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333 tysiące złotych na świdnicką kulturęPiękny i prosty – tak jak Sendlerowa

str. 12str. 4

Siedem wydarzeń 
kulturalnych, które 
na stałe wpisały 
się już w kalendarz 
imprez w Świdnicy 
- siedem projektów, 
na realizację 
których przyznano 
dofinansowanie.

Irena Sendlerowa 
łagodnym wzrokiem 
spogląda na 
świdniczan ze ściany 
budynku przy ul. 
Dworcowej. Robert 
Kukla, świdnicki 
artysta, zakończył 
właśnie malowanie 
kolejnego muralu.
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Jest szansa na to, że następnej zimy z krajobrazu zabytkowego centrum Świdnicy zniknie kilkadziesiąt dymiących kominów. 
Rurociąg z miejskim ciepłem systemowym jest już pomiędzy ul. Pułaskiego i Teatralną. Do tej pory na walkę ze smogiem w 
latach 2015-2018 przeznaczono 17 milionów złotych. Znaczna część to pozyskane dotacje z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świdnica walczy ze smogiem

Kawka dotarła 
do starówki
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Świdnica

Dworzec Świdnica Miasto
świdnicki wehikuł czasu

Dziesięć par małżeńskich świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze pożycia 
małżeńskiego.

Zapraszamy na nasz cykl z hi-
storią Świdnicy w tle. Zabieramy 
Państwa w podróż w czasie po 
naszym mieście. Dzisiaj zatrzy-
mujemy się przy ulicy Dworcowej 
(do 1945 roku Am Bahnhof).

Widok z placu Grunwaldzkie-
go na Dworzec Świdnica Miasto 
wybudowany w latach 1903-1905. 
Po lewej stronie fragment fasady 
wybudowanego w 1895 roku ho-
telu Thamm (od 1915 roku Hinden-
burghof), zniszczonego 17 lutego 
1945 roku podczas radzieckiego 
nalotu na Świdnicę. Po prawej stro-
nie fragment narożnej kamienicy - 
plac Grunwaldzki 9.

Zdjęcia archiwalne są udo-
stępniane dzięki portalowi www.
mojemiasto.swidnica.pl

Dwie pary świętowały diamentowe 
gody – 60. rocznicę ślubu,  to: Aleksan-
dra i Józef Głowaccy oraz Franciszka 
i Zenon Smolarkowie. Pozostałe pary 
obchodziły swoje złote gody - 50 lat 
małżeństwa: Halina i Józef Kamińscy, 
Zuzanna i Czesław Łuczakowie, Teresa 
i Zbigniew Nowaccy,   Halina i Ryszard 
Nowakowie, Janina i Bolesław Szmu-
lowie, Teresa i Rudolf Talagowie, Celi-
na i Jan Tarnowscy oraz Irena i Roman 
Trzcińscy.

Ceremonia ta, to niezwykły czas nie 
tylko dla małżonków, ale także dla ca-
łych rodzin. Wywołuje wiele wzruszeń, 
jest miłą okazją do spotkania się z  daw-
no niewidzianymi członkami rodzin, do 

Pół wieku razem
Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w 
tym wypadku istotne, gdzie jubilaci za-
wierali związek małżeński. Jeśli małżeń-
stwo zostało zarejestrowane w księgach 
znajdujących się w USC Świdnica, wów-
czas nie jest potrzebny odpis aktu mał-
żeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym 
urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni 
poinformować o dacie i miejscu zawarcia 
związku małżeńskiego przez jubilatów. 
Poza aktem małżeństwa konieczne jest 
okazanie dowodów osobistych obojga 
małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabie-
rają formalności związane z nadaniem i 
przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP 
odznaczeń, należy odpowiednio wcze-
śnie zwrócić się do USC z prośbą o wy-
stąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 
miesięcy przed datą jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz 
złotych godów mają już za sobą, a do-
tąd nie otrzymały medali, mogą również 
otrzymać takie odznaczenia. Na uroczy-
stościach jubileuszowych mile widzia-
ne są również pary małżeńskie, które 
obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W 
trakcie uroczystości jubileuszowych or-
ganizowanych przez Urząd Stanu Cywil-
nego małżonkowie odnawiają przysięgę 
małżeńską. Prezydent miasta Świdnicy, 
wójt gminy Świdnica i wójt gminy Mar-
cinowice wręczają swoim mieszkańcom 
nadane im odznaczenia oraz drobne 
upominki.

Oprac. Ak

odświeżenia wspomnień i wzniesienia 
toastu za szczęśliwych małżonków.

Przypomnijmy, że odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie nada-
wane są przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie 
dla osób, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem 
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali sobie przed 
laty. O nadanie odznaczenia występuje 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na 
prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy 
organizuje uroczystości jubileuszowe 
mieszkańców miasta Świdnicy, gminy 
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Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to bardzo dobry spo-
sób na aktywizację senio-
rów. Można tu realizować 
swoje pasje, spełniać ma-
rzenia, spotykać się z przy-
jaciółmi. To sami seniorzy są 
inicjatorami pomysłów na 
spędzenie czasu.
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Inicjatywa powstania Uniwersytetu 
zrodziła się jesienią 2006 roku, jednakże 
za umowną datę powstania Świdnickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy-
jęto datę 1 lutego 2007 r.. Łatwo zatem 
obliczyć, że w tym roku Stowarzyszenie 
skończyło 11 lat. W roku ubiegłym śob-
chodzono jubileusz 10- lecia, zakończo-
ny  uroczystą galą w teatrze miejskim. 
Ważnym elementem jest działalność 
edukacyjna. Patronat naukowy nad 
przedsięwzięciami sprawuje Społecz-
na Akademia Nauk (SAN). Studentom 
proponowane są: lektoraty językowe, 
zajęcia z psychologii, trening pamięci, 
spotkania biblijne, wykłady o różnej te-
matyce, brydż. Równie ważny, jeśli nie 
najważniejszy jest dla seniora ruch. Od 
lat organizowane są zajęcia z pilatesu, 
zumby, jogi, Nordic Walking i pływanie 
na basenie. W szeregach Uniwesrsy-
tetu są również pasjonaci  działalności 

Czy na pewno jesień życia?

artystycznej. Funkcjonują zatem grupy: 
teatralna i wokalna, które reprezentują 
UTW na zewnątrz.

Istotnym elementem jest współpra-
ca z ościennymi uniwersytetami, które 
tworzą sieć. Wspólnie organizowany jest 
Przegląd Piosenki, uniwesrsytet posiada 
swoich reprezentantów na Uniwersja-
dach i Senioriadach w regionie. W dzie-
sięcioletniej historii uniwersytetu pojawi-

ła się możliwość współpracy z uniwer-
sytetami z Anglii i Niemiec a obecnie z 
seniorami z Polic n. Metuji. Studentem 
ŚUTW może zostać każdy, kto wkroczył 
w jesień życia począwszy od 55 roku. 
Uniwersytet aktualnie liczy 267 człon-
ków. W skład zarządu świdnickiego UTW 
wchodzą: prezes Krystyna Lasek, wice-
prezes Halina Dydycz, sekretarz Kry-
styna Stanikowska, skarbnik Henryka 

Madeja, członek Teresa Daleszyńska, 
członek Bogusława Dębska, członek 
Zofia Marczyk, członek Mirosława Pią-
tek, członek Marian Wilczyński.

Uniwersytet pracuje 5 dni w tygo-
dniu (od poniedziałku do piątku) w Cen-
trum Organizacji Pozarządowych przy ul. 
Długiej 33. Jeden dzień w tygodniu – śro-
da – od 10.00 do 13.00 zarezerwowany 
jest na działalność biurową.
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Piękny i prosty 
– tak jak Sendlerowa

mnie urzekło. Na etapie projektowania 
mój starszy syn Andrzej wmontował w 
miejsce żony Irenę Sendlerową – opowia-
da Robert Kukla. - Chciałem, żeby prze-
kaz był  z jednej strony  prosty, z drugiej  
wzruszający, tak jak postać Ireny Sendle-
rowej.

 

Będą kolejne murale
To kolejny mural w świdnickiej prze-

strzeni miejskiej i nie ostatni. Już za kilka 
tygodni artysta rozpocznie tworzenie na-
stępnej pracy – tym razem poświęconej 
Festiwalowi Teatru Otwartego. Powsta-
nie ona przy ul. Teatralnej, od strony ul. 
Bohaterów Getta. - Jest taka potrzeba 
społeczna, żeby murale powstawały, więc 
zacząłem je malować – mówi skromnie 
Robert Kukla, który jest przede wszyst-
kim malarzem sztalugowym. Na przeło-
mie 2017/2018 w Sopocie w Państwowej 
Galerii Sztuki odbyła się jego duża wy-
stawa indywidualna. Teraz przygotowuje 
się do kolejnych.

Murale w większości powstają w ra-
mach pracy artysty w Świdnickim Ośrod-
ku Kultury, w którym koordynuje także 
tworzenie wielkoformatowych malowi-
deł ściennych przez innych artystów, tak 
na przykład powstała w roku 2016, obok 
wejścia na basen kryty praca Seikona-
-legendy street artu.  – Staram się, by raz 
w roku powstał taki mural, przy udziale 
innych twórców. To wystarczy, by nie prze-
dobrzyć. Lepiej mniej, ale bardziej warto-
ściowych – dodaje.

Ak

Kampania promocyjna, edukacyjna 
i diagnostyka - na sesji Rady Miejskiej 
25 maja przyjęto program zdrowot-
ny dla dzieci pod nazwą „W Świdnicy 
bez próchnicy”. Dzięki wielomiesięcz-
nej pracy Wydziału Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii wyspecjalizowanej 
agencji rządowej w dziedzinie zdrowia 
(Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji) projekt, decyzją rad-
nych, od nowego roku szkolnego wej-
dzie w życie we wszystkich szkołach 
podstawowych.

Na Dolnym Śląsku, podobnie jak w 
całym kraju, próchnica zębów jest poważ-
nym problemem i może dotyczyć zdecy-

Świdnica stawia na profilaktykę
dowanej większości ludzi, w tym małych 
dzieci. Badania wykazują, że wśród sied-
miolatków ten odsetek sięga aż 90% (!). 
Nieleczona próchnica może się wiązać z 
poważnymi schorzeniami np. zaburzenia-
mi mowy, układu pokarmowego, zakaże-
niami całego organizmu czy chorób jamy 
ustnej. - Dotychczas w naszym mieście nie 
prowadzono programów zdrowotnych w 
zakresie próchnicy, a biorąc pod uwagę 
alarmujące dane statystyczne uznałam, 
że czas najwyższy na konkretne i zdecy-
dowane działania. Nie możemy czekać na 
zapowiadane od lat programy ministerial-
ne, dlatego niezwłocznie po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji i po akceptacji 

Rady Miejskiej możemy wdrażać własny 
program dla dzieci w celu przeciwdziała-
nia chorobie próchnicy. Jego działaniami 
objęte zostaną nie tylko dzieci, ale także 
rodzice i nauczyciele – mówi prezydent 
Beata Moskal-Słaniewska. - Zniknęły ze 
szkół gabinety lekarskie, pielęgniarskie. 
To zjawisko fatalne, bo z jednej strony za-
niedbaliśmy dzieci, z drugiej – zaniedbali-
śmy dorosłych, którzy w wieku 20 lat mają 
problemy z próchnicą, cukrzycą, postawą. 
To hańba. Jesteśmy w szarym ogonie tej 
postępowej Europy, stąd też wiele samo-
rządów decyduje się przejąć część zadań 
na własny koszt, uznając, że zdrowie dzie-
ci jest bardzo ważne. My też stawiamy na 
działanie. Dziś złotówka przeznaczona na 
profilaktykę pozwoli kiedyś zaoszczędzić 
10 złotych na leczenie. I stawiamy na edu-
kację. Próchnica jest chorobą, która nie 
tylko skutkuje na stan zębów – zapalenie 
mięśnia sercowego może być efektem nie-
leczonych zębów. My możemy wspomóc, 
nie załatwimy sprawy do końca, dlatego 
kolejne działania będą należały do rodzi-
ców. Mam nadzieję, że program spotka się 
z pozytywnym odzewem ze strony rodzi-
ców. 

Świdnicki program obejmie od roku 
szkolnego 2018-2019 dzieci z grup ze-
rówkowych wszystkich przedszkoli, 
punktów przedszkolnych i klas 0 oraz 1 
szkół podstawowych. Łącznie w dwu-
letnim okresie realizacji będzie to około 

1000 dzieci. Grupa ta została wybrana 
zgodnie z sugestiami lekarzy stoma-
tologów ze względu na kształtowanie 
nawyków oraz stan uzębienia. Działania 
informacyjno-edukacyjne będą skiero-
wane do dzieci, ich rodziców/opieku-
nów prawnych i nauczycieli. Warunkiem 
uczestnictwa jest miejsce zamieszkania 
na terenie Świdnicy oraz pisemna zgo-
da rodzica lub opiekuna. Wśród działań 
programu „W Świdnicy bez próchni-
cy” planuje się kampanię promocyjną, 
edukacyjną, spotkania z rodzicami, wy-
posażenie dzieci w akcesoria (kubek, 
szczoteczka), badania diagnostyczne i 
lakowanie. Po zakończeniu programu 
każdy rodzic dziecka otrzyma informa-
cje o stanie jamy ustnej dziecka i jako 
dowód wykonanego badania - „certyfi-
kat uśmiechu”. 

Miasto Świdnica ogłosiło już kon-
kurs na wybór realizatora programu pro-
filaktyki próchnicy zębów w latach 2018 
– 2020  pn. „W Świdnicy bez próchnicy”. 
Oferty mogą składać podmioty medycz-
ne, realizujące świadczenia z zakresu 
stomatologii. Ostatnim dniem ich przyj-
mowania jest środa, 13 czerwca. Szcze-
góły dotyczące programu, wzór formu-
larza ofertowego, a także regulaminu 
wyboru realizatora dostępne są na stro-
nie bip Urzędu Miejskiego w Świdnicy w 
zakładce konkursy ofert.

Podczas sesji przyjęto także tak-
że uchwały związane z prowadzeniem 
szczepień ochronnych przeciw grypie 
oraz profilaktyką zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego (HPV). 

Ak

Irena Sendle-
rowa łagodnym 
wzrokiem spoglą-
da na świdniczan 
ze ściany budynku 
przy ul. Dworco-
wej. Wzrusza i za-
chwyca. Robert 
Kukla, świdnicki 
artysta, zakoń-
czył właśnie 
malowanie ko-
lejnego muralu 
w przestrze-
ni miejskiej 
Świdnicy.

Mural  wpisuje się w obchody roku 
Ireny Sendlerowej, jakim 2018 ustanowił 
polski parlament. Przypomnijmy- Irena 
Sendlerowa w czasie II wojny światowej 
wspólnie ze współtworzoną przez nią 
siecią ludzi i organizacji podjęła próbę 

uratowania ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci. 
Przez długie lata jej działalność podczas 
okupacji była nieznana.

Na namalowanie muralu świdnicki 
artysta potrzebował tygodnia i kilkudzie-
sięciu kolorów specjalistycznych farb 

w sprayu. W pracach koncepcyjnych 
uczestniczyła  rodzina malarza. - Zrobi-
łem sesję fotograficzną z udziałem mojej 
żony, syna Piotra i siostrzeńca Krzysia. 
Powstało wiele zdjęć, ale to jedno, które 
odwzorowałem na muralu, szczególnie 

Robert Kukla urodził się w Świdnicy. 
Zajmuje się malarstwem, scenogra-
fią teatralną, projektowaniem gra-
ficznym, street artem.  Ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt wystaw w kraju i 
za granicą. Prowadzi zajęcia warsz-
tatowe dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Nauczyciel. Pracownik 
Świdnickiego Ośrodka Kultury na 
stanowisku instruktora d/s plastyki i 
fotografii. Organizator i kurator wielu 
wystaw i imprez artystycznych. Sty-
pendysta Miasta Świdnicy (2008), 
laureat Nagrody Prezydenta  Świd-
nicy w Dziedzinie Kultury (2015).
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„Świdnicki Gryf” to najważniejsza 
nagroda gospodarcza w naszym mie-
ście. Ma ona na celu wyróżnienie, a tak-
że promowanie firm i przedsiębiorstw 
działających w mieście, a w przypadku 
„Sudeckiego produktu regionalnego” 
promowanie produktów wytwarzanych 
w naszym regionie.

- „Świdnicki Gryf” to prestiżowe wy-
różnienie przyznawane firmom, które 
swoimi działaniami dają przykład innym 
przedsiębiorcom i pokazują, że w Świdni-
cy można osiągnąć sukces i to na wielu 
płaszczyznach. Przyznając nagrody chce-
my wyróżnić tych najlepszych z najlep-
szych – mówi Beata Moskal–Słaniew-
ska, prezydent Świdnicy. 

21 maja w Urzędzie Miejskim w 
Świdnicy odbyło się pierwsze posie-
dzenie kapituły Nagrody Gospodarczej 
Świdnicki Gryf 2018. W skład kapituły 
wchodzą przedstawiciele władz miasta, 

laureaci nagrody z ubiegłego roku oraz 
przedstawiciele organizacji okołobizne-
sowych.

Nagrody przyznawane będą w następu-
jących kategoriach:
◾ „Sudecki produkt regionalny”
◾ „Dynamiczny rozwój firmy”
◾ „Lider mikro przedsiębiorczości”
◾ „Najlepszy debiut gospodarczy”

Rozpoczął się już nabór zgłoszeń, 
które będą oceniane przez kapitułę. 
Mogą ich dokonać sami przedsiębiorcy 
lub organizacje okołobiznesowe. Wy-
pełnione ankiety można przesyłać do 
31 sierpnia na adres mailowy: swidnic-
kigryf@um.swidnica.pl lub pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii 
Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
Ankietę oraz regulamin konkursu można 
pobrać ze strony: www.swidnickigryf.pl.

Rusza 14. edycja Świdnickich Gryfów
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W Parku Centralnym prace postępują 
zgodnie z harmonogramem - pierwszy 
ich etap zakończył się we wrześniu. Re-
witalizacja tego terenu rozpoczęła się 
w marcu ubiegłego roku od uporządko-
wania i przebudowy akwenów. Przetarg 
na wykonanie robót wygrało Przedsię-
biorstwo Robót Wodnych i Ekolgicznych 
„EKO-WOD” Sp. z o. o ze Świdnicy, które 
wykonało zadanie za około 1 mln 500 
tys. zł. Zakres prac obejmował m. in.: 
oczyszczenie koryta Witoszówki prze-
pływającej przez Park Centralny, napra-
wę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pły-
wackiego i Gondolowego. Przeprowa-
dzona została również wycinka chorych 
i zagrażających bezpieczeństwu drzew 
oraz samosiejek. 

Aktualnie kończą się prace zwią-
zane z budową fontanny centralnej i 
dwóch fontann pływających. Za kwo-
tę około 1 mln zł wykonuje je przed-
siębiorstwo Akwaplanta Sp. z o. o. z 
Wrocławia. W ubiegłym tygodniu od-
były się pierwsze próby techniczne i 
uruchomienie wodotrysków. Do końca 
czerwca potrwają z kolei prace przy 
budowie rozarium, fontanny, altany wi-
dokowej oraz przebudowie schodów, 
a do końca lipca roboty instalacyjne i 
oświetleniowe. Za budowę obiektów 
kubaturowych odpowiedzialna jest fir-
ma Budmax z Boguszowa Gorc, która 
zrealizuje zadanie za kwotę ok. 1 mln 
600 tys. zł. Instalacje elektryczne, wod-
ne i kanalizacyjne to zadanie za 2 mln 

Trwa rewitalizacja 
Parku Centralnego

490 tys. zł wykonuje Zakład Robót Te-
letechnicznych Telfa ze Świdnicy. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Stańczyk ze Świebodzic za ponad 3 
miliony 700 tysięcy złotych wybuduje 
nowe alejki parkowe i ścieżkę rowerową. 
Prace te wykonane są już na poziomie 
ponad 70 %. Nasadzenia zieleni rozpo-
częła już Farma Miejska. Koszt realizacji 
tego zadania to około 3 miliony 700 ty-

dla zwierząt i psie pakiety. Koszt realizacji 
tego zadania to ponad 184 tys. zł. 

Prawie 500 tys. zł będzie kosztował 
remont muru przy seminarium, remont 
ogrodzenia i bramy od ul. Sprzymierzeń-
ców, budowa pergoli i bram wejściowych 
do parku oraz wykonanie schodów tere-
nowych na wale potoku i budynku WC. 
Ten szeroki zakres prac do końca lipca 
wykona firma Stadar ze Świebodzic. 

- Z uwagi na duży zakres i koszt 
przedsięwzięcia realizacja rewitalizacji 
Parku Centralnego odbywa się etapa-
mi. Projekt przebudowy obejmuje cały, 
ponad 12-hektarowy obszar. Chcemy 
odtworzyć historyczny wizerunek tego 
miejsca oraz wzbogacić go o nowe na-
sadzenia. Mam nadzieję, że uda nam się 
stworzyć idealne miejsce wypoczynku i 
rekreacji dla mieszkańców, o czym będą 
się mogli Państwo przekonać wczesną 
jesienią. Już teraz świdniczanie mogą 
spędzać czas w pięknym otoczeniu zie-
leni m.in. na skwerze przy ul. Wałowej, a  
już niedługo także w pobliskim Parku Si-
korskiego – mówi prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska. 

Cały obszar parku objęty zostanie 
monitoringiem, zamontowanych zosta-
nie 16 kamer. 

Przypomnijmy, że miasto pozyska-
ło 9 mln zł dofinansowania na rewita-
lizację terenów zielonych w mieście z 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko, w tym 
na Park Centralny – 5 mln 890 tys. zł.  

sięcy złotych. Zgodnie z zawartą umową 
potrwa to do końca sierpnia tego roku. 
Z kolei do końca czerwca powinny za-
kończyć się  prace przy renowacji rzeźby 
Wielanda. Za kwotę 23 tys. zł wykonuje 
je firma Restoart z Wrocławia.

Wybrano już także firmę DOLek z 
Tarnowa, która dostarczy i zamontuje ele-
menty małej architektury, czyli ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki rowerowe, poidełka 
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Zmiany, które znalazły się w projek-
cie uchwały, dotyczą przede wszystkim 
uporządkowania zmieniających się przez 
dwie dekady przepisów, na co wskazał 
uwagę Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny. Dotyczyć to ma na przykład wykre-
ślenia z zasadniczego tekstu uchwały 
zapisu o stawkach obowiązujących w 
soboty, gdyż sobota od kilku lat jest 
dniem bezpłatnym. Przyczyną nieważ-
ności niektórych zapisów uchwały jest 
fakt, iż zostały one zapisane w odręb-
nych przepisach prawa np. w ustawie o 
drogach publicznych czy też prawie o 
ruchu drogowym. Zgodnie więc z wy-
rokiem WSA należy usunąć ten prawny 
dualizm z tekstu uchwały obowiązu-
jącej w Świdnicy. WSA zarzuciło także 
brak oznakowania poziomego świdnic-
kiej strefy. – Wdrażając strefę, doszliśmy 
do wniosku, że oznakowanie pionowe w 
zupełności wystarcza do opisu sposobu 
parkowania. Potem wielokrotnie zwraca-
liśmy się do konserwatora zabytków o po-
zwolenie na wprowadzenie oznakowania 
poziomego. Nie było zgody, konserwator 
zabytków kilkukrotnie odmawiała, a to 
postanowienie podtrzymało ministerstwo 
kultury. Konsultowaliśmy to z radcami 
z urzędami, dodatkowo z prawnikami z 
Wrocławia – opinie potwierdziły. Wyrok 
NSA też był pełen sprzeczności. Posta-
nowiliśmy nie wprowadzać oznakowania 
poziomego. Teraz ponowiłem rozmowy z 
nową panią konserwator, żeby wprowa-
dzić oznakowanie poziome w mniejszym 
natężeniu – wyjaśniał dyrektor Wydzia-
łu Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciej 
Gleba.

Strefa funkcjonuje w mieście od 21 
lat. Powstała na wniosek przede wszyst-
kim mieszkańców dzielnicy centralnej 
oraz właścicieli i najemców lokali użyt-
kowych, w tym biur, kancelarii praw-

nych, restauracji, sklepów i hoteli, gdyż 
natłok pojazdów w tej części miasta był 
tak duży, iż ograniczał możliwości korzy-
stania przez klientów tych instytucji ze 
swobodnego dotarcia do nich. Najważ-
niejszym założeniem było wymuszenie 
rotacji pojazdów w taki sposób, aby kie-
rowca po załatwieniu sprawy opuszczał 
strefę. Takie rozwiązanie do dziś spełnia 
swoją rolę. Co więcej w obecnych cza-
sach, gdy tak bardzo przybyło samocho-
dów, jest to jeszcze ważniejszy aspekt. 
- W mojej opinii jest dziś absolutnie nie-
możliwe likwidowanie SPP. Nie ma w Pol-
sce miasta średniego lub dużego, które 
nie ograniczałoby czasu postoju poprzez 
wprowadzenie opłat w centralnej strefie. 
Większość miast bazuje na starówkach, 
których infrastruktura drogowa powstała 
kilkadziesiąt czy też kilkaset lat temu. W 
takim przypadku jest też Świdnica, której 
główny układ urbanistyczny powstawał 
przed stuleciami. Dziś wygospodarowanie 
dodatkowych miejsc parkingowych w tym 
miejscu jest niemożliwe, stąd też utrzyma-
nie strefy jest jak najbardziej rozważnym 
rozwiązaniem – mówi prezydent, Beata 
Moskal-Słaniewska. Prezydent wska-
zała też, że w przypadku Świdnicy nie-
możliwe jest także tworzenie miejsc par-
kingowych pod ziemią. - Rozważaliśmy 
możliwość budowania parkingów pod-
ziemnych, niestety utrudnieniem w tym 
przypadku jest wielopoziomowość piwnic, 
które znajdują się pod częścią centralną 
miasta. Znaleźliśmy 3 takie miejsca, ale 
tu budowa odbywałaby się z ryzykiem, bo 
tak naprawdę nie wiemy, co jest pod zie-
mią. Poza tym byłoby to rozwiązanie bar-
dzo kosztowne – tłumaczyła podczas se-
sji prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

W ostatnim roku radni na wniosek 
prezydent miasta podjęli też decyzję o 
wyłączeniu ze strefy skrajnych ulic. Po-

Znowelizowali przepisy dotyczące 
Strefy Płatnego Parkowania

Wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obszarze Stre-
fy Płatnego Parkowania na terenie miasta Świdnicy
1. Opłaty jednorazowe

20 radnych było za podjęciem uchwały dotyczącej nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie Strefy Płatnego 
Parkowania w Świdnicy. To efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wskazał konieczność zmiany m.in. 
nieaktualnych zapisów czy usunięcie tych paragrafów, których treść znajduje się w aktach wyższego rzędu. Zmiany nie na-
ruszają istoty funkcjonowania strefy, lecz porządkują podstawy jej działania. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji 
Rady Miejskiej 25 maja. 

1) Podstrefa I;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina,
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.
2) Podstrefa II;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina, 
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.

