
www.mojaswidnica.pl

biuletyn informacyjny
Świdnica

nr 10 | 22 czerwca - 5 lipca 2018 r. ISSN 2544-7955

Świdnicki Budżet Obywatelski - głosujemy!Od 25 lat zapewniają Świdnicy ciepło 
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Do 30 czerwca 
można oddać głos 
w tegorocznej 
edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 
Projekty, które 
zyskają największe 
poparcie, zostaną 
zrealizowane.

Choć przez 
lata ich praca 
ulegała zmianom, 
celem wciąż jest 
zapewnienie ciepła 
w świdnickich 
mieszkaniach. Miejski 
Zakład Energetyki 
Cieplnej już od 25 lat 
ogrzewa Świdnicę.

Była aniołem w ludzkiej skórze, narażającym swe życie dla ratowania niewinnych żydowskich dzieci. Była ciepła, mądra i 
zawsze miała czas dla drugiego człowieka. Biła z niej taka moc, że samo przebywanie z nią w jednym pomieszczeniu, nie 
mówiąc już o przykucnięciu obok wózka, czy przytuleniu, ładowało akumulatory na wiele lat. W poniedziałek 11 czerwca 
Świdnica przez cały dzień wspominała tę niezwykłą kobietę. Rok 2018 jest rokiem Ireny Sendlerowej. 

Świdnica wspomina 
Irenę Sendlerową
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Miasto Świdnica na podstawie złożonego wniosku otrzyma dotację z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz kon-
kurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” w wysokości 3 076 083 zł. Jest to około 60% 
wartości inwestycji planowanej na ulicy Pogodnej. Kolejny raz urzędnicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy okazali się niezwy-
kle skuteczni w pozyskiwaniu środków na budowę miejskiej infrastruktury. Wniosek uzyskał bardzo dużo punktów w ocenie 
ekspertów, w związku z tym, jako trzeci na liście zakwalifikował się do dofinansowania.
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- W połowie kwietnia do Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego został 
złożony wniosek przygotowany przez 
pracowników Urzędu Miejskiego. Od 
początku mieliśmy dobry odzew z Urzę-
du, nasz wniosek był wysoko oceniony 
pod względem merytorycznym. Jest to 
efekt bardzo dobrej pracy urzędników 
Wydziału Inwestycji Miejskich, których 
tym razem wsparli pracownicy Wydzia-
łu Dróg i Infrastruktury Miejskiej. Bardzo 
się cieszę, że tak ważna inwestycja, jaką 
jest przebudowa ulicy Pogodnej, zyska-
ła dobrą opinię w oczach oceniających. 
Pozwoli to na szybszą jej realizację, a 
zwolnione w ten sposób środki przezna-
czymy na inne potrzeby inwestycyjne w 
Świdnicy – mówi prezydent miasta, Be-
ata Moskal-Słaniewska.

Inwestycja dotyczy budowy no-
wej drogi, która udrożni ulicę Pogod-
ną. Towarzyszyć jej będzie ścieżka 
pieszo-rowerowa, która połączy Za-
wiszów z terenami przy ul. Pogodnej. 
Wybudowane też zostaną nowe sieci 
i oświetlenie. Skomunikuje to tereny 
inwestycyjne, ale także działki miej-
skie, które miasto będzie chciało w jak 
najszybszej przyszłości przeznaczyć 
pod zabudowę jednorodzinną. Będzie 
to także duże wsparcie dla właścicieli 
ogródków działkowych, pracowników 
MZEC oraz pracowników i wolontariu-
szy schroniska dla zwierząt. 

Ponad 3 miliony dotacji dla Świdnicy

Widok na ulicę Ludwika Zamenho-
fa i Ofiar Oświęcimskich. W tle wieżow-
ce przy ulicy Ludwika Zamenhofa, a na 
pierwszym planie pomnik „Świdnickiego 
Przemysłu” z logotypami największych 
zakładów, które znajdowały się w mie-
ście. Poszycie wykonano z blachy nie-

Ofiar Oświęcimskich
rdzewnej w ŚFUP. Na jego miejscu po-
wstała restauracja McDonald’s otwarta 
30 lipca 2000 roku.

Zdjęcia archiwalne są udostępniane 
dzięki portalowi www.mojemiasto.swid-
nica.pl

Zapraszamy na nasz cykl z historią Świdnicy w tle. Zabieramy Państwa w podróż w 
czasie po naszym mieście. Dzisiaj zatrzymujemy się przy ulicy Ofiar Oświęcimskich  
(w latach 1945-1956 ulica Oświęcimska)
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Zalogowani w Świdnicy
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Nagrody, prezentacja osiągnięć i przede wszystkim tych uczniów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem i 
kreatywnością. 18 czerwca w auli I liceum ogólnokształcącego odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród dla uczestni-
ków II edycji programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Programu, który od 2016 roku swoim zasięgiem objął 
prawie 1000 uczniów świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

„Zostańcie z nami – Miasto i Powiat 
Świdnica” to wiele różnych działań prowa-
dzonych przez ostatni rok szkolny. To spo-
tkania motywacyjne z liderami świdnickich 
firm i osobowościami: Eweliną Kwit-Betlej 
(Resibo), Agnieszką Kortas (Kortas) czy 
artystą Mariuszem Kędzierskim. To rów-
nież tworzenie klas patronackich. Podczas 
pierwszej oraz drugiej edycji programu 
doszło do nawiązania trwałej współpracy 
pomiędzy: Zespołem Szkół Budowlano – 
Elektrycznych, a firmami Sonel oraz RST 
Software Masters, a także Zespołem Szkół 
Mechanicznych, a firmami Volkswagen 
Jodko- Schiewe, AMS oraz ZUPBADURA. 
Ponadto, od października ubiegłego roku 
400 uczniów z siódmych klas szkół pod-
stawowych miało niecodzienną okazję 
uczestniczyć w lekcjach edukacji obywa-
telskiej prowadzonych przez prezydent 
Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską.

