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Aktywność obywateli to podstawa demokracjiEdukacja musi wyjść poza szkolne mury

str. 6str. 2

Warto wziąć udział w 
głosowaniu i mieć wpływ 
na swoją najbliższą okolicę. 
Wiele dobrego udało się 
zrealizować dzięki budżetowi 
partycypacyjnemu – 
mówi Krystian Werecki, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Aktywności Obywatelskiej

Kolejne spotkanie z młodzieżą 
szkół podstawowych i średnich 
w ramach programu „Zostańcie z 
nami” było niezwykle inspirujące. 
Dwie młode bizneswomen, 
które stworzyły znane marki ze 
Świdnicy, opowiedziały o swoich 
doświadczeniach biznesowych 
i zachęciły do podejmowania 
wyzwań w rodzinnym mieście.

3...2...1...startujemy!

str. 19

Czołówka najlepszych kierowców rajdowych w kraju, setki 
kibiców na trasie i spora dawka motoryzacyjnych emocji. Przed 
nami 46. Rajd Świdnicki Krause. Choć tegoroczna edycja imprezy 
zostanie skrócona, to organizatorzy dokładają wszelkich starań, 
by spełnić oczekiwania kierowców oraz kibiców. W numerze 
mapka rajdowych emocji. 
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Sieć kinowa CINEMA3D pokazuje wybrane mecze 1/8, ćwierćfinałowe, a także półfinały 
oraz wielki finał rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA . Oglądanie meczów na wielkim ekranie kino-
wym gwarantuje niezwykłe przeżycia. Oprócz czysto sportowych emocji jakie z pewnością 
dostarczą m.in. Leo Messi, Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo, sieć zadbała o naj-
wyższą jakość odbioru. Dzięki współpracy z platformą NC+, transmisje wszystkich meczów 
odbędą się w jakości obrazu High Definition i dźwięku 5.1. Emocji z pewnością nie zabraknie! 
Cztery najlepsze drużyny w Europie w tym sezonie stają na ostatniej prostej do wielkiego 
finału w Kijowie. Pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów w najbliższy wtorek i środę 24 
i 25 kwietnia na ekranach kina Cinema 3D w Świdnicy. Na pewno nie zabraknie pięknych 
akcji, wspaniałych bramek i wielu, wielu emocji i to na wielkim ekranie!
Na oba spotkania zapraszamy do Cinema 3D w Świdnicy już od 20:30.  

PYTANIE: W którym roku odbył się ostatnio finał Mistrzostw Europy na sta-
dionie, na którym w tym roku odbędzie się finał Ligi Mistrzów 26 maja?

KONKURS: Jedno podwójne zaproszenie na mecz wtorkowy i jedno 
podwójne na mecz środowy dla pierwszych czytelników, którzy prze-
ślą na adres redakcja@mojaswidnica.pl odpowiedź na powyższe py-
tanie w terminie do 19 kwietnia. 

Spotkanie odbyło w Teatrze Miej-
skim w ramach programów „Zostańcie z 
nami miasto i powiat Świdnica” oraz „Mia-
sta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. 
Wzięli w nim udział członkowie delegacji 
z Czech, a także świdniccy nauczyciele i 
doradcy zawodowi. 

Z uczniami szkół podstawowych i 
średnich spotkały się dwie przedsiębior-
cze świdniczanki - Ewelina Kwit-Betlej 
(właścicielka marki kosmetyków Resi-
bo) oraz Agnieszka Kortas (właścicielka 
marki odzieżowej Kortas by Aga Kortas). 
- Kiedy byłam nastolatką, miałam ogrom-
ne problemy z cerą. Nie pomogły mi ko-
smetyki z alkoholem, leki przepisane przez 
lekarza, nie pomogło mi nic. Dopiero, gdy 
poszłam na studia, zyskałam dostęp do 
wiedzy i zaczęłam korzystać z internetu, 
który wtedy już stał się ogólnodostępnym 
narzędziem, zaczęłam szukać dalszych 
rozwiązań. Wtedy dowiedziałam się, że ko-
smetyki z alkoholem wcale nie są dobre i że 
istnieje coś takiego, jak oczyszczanie twa-
rzy olejami. To były czasy, kiedy w naszych 
sklepach odpowiednich olejów nie było, a 
sprowadzenie produktu z zagranicy wcale 
nie było takie proste. Dlatego postanowi-
łam stworzyć swój olej. Gdy go wypróbo-
wałam na sobie, wiedziałam, że to jest to. 

Edukacja musi wyjść poza szkolne mury
Kiedy pasja staje się sposobem na życie i daje źró-

dło dochodu, to tak, jakby się wcale nie pracowało. A 
satysfakcja jest tym większa, im więcej efektów daje 
nasza działalność. I choć czasem wcale nie jest łatwo, 
to trzeba marzyć, stawiać przed sobą cele i realizować 
je. Wtedy przychodzi poczucie szczęścia i spełnienia, 
zarówno życiowego, jak i zawodowego. Wiedzą o tym 
świdniczanki, kobiety sukcesu Agnieszka Kortas i Ewe-
lina Kwit-Betlej, które spotkały się 27 marca ze świdnic-
ką młodzieżą, by opowiedzieć o swoich początkach w 
biznesie.

Pomyślałam, że chcę mieć swoją markę 
kosmetyków - wiarygodną, szczerą, taką, 
która pochyli się nad każdym problemem. 
Moje pierwsze kosmetyki testowała moja 
siostra. Najpierw z niedowierzaniem, potem 
była zachwycona. Opowiedziała o nich 
koleżankom. Zrobiłam kilkadziesiąt butele-
czek, rozdałam koleżankom siostry i moim i 
okazało się, że nie tylko byli zachwyceni, ale 
też chcieli mi zapłacić. Podjęliśmy z moim 
obecnym mężem decyzję, że tworzymy 
markę, zainwestowaliśmy w nią wszyst-
kie oszczędności, co wcale nie było takie 
łatwe. Musieliśmy zrezygnować z kupna 
mieszkania i wprowadzić się do teściów, 
ale dziś wiem, że robię to, co kocham i co 
lubię - opowiadała o początkach swojej 
działalności Ewelina Kwit-Betlej.

O poszukiwaniach drogi zawodowej 
opowiadała także właścicielka jedynej 
marki odzieżowej w Świdnicy. - Gdy by-
łam w waszym wieku, też nie wiedziałam, 
co chcę robić. Moja mama była krawcową. 
Panie przychodziły do niej z katalogiem Qu-
elle, bo ciężko było u nas coś kupić, i mam 
szyła te rzeczy. Zaczęłam naukę w liceum 
księgarskim i nie wiem, po co. Byłam tam 
rok, oblałam fizykę. Poszłam do technikum 
krawieckiego. W 2003 wyjechałam do Lon-
dynu. Byliśmy tam z mężem 7 lat, prowa-

dziliśmy firmę, która dawała nam niezły 
zarobek. Kupiliśmy mieszkanie w Świdnicy 
i zdecydowaliśmy się wrócić. Mogliśmy 
wtedy wybrać każde miasto w Polsce, ale 
wybraliśmy Świdnicę, bo to przecież moje 
miasto. Gdy wróciliśmy, byłam w ciąży. 
Zdecydowaliśmy, że będziemy robić to co 
dzisiaj. Wzięliśmy dotację z Urzędu Pracy, 
18 tys. złotych, które nie były kwotą wystar-
czającą, ale kupiliśmy maszyny i w domu 
powstała pracownia. Powstała pierwsza 
kolekcja, którą sprzedawaliśmy w interne-
cie. Potem zaczęłam szyć ubrania, które mi 
się podobały, które sama projektowałam i 
złapaliśmy wiatr w żagle. Gdy była w drugiej 
ciąży, podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu 
pracownika. Wtedy sama projektowałam, 
szyłam, prasowałam, pakowałam. Dzisiaj 
mamy 13 pracowników, trzy sklepy - jeden 
w Świdnicy i dwa we Wrocławiu plus sklep 
internetowy. Zawsze byłam marzycielką 
i dziś wiem, że trzeba marzyć. Róbcie to, 
co nada sens waszemu życiu - mówiła 
Agnieszka Kortas. 

Po spotkaniu rozgorzała dyskusja na 
temat nauczania przedsiębiorczości w 
szkołach oraz sensu i skuteczności udzia-
łu dzieci i młodzieży w spotkaniach ta-
kich jak to, które odbyło się w świdnickim 
teatrze. Partnerzy projektu Trutnova oraz 
Świdnicy, nauczyciele, doradcy zawodo-
wi oraz przedsiębiorcy skupili się na róż-
norodnych formach i metodach łączenia 

szkoły z przedsiębiorczością. Jednomyśl-
nie doszli do wniosku, że edukacja w tym 
temacie zdecydowanie powinna wykra-
czać poza szkolne mury. Historie lokal-
nych przedsiębiorców, obcowanie z nimi, 
możliwość zadawania pytań, czy wizyty 
w firmach to dla młodzieży atrakcyjne 
sposoby na poznawanie lokalnego rynku 
pracy, dostrzeżenie perspektyw rozwoju 
i wskazówki do kierowania swoją dalszą 
ścieżką kariery. Tym samym, poza szko-
łami, w edukację młodzieży powinny być 
zaangażowane lokalne firmy, przedsię-
biorcy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica 
razem dla biznesu” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Programu Współpracy 
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A 
Republika

Program „Zostańcie z nami – Miasto i 
Powiat Świdnica” stworzony przez Gminę 
Miasto Świdnica we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców i Kup-
ców Świdnickich (SPIKS), Forum Obywa-
telskiego Rozwoju, Fundacją Banku Za-
chodniego WBK, Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz Powiatem Świdnickim ma na 
celu promowanie, zwiększenie jakości i 
spopularyzowanie świdnickiego szkol-
nictwa zawodowego.

Agnieszka Komaniecka
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1,5 miliona na remont zabytków

Świdnica

Tyle zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie na-
boru wpłynęły aż 84 wnioski - 24 na zadania przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków i 60 na  zadania przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji za-
bytków. 

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

KALENDARIUM

Będą KoszE nA ŚmiECi
na brak pojemników na odpady na 
ulicy Wyspiańskiego w Świdnicy 
zwrócił uwagę w swojej interpelacji 
radny Wiesław Żurek.

- Proszę o rozważenie moż-
liwości zainstalowania na ulicy 
Wyspiańskiego chociaż jednego 
ulicznego pojemnika na śmieci (w 
chwili obecnej nie ma ani jednego). 
Wskutek braku takich pojemni-
ków, ulica ta szczególnie po week-
endach jest zaśmiecona – pisze 
w swojej interpelacji radny Wie-
sław Żurek.

W odpowiedzi na interpelację 
czytamy, że kosze się pojawią. - In-
formuję, że kosze 
uliczne przy ul. Sta-
nisława Wyspiań-
skiego zostaną za-
montowane w 2018 
r. po zrealizowanym 
postępowaniu prze-
targowym na za-
kup nowych koszy 
ulicznych – pisze w 
odpowiedzi na in-
terpelację Tomasz Jaworski, dyrek-
tor Wydziału Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
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13 kwietnia 1967 roku w Sali Kongre-
sowej w Warszawie odbyły się dwa 
pierwsze polskie koncerty grupy The 
Rolling Stones.
14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął 
chrzest w obrządku łacińskim, praw-
dopodobnie na Ostrowie Tumskim w 
Poznaniu lub na Ostrowie Lednickim.
15 kwietnia 1770 roku brytyjski uczo-
ny Joseph Priestley wynalazł gumkę 
do ścierania.
16 kwietnia 73 roku wódz rzymski 
Flawiusz Silwa, po zbiorowym samo-
bójstwie obrońców, zajął żydowską 
twierdzę Masada.
17 kwietnia 1989 roku Sąd Woje-
wódzki w Warszawie ponownie zare-
jestrował NSZZ „Solidarność”.
18 kwietnia obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Ochrony Zabytków.
19 kwietnia 1943 roku wybuchło po-
wstanie w getcie warszawskim.
20 kwietnia obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Wolnej Prasy.
21 kwietnia 1985 roku odkryto Jaski-
nię Załom w Sudetach Wschodnich.
22 kwietnia 1920 roku założono Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie.
23 kwietnia obchodzimy Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich.
24 kwietnia 1184 roku p.n.e. upadła 
Troja (data tradycyjna).
25 kwietnia 1507 roku niemiecki 
kosmograf Martin Waldseemüller 
na swej mapie Universalis Cosmo-
graphia po raz pierwszy użył nazwy 
Ameryka.
26 kwietnia 1792 roku po raz pierw-
szy została wykonana „Marsylianka” 
(wówczas „Pieśń wojenna dla armii 
Renu”).