3,00 zł
3,60 zł
4,30 zł
3,00 zł
0,50 zł
 
1,50 zł
1,80 zł
2,10 zł
1,50 zł
0,30 zł

Obszar Strefy Płatnego Parkowania podzielony jest na dwie podstrefy (niebieską 
oraz żółtą), zróżnicowane pod względem opłat za czas postoju i obejmuje nastę-
pujące ulice

Co ważne - opłaty za postój w strefie od kilku lat są niezmienne. Przypominamy, 
iż wynoszą one w zależności od lokalizacji podstrefy od 1,50 zł do 3 zł za godzinę. 
Intencją miasta wciąż jest to samo – motywowanie kierowców do tego, by po zała-
twieniu spraw opuszczali strefę i zwalniali miejsce dla kolejnych właścicieli aut.

dobny zapis znajdzie się też tej uchwale, 
a proponowane do wyłączenia ze strefy 
obszary to: parking przed halą targową, 
parking za bankiem BKO BP oraz sięgacz 
ulicy Kotlarskiej. - W najbliższych tygo-
dniach będziemy analizować sytuację na 
pozostałych ulicach. Być może propozy-
cje o wyłączeniu ze strefy kolejnych z nich 
trafią do mieszkańców i właścicieli lokali 

usługowych. Chcę jednak bardzo mocno 
podkreślić, że dotyczy to wyłącznie ulic 
skrajnych, włączonych w obszar strefy w 
ostatnim etapie – dodaje dyrektor Wy-
działu Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Ma-
ciej Gleba.

Za podjęciem uchwały głosowało 
20 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
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W 2017 r. na terenie powiatu świd-
nickiego funkcjonowało 160 rodzin za-
stępczych. Przebywało w nich 238 dzie-
ci. Wciąż brakuje rodzin, które chciałyby 
świadczyć pomoc Pogotowia Rodzinne-
go.

 
Kto może zostać rodzicem zastęp-
czym?

- Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom 
dziecka tworzą małżonkowie lub oso-
ba niepozostająca w związku małżeń-
skim, u których umieszczono dziecko 
w celu sprawowania nad nim pieczy. 
Osoby te muszą być zdrowe, niekara-
ne, z obywatelstwem polskim i stałym 
miejscem zamieszkania. Osoby spo-
krewnione z dzieckiem, np. dziadkowie, 
rodzeństwo mogą stworzyć rodzinę 
zastępczą spokrewnioną. Natomiast 
rodzinę zastępczą zawodową lub nie-
zawodową tworzą osoby niespokrew-
nione z dzieckiem. W rodzinie zastęp-
czej niezawodowej lub zawodowej w 
tym samym czasie może przebywać 
łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, 
które osiągnęły pełnoletność, przeby-
wając w pieczy zastępczej. W razie ko-
nieczności umieszczenia w rodzinie za-
stępczej rodzeństwa jest dopuszczalne 
umieszczenie większej liczby dzieci. W 
rodzinnym domu dziecka może prze-
bywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci 
lub w razie konieczności liczniejsze 
rodzeństwo. Funkcjonują także rodzi-
ny pomocowe, które przejmują opiekę 
nad dziećmi z innych rodzin zastęp-
czych w związku z ich wypoczynkiem, 
udziałem w szkoleniu lub pobytem w 
szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzia-
nych trudności lub zdarzeń losowych w 
rodzinie zastępczej.

 
Jak wygląda proces przygotowania ro-
dzin do roli?

- Każda rodzina, która deklaruje chęć 
zostania rodziną zastępczą, przechodzi 
specjalne szkolenie. Trwa ono trzy mie-
siące i w tym czasie staramy się poka-
zać kandydatom plusy i minusy. Dlate-
go odbywają między innymi zajęcia w 
funkcjonujących już rodzinach zastęp-
czych. To daje obraz tego, co może nas 
czekać, z jakimi problemami może być 
dane nam się zmierzyć.   Przechodzą 
też badania lekarskie, ponieważ musi-
my mieć pewność, że dadzą radę. Tak 
naprawdę przez te 3 miesiące groma-
dzona jest pełna dokumentacja, która 
daje rękojmię, że rodzina poradzi so-
bie z opieką nad dziećmi. Ze szkolenia 
zwolnieni są kandydaci spokrewnieni 
z dziećmi, tj. dziadkowie oraz rodzeń-
stwo, choć coraz częściej mówi się, 
że też powinni je przechodzić. Bardzo 
ważne jest, by osoby, które chciały-
by sprawować pieczę zastępczą nad 
dziećmi, miały jakieś doświadczenie w 
pracy z nimi albo mają swoje pociechy. 
Ważna jest mądrość życiowa tych lu-
dzi, ponieważ to na nich spocznie obo-
wiązek wychowania i przygotowania 
dzieci do życia. Najbliższe szkolenie 
rusza we wrześniu i serdecznie zapra-
szamy chętnych.

 
Wspomniała Pani o problemach. Na 
jakie sytuacje trzeba się przygotować, 
żeby uniknąć potem uczucia rozczaro-
wania?

- Przede wszystkim trzeba zdawać so-
bie sprawę z odpowiedzialności, którą 

Rozkwitają jak kwiaty

na siebie bierzemy i tego, że dzieci, któ-
re trafiają do rodzin zastępczych, mają 
zaburzone poczucie bezpieczeństwa, 
są często zaniedbane i wymagają od 
początku kompleksowej pomocy. Tak 
naprawdę ten pierwszy okres po przy-
byciu dziecka do rodziny poświęca się 
na obserwację i stawianie czegoś w 
rodzaju diagnozy. Zdarza się, że dzieci 
są chore i wtedy w pierwszej kolejności 
potrzebują lekarza. Zaczyna się bada-
nie, szukanie przyczyn i leczenie. Do 
tego dochodzi praca nad sferą emo-
cjonalną dziecka, nad tym, by znów 
mogło czuć się bezpieczne i warto-
ściowe. Co jeszcze ważne i na co sta-
wia się duży nacisk na szkoleniach, to 
konieczność uświadomienia sobie, że 
piecza zastępcza jest czasową formą 
pomocy. Jeśli rodzina biologiczna sta-
nie na nogi i sąd uzna, że jest wydol-
na wychowawczo, dziecko wraca do 
domu. Każdy przypadek jest inny. Nie-
raz ta czasowa forma przedłuża się do 
pełnoletności, a nieraz trwa kilka lub 
kilkanaście miesięcy. Rodzic zastęp-
czy, który związuje się emocjonalnie z 
dzieckiem, mocno tę rozłąkę przeżywa. 
To trudne doświadczenie.

 
To zagrożenia, które czekają na rodzi-
ców zastępczych. Są też na szczęście 
plusy i przeważają nad minusami.

- Bycie rodzicem zastępczym jest od-
powiedzialne, ale daje mnóstwo sa-
tysfakcji, dumy i wzruszeń. To dawa-
nie dzieciom domu, rodziny, poczucia 
bezpieczeństwa, miłości. I to procen-
tuje. Dzieci bardzo szybko zmieniają 
się nie do poznania, i fizycznie i psy-
chicznie. Uśmiechają się, otwierają na 
opiekunów i inne dzieci, wspierają na-
wzajem. Bardzo często obserwujemy, 
że pocieszają i podnoszą na duchu 
te, które dołączają do rodziny później. 

Zaczynają uczęszczać na zajęcia do-
datkowe, odnoszą sukcesy. Rozkwita-
ją jak kwiaty, które regularnie się pod-
lewa. Nieraz się łza w oku zakręci ze 
wzruszenia. Te więzi zostają potem na 
długo. Dzieci bardzo często utrzymu-
ją kontakt z rodzicami zastępczymi, 
można powiedzieć, że stają się w pełni 
prawdziwą rodziną.

 
Jak wygląda pomoc rodzinom zastęp-
czym? Na jakie wsparcie mogą liczyć?

- Rodzina zastępcza może liczyć na 
wsparcie specjalistów w każdej sytu-
acji, zarówno psychologiczne, peda-
gogiczne, terapeutyczne, czy prawne. 
Każda rodzina otrzymuje koordyna-
tora rodzinnej pieczy zastępczej, który 
wspiera ją, diagnozuje problemy, jeśli 
są i pomaga je rozwiązywać. Staramy 
się też integrować środowisko rodzin 
zastępczych. Organizujemy festyny, 
warsztaty, mikołajki i superwizje, czyli 
spotkania z psychologiem z zewnątrz, 
który obiektywnie pokazuje, jak spoj-
rzeć na daną sytuację i jak pomóc 
dzieciom. Rodziny bardzo sobie cenią 
te spotkania.

 
To także wsparcie finansowe, bez któ-
rego rodzinom byłoby bardzo ciężko 
utrzymać tak liczną rodzinę.

- Każdej rodzinie przysługuje pomoc fi-
nansowa. Dla niektórych rodzicielstwo 
zastępcze staje się sposobem na życie 
i wtedy zostają zatrudnione i otrzymu-
ją wynagrodzenie za swoją pracę. To 
osoby, które nie pracują zawodowo, 
prowadzą dom i chcą zrobić coś dla 
innych, pomóc dzieciom.   Poza tym 
rodziny otrzymują świadczenia finan-
sowe  na każde dziecko – 660 złotych 
w przypadku rodzin spokrewnionych i 1 
tys. zł, gdy nie ma pokrewieństwa. Poza 
tym przysługuje 500 plus na każde 

dziecko. Rodzina otrzymuje jednora-
zowe świadczenie, kiedy dziecko trafia 
do rodziny, po to, by urządzić mu jego 
kącik w domu, np. kupić łóżko, biurko, 
ubrania. Warto podkreślić, że prowa-
dzący rodzinny dom dziecka dodat-
kowo otrzymuje środki finansowe na 
utrzymanie lokalu, w wysokości odpo-
wiadającej kosztom ponoszonym przez 
RDD na czynsz, opłaty z tytułu najmu, 
opłaty za energię elektryczną i cieplną, 
opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych, dźwig osobowy, an-
tenę zbiorczą, abonament telewizyjny i 
radiowy, usługi telekomunikacyjne. Raz 
w roku jeden Rodzinny Dom Dziecka 
ma przyznane dofinansowanie na re-
mont. Robimy, co możemy, by pomóc, 
bo praca ta jest naprawdę trudna, a 
dla dziecka niesie niewymierne korzy-
ści. Żadna, nawet najlepsza, placówka 
opiekuńcza, nie zastąpi rodziny.

Agnieszka Komaniecka

- Bycie rodzicem zastępczym jest trudne i bardzo odpowiedzialne, ale daje mnóstwo satysfakcji i dumy z pełnionej roli. 
A największą nagrodą jest uśmiech dziecka i przemiana, jaka w nim zachodzi – mówi dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Świdnicy Beata Galewska.

W 2017 r. na terenie powiatu świd-
nickiego funkcjonowało 160 rodzin 
zastępczych. Przebywało w nich 238 
dzieci.
Wśród ww. rodzin funkcjonowało:
◾ 102 rodziny spokrewnione z 117 

dziećmi,
◾ 44 rodziny niezawodowe z 58 

dziećmi,
◾ 3 zawodowe rodziny zastępcze, w 

których umieszczono 10 dzieci,
◾ zawodowa specjalistyczna rodzi-

na zastępcza, w której przebywa 1 
dziecko,

◾ 5 rodzin zawodowych pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego, w 
których przebywało 21 dzieci,

◾ 5 rodzinnych domów dziecka, w 
których umieszczono 31 dzieci.
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Poznajcie przedszkolaki z Przedszkola 
Miejskiego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy

Grupa I

Nauczyciele: Marzena, Violetta 

Julia Kilinger, Emilia Szczepara, Jakub Pawlaszczyk, Zuzia Sroka, 
Aleksander Gutowski, 

Alina Mazurek, Brunon Chyliński, 
Oskar Kozłowski, 

Oskar Manugiewicz, Julia Kluz, 
Wiktor Kowalczyk, 

Emilia Krzykowska, Nadia Nocoń, Gabriela Polis, Albert Ratyński, Hanna Madura, Barbara Stojewska, Antoni Janus, Mikołaj Kałużyński

Grupa II i V

Nauczyciele: Kamila, 
Monika, Magdalena, Iwona 

Antonina Bitniok, 
Kacper Dawid, Weronika Dereń, 

Adam Koniuch, 
Patrycja Krupka, 

Olivier Krzysztofiak, 
Katarzyna Leciejewska, 

Liliana Lusa, Nadia Lusa, 
Mikołaj Małecki, 

Antoni Marczyński, 
Nataniel Maślanka, 

Michał Mnich, Jan Snacki, 
Lena Pańszczyk, 

Adam Pańszczyk, 
Martyna Piotrowska, 

Wiktoria Polis, 
Antoni Polniaszek, 

Wojciech Wójta, Iwo Zygmunt, 
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Grupa IV

Nauczyciele: Krystyna, Elżbieta, Agata 
Nina Porabik, Weronika Kosakowska, Wojciech Urbaniak, Pola Żak, Zofia Panas, Łucja Zaraś, Maja Huzarska, Anna Żabińska, 

Julita Serwatka, Damian Oberman, Wojciech Starybrat, Blanka Gawron, Szymon Andrzejewski, Natalia Wasilewicz, Aurelia Słysz, 
Olga Kaczor, Kacper Łanda, Lilla Chylińska, Marcel Surowiec

Grupa III  i VI

Nauczyciele: Iwona, Danuta, Izabela, Anna, Małgorzata
Franciszek Augustyniak, Nina Kistela, Adam Kurzawa, Martyna Piotrowska, Marcel Bazanowski, Wojciech 

Gabrylczuk, Jakub Puławski, Amelka Rymczak, Hubert Paruch, Tomasz Piotrowski, Marysia Oberman, 
Maciej Walentowski Wiktoria Janasik, Leon Kopeć, Jakub Chrapusta, Agata Michalska, Zuzia Dorobek, 

Bartosz Wicher, Maja Pielas, Miłosz Jamro, Franciszek Biros, 

foto: D. Gębala
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Bez uszkodzeń
Prace wykonywane przez Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy 
w ramach Kawki przebiegają zgodnie 
z planem, choć nie bez niespodzianek. 
Podczas prowadzenia ciepłociągu pod 
skarpą przy ul. Szpitalnej oraz pod pl. 
Kombatantów konieczne stało się uży-
cie georadaru, by nie uszkodzić znajdu-
jących się pod ziemią reliktów twierdzy 
i dawnych schronów przeciwlotniczych. 

Przy budowie magistrali zakłada się 
zawory sekcyjne, które pozwolą na wy-
łączanie zasilania na przykład na wypa-
dek awarii czy koniecznych przyłączeń 
w poszczególnych odcinkach sieci bez 
konieczności wyłączania zasilania całej 
magistrali. W centrum sieć ciepłownicza 
rozdzieli się: jedna nitka skręci w stronę 
ul. Pułaskiego, by umożliwić włączenie 
do ogrzewania systemowego kamienic 
po obu stronach ulicy od ul. Mennickiej 
w stronę pl. Wolności. Druga jej odno-
ga wepnie się najpierw w istniejącą sieć 
przy ul. Bohaterów Getta, a następnie 
ul. Teatralną podąży na ul. Franciszkań-
ską i Grodzką. Przyłączone zostaną trzy 
budynki w Rynku, MBP i MOPS, a także 
kamienice na Franciszkańskiej i części 
Grodzkiej.

Bez utrudnień
Równolegle budowana będzie sieć 

wzdłuż ul. Wodnej w kierunku rzeki, by 
zasilić w ciepło uczestników programu 
Kawka po obu stronach ul. Wodnej i na 

ul. Warszawskiej. Utrudnień w ruchu w 
tej części miasta nie powinno być, gdyż 
MZEC położył swoje ciepłociągi podczas 
remontu skrzyżowania Wodna-Miesz-
ka. Również zbudowana w ubiegłym 
roku nitka ciepłociągu do ul. Parkowej 
będzie rozbudowana o nowy odcinek 
do kotłowni MZN przy ul. Łukasińskie-
go, stamtąd w górę ul. Księcia Bolka do 
ostatniej przyłączanej w tym rejonie ka-
mienicy na rogu ul. Jagiellońskiej.

Świdnica walczy ze smogiem

Kawka dotarła do starówki
Jest szansa na to, że następnej zimy z krajobrazu zabytkowego centrum Świdnicy znik-

nie kilkadziesiąt dymiących kominów. Rurociąg z miejskim ciepłem systemowym jest już 
pomiędzy ul. Pułaskiego i Teatralną. Do tej pory na walkę ze smogiem w latach 2015-2018 
przeznaczono 17 milionów złotych. Znaczna część to pozyskane dotacje z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu KAWKA, reali-
zowanego na terenie Świdnicy jest 
likwidacja niskiej emisji poprzez wy-
mianę źródeł ciepła opalanych pali-
wem stałym (tj. węglem, koksem lub 
drewnem) na bardziej ekologiczne 
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. 

W ramach programu gmina 
miasto Świdnica otrzyma dofinan-
sowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokości 90% 
kosztów przedsięwzięcia. W tym 
60% stanowić będzie dotacja bez-
zwrotna, a 30% pożyczka. Z otrzy-
manych środków oraz własnego 
budżetu miasto sfinansuje budowę 
sieci dystrybucyjnej, przyłączy do 
budynków, węzłów cieplnych, insta-
lacji w częściach wspólnych budyn-
ków oraz poszczególnych lokalach, 
których właściciele zdecydowali 
się wziąć udział w programie. Dota-
cja dla mieszkańców pokryje 100% 
kosztów przedsięwzięcia.

W ramach walki ze smogiem miasto 
zakupiło 5 detektorów jakości po-
wietrza, które są znajdują się w na-
stępujących miejscach: 

◾ UM Świdnica, ul. Armii Krajowej 49,
◾ Wydział Organizacji Pozarządo-

wych UM, ul. Długa 33,
◾ Szkoła Podstawowa nr 1, 

ul. Galla Anonima 1
◾ Szkoła Podstawowa nr 2, 

ul. Marcinkowskiego 4-6
◾ Szkoła Podstawowa nr 5, 

ul. Jodłowa 21

Działają od około miesiąca. Mierzą 
stężenia pyłów PM10 i PM2,5 ciśnie-
nie, temperaturę oraz wilgotność 
powietrza. Dostęp do danych z de-
tektorów w czasie rzeczywistym: 
www.air-fox.plPodczas wakacji do miejskiej sieci 

ciepłowniczej przyłączona zostanie SP 
6, II Liceum Ogólnokształcące oraz nowy 
budynek MOPS przy ul. Franciszkańskiej. 
Wszystkie prace sieciowe zakończą się 
we wrześniu. Jak się szacuje, w tym roku 
położonych zostanie 5 kolejnych kilome-
trów nowych ciepłociągów. Konsekwen-
cją rozbudowy sieci w tym roku będzie 
likwidacja pieców w 369 mieszkaniach. W 
całym programie to razem 600 mieszkań. 

Właściciele domków 
jednorodzinnych, czy prywatnych 
posesji, też mogą przyłączyć się 
do walki ze smogiem. W ramach 

programu pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji kominowej na terenie 

Gminy Miasto Świdnica” można 
starać się o dofinansowanie na 

wymianę pieca.

Można starać się o dotację w 
wysokości do 85% kosztów kwalifi-
kowanych, maksymalnie 20 tys. zł 
na domek. O dotację do wymiany 
ogrzewania może się ubiegać każdy 
dom jednorodzinny (max. wydzielo-
ne 2 osobne lokale) na terenie Świd-
nicy, posiadający ogrzewanie na 
paliwo stałe (węgiel, drewno, koks, 
itp.). Kwalifikowanie budynków do 
programu następuje na podstawie 
audytu energetycznego, przy czym 
kwalifikowane są budynki spełniają-
ce określone przez instytucję dotu-
jącą wymagania energetyczne (za-
potrzebowanie na energię pierwot-
ną/m2/rok poniżej 150 kWh/m2/
rok).W przypadku nie spełnienia wy-
mogów przez budynek można wy-
konać termomodernizację zalecaną 
w audycie i ubiegać się o dotację.
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Były to potrójne uroczystości, ponie-
waż burmistrzowie czterech miast podpi-
sali listy intencyjne z okazji rocznic zawar-
cia układów partnerskich z miastem Trut-
nov. W imieniu niemieckiego Würzburga 
wystąpił burmistrz Christian Schuchardt, 
w imieniu słowackiej miejscowości Senica 
deklarację podpisał prezydent, Branislav 
Grimm. W przypadku obu tych miast ukła-
dy partnerskie trwają od dziesięciu lat. Naj-
dłużej oficjalna współpraca trwa jednak ze 
Świdnicą. 

- Nasza 20-letnia współpraca, to licz-
ne projekty edukacyjne, sportowe, kultu-
ralne, wspólne inicjatywy gospodarcze, ale 
przede wszystkim, to wzajemne zrozumie-
nie, szacunek i przyjaźń. Trutnov i Świdnica 
są teraz doskonałym przykładem mode-
lowej kooperacji miast partnerskich. Dzię-
kuję naszym czeskim partnerom za te lata 
współpracy i zapewniam, że w Świdnicy za-
wsze będą mile widzianymi gośćmi – mówi-
ła podczas uroczystości prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Uczestnicy obchodów jubileuszu 
oprócz zwiedzania miasta wzięli również 
udział w szeregu wydarzeń zorganizowa-
nych tego dnia, czyli w symbolicznym sa-
dzeniu „róż partnerstwa”, w koncercie orga-
nowym w kościele Wniebowzięcia NMP, 

20-lecie partnerstwa miast 
Świdnica - Trutnov

zwiedzili także wystawę poświęconą wie-
loletniej współpracy miast partnerskich.

Kulminacją uroczystości było podpi-
sanie partnerskich deklaracji. W Starym 
Ratuszu w Trutnovie burmistrz Ivan Ada-
mec i prezydent Beata Moskal-Słaniew-
ska podpisali list okolicznościowy. Stanowi 
on odnowienie przyrzeczenia honorowa-
nia postanowień umowy partnerskiej. Oba 
miasta ponownie potwierdziły kultywowa-
nie przyjaźni.

- Nasza współpraca jest teraz szcze-
gólnie ważna, w czasach niepokojących 
dla Europy my samorządowcy, mieszkańcy 

partnerskich miast musimy pokazywać, że 
zależy nam na zjednoczonej Europie – Eu-
ropie pokoju – Europie bez wojen – mówił 
Ivan Adamec, burmistrz Trutnova.  

Wśród wspomnień, jakie dotyczyły 
nawiązywania kontaktów partnerskich 
włączył się Andrzej Protasiuk. Przypo-
mniał on, że 34 lata temu, jako młody 
fotograf Świdnickiego Ośrodka Kultury, 
uzyskawszy akceptację ówczesnego pre-
zydenta Adama Markiewicza, postano-
wił udać się do Trutnova i zaproponować 
współpracę pomiędzy miastami, na po-
czątku w sferze fotografii. Niestety, czasy 

były takie, ze dojechał autobusem tylko 
do Kamiennej Góry, a dalej nie było żad-
nego środka lokomocji, prócz taksówki. 
Taksówkarz nie dysponował paszpor-
tem, w związku z czym zostawił Andrzeja 
Protasiuka na granicy i ostatnie kilkana-
ście kilometrów przeszedł na piechotę. 
Wzbudził tym wielki podziw, ale też nie-
małą konsternacje. Kontakty udało się 
nawiązać i od tamtych czasów datuje się 
współpraca pomiędzy ośrodkami kultury 
i środowiskami artystycznymi obu miast. 
Do formalnego podpisania umowy part-
nerskiej doszło w 1998 roku. 

W tym roku mija 20 lat, 
odkąd Świdnica i Trutnov 
oficjalnie stały się partne-
rami. Tę  ważną rocznicę 
uczczono 29 maja w Cze-
chach. Świętowanie part-
nerstwa odbyło się wspól-
nie z delegacjami z miast 
Senica ze Słowacja i Würz-
burg z Niemiec. 

Tunel wkrótce

Po wybudowaniu kładki pieszo – ro-
werowej na rzece Bystrzycy w 2017 roku, 
kolejnym etapem zadania było umożli-
wienie dojścia do niej od strony Kraszo-
wic. Wymagało to uzyskania przez miasto 
stosownych pozwoleń od właścicieli te-
renu, czyli PKP PLK i RZGW oraz decyzji 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

- Rozmowy z kolejarzami w sprawie 
możliwości wybudowania przejścia przez 
tory skończyły się fiaskiem. PKP PLK nie 
zgodziły się na przejście przez nasyp. Je-
dynym rozwiązaniem okazało się tylko 
wykonanie tunelu – wyjaśnia Maciej Gle-
ba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruk-
tury Miejskiej. 

Miasto przez rok miało trudności z 
uzyskaniem pozwolenia na realizację 
tej inwestycji, gdyż obszar, na którym 

miała być ona prowadzona, jest tere-
nem kolejowym zamkniętym. Wojewo-
da Dolnośląski uznał, iż jest to strefa o 
szczególnym znaczeniu dla obronności 
i bezpieczeństwa państwa. To właśnie 
uniemożliwiło uzyskanie decyzji o loka-
lizacji inwestycji celu publicznego. 

Po odwołaniu się przez miasto do 
Ministerstwa Infrastruktury otrzymano 
decyzję 26 stycznia br., dzięki czemu 
miasto jako inwestor mogło starać się 
o wydanie pozwolenia na budowę. Wy-
dano je 18 maja i Urząd Miejski może 
już rozpocząć proces ogłoszenia postę-
powania przetargowego. Pozwoli to na 
kontynuację wcześniejszego planu, czyli 
połączenia Kraszowic kładką pieszo-ro-
werową z obiektami sportowymi przy ul. 
Śląskiej i z centrum miasta. 

- Od lat mieszkańcy dzielnicy Kra-
szowice przechodzili przez niebezpieczny 
wiadukt kolejowy, skracając sobie drogę 
do centrum miasta. Wielokrotnie na spo-
tkaniach zgłaszali  do mnie ten problem, 
licząc na szybkie jego rozwiązanie. Nie-
stety zawiłości prawne wydłużyły czas 
realizacji tej inwestycji. Dziękuję za cierpli-
wość, a także za liczne pomysły i projekty, 
które inicjuje m.in. Kraszowickie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich, które jest 
doskonałym ambasadorem mieszkań-
ców swojej dzielnicy – dodaje prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska.    

Rok trwały uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim dotyczące budowy tunelu pod nasy-
pem kolejowym na Kraszowicach. Pozwoli on na skomunikowanie ruchu pieszo-rowerowe-
go z centrum miasta. Urząd przygotowuje w tej chwili postępowanie przetargowe. 
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Uczą się ratować innych
Sprawdzanie przytomności i odde-

chu, nauka resuscytacji, konieczność 
wezwania pomocy – uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi biorą udział w zajęciach 
udzielania pierwszej pomocy w ra-
mach Programu Edukacyjnego „Ratu-
jemy i uczymy ratować”.

Działania te mają na celu opanowa-
nie podstawowych czynności, w jaki spo-
sób uratować życie poszkodowanemu, 
aby stać się skutecznym ratownikiem. 

Uczniowie podczas zajęć poznają 
czynności ratowania życia, krok po kro-
ku uczą się, jak należy zachować się w 
nagłych wypadkach. Umiejętności, ja-
kie nabywają, to: sprawdzenie przytom-
ności i oddechu, wzywanie pomocy, 

pozycja boczna poszkodowanego oraz 
jak należy przeprowadzić resuscytację.

Wszystkie te czynności są prowa-
dzone na fantomach, które szkoła otrzy-
mała dzięki Fundacji WOŚP. Pod okiem 
nauczycieli, każdy uczeń ma możliwość 
przećwiczyć wszystkie wymienione 
czynności.

Na zakończenie zajęć każdy uczest-
nik otrzymał podręcznik wraz z certyfika-
tem udziału w zajęciach w ramach Pro-
gramu Edukacyjnego „Ratujemy i uczy-
my ratować”.

Koordynatorami programu są na-
uczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Świdnicy są Anna Sochocka i Eliza Ma-
zurek.
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zespół instrumentalny z Berlina. Zało-
żony w 1984 roku przez Hansa-Wernera 
Apla i Wolfganga Katschnera, obecnie 
głównego dyrygenta, specjalizuje się 
w muzyce dawnej i muzyce baroku, w 
szczególności w operach Haendla. Ze-
spół wystąpi w ramach tegorocznej, 
osiemnastej już edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu Bachowskiego w Świd-
nicy. Trzeba dodać, że na Festiwal w tym 
roku Świdnicki Ośrodek Kultury otrzyma 
trzecią transzę dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
wysokości 156 tys. zł.

24 tys. zł na projekt „Poznaj 
księcia Bolka”

Na promocję postaci księcia Bol-
ka, Świdnicki Ośrodek Kultury otrzy-
mał dofinansowanie z Muzeum Historii 
Polski z programu „Patriotyzm Jutra”. 
Wspiera on fundacje, lokalne stowa-
rzyszenia, biblioteki, domy kultury, re-
gionalne muzea z całej Polski - zarów-
no z dużych miast, jak i małych ośrod-
ków, które realizują projekty z zakresu 
pielęgnowania i promowania lokalne-
go dziedzictwa i kultury. Projekt ma na 
celu przybliżenie postaci księcia Bolka 
II Małego (świdnickiego), ostatniego 
niezależnego władcy Śląska, wnu-

333 tysiące złotych na świdnicką kulturę
ka Władysława Łokietka.  W tym roku 
przypada 650. rocznica jego śmierci. 
- Świdnica i ziemia świdnicka miała wy-
bitnego władcę - Bolka II Małego (świd-
nickiego), który obecnie popadł nieco w 
zapomnienie, a niezwykle przysłużył się 
rozwojowi tego regionu. Chcemy przypo-
mnieć tę wyjątkową w historii Polski po-
stać. Działania skierowane są do świd-
niczan - zarówno do dzieci i młodzieży, 
jak i osób starszych. Planujemy spacery 
tematyczne, grę miejską, wystawę ple-
nerową, inscenizację teatralną przygo-
towaną przez młodzież, koncert oraz 
wydanie folderu tematycznego – mówi 
Anna Rudnicka¸ dyrektor Świdnickiego 
Ośrodka Kultury. 

30 tys. zł na Alchemię Teatralną
Twórcy i osoby zaangażowane w 

tworzenie Alchemii Teatralnej mają 
powody do radości. 30 tys. zł dotacji z 
Narodowego Centrum Kultury to naj-
wyższa dotacja, jaką dotychczas uda-
ło się na ten projekt uzyskać. Łączy on 
przedstawicieli różnych grup wieko-
wych, z powodzeniem realizowany jest 
już 10 lat i wciąż cieszy się niesłabną-
cym powodzeniem wśród świdniczan. 
Lista działań i przedsięwzięć wpisa-
nych w ramy „Alchemii Teatralnej” jest 
imponująca i różnorodna, okazuje się, 
że zaklęcie użyte w nazwie projektu 
działa, ma swą moc i czar. Alchemia tak 
pojęta przyciąga w czarodziejski  spo-
sób wielu ludzi, łączy ich przez miłość 
do teatru, uczy kreatywności, otwar-
tości, pokonuje zbędne granice, bo w 
dążeniu do SZTUKI wszyscy jesteśmy 
partnerami i przyjaciółmi. Dofinanso-
wanie na ten projekt ŚOK uzyskał w ra-
mach programu  Edukacja Kulturalna.

 

8,5 tys. zł na „Cztery Żywioły 
Słowa”

To wydarzenie dofinansuje Instytut 
Książki w ramach programu „Promocja 
Czytelnictwa”.

„Cztery Żywioły Słowa” ma na celu 
ukazanie związków literatury z innymi 
dziedzinami sztuki, wzajemnych wpły-
wów i inspiracji, które angażuje różne 
środowiska artystyczne, zajmujące się 
teorią literatury, muzyką, videoartem. 
W ramach działania planowane są 
spotkania z literatami, warsztat, kon-
cert, performance, które odbywać się 
będą m.in.: w szkołach, salach Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, ale również 
w przestrzeni publicznej. Wszystko 
po to, aby w sposób niekonwencjo-
nalny prezentować utwory literackie i 
promować literaturę, jako atrakcyjną 
alternatywę dla stereotypowych form 
aktywności propagowanych przez kul-
turę masową.

Ak

nadzieję, że doborem repertuaru co roku 
pozytywnie zaskoczymy widzów  – doda-
je Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickie-
go Ośrodka Kultury.

40 tys. zł na Akademię 
Bachowską i Akademię 
Bachowską Junior

Projekty zostały dofinansowane ze 
środków Fundacji Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Realizowane są one w 
ramach Festiwalu Bachowskiego. To 
wsparcie i promocja młodych  talentów. 
Śpiewacy i instrumentaliści, zarówno 
młodzież jak i dorośli, grający na instru-
mentach historycznych, przygotowują 
się do udziału w koncertach Orkiestry 
Festiwalowej. Muzycy doskonalą swój 
warsztat poprzez udział w kursach mi-
strzowskich, które prowadzą znani wy-
konawcy związani z nurtem stylowego 
wykonawstwa muzyki dawnej. 

156 tys. zł na Festiwal Bachow-
ski i 40 tys. zł na sfinansowanie 
koncertu Lautten Compagney

To kolejny projekt dofinansowany 
przez Fundację Współpracy Polsko-
-Niemieckiej. Lautten Compagney to 

35 tys. zł na Spektrum 
i Okiem Młodych

20 tysięcy złotych pozyskał Świd-
nicki Ośrodek Kultury na organizację 
czwartej edycji „Spektrum”, a Wrocław-
ska Fundacja Filmowa – 15 tysięcy zło-
tych na jedenasty już Festiwal Filmów 
Dokumentalnych. Dofinansowanie przy-
znano z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu 
„Film”. - Cieszę się, że obie imprezy otrzy-
mały wsparcie finansowe z ministerstwa. 
Celem programu „Film” jest promowanie 
wiedzy na temat osiągnięć kinemato-
grafii, a także wsparcie dla działań upo-
wszechniających ambitny, niekomercyjny 
repertuar filmowy. I takie właśnie są oba 
nasze świdnickie festiwale – mówi za-
stępca prezydenta Szymon Chojnow-
ski. „Spektrum” jest dla polskich widzów 
wyjątkową okazją, by zobaczyć najgo-
rętsze tytuły międzynarodowych festi-
wali, zanim trafią one do kinowej dystry-
bucji. Corocznie w programie znajdzie-
my pełnometrażowe fabuły wybrane 
przez selekcjonerów z Wrocławskiej 
Fundacji Filmowej. Oprócz tego zoba-
czyć można również krótkie metraże 
zrealizowane przez najbardziej obie-
cujących twórców młodego pokolenia. 
Pokazom towarzyszą spotkania z reży-
serami i aktorami festiwalowych filmów. 
Widzowie mogą także wziąć udział w 
warsztatach.

Festiwal „Okiem Młodych” jest 
przestrzenią spotkań pasjonatów kina 
dokumentalnego, niezależnie od wie-
ku i poziomu wiedzy. Skierowany jest 
zarówno do świdniczan i mieszkańców 
okolicznych miejscowości, zaintereso-
wanych poszerzaniem swojej wiedzy 
o kinie i o aktualnych problemach glo-
balnych, jak i do przedstawicieli świata 
filmu.   „Okiem Młodych” w Świdnicy to 
wydarzenie, podczas którego prezenta-
cja krótkometrażowego kina dokumen-
talnego, stanowi pretekst do dyskusji na 
ważne tematy społeczne. W konkursie 
głównym startują krótkometrażowe fil-
my autorstwa młodych twórców do 30. 
roku życia, zarówno profesjonalistów, 
studentów szkół filmowych, jak i ama-
torów. Z kolei w konkursie młodzieżo-
wym prezentują się amatorzy do 21. 
roku życia. - Miłośników dobrego kina 
zapraszamy już jesienią na kolejną edy-
cję festiwalu „Spektrum”, a wiosną przy-
szłego roku na „Okiem Młodych”. Chcemy 
pokazywać filmy ambitne i nowe. Mam 

Siedem wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się już w kalendarz imprez w Świd-
nicy - siedem projektów, na realizację których przyznano dofinansowanie o łącznej wartości 
333 tysięcy 500 złotych.
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Niecodzienną ekspozycję można po-
dziwiać w świdnickiej kurii biskupiej. 
Ksiądz Tadeusz Faryś, wieloletni misjo-
narz, postanowił pokazać zbierane lata-
mi pamiątki. 

Wystawę uroczyście otwarto w piątek 
25 maja. 

Ksiądz Tadeusz Faryś 
pokazuje pamiątki

Wśród prezentowanych pamiątek 
znalazły się m.in. te z Wybrzeża Kości Sło-
niowej, gdzie przez 12 lat był kapłanem. 
Zobaczymy maski, biżuterię, instrumenty, 
książki, prasę, modlitewniki. 

Wystawę można oglądać w holu na 
II piętrze kurii biskupiej w Świdnicy w dni 
powszednie od 9.00 do 13.00.                   Ak
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10 czerwca
Spotkanie 

z Przemysławem Bluszczem

Przemysław Bluszcz, specjalista od 
czarnych charakterów, będzie gościem 
Alchemii Teatralnej. Spotkanie poprowadzi 
Mariola Mackiewicz i Karolina Warzecha. 

Aktor Teatru Ateneum w Warszawie. 
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Te-
atralną w Krakowie, Wydział Zamiejscowy 
we Wrocławiu (1997). Przez ostatnią deka-
dę stworzył na scenie Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy ponad 40 ról. 
Gra na scenach Teatru Współczesne-
go we Wrocławiu, Teatru Polonia i Teatru 
Studio w Warszawie. Ma na swoim koncie 
nagrody aktorskie festiwali teatralnych w 
Kaliszu, Zabrzu, Szczecinie i Bydgoszczy. 
Dwukrotny laureat nagrody za kreację ak-
torską w Konkursie na Wystawienie Pol-
skiej Sztuki Współczesnej organizowanym 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nagrodzony za debiut na 
49. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. Znany z seriali telewizyjnych 
„Czas Honoru”, „Przepis na życie”, „Ratow-
nicy” oraz filmów fabularnych „Zero”, „Su-
permarket”, „Jesteś bogiem”, „Drogówka” 
czy „Być jak Kazimierz Deyna”.

10 czerwca, godz. 17.00, teatr, wstęp 
wolny.

ŚWIDNICA KULTURALNIE
16 czerwca 

MATEX Łazienka dla Ciebie 
Bieg Małego Gladiatora

Tego jeszcze w Świdnicy nie było. Do 
pokonanie trasa z licznymi przeszkodami 
naturalnymi – bagnami, wodą, pagórka-
mi, zaroślami, wzniesieniami i sztuczny-
mi – ścianami, linami, kanałami. Trzeba 
będzie wspinać się, czołgać, pokonywać 
przeszkody, a czasem nawet umorusać 
w błocie!  Po raz pierwszy w Świdnicy od-
będzie się bieg przeszkodowy dla dzieci. 
Pociechy w wieku od 5 do 14 lat do wzię-
cia udziału w  MATEX Łazienka dla Ciebie 
Bieg Małego Gladiatora zaprasza Świdnic-
ki Ośrodek Sportu i Rekreacji i firma Matex. 

Areną MATEX Łazienka dla Ciebie 
Bieg Małego Gladiatora będą tereny przy 
boiskach Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (ul. Śląska 35). Impreza odbę-
dzie się w sobotę 16 czerwca. Zapisy na 
miejscu w dniu imprezy od godziny 12.00, 
pierwsi śmiałkowie ruszą na trasę o 14.00. 
Z najmłodszymi będą mogli pobiec rodzi-
ce. Trzeba przygotować się na dobrą za-
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17 czerwca 
Czereśnie: 

koncert dla dzieci 
(i nie tylko!)

Krakowskie Czereśnie śpiewają o za-
gadnieniach ważnych dla dzieci i doro-
słych – przyrodzie, pracy, owocach i wa-
rzywach, poruszają też niezmiennie istotne 
problemy ekologiczne. Grupę założył An-
drzej Zagajewski, znany też ze Zbuntowa-
nej Orkiestry Podwórkowej Hańba, którą 
gościliśmy w Świdnicy podczas przeglądu 
Truskawka. Czereśnie wzbogacają scenę 
muzyczną dla najmłodszych odbiorców. 
Grają w składzie: Andrzej Zagajewski 
(mandola, banjo, ukulele, śpiew), Woj-
ciech Wędzicha (instrumenty klawiszowe, 
śpiew, grzechotki, klarnet), Jakub Lewicki 
(gitara basowa, tuba, śpiew), Mateusz No-
wicki (instrumenty perkusyjne). W 2017 r. 
światło dzienne ujrzał ich debiutancki al-
bum „Ale wrzawa!”, który w całości można 
odsłuchać m.in. na stronie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury.

Plenerowy koncert Czereśni odbę-
dzie się w niedzielę 17 czerwca o godzi-
nie 16:00 na placu pod Wieżą Ratuszową. 
Wstęp wolny!

bawę i możliwość ubrudzenia i zamocze-
nia ubrań. Na liczącej pół kilometra trasie 
będą rowy z wodą i błotem, siatki wojsko-
we, przeszkody. Bieg nie będzie miał cha-
rakteru rywalizacji sportowej – każdy, kto 
go pokona, będzie zwycięzcą i otrzyma 
stosowny certyfikat. W biegu może wziąć 
udział maksymalnie 250 dzieci. Udział w 
nim jest bezpłatny. 

W oczekiwaniu na start dziecka w 
biegu, rodzice będą mogli zapoznać się 
z atrakcyjnymi prezentacjami łazienek, 
kotłów gazowych i pomp ciepła, kotłów 
stałopalnych na pellet, przygotowany-
mi przez firmę MATEX oraz jej partnerów.  
Urząd Miejski w Świdnicy uruchomi na-
tomiast punkty informacji o dotacjach na 
wymianę pieców na odnawialne źródła 
energii.    

16 czerwca, godz. 12.00, OSiR Świd-
nica, ul. Śląska, wstęp wolny
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Klasycznie czy nowocześnie? 
Zmierz się z książką

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Dla ciekawych świata 
rozmowa z księdzem 

Zbigniewem Czendlikiem

Najbardziej znanym księdzem w bez-
bożnych Czechach jest Polak. Ks. Zbigniew 
Czendlik (ur. 1964) przyjechał do Náchodu 
dwadzieścia pięć lat temu z Chorzowa. 
Kapłan z prowincji szybko zdobył popu-
larność. Dzisiaj nadal jest proboszczem 
w małej miejscowości Lanškroun, a także 
prowadzi w telewizji swój talk-show. Kar-
dynał Dominik Duka powiedział kiedyś 
dziennikarzom, że jeden Czendlik w cze-
skim Kościele to jeszcze nie problem, ale 
dziesięciu takich Czendlików oznaczałoby 
spore kłopoty. Ksiądz Zbigniew mówi, co 
myśli, nie chodzi w sutannie ani koloratce, 
a poranne msze przeniósł na dziewiątą, bo 
kto by wstał na szóstą?

Ta książka - w oryginale pod tytułem 
Postel, hospoda, kostel, czyli: łóżko, knajpa, 
kościół - w głosowaniu czytelników zdoby-
ła najważniejszą nagrodę literacką Magne-
sia Litera i była bestsellerem.

Nic dziwnego, że dzięki księdzu Czen-
dlikowi coraz więcej Czechów lgnie do 
Boga, skoro ich pasterz potrafi wywiesić na 
drzwiach swojej sypialni tabliczkę: „Budzić 
w razie pożaru lub zniesienia celibatu”.

źródło opisu: www.dowody.com

Dla kochających poznawać świat nowe, 
uzupełnione wydanie bestsellerowej 

książki o Gruzji!

Gruzja. Dla wielu wciąż nieodkryta, dla 
innych – fascynująca. Pełna wyjątkowych 
smaków, zapachów, dźwięków muzyki, baj-
kowych krajobrazów i życzliwych miesz-
kańców. Tych, którzy jeszcze w Gruzji nie 
byli, i tych, którzy odwiedzili ją choć raz – w 
podróż po tym niezwykłym kraju zabiorą 
Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller. Auto-
rzy opowiedzą między innymi o tym, skąd 
w Gruzinach tak głęboko zakorzeniona 
duma, jak radzą sobie gruzińskie kobiety w 
świecie typowych macho i na czym polega 
gruziński nienachalny stosunek do punk-
tualności. Ale nie tylko. Przytoczą barwne 
anegdoty opowiadane o Gruzinach przez 
nich samych. Oprowadzą po gruzińskich 
górach i morskich wybrzeżach, opowiedzą 
o gruzińskiej historii, a przede wszystkim – 
sztuce świętowania i niespotykanej radości 
życia.

źródło opisu: www.empik.com

Jedni nazywają ją skandalistką, inni 
są oczarowani jej twórczością. Jej po-
wieści były tłumaczone na języki: fran-
cuski, litewski, rosyjski, serbski, ukraiń-
ski, węgierski. Jedna z najpopularniej-
szych polskich pisarek odwiedziła w 
niedzielę 27 maja Świdnicę.

Manuela Gretkowska spotkała się 
ze świdniczanami w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy. Oczarował swo-
ją osobowością, humorem i odważnym 
spojrzeniem na politykę. Spotkanie pro-
wadziła Mariola Mackiewicz.

***
Manuela Gretkowska to polska pi-

sarka, felietonistka, scenarzystka filmo-
wa i działaczka społeczna, założycielka 
polskiej Partii Kobiet. Nagrodzona Feno-
menem 2006 przez redakcję tygodnika 
„Przekrój” oraz Elle Style Award 2007 w 
kategorii: Osoba Publiczna.

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. W Krakowie 
współpracowała z pismem „brulion”.

W 1988 wyjechała do Francji i w 
Paryżu ukończyła antropologię. Na po-

czątku lat 90. wróciła do kraju. Była za-
stępczynią redaktorki naczelnej „Elle”, a 
potem dyrektorką literacką tego pisma. 
Pisała felietony do „Elle”, „Cosmopolitan”, 
„Wprost”, „Polityka”, „Machiny”, „Cogito”.

Debiutowała powieścią My zdies’ 
emigranty (1991), w której w sposób iro-
niczny opowiedziała o doświadczeniach 
młodego pokolenia ludzi wyjeżdżają-
cych z Polski. Jej twórczość przychylnie 
ocenił Czesław Miłosz, którego wypo-
wiedź opublikowano w pierwszym wy-
daniu. Następne trzy książki opisywały 
żywot zamieszkałej we Francji współ-
czesnej bohemy artystyczno-intelektu-
alnej. Tarot paryski (1993), Kabaret meta-
fizyczny (1994) oraz Podręcznik do ludzi. 
Tom pierwszy i ostatni: czaszka (1996). W 
tym czasie pisarka zyskała opinię „skan-
dalistki” i „postmodernistki”. 

Najnowsza jej twórczość skłania się 
ku prozie osobistej, niemal intymnej. Po-
lka (2001) była dziennikiem ciąży pisarki, 
zaś Europejka (2004) przynosi dowcipny 
obraz zmieniającej się Polski, widziany 
oczyma Gretkowskiej – intelektualistki. 

Ak

Dziś polecamy: 
Encyklopedię dla malucha – 

Rosnę!  oraz kultowego Kubusia 
Puchatka z Disney’a - Zakątek 
dumania Kubusia Puchatka - 
„Czy moja  koszulka się kurczy?”. 

Obydwie książki pomogą 
nam odpowiedzieć na pytania 
naszych pociech dotyczące roz-
woju i wzrostu.

Jak możemy się pobawić? 
Zróbmy wspólnie miarkę wzrostu.
Potrzebujemy tylko:
◾ Kartki i flamastry.

◾ Zdjęcie naszego dziecka?
◾ A może nasza pociecha nary-
suje siebie sama?

Do dzieła!

Manuela Gretkowska 
oczarowała świdniczan

MBP zaprasza
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Jonas Jonnsson

tytuł: Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął

AUDIOBOOK
czyta: Artur Barciś

czas: 13 godz. 30 min.

FILM
reżyseria: Felix Herngren

gatunek: komedia

Ponad milion sprzedanych eg-
zemplarzy w samej Skandynawii!

„Śmiałem się do łez, czytając o 
niefrasobliwym stulatku w kapciach 
przemierzającym Szwecję z ukradzio-
ną walizką. Polubiłem tę historię od 
pierwszego rozdziału!” Artur Barciś

Właśnie minęło dziesięć dekad 
nadzwyczaj bogatego w wydarzenia 
życia Allana Karlssona. Problem tyl-
ko w tym, że zdrowie nie odmawia 
posłuszeństwa i wygląda na to, że 
wielka feta z okazji setnych urodzin 
będzie musiała się odbyć w domu 
spokojnej starości. Jednak człowiek, 
który jadł kolację z przyszłym pre-
zydentem Trumanem, leciał samo-
lotem z premierem Churchilem, pił 
wódkę ze Stalinem i zaznajomił się 
z Mao Zedongiem, nie może tak po 
prostu zdmuchnąć świeczek na tor-
cie. Wymyka się przez okno i rusza w 
swą ostatnią życiową podróż...

◾ 8 czerwca obchodzimy Światowy 
Dzień Oceanów.

◾ 9 czerwca obchodzimy Dzień Pra-
cowników Archiwów i Bibliotek.

◾ 10 czerwca 1692 roku w Salem w 
Massachusetts powieszono pierw-
szą spośród 18 skazanych na śmierć 
„czarownic”.

◾ 11 czerwca 1742 roku Maria Teresa 
Habsburg i Fryderyk II Wielki podpi-
sali pokój wrocławski kończący au-
striacko-pruską I wojnę śląską.

◾ 12 czerwca 1835 roku we Lwowie 
odbyła się premiera komedii „Doży-
wocie” Aleksandra Fredry.

◾ 13 czerwca  1944 roku kierownik 
Wydziału Informacji Biura Informacji 
i Propagandy AK, prezes Stronnictwa 
Demokratycznego Jerzy Makowiec-
ki oraz jego żona Zofia zostali upro-
wadzeni z mieszkania w Warszawie 
i zastrzeleni w okolicach wsi Górce 
(obecnie osiedle warszawskiej dziel-
nicy Bemowo). W tym samym cza-
sie zastrzelono w jego mieszkaniu 
w Warszawie historyka i pracownika 
wydziału kierowanego przez Ma-
kowieckiego Ludwika Widerszala. 
Egzekucji podejrzewanych o współ-
pracę z radzieckim wywiadem Ma-
kowieckiego i Widerszala dokonano 
z inspiracji oficerów kontrwywiadu 
AK związanych z obozem nacjona-
listycznym, bez zgody Komendy 

Głównej AK, Delegata Rządu na Kraj i 
Państwowego Korpusu Bezpieczeń-
stwa.

◾ 14 czerwca obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Na-
zistowskich Obozów Koncentracyj-
nych i Obozów Zagłady.

◾ 15 czerwca 1215 roku król Anglii Jan 
bez Ziemi nadał Wielką Kartę Swo-
bód.

◾ 16 czerwca 1965 roku wystrzelono 
pierwszą polską rakietę meteorolo-
giczną Meteor.

◾ 17 czerwca obchodzimy Światowy 
Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą.

◾ 18 czerwca 1792 roku [Wojna pol-
sko-rosyjska] - zwycięstwo wojsk 
polskich w bitwie pod Zieleńcami, 
po której król Stanisław August Po-
niatowski ustanowił Order Virtuti Mi-
litari, najwyższe polskie odznaczenie 
wojskowe.

◾ 19 czerwca 1540 roku pożar strawił 
dach, dzwony i hełm północnej wie-
ży archikatedry św. Jana Chrzciciela 
we Wrocławiu.

◾ 20 czerwca obchodzimy Światowy 
Dzień Uchodźcy.

◾ 21 czerwca 1999 roku odbyła się 1. 
ceremonia wręczenia Orłów - do-
rocznej nagrody przyznawanej przez 
Polską Akademię Filmową w dzie-
dzinie filmu.

Kalendarium

1. Testament, Remigiusz Mróz, Poznań, 
Czwarta Strona, 2018

2. Baronówna: na tropie Wandy Kro-
nenberg - najgroźniejszej polskiej 
agentki: śledztwo dziennikarskie, 
Michał Wójcik, Kraków, Znak, 2018

3. Czerwony głód, Anne Applebaum, 
Warszawa, Agora, 2018

4. Jak zawsze, Zygmunt Miłoszewski, 
Warszawa, W.A.B., 2017

5. W domu, Harlan Coben, Warszawa, 
Albatros, 2018

6. Bieguni, Olga Tokarczuk, Kraków, 
Wydawnictwo Literackie, 2007

7. Żmijowisko, Wojciech Chmielarz, 
Warszawa, Marginesy, 2018

8. Macbeth,  Jo Nesbo, Poznań, Wy-
dawnictwo Dolnośląskie, 2018

9. Ósmy cud świata, Magdalena Wit-
kiewicz, Poznań, Filia, 2017

10. Czarownica, Camilla Läckberg, 
Warszawa, Czarna Owca, 2017

Polecamy top 10 najczęściej zamawianych 
książek w Wypożyczalni dla Dorosłych

Wypożyczalnia 
Multimediów poleca

film Najlepszy

Jeden z najważniejszych polskich 
filmów roku, obsypany nagrodami (m.in. 
4 nagrody na 42 Festiwalu Filmów Fabu-
larnych w Gdyni w tym Nagroda Publicz-
ności).

Film reżysera hitu „Bogowie“ - Łuka-
sza Palkowskiego.

Historia inspirowana życiem Jerzego 
Górskiego, który wyszedł z piekła narko-
tyków, ukończył bieg śmierci oraz usta-
nowił rekord świata w triathlonowych 
zawodach Double Ironman w Stanach 
Zjednoczonych.

W filmie przedstawione zostają losy 
dwóch związków Jerzego, z narkoman-
ką Grażyną, która zostaje matką jego 
dziecka oraz z lekarką Ewą, dzięki której 
rozpoczyna 
leczenie. W 
trakcie poby-
tu w ośrodku 
odwykowym 
bohater po-
znaje m.in. 
Marka Kotań-
skiego. Jerzy 
postanawia 
o d m i e n i ć 
swoje życie, 
za cele sta-
wia sobie 
sport oraz 
możl iwość 
kontaktu z 
córką.

Praktycznie przez większość XX 
wieku nikt nie wyobrażał sobie innego 
nośnika dźwięku. Po rewolucji muzycz-
nej w latach 80. i zastąpieniu płyt ana-
logowych nośnikami CD, zatęskniono 
za ich brzmieniem. W ostatnim czasie 
przeżywają swój renesans, obserwuje-
my niesamowity powrót mody na płyty 
winylowe. Według melomanów mają 
to, czego nie ma muzyka cyfrowa – du-
sze i emocje.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świd-
nicy posiada kolekcję blisko 2 tysięcy 
płyt winylowych z lat 70. i 80. XX wieku. 
Po ponad dwudziestu latach zapomnie-
nia, czarna płyta ponownie jest dostępna 
dla czytelników. W ofercie bogaty zbiór 
muzyki poważnej, muzyki ludowej, pio-
senek i bajek dla dzieci,  jazzu oraz pol-
skiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Wszystkie płyty widoczne są w kata-
logu on-line biblioteki.

Jednorazowo można wypożyczyć  3 
płyty na okres 3 dni z możliwością prze-
dłużenia, wszystkie płyty objęte są kau-
cją zwrotną w wysokości 20 zł.

Wymiana doświadczeń i realizacja 
wspólnych projektów to główne idee, 
jakie przyświecały wizycie przedstawi-
cieli Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Cypriana K. Norwida w Świdnicy oraz 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy w za-
przyjaźnionej bibliotece w Biberach. 

Delegacja ze Świdnicy gościła u na-
szych partnerów w dniach od 17 do 19 maja. 
Nie tylko wymieniano się wzajemnie do-
świadczeniami, ale przede wszystkim po-
wstało wiele nowych pomysłów. – Z całą 

Płyta analogowa 
po raz pierwszy 
do wypożyczenia 
w bibliotece

Stawiają na partnerstwo

pewnością była to bardzo owocna wizyta i 
twórcza. Z naszą partnerską biblioteką na-
wiązaliśmy ścisłą współpracę. Zrodziło się 
kilka nowych pomysłów, które już na tym 
etapie zwiastują owocną współpracę w przy-
szłości – relacjonuje Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

W tym roku mija 27 lat od podpisa-
nia umowy partnerskiej z czeskim Bi-
berach. Była to pierwsza umowa, która 
zapoczątkowała współpracę Świdnicy z 
zagranicznymi partnerami.
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Wybierzcie z nami trzy najlepsze. 
Zwycięzca otrzyma akcesoria malar-
skie, za II miejsce – kampanię reklamo-
wą w „Mojej Świdnicy” o wartości 1000 
złotych, za III miejsce – kampanię re-
klamową w „Mojej Świdnicy” o wartości 
700 złotych. 

Wszystkie można oglądać w mar-
kecie budowlanym PSB Mrówka przy 

Hotele dla owadów gotowe! 
Wybieramy najładniejszy

Za nami akcja ozdabiania hoteli dla owadów. Świdnickie 
przedszkolaki prześcigały się w pomysłach, tworząc praw-
dziwe dzieła sztuki. 

Oddaję swój głos na hotel nr …………….....................................……………….

Autorstwa dzieci z 

…………….....................................…………………….....................................………………….....................................…………………….....................................………………..................................................…………………….............……………….

(nazwa placówki)

Imię i nazwisko:

…………….....................................……..........................................................................................................................................................................................................…………. 

ul. Szarych Szeregów. Do 15 czerwca 
można oddawać swoje głosy na wy-
brane hotele. Wypełniamy kupon i 
wrzucamy go do urn znajdujących się 
w markecie oraz redakcji „Moja Świd-
nica”. Możemy także głosować za po-
średnictwem facebooka – profilu Moja 
Świdnica.

Głosujcie! Nagrody czekają!

Świdnica
KUPON

Hotel dla owadów



178-21.06.2018 r.   | Świdnica

kultura

Bolko II Świdnicki to jedna wielu z 
postaci historycznych wpisanych w Stra-
tegię Rozwoju Turystycznego Miasta 
Świdnicy, będąca elementem szersze-
go projektu „Świdnica – miasto znanych 
twarzy”, opracowanego przez Referat 
Turystyki w ubiegłym roku. Działania 
związane z obchodami okrągłej rocznicy 
śmierci księcia są częścią tego projektu. 

- Bolko II Świdnicki, twórca potężnego 
księstwa świdnickiego, zaliczany do grona 
najwybitniejszych Piastów Śląskich to po-
stać niezwykła i zarazem kontrowersyjna. 
Niemcy spoglądają na niego jak na Niem-
ca, Czesi uważają go za swojego sojusz-
nika, a Polacy czynią z niego ostatniego 
obrońcę polskości. Nad tym za kogo on 
sam się uważał, jaki był, jakim językiem 
władał będziemy mogli się zastanowić 
biorąc udział w wydarzeniach zaplano-
wanych przez Urząd Miejski z okazji 650. 
rocznicy śmierci księcia – mówi Sylwia 
Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu 
Turystyki.

Bolko II Świdnicki. Fenomen po-
nad narodowość

Już 15 czerwca zapraszamy do 
udziału w konferencji regionalnej popu-
laryzującej postać księcia Bolka II Świd-
nickiego, która w godzinach 10.00-16.00 
odbędzie się w sali teatralnej Świdnickie-
go Ośrodka Kultury. W jej trakcie zapla-
nowano wykłady i prezentacje poświę-
cone postaci księcia,  panel dyskusyjny 

pt. Kontrowersje wokół Postaci Bolka II 
Świdnickiego oraz promocję książki „Ja-
worowi ludzie”. Rzecz o czasach Bolka 
II Świdnickiego, autorstwa Joanny Żak-
-Bucholc, którą wraz z autografem au-
torki będzie można nabyć w holu teatru.

Aby bezpłatnie wziąć udział w kon-
ferencji, należy się na nią zapisać. Zgło-
szenia uczestników przyjmowane są do 
13 czerwca przez formularz internetowy 
online:  https://docs.google.com/form-
s/d/1oxiezAZd6u-vMOHCYn0_utC_rBp-
ZXBZshOXnyMquwiY bądź telefonicznie 
pod nr telefonu 74/ 856 29 10. 

Świdnicki Piknik Średniowieczny 
i koncert Zespołu Muzyki Dawnej

Następnego dnia, w sobotę 16 czerw-
ca zapraszamy na  Rynek, gdzie w godz. 
11.00-15.00 odbywać się będzie Świdnicki 
Piknik Średniowieczny, w trakcie które-
go Bractwo Rycerskie Bolka II zapewni 
atrakcje dla małych i dużych świdniczan. 
W programie pikniku m.in. historyczna 
gra terenowa z nagrodami, warsztaty wy-
tłaczania ze skóry, warsztaty z ziół oraz 
ziołoznawstwa, plecenie wianków dla 
dzieci oraz dorosłych, warsztaty hafto-
wania, nauka gry na bębnach Kaligrafia 
oraz nauka pisania gęsim piórem, wybi-
janie monet z wizerunkiem Bolka, Tańce 
średniowieczne, zabawy smok, rybki, rzut 
potokową, przeciąganie liny, narty Bol-
ka. Pokazy: kuchni rycerskiej, zbroi śre-
dniowiecznych, zabawek związanych ze 

średniowieczem oraz stoiska kramarzy, 
na których nabyć będzie można: miody 
pitne, literaturę średniowieczną oraz sło-
wiańską, biżuterię,  rękodzieło czy ręcznie 
malowaną ceramikę. 

Przez cały piknik będzie przygrywa-
ła grupa „Dziwoludy” grająca na instru-
mentach dawnych.

O godz. 17.00 zapraszamy pod wie-
żę ratuszową na koncert Zespołu Muzyki 
Dawnej TOTUS MUSICUS z Młodzieżo-
wego Domu Kultury, odbywający się w 
ramach realizowanego przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury projektu „Poznaj Księcia 
Bolka”.

Bolko II przybędzie do Świdnicy
W sobotę 16 czerwca do stolicy 

Księstwa Świdnicko-Jaworskiego przy-
będzie Andrzej Popiel, aktor, odtwórca 
roli księcia Bolka II Świdnickiego w po-
pularnym serialu TVP – „Korona Królów” . 
Spotkanie z nim odbędzie się o godzinie 
13.00 w holu Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy. Będzie okazja porozma-
wiać o tym,  gdzie i jak przygotowywał 
się do roli świdnickiego księcia, a także 
o ciekawostkach z planu Korony Królów. 
Udział w spotkaniu jest otwarty. 

Muzeum z czasów księstwa
15 i 16 czerwca zapraszamy do wi-

zyty w Muzeum Dawnego Kupiectwa. W 
tych dniach w ramach obchodów przez 
Świdnicę 650. rocznicy śmierci Bolka II 
Świdnickiego, będzie można nieodpłat-
nie obejrzeć eksponaty związane z Bol-
kiem II Świdnickim.

Bolko II Świdnicki. 
Fenomen ponad narodowość

15-16 czerwca 2018. Zapraszamy na oficjalne miejskie obchody 
650. rocznicy śmierci Księcia Bolka II Świdnickiego

Konferencja regionalna, spotkanie z aktorem Andrzejem Popielem – odtwórcą roli księcia Bolka II Świdnickiego w serialu 
TVP „Korona Królów”, promocja książki „Jaworowi ludzie”, średniowieczny festyn, nowa trasa turystyczna, spacery historycz-
ne, wycieczki, publikacje okolicznościowe to część działań, przy pomocy których miasto Świdnica uczci przypadającą na 
lipiec br. 650-letnią rocznicę śmierci księcia Bolka II Świdnickiego, postać wybitnego Piasta Śląskiego wpisaną w strategię 
rozwoju turystycznego miasta. Wydarzenia odbywają się pod patronatem Prezydent Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Sła-
niewskiej. Ich inicjatorem i organizatorem jest Urząd Miejski w Świdnicy we współpracy z jednostkami miejskimi. Część z 
nich odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Program konferencji 
Bolko II Świdnicki. Fenomen 

ponad narodowość

15 czerwca

◾ 9:45 Rejestracja przy kawie
◾ 10:00 Otwarcie konferencji
◾ 10:15 – 10:25 Bolko II świdnicki – 

prezentacja postaci - Sobiesław 
Nowotny, historyk, specjalista hi-
storii Śląska,

◾ 10:30 – 10:55 Bolko II jako książę 
fundator, dr Dagmara Adamska, 
Uniwersytet Wrocławski

◾ 11:00 – 11:25 Kamienna Góra jako 
arena starć wojsk księcia Bolka 
II Świdnickiego i króla Jana Luk-
semburskiego (1345-1348), Ivo 
Łaborewicz, kierownik Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu Od-
dział w Jeleniej Górze 

◾ 11.25 – 11.40 przerwa kawowa
◾ 11:40 – 12:05 Układ sukcesyjny 

księcia Bolka II z Karolem IV Luk-
semburskim z 1353 roku, Sobie-
sław Nowotny, historyk, specjali-
sta historii Śląska

◾ 12:10 - 12:35 Świdnicka kancela-
ria miejska w czasach Bolka II, 
Agnieszka Dudzińska, Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

◾ 12:40 – 13:00 „Jaworowi ludzie”. 
Rzecz o czasach Bolka II Świdnic-
kiego. Podróż śladami bohaterów 
powieści Joanny Żak - Bucholc 

◾ 13.00-13.10 przerwa kawowa
◾ 13:15 – 13:40 Mury obronne Świd-

nicy z czasów Piastów świdnicko - 
jaworskich w świetle badań arche-
ologicznych, dr Dobiesław Karst, 
archeolog, Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy

◾ 13:45 – 14:10 Siedziby Piastów 
świdnicko – jaworskich, Arkadiu-
sza Muła, dyrektor Muzeum Re-
gionalnego w Jaworze

◾ 14:15 – 14:55 Panel dyskusyjny: 
Kontrowersje wokół postaci Bolka 
II Świdnickiego 15.00 Zakończenie 
konferencji / obiad 

Podczas konferencji odbędzie się 
promocja książki: „Jaworowi ludzie”. 
Rzecz o czasach Bolka II Świdnickie-
go, autorstwa Joanny Żak-Bucholc, 
którą wraz z autografem autorki bę-
dzie można nabyć w holu teatru. 