Innym elementem programu była Liga 
Niezwykłych Umysłów, w której spektaku-
larny sukces odniósł uczeń z SP nr 1 - Ad-
rian Bętkowski. Adrian okazał się najlep-
szym młodym programistą w całym kraju 
(spośród 3000 uczestników w Polsce!). 
Należy również zwrócić uwagę na osią-
gnięcia Rafała Wiśniowskiego oraz Wojt-
ka Bętkowskiego (SP1), Jakuba Miraszke 
(SP4) oraz Rafała Szumskiego (SP8), którzy 
zostali nagrodzeni podczas gali. Projekt ten 
cieszy się niezwykłym uznaniem i dzięki 
wsparciu fundatorów: firmie ZUPBADURA 
oraz firmie Wagony Świdnica - Liga Nie-
zwykłych Umysłów będzie kontynuowana 
w kolejnym roku szkolnym.

KONKURS GŁÓWNY - 
ZALOGOWANI

Od września ubiegłego roku do dnia 
dzisiejszego 145 uczniów aktywnie brało 
udział w konkursie Zalogowani w ramach 
programu „Zostańcie z  nami – Miasto i 
Powiat Świdnica”. Przez osiem miesięcy 

uczniowie zbierali punkty podczas warsz-
tatów ekonomicznych, spotkań z doradcą 
zawodowym oraz wizyt w firmach. Ucznio-
wie odwiedzili świdnickie firmy, gdzie mo-
gli poznać proces produkcji i  dowiedzieli 
się, jakie kwalifikacje są potrzebne do pod-
jęcia pracy (CLOOS Polska, KB Invest Hafty 
Świdnickie, Promet i Greenbrier Wagony 
Świdnica).

Dzięki współpracy z Fundacją BZ 
WBK i Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
odbyła się także Miejska Gra Ekonomicz-
na, podsumowująca wiedzę nabytą pod-
czas warsztatów ekonomicznych prowa-
dzonych przez ekspertów z Fundacji. 85 
uczniów rozwiązywało zadania przy użyciu 
aplikacji Kompas, opracowanej przez gru-
pę Newbies we współpracy z firmą RST 
Software Masters. Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały medale i nagrody ufundowane 
przez Fundację BZ WBK.

Ostatnim etapem konkursu Zalogo-
wani było stworzenie filmu pod tytułem 
„Zostanę w Świdnicy, bo…”, w którym to 
młodzi reżyserzy w ciągu 1 minuty uchwy-
cili to, co w Świdnicy cenią najbardziej i 
dlaczego chcą tu zostać. Twórcy najlep-
szych filmów zostali nagrodzeni karnetami 
na basen ufundowanymi przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Wszystkie te elementy punktowano 
i w ten sposób wyłoniono najlepszych z 
najlepszych, przyznając nagrody rzeczo-
we i pieniężne za całoroczne zaangażowa-
nie w konkursie Zalogowani. Fundatorami 
nagród byli: Urząd Miejski, Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich 
oraz Fundacja BZ WBK.

32 uczniów zostało wyróżnionych, 
otrzymując bony w wysokości od 200zł 
do 400 zł w zależności od liczby uzyska-
nych punktów. Byli to: Piotr Makieła, Marta 
Niedźwiecka, Urszula Szuter, Michał No-
wak, Kacper Sowa, Agnieszka Kozłowska, 
Jakub Kadziszewski, Wiktoria Frankow-
ska, Piotr Spisak, Hanna Augustyn, Sara 
Morawska, Michał Kościów, Adrian Augu-
styn, Sandra Suchojad. Karolina Pitura, 
Paulina Jurek, Agata Bielińska, Klaudia 
Błasińska, Damian Bober, Justyna Ma-
dziar, Małgorzata Kaszewska, Szymon 
Szymkowiak, Angelika Śliwa, Monika 
Scheer, Marek Lurka, Wiktoria Majewska, 
Aleksandra Iwancz, Aleksandra Drzęźla, 
Dawid Spisak, Konrad Balicki, Mateusz 
Trzciński, Marcin Dziadura. Natomiast na-
grody główne, czyli bony w wysokości od 
500zł do 750zł oraz edukacyjne czytniki 

E-booków otrzymali: Wiktor Dębek, To-
masz Nowak i Sara Cichawa.

Realizacja konkursu nie mogłaby się 
odbyć bez współpracy partnerów projek-
tu: Gmina Miasto Świdnica, Powiat Świd-
nicki, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i 
Kupców Świdnickich, Powiatowy Urząd 
Pracy, Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
Fundacja BZ WBK, świdnickich firm: Do-
lmeb, Volkswagen Jodko- Schiewe, Cloos, 
Zupbadura, Sonel, Promet, Wagony Świd-
nica, Krause, AMS, Franc Textil, KB Invest 
Kaczmarczyk-Bosch, Resibo, Kortas, RST 
Software Masters.

Organizacją całego programu na co 
dzień zajmuje się Wydział Funduszy Ze-
wnętrznych i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego