronie informacji niejaw-
nych,
▪ osoby podlegające kwalifikacji wojsko-
wej powinny posiadać uregulowany sto-
sunek do służby wojskowej.

Dokumenty należy wysłać na adres: 
Komenda Powiatowa Policji w Świdni-
cy, Zespół Kadr, ul. Jagiellońska 23, 58-
100 Świdnicy.
▪ pisemne podanie o przyjęcie do służ-
by w Policji skierowane do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
▪ wypełniony kwestionariuszy osobowy 
kandydata do służby,
▪ dokumenty potwierdzające posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
(kserokopie – oryginały do wglądu), w 
przypadku wystawienia tych dokumen-
tów w językach obcych – ich tłumacze-
nie,

▪ kserokopia dowodu osobistego, pra-
wo jazdy,
▪ książeczka wojskowa, jeżeli kandydat 
do służby jest objęty ewidencją woj-
skową,
▪ kserokopie świadectw pracy lub służ-
by z poprzednich miejsc pracy lub 
służby, jeżeli wcześniej kandydat do 
służby pozostawał w stosunku pracy 
lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobo-
wego dostępny jest na stronach inter-
netowych Komendy Głównej Policji – 
www.policja.pl oraz na stronie Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
– www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Oprac.

http://www.policja.pl/
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/
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- Salon jest przygotowany. Będziemy tak jak zawsze umawiać klientki na konkretne 
godziny. Obsługa jak zawsze odbywać się będzie w rękawiczkach. Dodatkowo dojdzie 
na twarz maseczka. Jeśli chodzi o dezynfekcję narzędzi i sprzętu, tu się nic nie zmienia. 
Zawsze dezynfekowałam sprzęt po każdym kliencie, tak było także przed pandemią. 
Niestety, w ramach środków ostrożności nie będziemy częstować klientów kawą czy 
herbatą.

Świdniccy przedsiębiorcy wracają do pracy
W poniedziałek, 18 maja otwarto restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zobaczcie, jak radzą sobie świdniccy 

przedsiębiorcy. 

- Okazało się, że są panie, które schudły, są panie, które mają stałą wagę ciała, więc 
poniedziałek 18 maja - pierwszy dzień w pracy był całkiem przyzwoity. Nie było 
żadnych wpadek. Moje klientki stosują się do moich poleceń. Prowadzę porad-
nictwo online także dla klientów spoza Świdnicy i zagranicy, byliśmy i jesteśmy w 
stałym kontakcie telefonicznym. Dwumiesięczna przerwa w kontakcie bezpośred-
nim nie była przerwą w leczeniu. Tydzień przed wznowieniem działalności mojego 
gabinetu poinformowałam swoich pacjentów. Jeżeli chodzi o środki ostrożności, to 
jeśli pacjent ma maseczkę na sobie dłużej niż dwie godziny, to jest przez nas in-
formowany, że my takie maseczki mamy i powinien ją wymienić na nową. Żele de-
zynfekujące znajdują się w każdym pomieszczeniu. Mamy również specjalną, prze-
nośną lampę UV do dezynfekcji pomieszczeń. Każda przerwa między kolejnym 
pacjentem wynosi minimum 15 minut. Wtedy właśnie dokonujemy dezynfekcji. 

- Hotel jest otwarty od 4 maja i jesteśmy przygotowani do przyjmowania klientów. Ze 
względu na to, iż jesteśmy hotelem małym, butikowym, wprowadzone reżimy sanitarne 
są łatwe do przestrzegania. I tak, sprawy meldunkowe załatwiane są online lub tele-
fonicznie, a klienci nie mają styczności między sobą. Pokoje są większe od typowych 
hoteli, zatem przestrzeń jest większa od standardowo przyjętych. Wszystkie zasady 
wejścia/wyjścia oraz płatności omawiane są telefonicznie lub online. Oczywiście istnie-
je zabezpieczenie w środki ochrony osobistej typu rękawiczki, maseczki jednorazowe, 
środki dezynfekujące oraz instrukcje ich użycia. Zasadniczych zmian nie wprowadzamy, 

gdyż dotychczas obowiązujące są aktualne do zaistniałej sytuacji. W całej tej sytuacji 
obawiamy się braku klientów oraz braku subwencji, braku działań pomocowych. Jeśli 
chodzi o restaurację, dotychczas w zasadzie nie funkcjonowała, ponieważ usługa po-
siłków na wynos cieszyła się bardzo małym zainteresowaniem. Do otwarcia jesteśmy 
przygotowani cały czas, natomiast nie jesteśmy w stanie czegokolwiek przewidzieć. Tu 
także obawiamy się braku klientów. Ponadto oczywiście obawiamy się wprowadzenia 
nowych obostrzeń, gdyż nie wierzymy, że zmniejszy się ilość zachorowań, a tym samym 
zniknie pandemia.

Jerzy Majorek, Karczma Zagłoba

Agnieszka Mazur, fryzjerka Agnieszka Podgórska, dietetyk
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- Kochani! Możemy wrócić do pracy. Ga-
binet nie pracował przez dwa miesiące, 
ale to nie znaczy, że w tym czasie próż-
nowałam! Przez cały ten okres uczestni-
czyłam w szkoleniach online, aby wrócić 
do was z nową porcją wiedzy. W trosce 
o Wasze bezpieczeństwo wprowadzi-
łam nowe zasady pracy i dodatkowe, 
wzmocnione procedury bezpieczeń-
stwa zgodne z aktualnymi zaleceniami. 
Dla was, moich klientów, najważniejsze 
są zmiany w sposobie umawiania się na 
zabiegi. Proszę, aby zapoznać się z nimi 
przed planowaną wizytą w gabinecie. 
Niniejsze zasady będą obowiązywać 
do odwołania. Przede wszystkim reje-
stracja odbywa się tylko telefonicznie 
bądź przez stronę gabinetu. Drzwi będą 
zamknięte i nie będę mogła odejść od 
pacjenta, żeby kogoś zapisać. Proszę o 
punktualne przychodzenie, bez osób to-
warzyszących i dzieci. Należy przyjść w 
maseczce i nie zdejmować jej w trakcie 
zabiegu. Po wejściu do gabinetu należy 
zdezynfekować dłonie, płyn znajduje 
się na stoliku przy wejściu. Nie ma obo-
wiązku przychodzenia w rękawiczkach. 
Proszę nie używać telefonu w czasie 
zabiegu. Dzieci na wizytę mogą przyjść 
z jednym rodzicem. Po wejściu do gabi-
netu podpisujemy oświadczenie. Osoby 
z objawami infekcji, przebywające na 
kwarantannie nie zostaną przyjęte. Po 
każdym pacjencie są zmieniane pod-
kłady na fotelu, dezynfekowane wszyst-
kie powierzchnie w gabinecie. Czekam 
na was i wasze stopy. Nie obawiajcie się, 
w gabinecie jest bezpiecznie, dzwońcie i 
piszcie, aby zarezerwować termin. 

Świdniccy przedsiębiorcy wracają do pracy

– Zawsze przeprowadzamy dezynfekcję po każdym kliencie. Dezynfekujemy sprzęt i 
powierzchnie. „Peleryny” do strzyżenia są wyrzucane po jednorazowym użyciu. Jeśli 
klient skorzysta z toalety to naszym obowiązkiem jest to pomieszczenie odkazić. Od 
poniedziałku będziemy witać klientów przysłowiowym „dzień dobry” i obowiązkowym 
dezynfekowaniem dłoni. Mam nadzieję, że nasi klienci będą odpowiedzialni i nie będą 
przychodzić do nas z gorączką czy złym samopoczuciem. W 80% wizyty w naszym 
salonie zawsze były umawiane. Rzadko kiedy zdarzało się, by ktoś przychodził „z ulicy” 
i czekał na strzyżenie. U nas nigdy nie robiły się tłumy. Stosowałyśmy i będziemy sto-
sować odstępy czasowe między kolejnymi klientami. Nasz salon to 57 m2 przestrzeni. 
Tutaj każdy może zachować odpowiedni dystans. Gdy salon był zamknięty, to nasi 
klienci byli bardzo lojalni. Dostałam nawet formę wsparcia w postaci voucherów, czyli 
kupowali produkty. Widziałam chęć pomocy w tych trudnych czasach. Ja również słu-
żyłam radą i pomocą telefoniczną. To dla nas bardzo ważne.