- Wśród wnioskodawców, bę-
dących właścicielami zabytków 
są osoby fizyczne, parafie, spół-
ki prawa handlowego i wspólnoty 
mieszkaniowe. A planowane przez 
nie zadania to głównie remonty 
dachów i elewacji – mówi Barba-
ra sawicka, pełnomocnik prezy-
denta ds. Ochrony i Konserwacji 
Zabytków. Dotacje na prace przy 
zabytkach udzielane są z budże-
tu miasta Świdnicy corocznie, od 
1993 roku. Dotychczas nie było 
tak dużej liczby wniosków. Zwięk-
szenie ich ilości spowodowane 
zostało zmianą przepisów ustawy 
z 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Do czasu tej zmiany dotować 
można było z budżetów samo-
rządów terytorialnych wyłącznie 
prace lub roboty przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Nowela przepisów z września 
2017 roku dopuściła udzielanie 
dotacji również na prace lub ro-
boty przy zabytkach znajdują-
cych się w gminnej ewidencji.

Przypomnijmy, że od 2015 
roku prezydent miasta, Beata 
moskal-słaniewska przyjęła za-
sadę udzielania dotacji w wyso-
kości około 50% wartości zadania 
wszystkim właścicielom zabyt-
ków, którzy złożyli wnioski. – Nie-
stety, w tym roku nie uda się wspo-
móc dotacją z miasta wszystkich, 
którzy złożyli wnioski. Przy ich wy-
borze będziemy brać pod uwagę te 
elementy, które ratują zabytkową 
substancję miasta, czyli dachy i 
elewacje. Przy układaniu kolejno-
ści przyznania środków ważny bę-
dzie także wiek obiektu oraz wyso-
kość nakładów poniesionych przez 
właściciela w latach poprzednich, 
ale przede wszystkim stan obiektu 
– dodaje prezydent, Beata mo-
skal-słaniewska. 

W 2015 roku udzielono do-
tacji 23 podmiotom na kwotę 
1  838  032 zł. W 2016 roku dla 35 
wnioskodawców wydatkowano 
z budżetu miasta 1  405  850 zł. 
W ubiegłym roku 1  426  885 zł 
przeznaczono na wsparcie prac 
remontowych dla 19 obiektów. 
Projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Świdnicy w sprawie udzielenia 
przedmiotowych dotacji przed-
stawiony zostanie na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej. re
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Pijcie wodę z kranu!
- Naszą wodę można pić bez przegotowania, dostar-

czając organizmowi cennych minerałów i nawadniając 
go za cenę kilkaset razy niższą niż najtańsza, wyjało-
wiona woda ze sklepu. Pijąc wodę z kranu, pieniądze za 
jej zużycie mieszkańcy zostawiają w kasie spółki, która 
przeznacza je wyłącznie na produkcję i dostarczanie 
wody – przekonuje Jacek Sochacki, prezes Świdnickie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

�Pod�koniec�marca�ruszyła�
długo�oczekiwana�
budowa�wodociągu�na�ul.�
Częstochowskiej,�która�
w�ubiegłym�roku�została�
zastopowana�bardzo�wysoką�
ceną�uzyskaną�na�przetargu.�
Czyżby�spadły�ceny?

- Ceny usług uzyskiwanych w 
przetargach, zwłaszcza na roboty bu-
dowlane, pozostają na wysokim po-
ziomie, gdzie wspięły się w roku 2017. 
Wszyscy mogliśmy to obserwować 
albo w postaci rozstrzygnięć prze-
targowych, wykraczających ofertami 
cenowymi poza zasoby zleceniodaw-
ców, albo w postaci wyłaniania ofert 
tanich, być może niedoszacowanych 
przez oferentów, w których dość szyb-
ko dochodziło do opóźnień w realiza-
cji zadania czy wręcz zejścia z placu 
budowy. My po pierwszym podejściu 
do inwestycji na ul. Częstochowskiej 
postanowiliśmy wykonać ją własnymi 
siłami, nieco tylko zwiększając za-
soby kadrowe i w niezbędnym, mini-
malnym stopniu posługując się wyko-
nawcą zewnętrznym.

�Przeciętny�mieszkaniec�
Świdnicy�często�nawet�
nie�wie,�gdzie�leży�
ul.�Częstochowska,�a�

tymczasem�te�kilkaset�
metrów�rurociągu�
traktowane�jest�bardzo�
poważnie.�Jaką�rolę�ma�
spełnić�budowa�sieci�
wodociągowej�w�tym�
miejscu?

- Przyzwyczailiśmy mieszkańców 
do widoku niebieskich rur wyłania-
jących się z wykopów w wielu czę-
ściach miasta. Od wielu lat, co roku 
wymieniamy kilka kilometrów sieci i 
przyłączy o wartości kilku milionów 
złotych. W zeszłym roku poprawili-
śmy jakość dostaw wody na przykład 
mieszkańcom ul. Jagiellońskiej, ks. 
Bolka czy Armii Krajowej. Dziś, jadąc 
od centrum miasta, właśnie w kierun-
ku Częstochowskiej, możemy zoba-
czyć ekipy wymieniające wodociągi 
przy ul. Nadbrzeżnej i Wrocławskiej. 
A Częstochowska jest ważna, bo jest 
jednym z ostatnich miejsc na planie 
miasta, gdzie nie było dostępu do 
bieżącej wody wodociągowej. Ten 
stan trwał przez ponad dwa dziesię-
ciolecia, a wysoki poziom wód grun-
towych spowodowany sąsiedztwem 
rzeki stwarzał niebezpieczeństwo 
przedostawania się do studni bakte-
rii z szamb. Dodatkowo wodociąg w 
tym miejscu stanowić będzie istotny 
element modernizowanej sieci na ob-

szarze rozciągającym się aż do ZUW 
Pszenno i obejmującym całe osiedle 
zwane Kolonią.

�Cały�ten�rejon�to�głównie�
domy�jednorodzinne,�
zatem�koszt�inwestycji�
przy�doprowadzeniu�wody�
albo�wymianie�wodociągu�i�
przyłącza�jest�w�przeliczeniu�
na�jednego�odbiorcę�wyższy�
niż�przy�wielomieszkaniowej�
zabudowie�w�śródmieściu�
czy�na�nowych�osiedlach.

- Na pierwszy rzut oka tak, ale 
przy tego typu gospodarstwach do-
mowych okazać się może, że zużycie 
wody jest wyższe od przeciętnego, bo 
podlewany jest ogród, myte są samo-
chody itp. Poza tym, nie możemy nie 
gwarantować gorszych parametrów 
dostarczania wody w żadnym miejscu 
Świdnicy. Sieć wodociągów na Ko-
lonii pochodzi z tego samego czasu 

co ZUW Pszenno, a rury wodociągo-
we wykonane w tym okresie nie były 
najwyższej jakości i co kilka miesięcy 
dochodzi do pęknięć głównej magi-
strali, które pozbawiają mieszkańców 
wody na kilka, a czasem kilkanaście 
godzin. Nowa sieć wyeliminuje awarie 
i poprawi walory wody.

�Padło�słowo�walory.�
Jakie�walory�ma�woda�ze�
świdnickiego�wodociągu?�

- Najważniejsze z nich są łatwo 
wyczuwalne dla każdego: to do-
bry smak i zapach, co tak napraw-
dę oznacza brak zapachu i smaku. 
W Świdnicy wydobywamy wodę ze 
studni głębinowych, z głębokości 80 i 
więcej metrów, gdzie woda zamknięta 
została przed tysiącami lat gdy ziemia 
wolna była od zanieczyszczeń che-
micznych. Wydobyta na powierzch-
nię jest czysta bakteriologiczne a w 
procesie uzdatniania wytrącamy z 
niej żelazo i mangan, pozbawiając 
żelazistego smaku. Pozostaje w niej 
dobroczynny dla zdrowia wapń i ma-
gnez, które co prawda wpływają na 
twardość, ale nasza woda nie prze-
kracza w żadnym z dwóch zakładów 
uzdatniania połowy skali twardości 
dopuszczalnej polskimi normami. 
Jakość dostarczanej wody jest kon-
trolowana przez automaty przez całą 
dobę bez przerwy, dodatkowo nadzór 
sprawuje Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny, który sprawdza nie tylko to, 
co wpuszczamy do wodociągów, ale 
także bada wodę wypływającą z kra-
nów w różnych częściach miasta. Ale 
najistotniejszym walorem wody sprze-
dawanej przez ŚPWiK jest rachunek 
zysków i strat: naszą wodę można pić 
bez przegotowania, dostarczając or-
ganizmowi cennych minerałów i na-
wadniając go za cenę kilkaset razy 
niższą niż najtańsza, wyjałowiona 
woda ze sklepu. Pijąc wodę z kranu, 
pieniądze za jej zużycie mieszkańcy 
zostawiają w kasie spółki, która prze-
znacza je wyłącznie na produkcję i 
dostarczanie wody. Znikają też za-
śmiecające miasto butelki, nie przeni-
kają do organizmu mikroplastiki, nie 
trzeba marnować czasu na zakupy i 
wybory, bo woda cały czas czeka za 
niebieskim kurkiem kuchennej albo 
łazienkowej baterii.
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- 50-te urodziny to wyjątkowy czas 
w życiu każdego jubilata. I choć w duszy 
ciągle gra mu wiosna, to futerał wymaga 
już lekkiej odnowy. Podobnie jest z naszą 
szanowną jubilatką, która pół wieku jest 
w służbie dzieci i młodzieży. Przed każ-
dym sezonem staramy się poprawiać jej 
wizerunek, stosując zabiegi kosmetyczne, 
ulepszając standard obozowania i jakość 
wypoczynku – dodaje harcmistrzyni mi-
sia Pamuła, komendantka hufca. Tym 
razem jednak zabiegi kosmetyczne nie 
wystarczą. Potrzebny jest komplekso-
wy remont budynku sanitariatów, który 
nie tylko odmłodzi jubilatkę, ale nada jej 

Prawie 3 miliony złotych kosztował 
remont budynku Państwowej szko-
ły muzycznej i st. im. Ludomira Ró-
życkiego w Świdnicy.
Uczniowie z powrotem uczą się w 
pomieszczeniach budynku przy al. 
Niepodległości. – Tak naprawdę 
pozostało już tylko wyprowadzenie 
wentylacji ponad dach i remont gara-
ży. Remont całej części dydaktycznej 
został zakończony, dlatego podjęli-
śmy decyzję o powrocie do budynku – 
mówi dla „Mojej Świdnicy” dyrektor 
szkoły Beata Bartko-Kozieł. 
Remont pochłonął prawie 3 mln 
złotych. Udało się wyremontować 
wentylację, ogrzewanie i ocieplić 
strop. 

Ak

Szkoła Muzyczna  
już po remoncie 
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„Lifting dla 50-latki”
Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Świdnica w 

Niesulicach obchodzi w tym roku 50-te urodziny. Nie-
przerwanie od 1968 roku właśnie w Niesulicach orga-
nizowane są obozy dla dzieci i młodzieży nie tylko ze 
Świdnicy, ale także z całej Polski i zagranicy.  

nowego wyglądu. Obecny stan budynku 
zachowuje podstawowe zasady higieny, 
nie zmienia to jednak ogólnej estetyki: 
szaro-burych poobijanych kafelków, sta-
rych toalet, przestarzałej armatury i sła-
bej wentylacji.

Pod koniec lutego grupa harcerskich 
wolontariuszy dokonała demontażu sta-
rych kafli oraz urządzeń i przygotowała 
pomieszczenia do dalszych prac remon-
towych.

- Pozwalamy sobie zwrócić się z proś-
bą do naszych sympatyków, przyjaciół, 
instruktorów, rodziców dzieci i tych wszyst-
kich, którzy znają i kochają naszą bazę, o 

przyłączenie się do akcji „Lifting dla 50-lat-
ki” i wsparcie naszych działań. Szacujemy, 
że ta odnowa „biologiczna” kosztować 
będzie ok. 300 tys. zł. Połowę tych środków 
mamy już zgromadzonych dzięki życzliwo-
ści naszych sympatyków, ale bez pomo-
cy kolejnych osób modernizacja jubilatki, 
przed sezonem 2018, będzie zagrożona 
– mówi harcmistrzyni Violetta sobczak, 
skarbniczka hufca. 

Akcję wesprzeć można dwojako, 
czyli: finansowo poprzez wpłaty dowol-
nych kwot na konto Hufca ZHP Świdni-
ca 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
z dopiskiem „remont sanitariatów” oraz 
materiałowo wg listy potrzeb, można 
wybrać to, co jest w zasięgu możliwości. 
Lista ta dostępna jest na stronie www.
swidnica.zhp.pl. Dla lepszej koordynacji 
przedsięwzięcia zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego i potwierdzenie deklaracji 
ewentualnej pomocy. 

- Po otrzymaniu wsparcia umieścimy 
stosowną informację w mediach społecz-
nościowych oraz na stronach interneto-
wych – zapewnia komendantka, misia 
Pamuła. 

Oprac. 
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We wtorek, 3 kwietnia prezydent 
miasta, Beata moskal-słaniewska pod-
pisała umowę z prezesem ŚPBDiM – 
stanisławem Wroną oraz właścicielem 
firmy DROG-ZIEM – zbigniewem Wy-
soczańskim. Koszt realizacji zadania to 
ponad 6 mln zł. 

Przypomnijmy, że inwestycja obej-
muje przebudowę drogi na odcinku od 
skrzyżowania ulic Kraszowicka/Dział-
kowa/Krótka (wraz z obszarem przejaz-
du kolejowego) do skrzyżowania z ulicą 
Przyjaźni (wraz z obszarem skrzyżowa-
nia). Wymieniona zostanie konstrukcja 
jezdni i chodników, wybudowany zosta-
nie asfaltowy ciąg pieszo rowerowy (w 
tym fragmenty drogi rowerowej) a także 
odcinkowo dobudowane będą braku-
jące chodniki. Powstaną miejsca parkin-
gowe w rejonie tzw. „Zatoki Kraszowice”. 
Droga zostanie wyposażona w zatoki au-
tobusowe z nowymi wiatami, w których 
znajdą się ławki, kosze na śmieci, gablo-
ty reklamowe i podświetlanie tablice. W 
ramach zadania zaplanowano również 
remont przejazdu kolejowego - wymie-
niona zostanie nawierzchni drogowa. 

Znamy wykonawcę 
przebudowy  Kraszowickiej

Konsorcjum – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o. o. - lider w partnerstwie z firmą 
PPUH „DROG-ZIEM” wykonają rozbudowę wraz prze-
budową ulicy Kraszowickiej – pierwszego z czterech 
zaplanowanych etapów. 

W ulicy Kraszowickiej wykonana zosta-
nie nowa kanalizacja deszczowa  oraz 
oświetlenie drogowe. 

Równocześnie będzie prowadzone 
szereg prac przy sieciach infrastruktury 
technicznej nie będącej własnością mia-
sta. Firma Tauron zlikwiduje napowietrz-
ną sieć energetyczną, PSG Sp. z o.o. wy-
kona nową sieć gazowniczą, w obszarze 
zaplanowanych przez miasto prac. 

Termin realizacji inwestycji określony 
w warunkach przetargowych to koniec 
listopada tego roku. Prace rozpoczną się 
w drugiej połowie kwietnia, a o utrudnie-
niach związanych z ich realizacją będzie-
my informować na bieżąco.  

Oprac.
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Aktywność obywateli to podstawa demokracji
- Warto wziąć udział w 

głosowaniu i mieć wpływ 
na swoją najbliższą okoli-
cę. Wiele dobrego udało 
się zrealizować dzięki bu-
dżetowi partycypacyjne-
mu. Tu za przykład mogę 
podać zrewitalizowany 
plac Drzymały czy cho-
ciażby plac przy ul. Wa-
łowej, który już niedługo 
zostanie oddany do użyt-
ku – mówi Krystian We-
recki, Pełnomocnik Pre-
zydenta ds. Aktywności 
Obywatelskiej, zachęca-
jąc do zgłaszania projek-
tów i głosowania w tego-
rocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego.
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mamy 2018 rok, a z nim kolejną 
edycję Budżetu obywatelskie-
go w Świdnicy. zanim jednak 
porozmawiamy o tegorocznej 
akcji, podsumujmy to, co już 
się wydarzyło. Ubiegłoroczna, 
czyli czwarta edycja Bo, za-
chęciła blisko 5 tys. osób do 
udziału i głosowania. Jak Pan 
ocenia tę frekwencję? Czy jest 
to dobry wynik?

- Nie oceniałbym tego w katego-
riach dobrego czy złego wyniku. Jest 
on satysfakcjonujący, ale zawsze 
mógłby być lepszy. Proszę zwrócić 
uwagę, że w wyborach krajowych, 
gdzie obywatele decydują, komu 
powierzyć ster w polityce na najbliż-
sze 4 lata, udział bierze nie więcej jak 
50% uprawnionych do głosowania. 

Tu mamy do czynienia z konsulta-
cjami społecznymi odnośnie danych 
projektów w mieście, czyli np. wy-
borem pomiędzy budową placu za-
baw, remontem chodnika albo wy-
mianą oświetlenia ulicznego. Skoro 
sprawy całego państwa angażują 
tak niewielką ilość społeczeństwa, 
to trudno oczekiwać, że głosowa-
nie w budżecie obywatelskim będzie 
miało podobny wynik, chociaż bar-
dzo bym chciał, aby tak było. 

nasza Polska aktywność oby-
watelska jest, Pana zdaniem, 
zbyt mała? z czego to wynika?

- Trudno jest wskazać jeden 
główny czynnik tego zjawiska. Ba-
dania wskazują, że my jako społe-
czeństwo mamy niewielki poziom 
zaufania do polityków, stąd może 

wynikać niechęć wielu rodaków do 
udziału w wyborach do parlamen-
tu. Może to mieć również wpływ na 
innego rodzaju głosowania, m.in. 
na te związane z budżetem par-
tycypacyjnym. Z drugiej jednak 
strony obserwujemy większą ak-
tywność grup inicjatywnych, które 
zgłaszają do nas projekty i propo-
zycje. Problemem jest jednak tutaj 
sama aktywność mieszkańców na 
etapie głosowania. Jest ona nie-
wielka, mimo poczynionych przez 
nas działań ułatwiających odda-
nie głosu na projekty w BO. A może 
dopiero uczymy się korzystać ze 
wszystkich instrumentów partycy-
pacji społecznej, które dają nam 
samorządy? Uważam jednak, że 
wzrost zainteresowania budżetem 
obywatelskim, czy też inicjatywą 
lokalną przez organizacje poza-

rządowe, bądź lokalnych liderów 
społecznych może być pozytywną 
prognozą na przyszłość. 

o jakich ułatwieniach Pan 
mówi?

- Przede wszystkim kilka różnych 
możliwości oddania głosu. Można 
tego dokonać na 3 sposoby. Tra-
dycyjnie w przygotowanym do tego 
punkcie wyborczym, w domu za po-
średnictwem internetu na specjalnej 
stronie, a także korespondencyjnie, 
wypełniając kartę do głosowania 
i przesyłając ją na adres Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. Oczywiście 
na koszt  adresata. Możliwości jest 
wiele. Nie trzeba nawet wychodzić 
z domu, aby oddać swój głos, bo 
wystarczy zalogować się na stronie 
internetowej. 

A mimo tego frekwencja w 
ostatniej edycji ledwo prze-
kroczyła 10%. A w pierwszej 
edycji Budżetu obywatelskie-
go, póki co rekordowej, było 
to około 12% uprawnionych do 
głosowania.

- Wpływ na taki wynik miał 
efekt nowości. Była to pierwsza 
tego typu inicjatywa, stąd więk-
sze zainteresowanie mieszkań-
ców w jego uczestnictwie. Kolejne 
edycje pokazały jednak tendencję 
spadkową. Dopiero ta ubiegło-
roczna pokazała wzrost partycy-
pacji wśród świdniczan. Wpływ 
na niską frekwencję mogło mieć 
kilka czynników. Po pierwsze, roz-
czarowanie brakiem realizacji nie-
których zwycięskich projektów. Tu 
mam na myśli np. niedokończoną 
budowę hospicjum przy ul. Leśnej. 
Po drugie, część projektów była 
niejasna z punktu widzenia oby-
watela. Przykładem może tutaj być 
kolejne hospicjum, czyli zwycięski 
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projekt z pierwszej edycji, budowa 
hospicjum stacjonarnego przy uli-
cy Przyjaźni 2. Projekt został zre-
alizowany ze znacznym udziałem 
pieniędzy z budżetu miasta, jednak 
placówka ta nie świadczy żadnych 
nieodpłatnych usług dla miesz-
kańców, ani nie posiada podpisa-
nego kontraktu z NFZ. Nie jestem 
przeciwnikiem tego typu placówek 
opiekuńczych, jednak pokazuję 
pewien proces. Może on rodzić fru-
strację i niechęć do udziału w ko-
lejnych głosowaniach. Dlatego też 
zmieniliśmy regulamin w następ-
nych edycjach BO, aby uniknąć 
sytuacji wspierania inicjatyw nie-
leżących w kompetencjach gminy 
czy na gruntach nienależących do 
miasta. Warto również wspomnieć, 
że wiele zadań, które nie wygrały 
konsultacji społecznych, zostało 
po pewnym czasie zrealizowanych. 
Mam tu na myśli remonty wielu 
chodników w mieście, a z takich 
większych inwestycji trzeba wska-
zać budowę schroniska dla bez-
domnych zwierząt.

może tego typu formuła par-
tycypacji obywateli w decy-
zjach się po prostu wyczerpa-
ła? niektórzy radni otwarcie 
krytykują Budżet obywatelski, 
jako mało atrakcyjny i niepo-
trzebny.

- Nie mogę się z tym zgodzić. 
Aktywność obywateli to podstawa 
demokracji. Zresztą sejm, widząc 
potrzebę większej partycypacji 
społecznej, wyraził wolę tworzenia 
tego typu konsultacji społecznych 
na różnych szczeblach jednostek 

samorządu terytorialnego. Instru-
ment ten daje wiele możliwości, 
z których samorządowcy mogą 
czerpać wiedzę odnośnie oczekiwań 
obywateli i nie tylko. Dlatego też 
uważam, że radni powinni zachęcać 
mieszkańców do udziału w party-
cypacji społecznej, a nie ją ograni-
czać. Działania aktywnych radnych 
i aktywnych mieszkańców będą się 
wzajemnie uzupełniać, a nie wyklu-
czać. 

nie uważa Pan, że sam pro-
ces realizacji zwycięskich za-
dań jest zbyt długi? Co z kolei 
przekłada się na niechęć czę-
ści społeczeństwa, przekona-
nej o małej efektywności Bo?

- Nie można generalizować i 
wrzucać wszystkich projektów do 
jednego worka. Oczywiście część 
zgłaszanych zadań z punktu wi-
dzenia mieszkańca może wy-
dawać się banalna w realizacji i 
faktycznie tak jest. Jednak  więk-
sza część tych projektów wyma-
ga przeprowadzenia skompliko-
wanych procedur przetargowych, 
projektowych, uzgodnień z gesto-
rami sieci itp. Samorząd nie może 
realizować tych zadań bez prze-
prowadzenia całej procedury ad-
ministracyjnej. Niekiedy zwycię-
skie zadania są niedoszacowa-
ne finansowo, co również może 
wydłużyć proces ich realizacji, a 
z drugiej strony często projekty 
te są rozszerzane o dodatkowe 
prace. Może być to uciążliwe, ale 
cierpliwość w tym przypadku się 
opłaca, bo warto trochę dłużej 
poczekać, aby później cieszyć się 

i korzystać ze zrealizowanego za-
dania.

Jak w takim razie poprawić 
jego atrakcyjność, aby zachę-
cić mieszkańców do głosowa-
nia?

- Na to nie ma prostej recep-
ty. Staramy się jednak korzystać 
z doświadczeń innych gmin w tym 
zakresie. Jak już wspomniałem, 
wprowadziliśmy wiele ułatwień w 
samym sposobie głosowania. Po-
nadto uprawnionymi do głosowa-
nia są mieszkańcy Świdnicy, którzy 
ukończyli 16. rok życia. Warto rów-
nież wspomnieć, że dzielnica z naj-
większą frekwencją dostaje bonus 
w postaci dodatkowych pieniędzy 
na realizację zwycięskiego zada-
nia. Promujemy BO w mediach lo-
kalnych i zachęcamy inicjatorów 
zgłaszających projekty do promo-
cji ich pomysłu. Wiele zależy jed-
nak od nas samych. Warto wziąć 
udział w głosowaniu i mieć wpływ 
na swoją najbliższą okolicę. Wie-
le dobrego udało się zrealizować 
dzięki budżetowi partycypacyjne-
mu. Tu za przykład mogę podać 
zrewitalizowany plac Drzymały czy 
chociażby plac przy ul. Wałowej, 
który już niedługo zostanie oddany 
do użytku. 

Co w takim razie trzeba zrobić, 
aby zgłosić projekt, który póź-
niej znajdzie się na liście do 
głosowania?

- Wnioski zgłosić może każdy 
mieszkaniec miasta, o ile znajdzie 
poparcie dla swojego pomysłu 

u przynajmniej 10 osób. Wypeł-
nia specjalny wniosek z zebrany-
mi podpisami, w którym opisuje 
swój pomysł, ocenia koszt jego 
realizacji oraz miejsce. Propozycje 
można zgłaszać do końca kwietnia 
tego roku. Później nastąpi ich we-
ryfikacja, a w czerwcu opubliko-
wana zostanie lista zweryfikowa-
nych pozytywnie inicjatyw. Samo 
głosowanie zaplanowaliśmy od 18 
do 30 czerwca. Wyniki ostateczne 
poznamy w lipcu.

Budżet obywatelski to nie je-
dyna forma, w jakiej władze 
Świdnicy zachęcają mieszkań-
ców do aktywności.

- Od 2014 roku realizowana jest 
w Świdnicy inicjatywa lokalna. Jej 
sednem jest nie tylko to, że miesz-
kańcy zgłaszają wnioski w sprawie 
konkretnych realizacji, ale biorą w 
nich także aktywny udział. Poza 
dobrym pomysłem grupa musi 
zaproponować wkład własny, nie-
zbędny do realizacji zgłoszonego 
projektu, niekoniecznie finanso-
wy. Może być on rzeczowy, bądź w 
formie prac społecznych. Wniosek 
może zgłosić nieformalna grupa 
mieszkańców, jak i organizacja 
pozarządowa. W ubiegłym roku 
dzięki środkom z budżetu inicja-
tywy lokalnej wykonano m.in. re-
mont nawierzchni chodnika przy 
pl. Drzymały 12, odnowiono dro-
gę pomiędzy ulicami Pułaskiego i 
Klasztorną. Dofinansowano rów-
nież Festiwal Kolorów, Wakacyjną 
Ligę Piłki Nożnej, a także Między-
pokoleniowy Piknik Żeglarski nad 
zalewem Witoszówka.
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Po raz kolejny miesz-
kańcy Świdnicy mogą 
zgłaszać wnioski o do-
finansowanie w ramach 
inicjatywy lokalnej. 
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Zakres działań w ramach tego 
przedsięwzięcia nie może wychodzić 
poza zadania gminy, a są nimi m.in.: bu-
dowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci 
wodociągowej, budynków oraz obiek-
tów architektury będących własnością 
gminy; działalność charytatywna; pod-
trzymywanie i upowszechnianie trady-
cji narodowej; pielęgnowanie polsko-
ści; działalność na rzecz mniejszości 
narodowych; promocja i organizacja 
wolontariatu; edukacja, oświata i wy-
chowanie; działalność w sferze kultury 
fizycznej i turystyki. Sednem realizacji 
inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że 
mieszkańcy zgłaszają wnioski w spra-
wie konkretnych realizacji, ale biorą w 
nich także aktywny udział. - Poza do-
brym pomysłem grupa musi zapropono-
wać wkład własny, niezbędny do realiza-
cji zgłoszonego projektu, niekoniecznie fi-
nansowy. Może być on rzeczowy, bądź w 
formie prac społecznych. Wniosek może 
zgłosić nieformalna grupa mieszkańców, 
jak i organizacja pozarządowa. - tłuma-
czy Krystian Werecki, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. aktywności obywatel-
skiej.

Miasto wspiera aktywnych mieszkańców

W ubiegłym roku dzięki środ-
kom z budżetu inicjatywy lokalnej 
wykonano m.in. remont nawierzchni 
chodnika przy pl. Drzymały 12, od-
nowiono drogę pomiędzy ulicami 
Pułaskiego i Klasztorną.  Dofinan-
sowano również Festiwal Kolorów, 
Wakacyjną Ligę Piłki Nożnej, a także 
Międzypokoleniowy Piknik Żeglar-
ski nad zalewem Witoszówka. 

- Chcemy, aby mieszkańcy mieli 
jak największy wpływ na miasto, dla-
tego zachęcamy do składania wnio-
sków w ramach inicjatywy lokalnej. 
To doskonała okazja dla aktywnych 
ludzi z pomysłem na jego realizację. 

Takie działania integrują lokalną spo-
łeczność i budują więzi międzyludzkie 
– mówi Beata moskal-słaniewska, 
prezydent Świdnicy.

Aby móc skorzystać z dofinanso-
wania w ramach inicjatywy lokalnej, 
wystarczy tylko wypełnić odpowiedni 
wniosek (projekt wniosku w załączni-
ku) i dostarczyć go w formie pisem-
nej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
lub w formie elektronicznej na adres 
k.werecki@um.swidnica.pl, przy czym 
wniosek ten musi być opatrzony bez-
piecznym podpisem elektronicznym. 
Do projektu składanego przez grupę 
inicjatywną należy dołączyć m.in. listę 

osób wchodzących w skład grupy, w 
imieniu której wniosek jest składany.

Dalszą analizą wniosków pod 
względem formalnym zajmą się urzęd-
nicy. Następnie będą one oceniane 
zgodnie z kryteriami oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej. Te, które uzy-
skają największą liczbę punktów zosta-
ną skierowane do realizacji. Szczegó-
łowych informacji odnośnie projektu 
udziela Krystian Werecki, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. aktywności obywatel-
skiej, w pok. 115 Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy oraz pod nr tel. 74/856 29 64.

Oprac.
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Poznajcie przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego nr 6

Pszczółki
Nauczyciel: Lidia BojnowskaJan Bojnowski, Anita Domaszczyńska, Jakub Koźbiał, Ania Szczepek, Szymon Wójtowicz, Janusz Frycz, Hania Zielińska, Martynka Kalińska, Hania Zagrodnik, Amelka Szymczyk, Martynka Widła, Wiktoria Żelazna, Amelka Lewandowska, Lena Klich, Krystian Kafel, Adrian Janowiec, Julia Szwarc, Fabian Kuchciak, Franiu Kiriakidis, Alek Chludziński, Borys Święcicki

Biedronki
Nauczyciel: Małgorzata DomareckaMichał Baranowski, Beatka Bryndza, Oliwia Buchowska, Jakub Całka, Zofia Chroniowska, Dominik Dubecki, Maksymilian Gąszowski, Julia Górniak, Kacper Jasiak, Alicja Kokoszka, Michał Ligierko, Marcin Lisowski, Lena Mizura, Aleksandra Nawrocka, Filip Pawlak, Igor Przyborowski, Anna Rupnowska, Anna Taranenko, Eliza Uczkuronic, Julia Wrona, Blanka Zimmermann

Sówki
Nauczyciel: Elżbieta DomagałaFranciszek Bielański – Mularz, Adrian Bukartyk, Igor Bukartyk, Michał Chlewicki, Dawid Chorągwicki, Gracjan Czykieta, Krystian Firlej, Wiktor Muzyka, Weronika Oczkowicz, Sebastian Pacześ, Filip Paliński, Amelia Rokicka, Wiktoria Maria Staszczyszyn, Maja Zdanowicz, Anna Zuzanna Zięba, Julia Zięba, Oskar Zdanowicz
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Misiaki
Nauczyciele: Barbara Ziębicka, pomoc 

nauczyciela Natalia Brańka
Zuzanna Białek, Fabian Bzowy, Krystian Dąbrowski, Antoni Gajos, Alicja Grzebielska, Milena Jarema, Wiktor Jarych,  Nikola Kaniak, Artur Krakowiński, Antonina Krasowska, Natan Mądry, Emilia Nitkiewicz, Michalina Pawlak, Maja Rybka, Antoni Węglarz, Ignaś 

Bojnowski

Smerfy
Nauczyciel: Paulina Ungurian- ZarembaAdam Bajorek, Julia Charytanowicz, Kamil Chludziński, Amelia Denes, Maja Frajkur-Gesing, Juliusz Gąszowski, Anna Hołyńska, Igor Jarema, Antoni Jarych, Julia Jaworska, Ilona Koczkodon, Kacper Kujacz, Mikołaj Morawski, Amelia Nitkiewicz, Hanna Ostafińska, Liliana Przestrzelska, Marcin Skiba, Jakub Szumilas, Wiktor Uczkuronic, Maciej Wysocki

MotylkiNauczyciele: Matylda Narkiewicz, pomoc nauczyciela Katarzyna NitkiewiczAmelia Badowska, Maksymilian Brzezina, Antonina Cebo, Amelia Fraskur-Gesing, Jakub Kośnik, Fabian Kruczek, Anastazja Kulczyńska, Maja Kusa, Martyna Mazur, Adrian Strączek, Sara Tomaszek, Aleksander Zając, Olivia Zielińska
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W ramach obchodów świąt majo-
wych Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Cypriana Kamila Norwida w 
Świdnicy organizuje aż dwie gry – 
konkursy, w których można wygrać 
atrakcyjne nagrody. 
mAXigra „zdobądź flagę” to pro-
pozycja dla uczniów klas 5 i 6 szkół 

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KsiąŻKA
autor: Jo nesbø

tytuł: Pierwszy śnieg

AUdioBooK
czyta: mariusz Bonaszewski

czas: 17 godz. 40 min

FiLm
reżyseria: Thomas Alfredson

gatunek: kryminał

Jest listopad, w Oslo właśnie 
spadł pierwszy śnieg. Birte 

Becker po powrocie z pracy 
do domu chwali syna i męża 

za ulepienie bałwana w 
ogrodzie. Nie jest on jednak 
ich dziełem. Stają przy oknie 

- i widzą, że bałwan jest 
skierowany twarzą w stronę 

domu. Patrzy wprost na nich. 
W tym samym czasie 
komisarz Harry Hole 

otrzymuje anonimowy 
list podpisany „Bałwan“. 

Zaczyna dostrzegać 
wspólne cechy dawnych, 
niewyjaśnionych spraw. 
Okazuje się, że wraz z 

pierwszymi oznakami zimy 
do gazet trafia informacja 

o nowym morderstwie. 
Ofiara jest zawsze zamężną 
kobietą, a jednocześnie w 
pobliżu miejsca zbrodni 

pojawia się bałwan. 
Wszystko wskazuje na to, 

że po Oslo i okolicach znów 
krąży seryjny zabójca.

Zdobądź flagę! Wygraj nagrody

Klasycznie czy nowocześnie?  

Kolejne spotkanie z grami planszowymi już za nami

Pasjonują Cię gry i do-
bra zabawa? A może po 
prostu lubisz wyzwania? 
Ta propozycja jest idealna 
dla Ciebie. 

podstawowych (zespół trzyosobowy), 
a ALE HisToRiA – gra quizowa – dla 
uczniów klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych 
(zespół dwuosobowy). Konkursy mają 
na celu: kształtowanie szacunku dla 
własnego państwa oraz poczucia 
tożsamości; rozwijanie zainteresowań 
symbolami narodowymi; kształtowa-
nie postaw patriotycznych.
do mAXigry „zdobądź flagę“ pla-
cówka może zgłosić jedną druży-
nę trzyosobową –  składającą się z 
uczniów klas 5 i 6 uczęszczających 
do świdnickich Szkół Podstawo-
wych. Gra odbędzie się 26 kwiet-
nia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy o godzinie 

10.00, stanowić będzie formę zaba-
wy (dużą grę planszową).
do ALE HisToRiA – gry quizowej 
placówka może zgłosić jedną dru-
żynę dwuosobową –  składającą się 
z uczniów klas 2 i 3 gimnazjalnych 
z gminy Świdnica. Gra odbędzie się 
10 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Świdnicy o godzinie 
10.00, stanowić będzie formę zaba-
wy (dużą grę planszową).
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są 
do 20 kwietnia 2018 na adres stro-
nawww@mbp.swidnica.pl
Regulamin oraz karta zgłoszenia 
drużyny dostępne na stronie mbp.
swidnica.pl. 

Kto z nas nie zna wierszyka Jana 
Brzechwy o robaczku, który 
miał już dość jabłek „Entliczek-
pentliczek”?

W tym tygodniu polecamy 
robaczkowe książeczki: 

Jan Brzechwa 
– „Entliczek-pentliczek. 

Na straganie” 
Eric Carle 

– „Bardzo głodna gąsienica”
Hector Dexet – „Oto jest ogród” 

Jan Brzechwa 
– „Klasyka polska dla dzieci”

susan Hood 
– „Jak zielona gąsienica stała się 

kolorowym motylem”
„Opowieść z niespodzianką. 

Motylek”
 

do wspólnej zabawy potrzebujemy: 
sztywną kartkę czerwonego koloru 

oraz kartki:  
- zieloną „na listek” 

- brązową „na ogonek”
A także pisak do namalowania 

minek robaczka ;) 
Do dzieła!

W sobotę 24 marca w ramach 
kolejnego spotkania z 
planszówkami w ramach klubu 
„Kostka” w gronie rodzinnym 
oraz z nowymi znajomymi, 
przeprowadzono wiele 
ciekawych i emocjonujących 
rozgrywek.
Zagrano w kilka nowych 
wydawnictw, które ostatnio 
wzbogaciły kolekcję gier 
planszowych biblioteki, między 
innymi: Kanagawa, Istanbuł. 
Gra kościana, Red 7, Kalaha / 
Mankala.
Emocji nie brakowało. Kolejne 
spotkanie zaplanowano na 21 
kwietnia.fo
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Świdnicki wehikuł czasu

Mały Ignaś potrzebuje pomocy

Czeski artysta czaruje świdniczan

Zapraszamy na Nasz 
nowy cykl. Będziemy 
zabierać Państwa w po-
dróż w czasie po Świdni-
cy. Naszą wycieczkę za-
czynamy od wszystkim 
dobrze znanego budyn-
ku na placu Grunwaldz-
kim, Klubu Bolko. 

1. Borg mcEnroe. między odwa-
gą a szaleństwem (2017)

  gatunek:Dramat,Sportowy
  reżyser:Janus Metz
2.  Belfer. sezon 2 (2017)
  gatunek:Kryminał
   reżyser:Krzysztof Łukaszewi-
cz,Maciej Bochniak

3. Botoks (2018)
  gatunek:Thriller
  reżyser:Patryk Vega
4. Thor: Ragnarok (2017)
  gatunek:Fantasy,Przygodowy
  reżyser:Taika Waititi
5.   Wind River. na przeklętej 

ziemi (2017)
  gatunek:Thriller
  reżyser:Taylor Sheridan
6. Tylko dla odważnych (2017)
  gatunek:Biograficzny,Dramat
  reżyser:Joseph Kosinski
7.   złe mamuśki 2: Jak prze-

trwać swięta (2017)
  gatunek:Komedia
  reżyser:Jon Lucas,Scott Moore
8. Tarapaty (2017)
  gatunek:Familijny
  reżyser:Marta Karwowska
9. Pomiędzy nami góry (2017)
  gatunek:Dramat
  reżyser:Hany Abu-Assad
10. Ach śpij kochanie (2017)
  gatunek:Kryminał
  reżyser:Krzysztof Lang

FILMY DVD - TOP 10

24 września 2016 roku to data, któ-
ra całkowicie odmieniła życie chłopca 
i rodziców. Chłopiec obudził się z nie-
dowładem ręki, nie mógł nią ruszać. 
Wizyty u lekarzy, pobyt we wrocław-
skim szpitalu, kolejne badania m.in. 
tomograf i rezonans wykazały zapa-
lenie rdzenia kręgowego na odcinku 
oraz splotu barokowego. ignacy przez 
ponad trzy tygodnie miał podawane 
przeróżne leki, które pomogły wyco-
fać zapalenie z rdzenia kręgowego. Po 
tym czasie zamiast do domu, rodzice 
pojechali z chłopcem na turnus reha-
bilitacyjny, który trwał 6 tygodni. Tam 
pod okiem rehabilitantów ignaś dziel-
nie ćwiczył, aby choć trochę rozruszać 
swoją rączkę. Kontrolny rezonans wy-
kazał niemal całkowitą  regresję zmian 

W XIX wieku, w okresie po-
wstawania w Europie browarów 
przemysłowych, również w Świd-
nicy postanowiono wybudo-
wać nowoczesny browar. “Brau-

-Commune” wzniesiono z funduszy 
karczmarzy świdnickich w 1871 roku 
pomiędzy placem Grunwaldzkim i 
ulicą Budowlaną. Posiadał on salę 
restauracyjną (obecnie pomiesz-
czenia Klubu “Bolko”) oraz ogródek 

to uproszczono elewację. Po woj-
nie m.in. Klub “ Handlowiec”*.

Zdjęcia archiwalne 
są udostępniane dzięki portalowi 

www.mojemiasto.swidnica.pl
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5-letni Ignaś zmaga się z niedowładem ręki. Chło-
piec może ją jedynie nieznacznie podnieść i lekko po-
ruszyć dłonią. Potrzebuje długotrwałej rehabilitacji, 
na którą rodzicom brakuje środków finansowych. Ma-
łemu świdniczaninowi można pomóc, biorąc udział w 
warsztatach sensoplastycznych organizowanych w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy 26 kwiet-
nia o godzinie 16.30.

zapalnych. Od tego dnia minęło prawie 
półtora roku. Udało się uzyskać popra-
wę funkcji lewej dłoni, jednak uszko-
dzone nerwy i znaczne ubytki mięśni 
nie pozwalają do dziś na to, aby igna-
cy podniósł rękę do góry. - Cały czas 
szukamy nowych rozwiązań. W stycz-
niu tego roku kupiliśmy elektrostymula-
tor,. Przez codzienną stymulację mięśni, 
która trwa 20 minut, oraz 90 minutową 
stymulację uszkodzonych nerwów pra-
gniemy uzyskać wymarzoną poprawę 
funkcji ręki. W związku z tym, raz w mie-
siącu musimy stawić się w Poznaniu u 
pani doktor, która bada postępy Przez 
półtora roku zaliczyliśmy trzy dwutygo-
dniowe turnusy rehabilitacyjne, jeden 
miesięczny i trzy tygodniowe pobyty w 
sanatorium. Kolejny turnus czeka nas w 

maju tego roku, następny w październiku 
i dalej w styczniu 2019. Wtedy to jesteśmy 
zapisani na intensywny, dwutygodniowy 
turnus w Bydgoszczy. Na niego między 
innymi zbieramy fundusze. Koszt dwuty-
godniowego pobytu mamy z dzieckiem 
to prawie 6 tys. zł – mówi mama ignace-
go, Anna Buczma.

Oprac. Ak

W piątek 6 marca w muzeum 
dawnego Kupiectwa otwarto 
wystawę obrazów czeskiego ar-
tysty Jaroslava Šolca z Polic nad 
metuji, naszego partnerskiego 
miasta. stąd też obecność sta-
rostki idy Jenkovej. Wystawa po-
trwa do 6 maja 2018 roku. Wstęp 
wolny.

  Jaroslav Šolc urodził się 6 
sierpnia 1958 r. Malować zaczął w 
1991 r. Jest samoukiem i za swoich 
jedynych mentorów uważa swo-
ją matkę i siostrę Věrę Pfeiferovą, 
które obserwował, gdy malowały.

Wystawiał swoje prace w ra-
mach kilku wystaw kolektywnych w 
Nachodzie. Na koncie ma również 
jedną wspólną wystawę z siostrą w 
Boguszowie-Gorcach.

Rokrocznie od 2000 r. organizu-
je w Policy nad Metują w czasie, gdy 
w mieście tradycyjnie gości weso-
łe miasteczko, wystawę „Obrazy w 
plenerze”. Nazwa wywodzi się od 
zwyczaju artysty wystawiać część 
obrazów w ogródku przed galerią. 
Początkowo na wystawach ukazy-
wały się wyłącznie dzieła Jaroslava 
Šolca i Věry Pfeiferrovej. W ostat-

nich latach już jednak Šolc nie 
unika współpracy z innymi regio-
nalnymi artystami.

Ak 

piwny (w tym miejscu obecnie sklep 
“Jonatan”). Do browaru należał rów-
nież budynek przy ulicy Budowlanej 
3. Browar ten zakończył produkcję 
w 1920 roku. Kilkakrotnie przebudo-
wywany: m.in. w latach 20-30, kiedy 
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Najlepsze zostawia się na koniec 
– przyglądając się programowi Okiem 
Młodych można śmiało potwierdzić to 
stwierdzenie. Każda doba pięciodnio-
wego Festiwalu jest przepełniona zna-
komitymi selekcjami filmowymi, jednak 
niedzielne spotkanie z najbardziej roz-
poznawalnym polskim reportażystą, ma-

11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych ‘Okiem Młodych’ w Świdnicy

Już za tydzień w Świdnicy rusza wielkie święto kina!
Tegoroczna edycja świdnickiego święta kina doku-

mentalnego pod nazwą „Okiem Młodych” dotyczyć 
będzie tematu: Inni. Dobór filmów zgromadzonych 
w programie będzie udowadniał, że różne nie musi 
znaczyć złe, ale jest równie piękne, co fascynujące. 
Wśród gości imprezy znajdą się m. in. Mariusz Szczy-
gieł i Anna Zamecka.

riuszem szczygłem, szczególnie przy-
kuwa wzrok. Komu z nas podczas lektur 
jego książek nie przychodziły do głowy 
wątpliwości czy pytania? Spotkanie w 
ramach Okiem Młodych będzie jedyną 
okazją do ich zadania! Idąc tropem gości, 
reżyserka Anna zamecka pojawi się w 
podwójnej roli: jurorki konkursowej oraz 

twórcy. Publiczność zobaczy wyreżyse-
rowaną przez nią „Komunię”, uznaną za 
najlepszy dokument roku 2017 w Polsce, 
ale i w Europie. Po seansie będzie można 
porozmawiać z autorką o skomplikowa-
nym procesie produkcji filmowej i relacji 
z bohaterami obrazu dokumentalnego 
– spotkanie poprowadzi dziennikarka fil-
mowa Anna Bielak

Jakie tytuły z programu „Okiem Mło-
dych” trzeba zanotować w kalendarzu? 
Oczywistym wyborem powinien być 
film otwarcia, czyli „obcy w raju” Guido 
Hendrikxa. Reżyser nie boi się podjęcia 
trudnego tematu zależności między imi-
grantami a nauczycielem, który uczy ich 
jak wygląda proces asymilacji na Starym 
Kontynencie. O ciężkim losie prześla-
dowanych, walczących o swoje prawa 
Afroamerykanów w USA, opowiada w 
dokumencie „nie jestem Twoim murzy-
nem” Raoul Peck. Film zyskał światową 
sławę, otrzymując nominację do Oscara. 
Z dwoma filmami do Świdnicy przyjedzie 
Grzegorz Brzozowski – będzie to „obcy 
na mojej kanapie”, dokumentalna ko-
media o wielkim mieście, opowiadana z 
perspektywy wesołych couchsurferów, 
którzy w głębi serca poszukują ucieczki 
od samotności. Reżyser mocno koncen-
truje się na sferze emocjonalnej człowie-
ka również w „dzisiaj w Warszawie, jutro 
gdzieś w świecie”, mówiącej o przekleń-
stwach i błogosławieństwach zjedno-
czonej Europy. Absolutnym must-see jest 
wyreżyserowany przez Yanna Arthusa-
-Bertranda głośny film „Człowiek”. Twór-
ca zebrał przepiękne historie zwykłych 
ludzi z różnych kultur, pełne miłości i ra-
dości przeplatających się ze smutkiem 
czy nienawiścią. Niezwykłe wywiady 
skłaniają widza do filmowej refleksji nad 
sensem życia, na długo nie pozwalając 
mu o nich zapomnieć. Nie lada gratka 
czeka na fanów podglądania zdarzeń od 
kuchni – w „Festiwalu” kamera przyglą-
da się próbom przed festiwalem muzyki 
klasycznej, przygotowaniom ekipy, zo-
stawiając scenę daleko w tle. Dla twór-

ców, Anny Gawlity i Tomasza Wolskiego, 
najważniejszy był człowiek widziany jako 
część festiwalowego mikrokosmosu.

Filarem Okiem Młodych są przede 
wszystkim filmy konkursowe twórców 
do 30. roku życia (w Konkursie Głównym) 
oraz 21. roku życia (Konkurs Młodzieżo-
wy). Reprezentacja młodych reżyserów 
odwiedzi Świdnicę, by po seansie spo-
tkać się z publicznością i porozmawiać o 
wrażeniach. Dla tych filmowców festiwa-
le to jedna z pierwszych możliwości za-
prezentowania swoich produkcji – dlate-
go bardzo cenią sobie kontakt z widzami. 
Świdniczanie pamiętają wizyty autorów 
podczas „Okiem Młodych”, a oni sami 
lubią wracać: w tym roku w roli jurora zo-
baczymy laureata Grand Prix z ubiegłe-
go roku, Jakuba Radeja, a jako gościa z 
nowym „dorosłym” filmem, wspomnia-
nego Brzozowskiego, laureata nagrody 
festiwalu z 2012 r.

Jakie nowości przygotowali orga-
nizatorzy świdnickiej uczty dokumen-
talnej? Szczególną uwagę zwracamy 
na wernisaż wystawy fotografii Krzyś-
ka orłowskiego pod nazwą ‘End of 
the Road’. Artysta w swoich pracach 
przedstawia różne wymiary inności, 
prezentując je w intrygujący sposób – 
podczas spotkania będzie można spy-
tać go o sposób pracy, metody uwiecz-
niania momentów w obiektywie. Tym, 
którzy wspomnienia zbierają poprzez 
doświadczanie, proponujemy Żywą Bi-
bliotekę, czyli rozmowy z ludźmi-książ-
kami, reprezentującymi różne grupy 
społeczne, często nieakceptowanych 
społecznie. Świdniczan bez wątpienia 
zainteresuje wykład pod tytułem „Jak 
daleko sięga prawda kina dokumen-
talnego?” o historii filmu Krzysztofa 
Kieślowskiego „Nie wiem” dotyczące-
go dyrektora nieistniejących już Dol-
nośląskich Zakładów Białoskórniczych 
‘Renifer’.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny, polecamy stworzenie filmo-
wego planu na cały tydzień!

PROGRAM FESTIWALU
18.04�środa

18:00-20:30 Otwarcie: “Obcy w raju”, reż. Guido Hendrikx + debata “Obcy a 
sprawa polska” z udziałem prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, Toma-
sza Bilickiego, Macieja Mandelta, Natalii Nikolskiej (prowadzenie: Michał 
Syska)

19.04 czwartek
09:00-15:00 Żywa Biblioteka w Świdnicy (dla szkół) + Pokaz dla szkół “Obcy 
na mojej kanapie”, reż. Grzegorz Brzozowski
17:00 - 19:00 Żywa Biblioteka w Świdnicy
18:00-19:45 Konkurs Młodzieżowy (“Trzy pytania”, reż. A. Paprota; “Lubi, nie 
lubi”, reż. J. Polkowska; “Droga do Mekki”, reż. K. Puchalski; “Pan Czesław”, 
reż. D. Szwagrzak; “nilufar”, reż. A. Morek; “Vegeta”, reż. J. Kozera) + Spotka-
nie (prowadzenie: Lech Moliński) 
20:00 - 22:00 “Dzisiaj w Warszawie, jutro gdzieś w świecie”; “Obcy na mojej 
kanapie”, reż. Grzegorz Brzozowski + spotkanie (prowadzenie: Anna Bielak)

20.04 piątek
12:30-14:30 Sekcja “Młodzi Duchem”: “Człowiek”, reż. Yann Arthus-Ber-
trand (prelekcja: Lech Moliński)
17:00 - 18:00 Wernisaż wystawy fotografii Krzyśka Orłowskiego “End of the 
Road” (kurator: Janusz Dąbkiewicz) GALERIA FOTOGRAFII
18:00 - 20:15 Wręczenie nagród w Konkursie Młodzieżowym + Blok I: Kon-
kurs Główny (“Wycinka”, reż. Z. Grajcewicz; “Nudar”, reż. R. Beiruty; “Kwiat 
tysiąca barw”, reż. K.V. Guadarrama; “Jak zostać papieżem”, reż. J. Mytnik) + 
spotkanie (prowadzenie: Lech Moliński)
20:30 - 22:30 “Komunia”, reż. Anna Zamecka + spotkanie (prowadzenie: Jan 
Pelczar)

21.04�sobota
10:00-11:30 Wręczenie nagród w Areszcie Śledczym (prowadzenie: Lech 
Moliński)
12:00 - 13:30 Debata: “Inny niż wszystkie? O odrębności polskiego filmu 
dokumentalnego”. Prowadzenie: Anna Bielak: goście: Karol Piekarczyk, 
Piotr Pławuszewski, Petr Vlček, Tomasz Wolski, Anna Zamecka GALERIA 
FOTOGRAFII
14:00 - 15:30 „Jak daleko sięga prawda kina dokumentalnego? - wokół 
„Nie wiem” Krzysztofa Kieślowskiego (prowadzenie: Urszula Tes) GALERIA 
FOTOGRAFII
14:30 - 15:45 WRO on Tour #17 – projekcja & dyskusja (opracowanie: Mag-
dalena Kreis)
15:30 - 16:30 Spotkanie z Krzyśkiem Orłowskim (prowadzenie: Maciek 
Przestalski) GALERIA FOTOGRAFII
16:00-18:15 Blok II: Konkurs Główny (“The Good Education”, reż. G. Yu; “Ata-
man”, reż. S. Karabaeva; “Tort”, reż. M. Goździk; “Między nami”, reż. M. Miller) 
+ spotkanie (prowadzenie: Lech Moliński)
18:30-20:45 Blok III: Konkurs Główny (“Świat Marysi”, reż. K. E. Żak; “Klimat i 
wanilia”, reż. B. Kowalczyk; “Pierwszy owoc”, reż. A. Abou-Hilal; “Spielfeld”, 
reż. K. Schranz; “Berta”, reż. J. Dommer) + spotkanie (prowadzenie: Lech 
Moliński)
21:00 “Desert Coffee”, reż. Mikael Lypinski + spotkanie (prowadzenie: Anna 
Bielak)

22.04 niedziela
11:00-12:00 Spotkanie z Mariuszem Szczygłem (prowadzenie: Jan Pelczar)
12:30 -14:50 “Bałagan”, reż. Andres Veiel + spotkanie z operatorem filmu 
Hansem Rombachem (prowadzenie: Jan Kozub)
15:00 - 17:00 “Nie jestem Twoim murzynem”, reż. Raoul Peck (prelekcja: 
Lech Moliński)
17:30 -20:00 Wręczenie nagród + “Festiwal”, reż. Tomasz Wolski, Anna 
Gawlita + spotkanie z twórcami (prowadzenie: Lech Moliński)
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ŚWIDNICA KULTURALNIE

14 kwietnia
Przygody zefirka

To interaktywny spektakl mu-
zyczno-taneczny o tematy-
ce ekologicznej dla dzieci 
w wieku 4-12 lat w wykonaniu Teatru 
Ruchu.
Niesforne rodzeństwo: Zefirek, Kro-
pelka i Płomyczek - dzieci Pani Zie-
mi, w spektaklu przybierają ludzką 
formę – wyraziste charaktery boha-
terów podkreślone są choreografią i 
zabawnymi piosenkami śpiewanymi 
na żywo. Kłócąc się ze sobą o pierw-
szeństwo, Żywiołki wprowadzają na 
Ziemi pogodowy zamęt i zaburzają 
panującą tam równowagę. To dzie-
ci ostatecznie uczą naszych boha-
terów tego, że każdy wspólny cel 
wymaga współpracy i szacunku dla 
drugiej osoby, że to, co odróżnia 
nas od innych, często nie jest naszą 
wadą, ale największą wartością, a 
różnorodność stanowi o bogactwie 
naszej Planety. Spektakl jest inte-
raktywny, co oznacza, że dzieci bio-
rą czynny udział w rozwiązywaniu 
problemów bohaterów, pomagając 
im znaleźć właściwe rozwiązanie 
konfliktów. Całemu wydarzeniu to-
warzyszy mnóstwo śmiechu, bo bo-
haterowie to wyjątkowo zabawne i 
charakterne postaci! Dowiadujemy 
się również, że możemy pomóc Na-
turze poprzez… ekologiczne działa-
nia!
dramaturgia i Reżyseria:  Juliusz 
Chrząstowski
Ruch sceniczny: Tomasz Dajewski
Aranżacje muzyczne: Dariusz Jaros
scenografia: Robert Kukla
obsada:  zofia dziadura, Czesława 
Greś, Krystyna Kowalonek, Angeli-
ka Jaśkiewicz, Bożena Kuźma, ma-
riola mackiewicz, Halina szymań-
ska, Teresa Wagilewicz, zbigniew 
Curyl, Krzysztof Frączek, Jacek 
iwancz, Robert Kaśków, Krzysztof 
Paruch, Tadeusz szarwaryn, Adam 
szmajduch ze specjalnym udzia-
łem: madzi szymańskiej i MAŻORE-
TEK PRIMA ŚWIDNICA
14 kwietnia, godz. 19.30, teatr, bile-
ty w cenie 10 zł  do nabycia w se-
kretariacie Świdnickiego ośrodka 
Kultury – Rynek 43, boczne wejście 
(pn.-pt. godz. 8.00–16.00), Gale-
rii Fotografii, Rynek 44 (w godzi-
nach otwarcia galerii: wt.-pt. godz. 

14.00–18.00, sob. 12.00–16.00) oraz 
na godzinę przed koncertem/
spektaklem w miejscu wydarzenia. 
można je kupić także za pośrednic-
twem strony bilety.sok.com.pl 

19 kwietnia
Lekcje sztuki: Wszystko ma 
się zgadzać (wykład Kariny 

marusińskiej)
Food Think Tank to fachowcy z 
wielu obszarów nauki i sztuki, m. 
in. kucharze, bariści, artyści, rze-
mieślnicy, muzycy, architekci, ku-
ratorzy i krytycy, antropolodzy, rol-
nicy, informatycy, prawnicy, che-
micy. Skupieni wokół wspólnego 
procesu edukacji i rozwoju, two-
rzą nową wizję kulinariów. Reali-

zowane przez nich projekty mają 
charakter eksperymentu. Podczas 
spotkania Karina marusińska opo-
wie, jak przebiega komunikacja w 
tak dużej grupie indywidualności i 
jakie są tego efekty.
Karina marusińska to artystka in-
terdyscyplinarna, dydaktyk, ani-
matorka społeczno-kulturalna. 
Współtworzyła grupę projektową 
Wzorowo. Należy do kolektywu 
Food Think Tank i grupy performer-
skiej Łuhuu! Adiunkt w II Pracowni 
Projektowania Ceramiki Użytkowej 
na wrocławskiej ASP. Stypendyst-
ka Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, 
Marszałka Województwa Łódzkie-
go, Prezydenta Wrocławia. Laure-
atka licznych nagród (m. in. „Talent 
Trójki” Polskiego Radia, „Warto” 
Gazety Wyborczej, „Make me!” 
Łódź Design, Przeglądu Sztuki 
„Survival 14”, Nagrody Rektora ASP 
Wrocław), rezydentka (Francja, 
Chiny, Słowacja, Austria, Wielka 
Brytania).
Projekt Fundacji Ładne Historie jest 
współfinansowany przez miasto 
Świdnica i Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy. Współorganizatorem jest 
Świdnicki Ośrodek Kultury.
19 kwietnia, godz. 18.00, Galeria Fo-
tografii, wstęp wolny

24 kwietnia
Świdnicka Środa Literacka – 

mariola mackiewicz i Bożena Pytel
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 
24 kwietnia (od red. wyjątkowo we 
wtorek) na spotkanie w ramach 
Świdnickiej Środy Literackiej z 
dwiema świdniczankami – mariolą 
mackiewicz, nauczycielką j. polskie-
go w II LO, literatką, aktorką świdnic-
kiej „Alchemii teatralnej” oraz Boże-
ną Pytel – fotografką i animatorką 
kultury, żoną biskupa diecezji wro-
cławskiej Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego. Obie panie są laureat-
kami nagrody specjalnej prezydent 
Świdnicy za stworzenie wyjątkowej 
publikacji.
„Koniec świata zapachów, czyli prze-
wrotna historia z węchem w roli głów-
nej” to książka niebanalna edytorsko 
(wysmakowane fotografie), zajmują-
ca od początku do końca, głęboka, 
humanistyczna, rzec by można sen-
sualistyczna, to niczym mgnienie z 
zaświatów osnute mgłą zapachów 
unoszących się długo jeszcze po 
jej zamknięciu. Mamy w niej do czy-
nienia z feerią opisanych skojarzeń, 
ale w tym wszystkim jawi się jakaś 
dyscyplina, porządek. To me-
todyczne opisy wszystkiego, 
czego autorka dotknęła, co zo-
baczyła, usłyszała, co przeży-
ła, doświadczyła, przeczytała, 
podane językiem barwnym i 
ekspresyjnym. Ten magiczny 
świat bohaterki utworu wy-
kreowany został poprzez na-
kładanie się różnorodnych ży-
ciowych światów, przy tym to 
świat piękny, ale też ułomny, 
skażony nadmiarem, zacząt-
kiem katastrofy… Te opowie-
ści, niczym schulzowska pro-
za poetycka, nacechowane 
są rozbudowaną metafory-
ką, licznymi środkami styli-
stycznymi, rytmizacją toku 
wypowiedzi, mitologizacją 
rzeczywistości… Publikacja 
ta poruszy zapewne zarów-
no starszych, jak i młodych 
czytelników, gdyż jest to nie 
tylko książka o „dziwnej cho-
robie-niechorobie”, to rów-
nież lekcja historii o „zabu-
żańskim edenie”, choć nieco 
wyimaginowana, a jedno-

cześnie opowieść o wrażliwości, mło-
dzieńczych przeżyciach, marzeniach i 
fascynacjach, historia o inności, także 
tolerancji. 
24 kwietnia, godz. 18.00, Galeria Fo-
tografii, wstęp wolny

25 kwietnia
Wieczory z kinem rosyjskim: 
złodziej samochodów (1966)

Tym razem w ramach „Wieczorów 
z kinem rosyjskim” zobaczymy film 
z 1966 r. „Złodziej samochodów” w 
reżyserii Eldara Riazanowa. 
To uwspółcześniona wersja historii 
o Robin Hoodzie. Główny bohater - 
Jurij Dietoczkin jest skromnym i su-
miennym agentem ubezpieczenio-
wym. Ten poczciwy człowiek, który 
w wolnych chwilach występuje w 
teatrze amatorskim, nie potrafiąc 
znieść nieuczciwości, sam kradnie 
samochody różnego rodzaju kombi-
natorom, a pieniądze przeznacza na 
szczytne cele. Tymczasem złodzie-
ja aut szuka milicjant, który razem z 
Dietoczkinem gra w teatrze…
25 kwietnia, godz. 18.00, Galeria Fo-
tografii, wstęp wolny
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Rada Seniorów reprezentować 
interesy i potrzeby starszych miesz-
kańców w kontekście współpracy z 
władzami samorządowymi. Jej rolą 
jest także formułowanie opinii doty-
czących strategicznych i bieżących 
planów rozwoju gminy. Rada ma 
charakter konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny. Jej członkami mogą 
być osoby, które ukończyły 60. rok 
życia i są mieszkańcami Świdnicy. 

Koncertowo podsumowali kadencję
Reprezentują interesy starszych mieszkańców Świd-

nicy i doradzają władzom Świdnicy w kwestii polityki 
senioralnej. Rada Seniorów, która działa w Świdnicy od 
2014 roku, na zakończenie kadencji wyjechała do Wro-
cławia na koncert.