Wydarzenie odbędzie się w sali 
teatralnej Świdnickiego Ośrodka 
Kultury. Ilość miejsc ograniczona, 
obowiązują bezpłatne zapisy on 
line lub telefonicznie w terminie do 
13.06.2018 r. 
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W dwóch ostatnich kolejkach pod-
opieczni Grzegorza Garbacza potykali 
się z KSZO Odlewnią Ostrowiec Święto-
krzyski i SPR-em Tarnów. Oba spotkania 
miały podobny do siebie przebieg. Świd-
niczanie źle wchodzili w zawody, rywa-
le szybko odskakiwali na kilka bramek 
i do końca kontrolowali wydarzenia na 

parkiecie. Środowy mecz od początku 
zdominowali goście z Małopolski, którzy 
chcieli przypieczętować swój tytuł mi-
strzowski. Warto zwrócić uwagę, że po 
raz kolejny od początku w pierwszym 
składzie świdniczan wystąpiło dwóch 
zawodników zeszłorocznych młodzie-
żowych Mistrzów Polski: Adam Chmiel 
oraz Olgierd Etel. Kilka nieskutecznych 
ataków ze strony świdniczan, oraz wzor-
cowa gra tarnowian sprawiła, że już 
na początku goście wygrywali 7:1. Do 
końca pierwszej połowy gra nieco się 
wyrównała. Po 30 minutach wynik na 
tablicy świetlnej brzmiał 10:20. Po zmia-
nie stron goście nie zwalniali tempa sku-
tecznie temperując zapędy świdnickich 
szczypiornistów. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się rezultatem 27:38. Tym 
samym SPR PWSZ Tarnów został oficjal-
nie mistrzem 1. ligi piłki ręcznej (grupa 
B). Przed ostatnią kolejką tarnowianie 
prowadzili w tabeli z przewagą dwóch 
oczek nad AZS-em AWF Biała Podlaska, 
który swój mecz rozegra w najbliższą 
sobotę. W związku ze zwycięstwem dru-
żyny z Małopolski nad Szarymi Wilkami 
ekipa z Podlasia zagra już tylko o prestiż, 
ponieważ SPR PWSZ posiada już bez-
pieczną przewagę punktową. ŚKPR za-
kończył rozgrywki z bilansem piętnastu 
zwycięstw (w tym czterech po remisach 
w regulaminowym czasie gry i rzutach 
karnych) oraz trzynastu porażek. Naj-
większym sukcesem było zwycięstwo 
z wicemistrzem ligi AZS-em AWF-em 
Biała Podlaska, który podobnie jak zwy-
cięzca rozgrywek – SPR PWSZ Tarnów 
zgłosił akces do gry w PGNiG Superlidze 
w przyszłym sezonie

KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 
- ŚKPR Świdnica 30:24 (16:12)

ŚKPR: Prus, Bajkiewicz, Wasilewicz – P. Roga-
czewski 8, K. Rogaczewski 6, Borszowski 3, W. 
Makowiejew 2, Lasak 1, Borowski 1, P. Kijek 1, 
D. Kijek 1, Dębowczyk 1, Piędziak

ŚKPR Świdnica – SPR PWSZ Tarnów 
27:38 (10:20)

ŚKPR: Prus, Bajkiewicz, Wasilewicz – P. Roga-
czewski 5, K. Rogaczewski 4, D. Kijek 4, Chmiel 
2, Piędziak 2, Starosta 2, Lasak 2, P. Kijek 2, 
Borszowski 1, Borowski 1, Etel 1, Makowiejew 1

Daniel Gębala

Dały z siebie wszystko, na trzy me-
cze wygrały dwa. Niestety, ale nawet 
taki bilans spotkań nie wystarczył, 
by wywalczyć miejsce premiowane 
awansem do 1. ligi siatkówki kobiet. 
MKS Polonia Świdnica  uplasowała 
się na trzecim miejscu turnieju finało-
wego rozgrywanego we Włocławku. Z 
awansu do wyższej klasy rozgrywko-
wej cieszą się natomiast UKS Szóstka 
Mielec oraz Bluesoft Mazovia Warsza-
wa. Biało-zielone mogły jednak wró-
cić do domu z podniesionym czołem! 
Zagrały bez żadnych kompleksów, 
godnie reprezentując Świdnicę i całe 
województwo dolnośląskie. Kończą-
cy się sezon bez wątpienia był uda-
ny dla wciąż młodego i zbierającego 
doświadczenie duetu trenerskiego 
Mateusz Dąbrowski/Magdalena Sa-
dowska.

Turniej, który odbył się w dniach 
25-27 maja, przyniósł wiele dramatur-
gii. Polonistki rozpoczęły swoją rywa-
lizację od starcia z Mazovią. Niestety, 
mimo obiecującego początku każdego 
z setów biało-zielone zaczęły popeł-
niać dużo błędów własnych, co po-
skutkowało przegraną w trzech setach. 
Po piątkowej porażce było wiadomo, 
że sobotnie starcie z gospodyniami 
będzie meczem z cyklu być albo nie 
być w turnieju. Zmotywowane pod-
opieczne Mateusza Dąbrowskiego 
stanęły na wysokości i po pięcioseto-
wym horrorze pokonały WTS KDBS 

Bank Włocławek, pozbawiając tym sa-
mym całkowitych szans włocławianek 
w walce o awans do 1. ligi. Po zakoń-
czonym zwycięstwem świdniczanek za 
dwa punkty wiadomo było, żeby dziś 
świętować awans do 1. ligi trzeba ograć 
rewelacyjną Szóstkę Mielec i liczyć na 
wygraną Włocławka z Warszawą. Tylko 
w takim układzie świdniczanki mogły 
wyprzedzić w tabeli siatkarki ze stoli-
cy. Niestety udało się zrealizować tylko 
pierwszą część planu. Polonia przeciw-
ko Szóstce zagrała jeden z najlepszych 
meczów w tym sezonie. Poza pierw-
szym bezbarwnym setem przegranym 
do 13, biało-zielone zaprezentowały 
kawał dobre siatkówki. Mocna i pre-
cyzyjna zagrywka, skuteczna obrona 
i szalejąca w ataku najlepsza na par-
kiecie Ewa Woźniak sprawiły, że osta-
tecznie to świdniczanki okazały się je-
dynym zespołem, który zdołał pokonać 
UKS Szóstkę Mielec. Po efektownym 
zwycięstwie biało-zielone mogły roz-
siąść się na trybunach i ściskać mocno 
kciuki za gospodynie turnieju. Nieste-
ty, ale zawodniczki Mazovii świadome 
szansy jaka przed nimi stoi stanęły na 
wysokości zadania i po czterosetowym 
starciu pokonały WTS KDBS Bank Wło-
cławek, pieczętując tym samym awans 
do 1. ligi.

MKS Polonia Świdnica wystąpiła 
w finałowym turnieju w następującym 
składzie: Krusiewicz (k), Woźniak, Ma-
łodobra, Maziakowska, Śmidowicz, 

ŚKPR kończy swój 
najlepszy sezon 

Pierwsza liga nie dla Polonii

lokata zespół mecze punkty sety małe punkty

1 UKS Szóstka Mielec 3 5 7:4 264:220
2 Bluesoft Mazovia Warszawa 3 5 7:4 259:242
3 MKS Polonia Świdnica 3 5 6:6 258:277
4 WTS KDBS Bank Włocławek 3 3 3:9 241:283

◾ Szóstka Mielec – Mazovia Warszawa 3:1
◾ WTS KDBS Bank Włocławek – MKS Polonia 

Świdnica 2:3
◾ MKS Polonia Świdnica – Szóstka Mielec 3:1
◾ Mazovia Warszawa – WTS KDBS Bank Wło-

cławek 3:1
Daniel Gębala

To był długi i bardzo wyczerpujący 
sezon Szarych Wilków. Piłkarze ręcz-
ni ŚKPR-u Świdnica w środę 30 maja 
rozegrali ostatni mecz ligowy w tego-
rocznej kampanii. Podopieczni Grze-
gorza Garbacza polegli we własnej 
hali SPR PWSZ Tarnów, który został 
mistrzem 1. ligi. Świdnicki Klub Piłki 

Ręcznej w sezonie 2017/2018 zgroma-
dził 41 punktów i zakończył rozgrywki 
na ósmym miejscu w tabeli. Jest to 
najlepszy rezultat wśród beniaminków 
1. ligi grupy B oraz najwyższe miejsce 
w historii występów na parkietach I ligi 
w wykonaniu świdnickich szczypiorni-
stów.  
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Adamek (l), Mielczarek, Gezella, Koło-
dziejczak, Druciak, Jewiarz, Telega 

Wyniki turnieju:
◾ WTS KDBS Bank Włocławek – Szóstka Mie-

lec 0:3
◾ MKS Polonia Świdnica – Mazovia Warszawa 0:3
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sport

Wielka strefa dmuchańców z śli-
zgawkami, kilkudziesięciometrowy 
tor przeszkód, strefa gladiatora, ani-
macje dla najmłodszych,  miasteczka 
„Ale Heca” „LZS”, „Czysta Świdnica”, 
gry, zabawy, turnieje, pokazy, prezen-

tacje.... To tylko część atrakcji, jakie 
czekają na uczestników Festynu Spor-
towo-Rekreacyjnego, który w ramach 
Dni Świdnicy odbędzie się w niedzie-
lę, 10 czerwca na obiektach Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Za nami druga runda Mi-
strzostw Dolnego Śląska w 
Rajdach Samochodowych. 1. 
Rally Pickup Design Tarmac 
Masters to eliminacja roz-
grywana na terenie gminy 
Gryfów Śląski na trasach by-
łego Rajdu Karkonoskiego. 
Próba liczyła łącznie 150 km 
z czego 34 km to odcinki spe-
cjalne na których ścigało się 
łącznie 112 załóg. Wśród nich 
nie mogło zabraknąć załogi 
Krzysztof Trybus i Daniel Try-
bus. Świdniczanie mimo nie 
najlepszego początku rajdu, 
ostatecznie zdołali stanąć na 
najwyższym stopniu podium 
w swojej klasie!

Krzysztof Trybus i Daniel 
Trybus startowali w klasie 
SK1 Fiatem Cinquecento 900. 
Świdniccy bracia na pierw-
szym odcinku specjalnym 
stracili do liderów 12 sekund. 
Od drugiej pętli rajdu Krzysz-
tof i Daniel przypuścili atak i 
zaczęli odrabiać straty, wygry-
wając tym samym pozostałe 
OS-y. Ostatecznie z przewagą 
0,1 sekundy wygrali klasę SK1 
dzięki czemu zostali nowymi 
liderami mistrzostw! Kolejny 
start świdniczan zaplanowano 
w dniach 30 czerwca – 1 lipca 
w okolicach Lubina.

Daniel Gębala

Świdnicka załoga 
liderem mistrzostw!

Wielki sportowy piknik! 
Wszystkie będą dostępnie zupełnie 
za darmo. Szykują się cztery godziny 
wspaniałej zabawy dla całych rodzin! 

Festyn odbędzie się od godziny 
12.00 do 16.00 na trzech boiskach oraz 
w okolicy wiaty grillowej. Warto przy-
wdziać strój sportowy, aby w pełni sko-
rzystać z wszystkich przygotowanych 
atrakcji. Dodatkowe działania prowa-
dzone będą ze sceny. Tam zaplano-
wane są między innymi pokazy oraz 
podsumowanie akcji „Aktywni 24” i cy-
klu „Współzawodnictwa Szkolnego”. Do 
aktywnego spędzenia wolnego czasu 
zapraszają ŚOSiR, Świdnicki Ośrodek 
Kultury, Urząd Miejski w Świdnicy i sze-
roka grupa partnerów. Działanie dofi-
nansowane jest ze środków pochodzą-
cych z opłat za sprzedaż alkoholu w 
ramach realizacji zadań Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w Gminie 
Miasto Świdnica na 2018 rok. – Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie coś dla 
siebie, a liczba przygotowywanych na 
ten dzień wydarzeń jest naprawdę spora. 
To również zasługa świdnickich klubów i 
stowarzyszeń sportowych oraz centrów 
aktywności ruchowej i szkół, które ak-
tywnie włączyły się we współorganiza-
cję wydarzenia. Liczymy na obecność 
całych rodzin – zaprasza Jerzy Żądło, 
dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

OSiR Świdnica

Stracili punkty 
w doliczonym 
czasie gry

Piłkarze Polonii-Stali Świdnica 
byli o krok od odniesienia jedena-
stego zwycięstwa w sezonie. Nie-
stety, na kilkanaście sekund przed 
końcem spotkania bramkę na wagę 
remisu zdobyli piłkarze Unii Bardo. 
Mecz w ramach 28. kolejki IV ligi dol-
nośląskiej odbył się w czwartek 31 
maja. Do końca sezonu 2017/2018 
pozostały jeszcze dwie serie gier. 

Unia Bardo – Polonia-Stal Świdnica 
1:1 (0:0)

Polonia-Stal: B. Kot, Kozachenko, Sala-
mon, Skowroński, Ł. Kot, Sowa, Łuszkie-
wicz, Szuba, Szczygieł, Tragarz, Myrta oraz 
Somala, Filipczak, Madej, Gładysz

bramka dla Polonii: 75’ Szczygieł 

Pozostałe wyniki 28. kolejki:
◾◾ Piast Żerniki – Karolina Jaworzyna Śląska 

4:0
◾ Sokół Marcinkowice – Wiwa Goszcz 2:2
◾ Sokół Wielka Lipa – Śląsk II Wrocław 1:3
◾ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Bielawianka 

Bielawa 4:6
◾ Polonia Trzebnica – MKP Wołów 1:2
◾ Nysa Kłodzko – Pogoń Oleśnica 2:1
◾ Foto-Higiena Gać – Górnik Wałbrzych 1:0

Daniel Gębala
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Ceny biletów – ulgi komercyjne
ulga 50 % bilet za 50 zł w obie strony

- dzieci w wieku do 14 lat
ulga 100% bilet za 0 zł  w obie strony

- dzieci w wieku do 4 lat bez oddzielnego miejsca siedzącego

Ceny biletów - ulgi ustawowe *
1) ulga 95% - bilet za 5 zł w obie strony

- przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji,
- przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej,

2) ulga  78% - bilet za 22 zł w obie strony
- inwalidzi wojenni lub wojskowi z I grupą inwalidztwa,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji,
- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, jedno z rodziców lub opiekun 
dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów 
jednorazowych, uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca 
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki 
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

3) ulga 51% - bilet za 49 zł w obie strony
- osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,

4) ulga 37% - bilet za 63 zł w obie strony
- osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
- Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej grupy inwalidów niż I, kombatanci będący 
inwalidą wojennym (wojskowym), osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidztwa 
pozostającego w związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach 
oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 
inwalidztwa.

* obowiązują wszystkie ulgi ustawowe, jak dla komunikacji autobusowej pospiesznej.
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