- Jesteśmy przygotowane na przyjęcie klientek z uwzględnieniem wymaganych norm 
bezpieczeństwa. Ostatnie dni były czasem intensywnego przygotowywania salonu 
do rozpoczęcia świadczenia usług dla naszych klientów. Zaopatrujemy salon w nie-
zbędne środki ochrony osobistej. W poczekalni czekać będą płyny do dezynfekcji 
rąk z instrukcją poprawnego stosowania, rękawiczki jednorazowe, jesteśmy również 
zaopatrzone w maseczki jednorazowe dla „zapominalskich”. Na naszym fanpage’u 
zamieściłyśmy przydatne informacje przed umówieniem się na termin wizyty. Klientki 
przyjmowane będą tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, z zastrzeżeniem, 
że z zabiegów mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nie mające kontaktu z osoba-
mi chorymi lub przebywającymi na kwarantannie. Stanowiska w naszym salonie 
przygotowane są tak, aby zapewnić wymagany odstęp między klientkami. Mamy to 
szczęście, że dysponujemy trzema pomieszczeniami, co pozwoli nam bezpiecznie i 
komfortowo ustalić grafik. Tak, jak dotychczas, wszystkie zabiegi będziemy wyko-
nywać w rękawiczkach jednorazowych, maseczkach, oraz dodatkowo przyłbicach 
ochronnych. Wszystkie fotele będą oblekane prześcieradłami jednorazowymi, wy-
mienianymi po każdej klientce. Staramy się zastąpić wszystko, co możliwe, mate-
riałami jednorazowymi. Na każdą usługę rezerwujemy więcej czasu, aby pomiędzy 
nimi spokojnie zdezynfekować używane powierzchnie, ale także po to, by nasze 
klientki nie korzystały z poczekalni czy się na niej mijały. Dlatego podkreślamy i pro-
simy o punktualność. Na wizyty nie wolno też przychodzić z osobami towarzyszący-
mi. Razem z moim zespołem jesteśmy szczęśliwe, że wracamy do pracy, która daje 
nam tyle satysfakcji. Mamy ogromną nadzieję, że mimo wdrożonych procedur, nasi 
klienci wciąż będą czuli się u nas komfortowo, a w niedalekiej przyszłości będziemy 
mogły wrócić do nieco bardziej otwartej formy świadczenia usług, wciąż jednak, tak 
jak dotychczas, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa.

Magdalena Matyga-Kruk, właścicielka salonu „Magda M.”

Karolina Ślipek, salon fryzjerski Hair-Trend Joanna Bober, 
salon podologiczny „Happy Feet”

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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promocja

System segregowania odpadów w Świdnicy

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

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

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

PSZOK mieści się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
SPECJALNE POJEMNIKI, SKLEPY LUB

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Do PSZOK- u mieszkańcy Świdnicy mogą bezpłatnie oddać

następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
POJEMNIK CZARNY

WRZUCAMY

•
•

•
•
•

•
•

WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO POZOSTAŁYCH
POJEMNIKÓW, A CO NIE JEST

, 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
wystudzony popiół

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

ODPADEM NIEBEZPIECZNYM

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY
•
•
•

butelki po napojach i żywności
słoiki
szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek, porcelany
szkła okiennego i zbrojonego
luster
żarówek i świetlówek, reflektorów
zniczy z zawartością wosku
szkła okularowego i żaroodpornego
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Wyrzucaj opakowania bez zawartości.

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•

Pamiętaj!!

SZKŁO
POJEMNIK ZIELONY

PAPIER
POJEMNIK NIEBIESKI

WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•

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

zabrudzonego lub tłustego papieru
odpadów higienicznych, np. ręczników

papierowych i zużytych chusteczek
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach  i materiałach budowlanych

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

NIE WRZUCAMY
•
•

•
•

Pamiętaj!!

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
styropian opakowaniowy

butelek po olejach silnikowych
opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
opakowań po klejach, farbach i rozpuszczalnikach
plastikowych zabawek

Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

NIE WRZUCAMY
•
•

•
•

Pamiętaj!!

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK ŻÓŁTY

BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

POJEMNIK BRĄZOWY

WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•

odpadki warzywne i owocowe
kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
skoszona trawa, liście
trociny i kora drzew
skorupki jajek

ziemi i kamieni
popiołu z węgla kamiennego
drewna impregnowanego
odchodów zwierząt
oleju jadalnego
płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)
kości, mięsa, wędlin, ryb
płyt wiórowych

Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•
•

Pamiętaj!!

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

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
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Terapia adjuwantowa, o refundację której apeluje 
świdniczanka, to terapia uzupełniająca, stosowana po 
leczeniu zasadniczym (chirurgicznym wycięciu zmia-
ny). Polega na podaniu pacjentowi leczenia w celu 
zminimalizowania ryzyka nawrotu choroby poprzez 
eliminację mikroprzerzutów. W skrócie - z jej pomocą 
niszczy się to, czego nie udało się wyciąć. - Wiadomo, 
że immunoterapia oraz leczenie celowane to obiecują-
ce formy terapii adjuwantowej w leczeniu czerniaka. Ko-
rzyści można podzielić na zdrowotne, ale też finansowe. 
Ryzyko nawrotu choroby dla pacjentów zmagających 
się z zaawansowaną postacią czerniaka wynosi nawet 
50-75%, tymczasem po zastosowaniu terapii adjuwan-
towej ryzyko zmniejsza się o 20-25%. To dla chorych 
ogromna szansa na powrót do normalnego życia. Po-
nadto uniknięcie nawrotu przynosi korzyści finansowe, 
ponieważ chory nie będzie musiał korzystać z kosztow-
nego leczenia w przyszłości. Niestety, w naszym kraju 

terapia uzupełniająca w leczeniu czerniaka jest możli-
wa jedynie dzięki dostępowi do ratunkowego dostępu 
do technologii lekowych (RDTL). W praktyce oznacza 
to, że lekarze muszą wystosować specjalny wniosek, 
indywidualnie dla każdego pacjenta. Oczekiwanie na 
zgodę jest zbyt długie, a cała procedura jest bardzo 
uciążliwa – tłumaczy Natalia Wojnowska.

Dotychczas pod petycją podpisało się  
2 tys. 665 osób. Można ją podpisać na 
stronie

h t t p s : //s e c u re . a v a a z . o rg /p l /
community_petitions/minister_zdro-
wia_pan_lukasz_szumowski_refunda-
cja_terapii_w_adjuwantowym_lecze-
niu_czerniaka/details/

Ak

Pokonała chorobę, 
teraz walczy o terapię 
dla innych pacjentów

- Doświadczyłam tej choroby, jestem dziś zdrowa, ale nie potrafię pogodzić się z 
tym, że nie każdy pacjent ma swoją szansę na powrót do zdrowia – mówi świdniczan-
ka Natalia Wojnowska. 23-latka wygrała walkę z czerniakiem i apeluje do ministra 
zdrowia o wprowadzenie refundacji terapii uzupełniającej dla chorych.