Rada Seniorów prowadzi dyżury jej 
członków, w każdy czwartek w go-
dzinach 10.00 – 12.00, przy ul. Dłu-
giej 33 (Centrum Organizacji Poza-
rządowych).

Radę Seniorów tworzą: Tade-
usz Bortnik, Kazimierz deptuła, 
zofia denysiewicz, Jan Grusiecki, 
Krystyna ilnicka, maria iwanic-
ka, Krystyna Jakimczyk, marian 
Janaszek, Gabriela Kaczkowska, 

Długa 33 – miejsce spotkań i integracji 
Organizacje zajmujące się pomocą i integracją spo-

łeczną, stowarzyszenia kombatanckie, Młodzieżowa 
Rada Miasta Świdnica czy kluby sportowe to tylko część 
z instytucji, które można znaleźć pod jednym adre-
sem. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Długiej 33 w Świdnicy to miejsce spotkań se-
tek mieszkańców naszego miasta. Tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie, niezależnie od wieku czy zainteresowań. 
Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki!

Pracownicy Centrum od lewej: natalia Gle-
ba, Henryk Greś, Patrycja Piotrowska, Boże-
na deptuła, magdalena okniańska - kierow-
nik,  Beata Lenart, Katarzyna Hałak - Koch

Fo
to

 W
. B

ąk
ie

w
ic

z

Ryszard Kielar, marian Kowalik, 
Janusz Lipiński, Lucyna malinow-
ska, Władysława Pawelec, Lucy-

na Piątkowska, Teresa słupianek, 
marian Wilczyński. 

Ak

W Naszym mieście funkcjonuje 
ponad 100 organizacji pozarządo-
wych, które działają w wielu sferach 
życia codziennego. Dzięki Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Długiej 33, świdni-
czanie mają możliwość czynnego 
uczestnictwa w projektach realizo-
wanych przez wyspecjalizowane 
stowarzyszenia, fundacje i kluby. 
Ogólnodostępna sala konferencyj-
na z zapleczem kuchennym, sale 

szkoleniowe, biura, szeroko roz-
winięte zaplecze sanitarne, winda 
to udogodnienia o których kiedyś 
można było jedynie pomarzyć. Do 
dyspozycji organizacji jest również 
wyspecjalizowana kadra służąca 
pomocą zarówno w codziennym 
funkcjonowaniu organizacji jak i w 
pozyskiwaniu środków na ich dzia-
łalność statutową. Wyremontowany 
budynek został oddany do użytku 
w 2011 roku. Warto zaznaczyć, że 

obiekt przystosowany jest do ko-
rzystania przez osoby z niepełno-
sprawnościami. Utworzenie Cen-
trum zapewniło mieszkańcom do-
stęp do usług świadczonych przez 
organizacje pełniące kluczowe 
funkcje społeczne na możliwie wy-
sokim poziomie. 

Telefon kontaktowy: 
74 646 29 02

Centrum jest czynne w ponie-
działek, wtorek, środę i piątek od 

8.00 do 19.00, w czwartek do 20.00.
adres FB: www.facebook.com/

CentrumNGOSwidnica
dabo

Polski Czerwony Krzyż, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 

Fundacja Organizacji Zdrowia ,,Stavrelli”, 
Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miasta, 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy 

,,Tulipan”, 
Koła Łowieckie: Sylwan, Dzik, Knieja, Głuszec, Orzeł. 

Stowarzyszenie Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytów 
Architektury Miasta Świdnicy, 

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Młodzieżowa Rada Miasta, 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ,,Carpe Diem”, 
Fundacja ,,Symbioza Człowiek Region Integracja”, 

Klub Sportowy Neptun Świdnica, 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Sudety”, 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Bolko”, 

Związek Sybiraków, 
Związek Więźniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego, 
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, 

Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia 
,,Wolność i Niezawisłość”, 

Mamy Co Kochamy – Stowarzyszenie Świdnickich Mam, 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych, 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i 

Niedosłyszącym ,,Krzyk Ciszy”, 
Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica, 

Polski Związek Filatelistów, Świdnickie Stowarzyszenie 
,,Amazonki”, 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej – Delegatura Świdnica, 
Biuro Porad Obywatelskich, Świdnicka Rada Seniorów,  

Świdnickie Stowarzyszenie Diabetyków, 
Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej, 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Licznikowiec – 2009”, 

Klub Seniora Pafalowcy, Ochotniczy Hufiec Pracy, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, 

Polski Związek Wędkarski Koło Świdnica ,,Pafal” 
Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznych.

obecnie w budynku przy ul. długiej 33 działają takie organizacje jak: 
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Tydzień wcześniej, 15 kwietnia, pro-
ponujemy świetną zabawę na świeżym 
powietrzu, czyli Orientuj się w Świdnicy. 
Formuła wydarzenia to otwarty trening 
ze Świdnicką Grupą Biegową po Parku 
Młodzieżowym. Ciekawostką jest, że 
bieg na orientację to jedna z dyscyplin 
nieolimpijskich rozgrywanych podczas 
igrzysk – znanych już wszystkim świd-
niczanom – The World Games. Dla bar-
dziej zaprawionych bieg na orientację 
odbędzie się także w lasach w pobli-
żu Bolesławca i Lwówka Śląskiego w 
dniach od 13 do 15 kwietnia. Zawody 
pod nazwą Tajemnice Dolnego Śląska 
zostaną rozegrane na trzech etapach, 
a wszystkie zaliczane są do ogólnopol-
skiego rankingu. 

Wracamy jednak do Świdnicy i to 
prosto na halę sportową – 25 kwietnia 
(środa) o 16.30 na Zawiszowie rozegrany 
zostanie charytatywny mecz koszykówki 

dla Witka. Witek urodził się w zaledwie 
28. tygodniu ciąży, ale dzielnie walczył 
wraz z rodzicami i dziś jest uśmiechnię-
tym przystojniakiem, który potrzebuje 
jednak jeszcze trochę wsparcia. Niewąt-
pliwie gwiazdą meczu będzie drużyna z 
ekstraklasy, GTK Gliwice. Co ciekawe, w 
jej składzie gra świdniczanin Marcin Sala-
monik, który od 18 lat dominuje na ligo-
wych parkietach. 

Warto także wspomnieć o dwóch 
ciekawych wydarzeniach, które odbę-
dą się we Wrocławiu na Hali Stulecia. 14 
kwietnia o godzinie 19.00 startuje KSW 
43 z plejadą gwiazd, a bilety są do ku-
pienia już od 90 zł. Tydzień później halę 
opanują kolarze i II Dolnośląski Festiwal 
Rowerowy, czyli połączenie imprezy 
wystawienniczej z kongresem rowero-
wym oraz atrakcjami sportowymi od 
piątku do niedzieli. Wstęp na festiwal 
jest bezpłatny. 

Aktywny Przegląd

Świdnica pokochała 
triathlon! 

Nadchodzące dwa tygodnie można podsumować 
stwierdzeniem „dla każdego, coś dobrego”, albowiem 
obfitować będą w sportowe wydarzenia z przeróżnych 
dyscyplin sportowych. Niewątpliwie najważniejszy 
jest oczywiście Rajd Świdnicki Krause, którego już 46. 
edycja zaplanowała została na 21-22 kwietnia. W tym 
roku nie trzeba jechać na patelnie walimskie, żeby do-
świadczyć rajdowych emocji – na sobotę zaplanowano 
wyjątkowo długi, bo aż 6,5km odcinek specjalny przez 
miasto, zahaczający aż o trzy ronda! Start już w sobotę 
o godzinie 17.30 na świdnickim Rynku. 

Tego w Świdnicy jeszcze nie było! Za nami historycz-
na, pierwsza edycja MARCONI INDOOR TRIATHLON 
ŚWIDNICA. 7 kwietnia na krytej pływalni przy ul Rów-
nej 44 mężczyzn i 16 kobiet zmierzyło się w morder-
czej próbie fizycznej okraszonej hektolitrami wylanego 
potu! Wszyscy zawodnicy biorący udział w ekstremal-
nych zawodach zdołali ukończyć swoje próby. Najlep-
sze rezultaty osiągnęli Katarzyna Klóska oraz Krzysztof 
Dominikowski. Jak podkreślają sami uczestnicy, zawo-
dy były świetną próbą do sprawdzenia samego siebie. 

Na wynik do klasyfikacji łącznej 
zawodów należała suma dystansów z 
poszczególnych dyscyplin: pływanie 
w basenie (10 minut), jazda na rowerze 
stacjonarnym (20 minut) oraz bieg na 
bieżni mechanicznej (15 minut). 

Najlepszy wynik wśród pań osią-
gnęła Katarzyna Klóska. W kategorii 
mężczyzn triumfował Krzysztof Domi-
nikowski.

Nagrody najlepszym zawodnikom 
wręczyli: wiceprezydent Świdnicy Szy-
mon Chojnowski, dyrektor Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy 
Żądło, kierownik Referatu Sportu UM 
Świdnica Radosław Werner, dyrektor 
Wydziału Promocji UM Świdnica Jacek 
Piekunko, Małgorzata Łaszuk z klubu 
Neptun Świdnica, Jacek Gołębiewski 
ze Świdnickiej Grupy Biegowej oraz 
Anna Kryńska z Fitness World. 

Organizatorem zawodów triathlo-
nowych byli: Neptun Świdnica, Urząd 
Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Fitness World – Ga-
leria Świdnicka, Świdnicka Grupa Bie-
gowa oraz Gminny Ludowy Klub Spor-
towy ,,Świdnica”. 

Daniel Gębala

Kategoria open 
– kobiety (top 10):

1. Katarzyna Klóska 15,615 
2. Katarzyna Kurowska 14,410 
3. Ilona Dobrochowska 14,065 
4. Aleksandra Zielonka 13,940 
5. Katarzyna Kalita 13,910 
6. Magdalena Werner 13,180 
7. Brygida Szymańska 12,630 
8. Magdalena Skowron 11,605 
9. Sylwia Komorowska 11,450 
10. Karolina Markiewicz 11,115

Kategoria open 
– mężczyźni (top 10):

1. Krzysztof Dominikowski 18,735 
2. Karol Maciejewski 18,440 
3. Łukasz Malaczewski 18,440 
4. Tomasz Karch 17,795 
5. Leszek Grygiel 17,720 
6. Marcin Śmietana 17,245 
7. Tomasz Christ 17,095 
8. Marcin Kuczaj 16,950 
9. Radosław Jasiczek 16,695 
10. Krzysztof Janiszewski 16,690
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Polonia-stal: B. Kot, Kozachenko, 
Wilk, Białas, Ł. Kot, Sowa, Madej, 
Jagieła, Szczygieł, Tragarz, Szuba 
oraz Matwiejko, Skowroński, Myrta

bramki: 1:0 – Tragarz – 6′, 1:1 – 
Korcik – 8′, 2:1 – Szuba – 53′, 3:1 – 

Skowroński – 70′
Pozostałe wyniki 19. serii gier IV ligi 

dolnośląskiej (grupa wschodnia): 
Bielawianka Bielawa 
– Wiwa Goszcz 3:0 

Karolina Jaworzyna Śląska 
– MKP Wołów 0:6 

Piast Żerniki – Górnik Wałbrzych 2:1 
Sokół Marcinkowice 

– Foto-Higiena Gać 0:2 
Sokół Wielka Lipa 
– Nysa Kłodzko 1:0 

MKS Polonia Świdnica – TKS Ty-
chy 3:2 (19:25, 25:10, 25:17, 16:25, 15:9)

MKS Polonia Świdnica: Małodo-
bra, Maziakowska, Kołodziejczak, 
Śmidowicz, Mielczarek, Paluszkie-
wicz, Adamek (l), oraz Krusiewicz (k), 
Gezella, Woźniak, Druciak, Jewiarz 

Pozostałe wyniki I fazy play-off: 
Olimpia Jawor – PLKS Pszczy-
na 0:3, 3:2 (stan rywalizacji 2:1) 
Silesia Volley Mysłowice – Sokół Ra-

Pokonali ligowego słabeusza Awans po dreszczyku emocji
Zawodnicy IV-ligowej Polonii-Stali Świdnica odnieśli 

ósme zwycięstwo w sezonie 2018/2019. Podopieczni 
Tomasza Oleksego w sobotę 7 kwietnia ograli na wła-
snym boisku najgorszą drużynę ligi Pogoń Oleśnica 3:1. 
Po 19. kolejkach biało-zieloni z dorobkiem 27 punktów 
plasują się na ósmym miejscu w ligowej tabeli.

Po pierwszym meczu w Tychach wydawało się, że 
rewanż w Świdnicy będzie tylko formalnością. Siatków-
ka bywa jednak nieprzewidywalna. Zmotywowane ty-
szanki nie zamierzały się poddać bez walki i napsuły 
świdniczankom sporo krwi. Na szczęście Polonia po tie-
-breaku zdołała wygrać drugi mecz i uniknęła dodatko-
wej potyczki. Teraz w II fazie play-off podopieczne Ma-
teusza Dąbrowskiego i Magdaleny Sadowskiej zmierzą 
się z Silesią Volley Mysłowice. Rywalizacja będzie się 
toczyła do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa mecze 21 i 
22 kwietnia zostaną rozegrane w Świdnicy. 

Orzeł Ząbkowice Śląskie 
– Polonia Trzebnica 2:2 

Śląsk II Wrocław – Unia Bardo 5:0
Zapowiedź 20. kolejki (14-15.04) 

Górnik Wałbrzych 
– Polonia-Stal Świdnica 

Pogoń Oleśnica 
– Karolina Jaworzyna Śląska 

Unia Bardo 
– Orzeł Ząbkowice Śląskie 

Polonia Trzebnica 
– Sokół Wielka Lipa 

Nysa Kłodzko – Sokół Marcinkowice 
MKP Wołów – Wiwa Goszcz 

Bielawianka Bielawa 
– Śląsk II Wrocław 

Daniel Gębala

dzionków 3:0 (stan rywalizacji 2:0) 
Częstochowianka Częstochowa – Im-
pel II Wrocław – stan rywalizacji 1:0

Turniej o utrzymanie w II lidze: 
Sokół Katowice 

– Polonia Łaziska Górne 3:0 
Polonia Łaziska Górne 
– KPKS Halemba 0:3 

KPKS Halemba 
– Sokół Katowice – mecz 08.04 

Daniel Gębala
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Ludzie świdnickiego sportu docenieni 

Na co dzień w pocie czoła rywalizują z sukcesami 
na sportowych arenach, reprezentując nasze miasto. 
Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzy-
mają nagrody prezydenta miasta Świdnica za wyni-
ki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej za 
2017 rok. Ich uroczyste wręczenie odbędzie się pod-
czas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki sportowe 
w wysokości po 600 zł: 
– Paweł Kondzior – MULKS Olimpia Świdnica, Agnieszka Piechurska – Judo 
Świdnica, Kamil Guźliński – Boks Polonia Świdnica, dominika sokołowska 
–pływanie, KS Neptun Świdnica, Tomasz Kowalski – Klub Sportowy Sułek 
Sport, Kacper szewczyk – Taekwondo – UKS, Taekwondo Gryf Świdnica, 
Paulina Jewiarz – Siatkówka – MKS Polonia Świdnica 
- W  wysokości po 500 zł: Amelia Cieślak – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, 
Roksana niedziałkowska – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Karolina Kozieł 
– Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, szymon Pas – Akrobatyka – MKS Polonia 
Świdnica, Jan socha – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, miłosz Kołodziej 
– Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, szymon Wolano – Akrobatyka – MKS 
Polonia Świdnica. 

nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe: 
- W wysokości 4 tys. zł ŚKPR Świdnica – drużyna w składzie: Borowski sebastian, 
Chmiel Adam, Etel olgierd, ingram Aleksander, Jabłoński Wojciech, Kopyciak 
Rafał, Kozak Karol, Kulon Rafał, Lepka Jan, matlęga Jakub, Paleń maksymilian, 
Pierzak Jakub, Pęczar dawid, starosta Paweł, starowicz damian, Wieczorek 
Karol, Wiszniowski Rafał, zaremba Jakub 
- W wysokości 1 tys. zł MKS Polonia Stal Świdnica – drużyna w składzie: 
Chromański mateusz, Cieślak marcel, Cybruch oskar, dadas Filip, duda 
mateusz, Holband Jakub, Homa Karol, Korab Eryk, Kostek oskar, Lipiński 
Hubert, malinowski igor, Paliński Patryk, safian Jakub, sauter Alan, sprawka 
Aleksander, stańczak maciej, Taratuta Patryk, Widła Piotr, Pawlik Hubert, 
sośnicki Jakub, zawiła igor. 
- W  wysokości 600 zł UKS GRYF Świdnica – drużyna w składzie: Charuży Hubert, 
Haręza michał, Kazimierski Kuba, Kosmala Jakob, Kołakowski Franciszek, 
Krakowiak nikodem, Łuczak Filip, Patyk sebastian, Patyk damian, Pieńkowski 
szymon, Podleśny Patryk, zienkiewicz Jakub. 
nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników: 
- W wysokości 1 tys. 500 zł: Krzysztof Terebun – Piłka ręczna – ŚKPR Świdnica, 
- W wysokości po 750 zł: Anna Kozieł – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Piotr 
Pas – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Wiesław iwanio – Piłka ręczna – ŚKPR 
Świdnica, mariusz Kuc – Boks Polonia Świdnica, Piotr Godula – Siatkówka – UKS 
Świdnica, mariusz Krupczak – Piłka nożna – MKS Polonia Stal Świdnica. 
nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej: 
- W wysokości po 1 tys. zł: stanisław Kogut – Lekkoatletyka – KB Hermes 
Świdnica, Tadeusz niedzielski – Kolarstwo/turystyka rowerowa – Referat Sportu 
PTTK „Koło Ślęży”, Ryszard Halicki – Modelarstwo – Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej.

Oprac. 



1913.04-26.04.2018 r.   | Świdnica

sport

Już tylko tydzień dzieli nas od wielkiego motoryza-
cyjnego święta. Ryk silników oraz unosząca się woń 
benzyny zwiastują, że już czas na kolejną odsłonę Raj-
du Świdnickiego Krause! 46. edycja legendarnej impre-
zy odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia. Rajd stanowi 
ogromną atrakcję dla kibiców i miłośników sportów sa-
mochodowych, którzy co roku licznie przybywają do 
Świdnicy, aby dopingować najlepszych zawodników 
rywalizujących na wymagających i malowniczych tra-
sach Gór Sowich. 
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Zapinamy pasy! Czas na 46. Rajd Świdnicki Krause

Tradycyjnie Rajd Świdnicki Krause 
będzie pierwszą rundą Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski. Poza 
Rajdem Świdnickim czołowi kierowcy 
rajdowi Polski wystąpią jeszcze w sze-
ściu rundach eliminacyjnych. W tym se-
zonie rajdy będą jedno lub dwuetapo-
we, oznacza to także zmianę punktacji. 
W rajdach jednoetapowych punktacja 
pozostaje bez zmian, od 25 punktów za 
zwycięstwo i oddzielne punkty za odci-
nek Power Stage, natomiast w rajdach 
dwuetapowych wszystkie zdobyte 
punkty będą mnożone razy dwa plus 
dodatkowo do tego punkty za odcinek 
Power Stage. Rajdy Rzeszowski i Polski 
będą rajdami dwuetapowymi, reszta 
rajdów, w tym również Rajd Świdnicki, 
zostanie rozegrana jako rajdy jednoeta-
powe. Do końcowego rezultatu będzie 
się liczyć sześć z siedmiu przejecha-
nych rajdów. Nowościom w tym sezonie 
będzie punktacja ostatniego odcinka 
specjalnego (tzw. Power Stage) - wzo-
rem rajdów WRC - punktowane będzie 
pierwszych pięć miejsc, począwszy od 
5 do 1 punktu. 

Kalendarz Rajdowych 
samochodowych mistrzostw Polski 

2018: 
– 21-22 kwietnia: 

Rajd Świdnicki- Krause 
– 19-20 maja: Rajd dolnośląski 

– 9-10 czerwca: Rajd nadwiślański 
– 29 czerwca – 1 lipca: Rajd Śląska 

– 9-11 sierpnia: Rajd Rzeszowski 
– 8-9 września: Rajd Elektrenai (Litwa) 

– 21-23 września: Rajd Polski 
Przypomnijmy, że zeszłoroczna edy-

cja Rajdu Świdnickiego padła łupem za-
łogi Filip nivette/Kamil Heller w Skodzie 
Fabia R5. Wiadomo jednak, że w tym roku 
nivette, czyli aktualny Mistrz Polski, nie 

powtórzy wyniku sprzed roku, bowiem w 
tym sezonie postanowił ścigać się w cy-
klu Mistrzostw Europy. 

szczegółowy harmonogram 46. Rajdu 
Świdnickiego Krause:

Rajdowe samochodowe mistrzostwa 
Polski 

sobota, 21 kwietnia 2018 r. 
Ceremonia Startu – Świdnica, 

Rynek – godz. 17:30 
OS 1 Świdnica 

– Super OS CRUSAR – godz. 19:03 
niedziela, 22 kwietnia 2018 r. 

Start – serwis/wyjazd – godz. 8:00 
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, 
ul. Ślaska 35 – godz. 8:00 / 11:15 

OS 2/5 Witoszów 
– Złoty Las 1 / 2 – godz. 8:30 / 12:00 

OS 3/6/8 Walim(x1) – Zagórze 1 / 2 / 3 
(Power Stage) – godz. 9:18 / 12:48 / 15:30 

OS 4/7 Jawornik – Kamionki 
1 / 2 – godz. 9:53 / 13:23 

Ceremonia Mety – Świdnica, 
Rynek – godz. 16:20 

Historyczne Rajdowe samochodowe 
mistrzostwa Polski 

sobota, 21 kwietnia 2018 r. 
Ceremonia Startu – Świdnica, 

Rynek – godz. 17:30 
OS 1 Świdnica –

 Super OS CRUSAR – godz. 20:03
niedziela, 22 kwietnia 2018 r. 

Start – serwis/wyjazd – godz. 9:00 
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, 
ul. Ślaska 35 – godz. 9:00 / 12:15 

OS 2/5 Witoszów – Złoty Las 
1 / 2 – godz. 9:30 / 13:00 

OS 3/6 /8 Walim(x1) – Zagórze
 1 / 2 / 3 (Power Stage) 

– godz. 10:18 / 13:48 / 16:30 
OS 4/7 Jawornik 

– Kamionki 1 / 2 – godz. 10:53 / 14:23 

Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek – 
godz. 17:20

Super OS CRUSAR
Sobotni Super Odcinek tradycyjnie 

jak w latach ubiegłych będzie przebie-
gał ulicami Świdnicy. Tym razem trasa 
została nieznacznie zmodyfikowana 
i będzie podzielona na dwie pętle. 

Bezpieczna strefa Kibica na Walimskich Patelniach
Wejście do Bezpiecznej Strefy Kibica jest możliwe po wykupieniu Kar-
netu Ubezpieczeniowego. Każdy posiadacz karnetu jest objęty ubezpie-
czeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Ubezpieczenie 
obowiązuje: 21 kwietnia 2018r (sobota) w godz. 10:00 do 16:30 i 22 kwietnia 
2018r (niedziela) w godz. 8:30 do 16:30. W razie wypadku właściciel karne-
tu zobowiązany jest zgłosić zdarzenia sędziemu organizatora, oznaczone-
go pomarańczową kamizelką, który sporządzi odpowiedni protokół.

nabycie karnetu ubezpieczeniowego przed rajdem
Obowiązuje jeden karnet ubezpieczeniowy, upoważniający do wejścia w Bez-
pieczną Strefę Kibica w dniach 21 i 22 kwietnia. Karnet w cenie 30 zł dostępny 
będzie w przedsprzedaży. Kibic, który zdecyduje się na zakup w takiej formie, 
dodatkowo otrzyma: smycz, plakat, mapę rajdu, naklejkę pamiątkową ,,Ko-
cham Rajdy” oraz informator 46. Rajdu Świdnickiego Krause. Karnety można 
zamawiać wyłącznie drogą mailową na adres bsk@rajdkrause.pl. W mailu 
należy podać imię i nazwisko odbierającego,  numer telefonu (do ew. kon-
taktu) oraz ilość zamawianych karnetów. Odbiór i opłata karnetów w pakiecie 
będzie możliwa w Biurze Obsługi Kibica od 19 kwietnia. Ze względu na ogra-
niczoną ilość wydawnictw organizator będzie realizował odbiór według ko-
lejności zamówień. Sprzedaż będzie również prowadzona przy wejściach do 
Bezpiecznej Strefy Kibica 21 i 22 kwietnia w wyznaczonych przez organizatora 
miejscach bez dodatkowych wydawnictw i gadżetów.

Biuro  znajdować się będzie 
w budynku Biura Rajdu, lodowisko OSiR, ul, Śląska 25 w Świdnicy.

Biuro Obsługi Kibica otwarte będzie:
- czwartek - 9:00 do 20:00 

- piątek - 9:00 do 20:00 
- sobota - 8:00 do 20:00

- niedziela - 8:00 do 12:00 

START – ul. Śląska, a dalej wzdłuż ulic: 
Lipowa – Plac Ludowy – Garbarska – 
Wyspiańskiego – Sprzymierzeńców 
– Pionierów – Śląska – Lipowa – Plac 
Ludowy – Garbarska – Wyspiańskiego 
– Sprzymierzeńców – Rycerska – Po-
lna Droga – Wałbrzyska – Słowiańska 
– META. 

Daniel Gębala
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OTWARCIE
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ŁAZIENEK, DRZWI I PODŁÓG

JUŻ W KWIETNIU

NOWE

DZIERŻONIÓW, UL. RZEŹNICZA 4