- Uważam, że ludzkie zdrowie po-
winno stać ponad wszelką polityką. 
Mam nadzieję, że obecny rząd do-
strzeże wartość ludzkiego życia, a 
odpowiedzią na petycję będzie do-
puszczenie do programu świadczeń 
terapii uzupełniającej w leczeniu 
czerniaka – mówi Natalia Wojnow-
ska.

Dlaczego tak bardzo zaanga-
żowała się Pani w walkę o re-
fundację tego leczenia?

- Chyba najlepiej odnieść to do obec-
nej sytuacji z pandemią. Gdybyśmy 
wiedzieli, że jest lek na koronawirusa, 
zrobilibyśmy wszystko żeby go zdobyć. 
Chorzy na czerniaka od kilku lat wie-
dzą, że jest leczenie, które może urato-
wać ich życie. Przyszedł czas, żeby o to 
zawalczyć. 

Na czym polega terapia, o 
którą Pani apeluje? Dlacze-
go jest ona taka wyjątkowa, 
czym się wyróżnia od innych?

- Terapia adjuwantowa, inaczej zwa-
na uzupełniającą, stosowana jest po 
chirurgicznym wycięciu zmiany no-
wotworowej, zanim pojawi się nawrót 
choroby. Ma to na celu wyeliminowa-
nie mikroprzerzutów – tego, czego nie 
udało się wyciąć, i tym samym zredu-
kowanie ryzyka nawrotu choroby lub 
zgonu. Obecnie najbardziej skuteczna 
w leczeniu czerniaka jest immunotera-
pia. U chorych z zaawansowaną po-
stacią czerniaka (III i IV stopień) ryzyko 
nawrotu choroby wynosi aż 50-70%. 
Tymczasem badania potwierdzają, że 

po podaniu terapii uzupełniającej to 
ryzyko spada o 25-51 %. To napraw-
dę duże szanse. Szkoda, że dostęp do 
niej w Polsce jest możliwy tylko przez 
Ratunkowy Dostęp Do Technologii 
Lekowych (RDTL). Lekarze muszą 
składać wnioski o udostępnienie 
takiego leczenia. Oczekiwanie na 
zgodę trwa jednak zbyt długo, zwłasz-
cza jeśli chodzi o zaawansowane 
przypadki. Do walki o życie dołącza 
wtedy walka z biurokracją, systemem 
oraz czasem. 

Jak długo Pani zmagała się z 
chorobą? Jakie były objawy? 
Jak wyglądało Pani leczenie? 

- Czerniaka zdiagnozowano u mnie 
w lipcu 2017 r. Zupełnie przypadkiem 
wyczułam, że pod prawą pachą mam 
powiększone węzły chłonne, nie mia-
łam innych objawów. Sprawa potoczy-
ła się szybko - biopsja, wynik, nowa 
rzeczywistość. Trochę czasu musiało 
upłynąć, zanim odnalazłam się i zaak-
ceptowałam to wszystko. To, że jestem 
osobą wierzącą, na pewno pomogło 
mi to wszystko przejść z nadzieją, że 
Ktoś nade mną czuwa. Jestem trochę 
nietypowym przypadkiem, bo czerniak 
nie miał zlokalizowanego źródła pier-
wotnego - nie wiadomo, skąd wziął się 
przerzut. W czerniaku zazwyczaj jest to 
znamię barwnikowe, chociaż mam ich 
sporo, nie było tego jednego odpowie-
dzialnego za nowotwór. Moje leczenie 
oraz obecnie kontrole odbywają się w 
COi w Warszawie. Na początku oka-
zało się, że spełniałam kryteria, aby 
wziąć udział w badaniu klinicznym 
sponsorowanym przez firmę z zagra-

nicy (badanie kliniczne również było w 
COi w Warszawie). Byłam trochę takim 
królikiem doświadczalnym. Jako jedna 
z nielicznych w Polsce otrzymywałam 
immunoterapię jako leczenie adju-
wantowe – to, o które teraz walczymy 
w petycji. W sumie przeszłam trzy 
operacje. 15 maja minie rok od 
ostatniej, w której wycięto też kilka 
węzłów nadobojczykowych. Okazało 
się, że w wyciętych wtedy węzłach nie 
było komórek czerniaka i nastąpiła 
całkowita remisja nowotworu. Mimo 
wszystko, lekarze zadecydowali, aby 
uzupełniająco przyjmować jeszcze te-
rapię celowaną (w tabletkach) przez 
rok. Ten rok minie już niedługo i już 
oficjalnie zakończy się leczenie. Wciąż 
pozostaną jednak kontrole.

Spotykała się Pani w czasie 
leczenia z innymi chorymi? 
Jakie były ich opinie? Co sta-
nowi największy problem? 

- Po kilku miesiącach choroby zało-
żyłam bloga „Czarny Raczek”, gdzie 
opisywałam moją walkę z chorobą, 
mając nadzieję, że doda to wsparcia 
innym chorym, poczucia, że nie są z 
tym sami. Często w komentarzach pod 
postami czy w wiadomościach pry-
watnych otrzymywałam wiele wspar-
cia. Bywały też bardzo emocjonalne 
wiadomości, np. od mam, które w cią-
ży dowiedziały się, że mają czernia-
ka, albo kiedy rodzic pisał o chorobie 
swojego dziecka. To tylko utwierdzało 
mnie w przekonaniu, że ta choroba 
nie wybiera. Z czasem zyskałam czy-
telników i założyłam na facebooku 
grupę „CZERNIAK - znana mi historia”, 

która zrzesza osoby doświadczone 
tą chorobą. Jest tam już prawie 500 
osób. Wszyscy bardzo się nawzajem 
wspierają. Zanim stworzyłam petycję, 
napisałam list do ministra Macieja 
Miłkowskiego z Departamentu Poli-
tyki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie 
Zdrowia. Na bieżąco informowałam o 
tym chorych przez mojego bloga. Od-
powiedź z Ministerstwa przyszła po 
kilku dniach, od osoby z pełnomocnic-
twa pana Miłkowskiego. Była w niej 
mowa o „trwających rozmowach”. Dla 
chorych to wieczna walka z czasem, 
stąd pomysł przyspieszenia efektów 
tych „rozmów” przy pomocy petycji.

Myśli Pani, że petycja zosta-
nie wzięta pod uwagę przez 
rząd i leczenie będzie refun-
dowane?

- Głos pacjentów musi w końcu wy-
brzmieć. To właśnie robimy teraz 
wspólnie z chorymi oraz tymi, którzy 
wspierają petycję. Tak jak piszemy w 
jej treści petycji,  „oczekujemy, że od-
powiedzią na tę petycję będzie jak 
najszybsze włączenie do refundacji 
terapii stosowanych w adjuwantowym 
leczeniu czerniaka, a nie kolejne pi-
sma zapewniające nas o „trwających 
rozmowach”, pisane za pośrednictwem 
osób trzecich”. Uważam, że ludzkie 
zdrowie powinno być ponad wszelką 
polityką. Mam nadzieję, że obecny rząd 
także dostrzeże wartość ludzkiego ży-
cia, a odpowiedzią na petycję będzie 
dopuszczenie do programu świadczeń 
terapii uzupełniającej w leczeniu czer-
niaka. 

Agnieszka Komaniecka

Przyszedł czas, aby o to zawalczyć

Natalia Wojnowska 
walczy o refundację 

terapii uzupełniającej 
w leczeniu czerniaka. fo
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codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia. 
Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia. 
Niech życie upływa wśród ciągłej radości 
przy blasku promiennym - nadziei i miłości.
Najukochańszej mamie Ewie Guzy - córki 



Dzisiaj składam Ci Mamo
Najlepsze życzenia
Za twe przykrości, za twe cierpienia
Za wszystko mamo dziś ci dziękuję
Dziś jestem dorosły a ty nieraz szlochasz
Ty jesteś moją mamą i za  to cię kocham
Dla najcudowniejszej mamusi na świecie 
Beatki Boniowskiej od syncia



Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi, że 
jesteś najważniejsza, że nikt tego nie zmieni, że jeden 
dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi - dla jed-
nych to dzień matki, a dla mnie dzień mamusi, która za-
wsze była i jest przy mnie. Kocham cię. 
Kamili Boniowskiej syn Olek.



Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo 
zdrówka, pomyślności, prezentów i dobrego dnia życzy 
Twój kochający synek Benjamin.



Wszystkiego Najlepszego dla naszej mamy Ani od ko-
chających dzieci, Zosi, Michałka i Jędrusia.



Kochana mamo, gdy mnie tulisz do siebie, to jest mi le-
piej niż w siódmym niebie! Niech mnie dzisiaj otoczą twe 
ramiona. Kocham Cię bardzo, Mamusiu moja! 
Od kochającej córeczki, Dorotki



Kochana mamo w tym dniu składam Ci życzenia wszyst-
kiego, co najlepsze w życiu, ale dobrze wiesz, że po pro-
stu Cię kocham codziennie. Teresa Bromm



Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat Mamuś - Twoja córcia Ania



Życzę Ci Mamo odwagi i sił,
by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne,
a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń
i kolejnych natchnień - jak fal,
które pchają statek do przodu.
Dąż do celu i nigdy nie poddawaj się ;) 
Dziękuję za wszystko - KOCHAM CIĘ 

Twoja córka Kamila



Droga mamo! 

Dziękuję za każdy spędzony wspólnie z Tobą dzień, za 
pokazywanie mi świata, za uczenie bycia odważnym, 
wolnym i otwartym na innych. Kocham Cię za wszystko 
i na zawsze! 

Kochanej mamie Marzenie Doroch córka Oliwka 



Mamo, tak bardzo cię kocham i dziękuję za wszystko. Za 
twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach 
życia, a najbardziej dziękuję ci za to, że jesteś. 
Dla mamy Marzenki Antoś Biały

26 maja – Dzień Matki!
Mama jest kimś wyjątkowym, kto zrozumie, utuli, czasem zgani. A przede wszystkim kimś, kto bezgranicznie 

kocha, nie bacząc na nic. Zobaczcie, jak piękne życzenia do swoich mam kierują nasi czytelnicy. 

Dla Marty Madziary

Trzy razy w tygodniu Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza na spotkania z 
książką w wersji online. Przyjaciele bi-
blioteki czytają dla Was wybrane utwory.

Spotkania w ramach cyklu „Przyja-
ciele biblioteki czytają” odbywają się we 
wtorki, czwartki i soboty o godz. 19.00 na 
stronie internetowej i fan page’u MBP na 
facebooku, przy czym czwartki dedy-
kowane są najmłodszym czytelnikom.  
Dotychczas mogliśmy wysłuchać pamięt-
nika „Do Nieba nie można od razu” w wy-
konaniu Łukasza Kazka, „Drwala” autor-
stwa Michała Witkowskiego w wykonaniu 
Barbary Elmanowskiej, „Przyjaciół. Ten 
o najlepszym serialu na świecie” Kelsey 
Miller w wykonaniu Anny Rudnickiej, „Ba-
śni świata” w wykonaniu Heleny Pietrzak, i 
„Kirke” Madeline Miller w wykonaniu Mo-
niki Turzańskiej, opowiadania "Okno" Olgi 
Tokarczuk w wykonaniu Szymona Choj-
nowskiego.

W najbliższy wtorek 26 maja książkę 
będzie czytać Agnieszka Frączek, pisarka 
dla dzieci.           ak

Wirtualne wyzwa-
nia, rebusy, łamigłów-
ki, inspirujące artykuły, 
warsztaty plastyczne i 
rękodzielnicze, recen-
zje literackie – to tyl-
ko niektóre z działań, 
stworzone przez bi-
bliotekarzy w ramach 
Tygodnia Bibliotek. 
Świdniccy biblioteka-
rze wyjątkowo zapro-
sili do świętowania 
online. 

Dzień Biblioteka-
rza i Bibliotek to świę-
to obchodzone od 
1985 roku. Pierwszy 
raz święto to zostało 
przeniesione do wir-
tualnej rzeczywistości. Bibliotekarze Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, w 

trudnym dla instytucji 
kultury okresie dołą-
czyli do grona innych 
bibliotekarzy i w mia-
rę swoich możliwości 
przenoszą swoją dzia-
łalność do sieci, aby 
kontynuować krzewie-
nie pasji czytania wśród 
dzieci, dorosłych i mło-
dzieży.

Wirtualne wyzwa-
nia, rebusy, łamigłów-
ki, inspirujące artykuły, 
warsztaty plastyczne i 
rękodzielnicze, recenzje 
literackie – to tylko nie-
które z działań, stworzo-
ne przez bibliotekarzy. 
Na zakończenie koncert 

online zespołu „Pielesze”, którego można 
było wysłuchać na stronie biblioteki.

Tydzień Bibliotek 
tym razem w sieci 

▪ Koncert online na zakończenie Tygodnia Bi-
bliotek - Z książką w Pielesze na zakończenie 
Tygodnia Bibliotek
▪ Sześć niesamowitych rozmów z świdnicza-
nami, którzy przybyli do naszego miasta po 
1945 roku - Rozmowy ze świdniczanami
▪ Literaci „od kuchni” - Tegoroczne hasło 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek to „Za-
smakuj w bibliotece”. Pozostając w kulinarno-
-literackim klimacie mamy dla was kilka infor-
macji o pisarzach ukazujących ich z zupełnie 
innej strony. A więc, czy wiesz że?  - Literaci 
„od kuchni”
▪ zainicjowaliśmy szereg wystaw plenerowych 
pochodzących ze zbiorów biblioteki, które 
będą prezentowane w cyklu miesięcznym, na 

placu z dzikami - Wystawy
▪ Przyjaciele Biblioteki polecają i czytają. 
▪ LISTA TOP 10 najpoczytniejszych autorów 
2019 MBP w Świdnicy w ramach Tygodnia Bi-
bliotek - fanpage  Wypożyczalni Naukowej i 
Czytelni Czasopism
▪ PLANSZÓWKOWE ZGADYWANKI, polega-
jącej na zamieszczaniu zdjęć elementów gier 
i na tej podstawie odgadywanie ich tytułów w 
ramach Tygodnia Bibliotek
▪ projekt BIBLIOTEKA DAJE WYBÓR, polega-
jącego na prezentacji na stronie biblioteki i 
portalach społecznościowych bloków tema-
tycznych zawierających gotowe zestawy ksią-
żek, filmów, muzyki, audiobooków, artykułów 
z czasopism

W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się:

Przyjaciele biblioteki 
polecają i czytają

Agnieszka Frączek poleca
Nazywam się Agnieszka Frączek i piszę książki dla dzieci, ale 

to, że książki dla dzieci piszę, to nie znaczy, że tylko takie książki 
czytam. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o książce nie-
zwykłej, o książce zachwycającej. Ta książka nosi tytuł „Gawędy o 
wilkach i innych zwierzętach”, a napisał ją Marcin Kostrzyński. Tak 

jak powiedziałam, książka jest zachwycająca, pełna miłości, miło-
ści do zwierząt, ale też szacunku do nich i zrozumienia dla zwie-

rząt. Ta książka pokazuje, że zwierzęta nawiązują silne więzi między 
sobą, ale potrafią nawiązać taką więź z człowiekiem. To są więzi rodzinne, 

bo zwierzęta też czują, są zdolne do wyrażania i odczuwania przede wszystkim odczu-
wania głębokich uczuć, do odczuwania przywiązania, przyjaźni, miłości, a nawet żałoby. 

http://www.mbp.swidnica.pl/przyjaciele-biblioteki-polecaja-i-czytaja/1467-pamietnik-do-nieba-nie-mozna-od-razu-czyta-lukasz-kazek-cz-1
http://www.mbp.swidnica.pl/przyjaciele-biblioteki-polecaja-i-czytaja/1467-pamietnik-do-nieba-nie-mozna-od-razu-czyta-lukasz-kazek-cz-1
http://www.mbp.swidnica.pl/przyjaciele-biblioteki-polecaja-i-czytaja/1467-pamietnik-do-nieba-nie-mozna-od-razu-czyta-lukasz-kazek-cz-1
http://www.mbp.swidnica.pl/1499-tydzien-bibliotek-2020-r
http://www.mbp.swidnica.pl/1499-tydzien-bibliotek-2020-r
http://www.mbp.swidnica.pl/1495-z-ksiazka-w-pielesze-na-zakonczenie-tygodnia-bibliotek
http://www.mbp.swidnica.pl/1495-z-ksiazka-w-pielesze-na-zakonczenie-tygodnia-bibliotek
http://www.mbp.swidnica.pl/1481-rozmowy-ze-swidniczanami
http://www.mbp.swidnica.pl/30-inne/1500-literaci-od-kuchni
http://www.mbp.swidnica.pl/30-inne/1500-literaci-od-kuchni
http://www.mbp.swidnica.pl/wystawy-do-wypozyczenia
https://www.facebook.com/MBP-w-%C5%9Awidnicy-Wypo%C5%BCyczalnia-Naukowa-i-Czytelnia-Czasopism-277028939123081/
https://www.facebook.com/MBP-w-%C5%9Awidnicy-Wypo%C5%BCyczalnia-Naukowa-i-Czytelnia-Czasopism-277028939123081/
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Działalność kulturalna w dobie 
pandemii nie jest łatwa, ale nie nie-
możliwa. Udowadniają to pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świd-
nicy, którzy zapraszają świdniczan na 

1400 odwiedzających bibliotekę, 4 
tys. zwróconych zbiorów, 3 tys. wypo-
życzeń – to bilans pierwszego tygodnia 
funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w nowej rzeczywistości. 

- To, że my tęskniliśmy za Wami – po-
kazywaliśmy w każdym wpisie, publikowa-
nej informacji czy poście na Fb. Natomiast 
to, jak Wy tęskniliście za nami – pokaza-
liście w pierwszych dniach wznowionej 
działalności biblioteki. Liczby mówią same 
za siebie. Potwierdziliście, że książka jest 
niezbędna do życia, pomaga przetrwać 
i niesie ukojenie. Dzięki Wam czujemy, że 
my, bibliotekarze jesteśmy potrzebni, a na-
sza działalność i praca przynosi wymierne 
efekty, jakimi są zadowolenie i zaczyta-
ni mieszkańcy Świdnicy. Bez względu na 
czas, w którym się znaleźliśmy – koniecznej 
izolacji, te statystyki pokazały jak bardzo 
tęskniliśmy do codzienności w bibliotece. 
Dlatego raz jeszcze pragnę podziękować 
wszystkim Bibliotekarzom i Pracownikom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy 
za niełatwą pracę w tych trudnych warun-
kach. Sytuacja jest trudna dla wszystkich, 
dlatego cały czas prosimy Państwa o wy-
rozumiałość i cierpliwość. Wszyscy uczymy 
się żyć w nowej rzeczywistości – mówi dy-
rektor MBP Świdnica Ewa Cuban. 

Pierwsze dwa tygodnie biblioteki za nami: 

świdniczanie dużo czytają
Biblioteka daje 
wybór 

„Biblioteka daje wybór” to co-
miesięczny blok tematyczny za-
wierający gotowy zestaw książek, 
filmów, muzyki, audiobooków, arty-
kułów z czasopism, e-booków z da-
nej dziedziny (nauki, sztuki lub sfery 
życia) tak, aby każdy czytelnik mógł 
wybrać coś dla siebie. Wszystkie 
polecane zbiory można odnaleźć 
w katalogu on-line pod tagiem „bi-
bliotekadajewybór”.

W maju proponowany jest blok 
„Zasmakuj w bibliotece” - zestaw 
książek i filmów o tematyce kulinar-
nej.
Filmy:
▪ Czekolada
▪ Jedz, módl się, kochaj
▪ Julie & Julia
▪ Kelner, płacić!
▪ Smaki miłości
▪ Szef
▪ Śniadanie do łóżka
▪ Ugotowany Burnt
▪ Wino truskawkowe
▪ Życie od kuchni
Książki dla dzieci i młodzieży:
▪ Cecylka Knedelek czyli Książka ku-
charska dla dzieci / Joanna Krzyża-
nek
▪ Jak ugryźć ADHD : kompletny prze-
wodnik po dietach bezmlecznych i 
bezglutenowych : przepisy, porady, 
wskazówki: ponad 100 przepisów / 
Pamela J Compart
▪ Książka poniekąd kucharska / Joan-
na Chmielewska
▪ Kucharz / Dominika Czerniak-Choj-
nacka
▪ Lola gotuje dla lalek / Émilie Beau-
mont
▪ Małgorzata Musierowicz dla zako-
chanych / Małgorzata Musierowicz
▪ Mały smakosz : ponad 200 przepi-
sów na łatwe i zdrowe potrawy dla 
niemowląt i małych dzieci / Annabel 
Karmel
▪ Mam przyjaciela kucharza / Ralf 
Butschkow
▪ Mam przyjaciela piekarza / Ralf 
Butschkow
▪ Mam przyjaciela pszczelarza / Ralf 
Butschkow
▪ Mikołajek i słodkie przekąski : prze-
pisy dla małych i dużych łasuchów 
przygotowane przez Jeana-Marie Hi-
blota / Alain Ducasse
▪ Najlepsza zupa na świecie / Susan-
na Isern Autor
▪ Orzechowy łasuch / Roberto Mezquita
▪ Przepisy Mikołajka : 50 wyjątkowych 
przepisów / René Goscinny
▪ Przygoda w młynie / Joanna Krzy-
żanek
▪ Smerfowa zupa / Peyo
▪ Wielkie gotowanie na ulicy Czere-
śniowej : przepisy na cztery pory roku 
/ Rotraut Susanne Berner
▪ Zuzia piecze pizzę / Liane Schne-
ider
Książki dla dorosłych:
▪ Francuski szef kuchni / Julia Child
▪ Gar Anonim czyli Z kim jeść / Hanna 
Bakuła
▪ Hazana : kuchnia wegetariańska Ży-
dów z całego świata / Paola Gavin
▪ Kalicińscy od kuchni : podróż po kra-
inie smaków / Małgorzata Kalicińska
▪ Kaukasi/Kulinarna podróż po Gruzji 
i innych krajach Kaukazu / Olia Her-
cules
▪ Kuchnia chińska według Goka / Gok 
Wan
▪ Kuchnia Iwaszkiewiczów : przepisy i 
anegdoty / Maria Iwaszkiewicz
▪ Make cooking easier : przepisy na 
cztery pory roku / Zofia Cudny
▪ Między wódką a zakąską / Aleksan-
der Baron
▪ Slow west wege : kochaj, gotuj i żyj 
na całego! / Katarzyna Kędzior

Przygotowuje Aneta Madejczyk

Przypomnijmy, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdni-
cy, zarówno oddziały przy ul. Franciszkańskiej, jak również 
filie, 5 maja ponownie otworzyła się dla czytelników. 

Biblioteka jest otwarta w poniedziałek od 11.00 do 17.00, a 
w pozostałe dni od 9.00 do 17.00. W soboty będzie zamknię-
ta. Wyjątkiem będzie Czytelnia Czasopism w budynku głów-
nym biblioteki przy ul. Franciszkańskiej, która pozostaje nie-
czynna do odwołania. Filie (nr 1,2 i 5) będą czynne codziennie 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 – 16.00. 

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia, 
biblioteka wprowadza dodatkowe zasady odwiedzin:

W bibliotece jednorazowo może przebywać 20 osób, w 
filiach 2 (z wyłączeniem pracowników biblioteki). Każda oso-
ba, przy wejściu do biblioteki, otrzyma numerek. Wychodząc, 
należy go zwrócić. Pozostali czytelnicy powinni czekać na ze-
wnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.

Czytelnicy zobowiązani są przychodzić do biblioteki w 
maseczkach na twarzy. Przy wejściu do biblioteki należy zde-
zynfekować ręce.

Pracownicy biblioteki będą zaopatrzeni w środki ochrony 
osobistej – przyłbice i rękawiczki. Od czytelników dodatkowo 
będą oddzieleni pleksą.

Stanowisko do zwrotu wszystkich zbiorów znajduje się 
na I piętrze przy Sali Cysterskiej.

Wszystkie zwroty będą poddawane kwarantannie.
Przed przyjściem do biblioteki, należy upewnić się,  że 

potrzebna książka czy inny zbiór jest dostępny. 
Aby zarezerwować lub przedłużyć książkę czy zbiór, 

należy skorzystać z konta czytelnika lub skontaktować się z 
pracownikiem biblioteki mailowo lub telefonicznie

Ważna informacja: wszystkie zbiory biblioteczne z termi-
nem zwrotu po 11 marca zostały automatycznie przedłużone 
do 31 maja.

Dla czytelników, którzy chcieliby tylko zwrócić zbiory, po-
nownie uruchomiono całodobową wrzutnię przy bibliotece.  

Co ważne, otwarcie biblioteki dla czytelników obejmuje 
zakres wypożyczeń i zwrotów bibliotecznych bez wolnego 
dostępu do księgozbioru. Bez spotkań, warsztatów, korzysta-
nia na miejscu z czytelni, komputerów, punktu ksero czy szatni. 

Tylko w pierwszym tygodniu zwrócono 4 tysiące zbiorów. Wszystkie trafiły na kwarantannę.

Biblioteka zaprasza 
na wystawy plenerowe

cykl wystaw plenerowych. Można je 
oglądać na skwerze z dzikami obok sie-
dziby biblioteki.

Wystawy plenerowe będą prezen-
towane do końca sierpnia, w cyklu mie-

sięcznym. Od poniedziałku 18 maja do 
końca miesiąca można podziwiać wysta-
wę pn. „Świdnickie środowisko literackie. 
Poeci.”- Wystawa stworzona została przy 
okazji I Biesiady Poetyckiej organizowa-
nej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Świdnicy. Przedstawia wybrane sylwetki 
świdnickich poetów, m.in. Tamarę Hebes, 
Teresę Wagilewicz czy Barbarę Elmanow-
ską - mówi Katarzyna Poznańska - kie-
rownik Wypożyczalni Naukowej i Czytel-
ni Czasopism.

Kolejna wystawa już w czerwcu.
Ak

Wystawę „Świdnickie środowisko literackie. Poeci.” Można podziwiać do końca maja na skwe-
rze z dzikami przy ul. Franciszkańskiej.
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http://www.mbp.swidnica.pl/1503-biblioteka-daje-wybor-2
http://www.mbp.swidnica.pl/1503-biblioteka-daje-wybor-2
http://www.mbp.swidnica.pl/biblioteka-daje-wybor/1502-zasmakuj-w-bibliotece
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Barcicki. Wraz z przedstawicielami 
Rady Miejskiej Magdaleną Rumian-
cew-Wróblewską, Joanną Gadzińską 
i Janem Dzięcielskim złożyliśmy u stóp 
pomnika kwiaty i zapaliliśmy znicze – 
mówi prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal–Słaniewska.

Dotychczas Świdnica urodziny 
Papieża Polaka upamiętniała poprzez 
organizację „Dni Papieskich”, czyli cy-
klu wydarzeń upamiętniających pon-
tyfikat św. Jana Pawła II. Do tej pory 
odbyło się 14. edycji tego wydarzenia 
organizowanego przez świdniczan, 
Andrzeja Protasiuka oraz księdza 
Jana Bagińskiego. – Miała to być wy-
jątkowa, bo już 15. edycja Dni Papie-
skich w Świdnicy. Niestety, taka, a nie 
inna sytuacja epidemiczna sprawiła, że 
w tym roku każdy z nas indywidualnie w 
samotności wspomina Jana Pawła II. W 
związku z tym do końca tego roku pla-
nujemy wydać specjalne wydawnictwo 
poświęcone naszemu papieżowi. Będą 
w nim zawarte ciekawe materiały oraz 
wywiady związane z Janem Pawłem 
II. Będziemy mogli przeczytać między 
innymi bardzo ciekawy wywiad z Ada-
mem Bujakiem, który przez wiele lat 
fotograficznie dokumentował pontyfi-
kat Jana Pawła II. Miejmy nadzieję, że 
sytuacja na świecie poprawi się na tyle, 
że do 16 października, kiedy będzie-
my obchodzić rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na papieża, zdołamy zaprezen-
tować nasze wydawnictwo – opowiada 
Andrzej Protasiuk, organizator Dni Pa-
pieskich w Świdnicy.

Daniel Gębala

Setna rocznica urodzin 
św. Jana Pawła II

Od lat w naszym mieście urodziny Papieża Polaka upamiętniano poprzez organizację Dni Papieskich. – Miała to być wy-
jątkowa, bo już 15. ich edycja. Niestety taka, a nie inna sytuacja epidemiczna sprawiła, że w tym roku każdy z nas indywidu-
alnie w samotności wspomina Jana Pawła II  – mówi Andrzej Protasiuk organizator Dni Papieskich. 18 maja obchodziliśmy 
setną rocznicę urodziny Karola Wojtyły. W związku z rocznicą władze Świdnicy tego dnia złożyły kwiaty pod pomnikiem św. 
Jana Pawła II.

18 maja władze Świdnicy złożyły kwiaty pod pomnikiem papieża.

– Gdyby czasy były inne, dziś od-
bywałby się finał jubileuszowych Dni 
Papieskich. Wspominamy 100. rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły, polskiego pa-

pieża Jana Pawła II. Na symboliczną, 
bardzo krótką uroczystość, zaprosili-
śmy Andrzeja Protasiuka, inicjatora 
i twórcę Dni Papieskich. Nie mógł być 

niestety z nami drugi z inicjatorów ks. 
Jan Bagiński, ale pozdrawia Świdnicę 
z daleka. Cieszę się, że z zaproszenia 
skorzystał wieloletni radny, Mariusz 
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w obiektywie

foto: W. Bąkiewicz
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Współpracujący od lat z Alchemią 
teatralną instruktor i reżyser, aktor Na-
rodowego Starego Teatru w Krakowie, 
Juliusz Chrząstowski, stworzył scena-
riusz teatralnego serialu na podstawie 
wyboru wierszy poetów anglosaskich 
wpisujących się w nurt purnonsensu — 
absurdalnie zabawnych, zaskakująco 
śmiesznych, zadziwiających obrazami 
zrodzonymi z niczym nieskrępowanej 
wyobraźni. Szereg limeryków, wierszy 
i wierszyków, epitafiów i żartów słow-
nych, złoży się na wirtualny spektakl 
wywołujący jednak nie tylko pusty 
śmiech, ale też skłaniający do refleksji 
nad sprawami nierozwiązywalnymi.

W drugim odcinku teatralnego se-
rialu „Alchemia teatralna TV” reżyser 
Juliusz Chrząstowski wraz z montaży-
stą Kamilem Gąszowskim zabierą nas 
tym razem w świat mediów, któremu 
podstawiają krzywe zwierciadło. Gafy, 
wpadki na wizji, emocje, które biorą 
górę nad profesjonalizmem, wprawia-
jące w konsternację sondy uliczne, go-
ście lekceważący scenariusz, niekoń-

Świdnicki Ośrodek Kultury wzno-
wił swoją działalność! W pełnym re-
żimie sanitarnym po długiej przerwie 
w Galerii Fotografii można było obej-
rzeć powstałe w okresie izolacji prace 
uczestników warsztatów akwarelo-
wych prowadzonych przez Miłosza Na-
siadka. Wernisaż wystawy połączony z 
ponownym otwarciem galerii odbył się 
12 maja. 

Nowi adepci sztuki malowania far-
bami wodnymi otrzymywali każdego 
tygodnia od mistrza kolejne tematy, 

Alchemia teatralna powraca 
z nowym projektem! 

czące się uczone dyskusje, ledwo tylko 
maskowane zniechęcenie — wszystko 
to znamy z rzeczywistości, ale tutaj, 
skoncentrowane, ma efekt prawdziwie 
wybuchowy, a humor miesza się z re-
fleksją nad naszą rzeczywistością.

Premiera drugiego już odcinka od-
była się w czwartek 21 maja o godz. 
18.00 na stronie Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury na portalu Facebook oraz 
na jego kanale na YouTube. Na tych 
nośnikach można obejrzeć wszystkie 
odcinki.

Wystąpili: Julia Byra, Zbigniew 
Curyl, Juliusz Chrząstowski, Patry-
cja Ćwiertnia, Krzysztof Frączek, Ka-
mil Gąszowski, Czesława Greś, Jacek 
Iwancz, Angelika Jaśkiewicz, Robert 
Kaśków, Mariusz Kozłowski, Bożena 
Kuźma, Mariola Mackiewicz, Marta 
Majka, Sandra Matyszczyk, Joshek 
Parkins,   Krzysztof Paruch, Wiktoria 
Słomińska, Halina Szymańska, Magda 
Szymańska, Zuzanna Wolińska, Marta 
Żywicka.

Oprac.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, każe poszukiwać nowych sposobów kontaktu z widzami i — co za tym idzie — nowych 
form artystycznego wyrazu. Nawiązując do bogatej w Polsce tradycji teatru telewizji, Świdnicki Ośrodek Kultury uruchamia 
„Alchemia teatralna TV”, w której dzięki montażowi Kamila Gąszowskiego spotkają się na ekranie obecni i dawni uczestnicy 
alchemicznych warsztatów. Na zaproszenie do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu odpowiedziały 42 osoby.

Akwarelowe Wyzwania 
na wyciągnięcie ręki 

które miały pomóc rozwijać im nowe 
umiejętności i doskonalić technikę, po 
czym otrzymywali komentarze i wska-
zówki pozwalające im jeszcze skorygo-
wać, wyszlifować swoją wizję. Ostatnim, 
a zarazem najbardziej wymagającym, z 
tematów był portret.

Przypomnijmy, zwiedzanie galerii 
jest możliwe pojedynczo i z zachowa-
niem wymogów bezpieczeństwa, czyli 
w maseczkach i po użyciu płynu dezyn-
fekującego. Galeria jest otwarta w godzi-
nach 12.00 – 16.00, od wtorku do soboty.

W Galerii Fotografii można podziwiać wystawę akwareli.
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Mistrz IV ligi dolnośląskiej grupy 
zachodniej Apis Jędrzychowice będzie 
rywalem Dabro-Bau Polonii-Stal Świd-
nica w barażu, którego stawką będzie 
awans do III ligi! Decydujący dwumecz 
odbędzie się pod koniec czerwca. 

W momencie przerwania rozgrywek 
IV ligi, na wschodzie pierwsze miejsce 
zajmowali podopieczni Rafała Markow-
skiego, a na zachodzie Apis Jędrzycho-
wice. Wobec obecnej sytuacji epide-
micznej nie wiadomo było jakie decyzje 
podejmą władze Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Ostatecznie ustalono, że 
o awansie do III ligi zadecyduje baraż. 
Według wstępnych ustaleń spotkania 
zaplanowano na 27 czerwca i 30 czerwca. 
Gospodarza pierwszego meczu wskaże 
losowanie. –Zarząd Dolnośląskiego ZPN 
podjął uchwałę regulującą oficjalny ko-
niec sezonu w prowadzonych ligach i kla-
sach. Są awanse, ale bez spadków. Ro-
zegrane zostaną mecz/mecze barażowe 
oraz rozgrywki PP. Nowy sezon początek 
sierpnia. Szczegółowe informacje dotarły 
już do klubów. Drużyna, która zweryfikuje 
swoje możliwości sportowe i finansowe i 
zrezygnuje z gry w lidze lub klasie w któ-
rej do tej pory występowała a zgłosi to do 
15.06 będzie mogła zagrać o klasę niżej. 
– poinformował na swoim facebooko-
wym profilu prezes DZPN i wiceprezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej 
Padewski.

Tabela IV ligi grupy wschodniej 
w momencie przerwania rozgrywek:
1. Dabro-Bau Polonia-Stal Ś-ca 16 37 12-1-3
2. Sokół Wielka Lipa 16  34 10-4-2
3. Bielawianka Bielawa 16 30 9-3-4
4. Sokół Marcinkowice 16 29 9-2-5
5. Unia Bardo 16 27 8-3-5
6. Piast Nowa  Ruda 16 27 8-3-5

7. Moto Jelcz Oława 16 26 7-5-4
8. Piast Żerniki 16 25 7-4-5
9. Lechia Dzierżoniów 16 23 7-2-7
10. GKS Mirków/Długołęka 16 22 7-1-8

Będzie baraż! 
Biało-zieloni powalczą o III ligę!
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Pamiętajmy, że dobra kondycja 
fizyczna ma bezpośredni wpływ na 
nasze samopoczucie. Warto więc za-
dbać o swoją formę. Kilka prostych i 
praktycznych ćwiczeń prezentuje tre-
ner personalny Martyna Berlińska.

-Tym razem zajmiemy się mięśniami 
brzucha. Wykonaj trzy proste ćwiczenia 
w trzech seriach jedno po drugim, a po-
czujesz mięsnie proste i skośne brzucha. 
– tłumaczy Martyna Berlińska.

▪ Połóż się na podłodze na ple-
cach. Przenieś ręce pod głowę otwórz 
szeroko łokcie. Ugnij nogi w kolanach, 
stopy przyklej do podłogi. Odcinek lę-
dźwiowy wklej mocno w matę, powoli 
oderwij plecy od maty i wykonaj krótkie 
spięcie brzucha zbliżając lekko mostek 
do miednicy nie odklejając odcinka 
lędźwiowego od maty. Nie ciągnij rę-
koma głowy i nie zaokrąglaj pleców. 
Broda daleko od klatki, odłóż łopatki z 
powrotem na mate. Wykonaj 16 spięć 
w 3 seriach. 

▪ Połóż się na plecach. Ręce ułóż 
wzdłuż ciala. Unieś wyprostowane 
nogi do góry. wklej odcinek lędźwio-
wy w matę, pięty skieruj w sufit. Unieś 
biodra do góry jakby chciał/ła dotknąć 
stopami sufitu, odłóż biodra na mate. 
Ćwiczenie powtórz 16 razy w 3 seriach.

▪ Zostań na plecach. Przenieś pra-
wą wyprostowaną rękę nad głowę, a 
lewa do boku. Wyprostuj nogi. Odci-

W zdrowym ciele zdrowy duch

11. Wiwa Goszcz 16 19 5-4-7
12. Orzeł Ząbkowice Śląskie 16 16 4-4-8
13. Polonia Trzebnica 16 15 3-6-7
14. Orzeł Prusice 16 12 3-3-10

15. Pogoń Pieszyce 16 11 3-2-11
16. LKS Bystrzyca Górna 16 7 2-1-13

Daniel Gębala

nek lędźwiowy przyklejony do maty. 
Jednocześnie unieś prawa rękę i lewa 
nogę do góry tak jakbyś chciał/ła do-

tknąć ręka stopy. Lewy bark zostaje na 
macie. To samo wykonaj na druga rękę 
i nogę po 8 razy na stronę w 3 seriach.
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ŚKPR wznowił 
treningi 

Od poniedziałku, 18 maja za-
wodnicy Świdnickiego Klubu Piłki 
Ręcznej wrócili do treningów. Zaję-
cia w sezonie 2019/2020 zgodnie z 
wszystkimi wytycznymi sanitarny-
mi w związku ze stanem epidemii 
trwać będą do piątku, 5 czerwca!

Zajęcia prowadzone są w hali 
sportowo-widowiskowej “Zawiszów” 
im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno oraz 
na boisku wielofunkcyjnym przy 
Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej. 
Szczegółowy harmonogram zajęć 
u poszczególnych trenerów można 
znaleźć na stronie internetowej klu-
bu. 
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sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii COVID-19. Do 
najważniejszych obostrzeń należy zakaz 
korzystania  z sanitariatów i WC chemicz-

nego, części wspólnych, to jest świetlicy, 
zaplecza kuchennego i grilla. Na terenie 
campingu nie można też organizować 
zgromadzeń większych niż przewidzia-
nych w wytycznych Ministra Zdrowia. 
Z   tych powodu na teren campingu wje-
chać mogą goście jedynie w kamperach 
posiadających pełne zaplecze sanitarne 
i kuchenne. Nie ma możliwości wjazdu 
pojazdem innego typu lub rozbicia na-
miotu.  Ponadto goście proszeni są, aby w 
miarę możliwości zgłaszać przyjazd wcze-
śniej, kontaktując się z Campingiem telefo-
nicznie lub mailowo: tel: 513 310 715, ema-
il: dw@osir.swidnica.pl. Na tonącej w zielni 
powierzchni ponad 5000 m kw. urządzone 
zostały stanowiska caravaningowe dla 15 
kamperów, czy przyczep (wymiary: 12 x 15 
m), każde z oddzielnym przyłączem elek-
trycznym. Swobodna atmosfera i przyja-
zne otoczenie sprzyja relaksowi, również 
w towarzystwie swoich milusińskich. Na 
terenie campingu wydzielony jest parking 
monitorowany całą dobę. Świdnicki Cam-
ping jest jednym z najlepiej ocenianych w 
Polsce. W tym roku, po raz pierwszy w hi-
storii zdobył pierwsze miejsce w prestiżo-
wym konkursie Polskiej Federacji Campin-
gu i Caravaningu, Mister Camping 2019. W 
ubiegłym roku Camping odwiedziło 1759 
osób, to o 11 procent więcej niż w 2018 
roku. Udzielono 2595 noclegów.

OSiR Świdnica

W związku z kolejnym etapem od-
mrażania sportu od poniedziałku, 18 
maja otwarte zostały hale sportowe 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Więcej osób może ćwiczyć na 
otwartych boiskach. Z zachowaniem 
odpowiednich procedur ponownie uru-
chomiony został Dom Wycieczkowy. W 
okresie wyłączenia obiektów w związ-
ku ze stanem epidemii w większości z 
nich przeprowadzono drobne prace re-
montowe i renowacyjne.

Zajęcia sportowe można prowadzić 
w Sali Gimnastycznej „Folwarczna”, hali 
„Pionierów” i hali sportowo-widowisko-
wej „Zawiszów” im. Haliny Aszkiełowicz-
-Wojno. Według wytycznych sanitar-
nych, w zależności od wielkości obiektu 
jednorazowo mogą korzystać grupy li-
czące od 12 osób+1 trener do 32 osób+3 
trenerów. Sportowcom udostępnione 
zostają toalety, ale szatnie i natryski po-
zostaną nieczynne. Obowiązuje nakaz 
dezynfekcji rąk przed wejściem i wyj-
ściem na salę treningową. Więcej osób  
może uczestniczyć w treningach na peł-
nowymiarowych boiskach i stadionach. 
Aktualne limity to: 16 osób+3 trenerów na 
boiskach dzielonych i 22 osoby+4 trene-
rów na boiskach podzielonych. Tu także 
obowiązuje przepis o nieudostępnianiu 
szatni oraz obowiązkowi dezynfekcji rąk. 

Ponownie można korzystać z Domu Wy-
cieczkowego. Obowiązują jednak pew-
ne ograniczenia. Obiekt może przyjąć 
jednocześnie 34 osoby, maksymalnie 
po 2 w pokojach. Oczywiście tu także 
obowiązują dodatkowe procedury sani-
tarne tak dla gości, jak i obsługi obiektu. 
Przypomnijmy, że Camping funkcjonu-
je już od 12 maja. Aktualnie wciąż nie-
czynna pozostaje pływalnia przy ulicy 
Równej. Rząd nie podał jeszcze terminu 
ich otwarcia oraz wytycznych, na jakich 
zasadach będą mogły wznowić działal-
ność.  – Miło nam poinformować, że okres 
zamknięcia obiektów z powodu COVID-19 
został wykorzystany na przeprowadzenie 
niezbędnych prac remontowych i reno-
wacyjnych w obiektach – mówi Jarosław 
Janiak, kierownik Działu Technicznego 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykaz najważniejszych prac:
Kompleks boisk przy ulicy Śląskiej 

– nawożenie i piaskowanie boisk, co 
znacząco wpłynęło na jakość muraw na 
płycie głównej stadionu i boisk treningo-
wych.

Hala sportowa „Zawiszów” im. Haliny 
Aszkiełowicz-Wojno – naprawa instalacji 
wodnej, wymiana zużytych elementów 
instalacji węzła ciepłowniczego w tym 
pomp i zaworów, wymiana pokrycia da-
chowego nad hallem od strony Szkoły 

Podstawowej nr 1, malowanie ścian hali 
głównej, korytarzy, szatni.

Dom Wycieczkowy, Camping – ma-
lowanie ścian w pokojach i korytarzach, 
drobne prace naprawcze, przygotowa-
nie do nowego sezonu

Kolejny etap odmrażania sportu. 
ŚOSiR zaprasza na swoje obiekty

Pływalnia „Równa” – uszczelnienie 
niecki basenu, częściowa wymiana gla-
zury, renowacja rur infrastruktury base-
nowej, drobne prace naprawcze

OSiR Świdnica
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Ruszył sezon na Campingu 
Od wtorku 12 maja ruszył sezon na 

Campingu nr 231 Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Goście muszą się 
jednak liczyć z pewnymi ogranicze-
niami w związku ze stanem epidemii. 

Trwają przygotowania do ponownego 
uruchomienia Domu Wycieczkowego.

Na Campingu uwzględnione zostały 
procedury zgodne z wytycznymi Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja w 
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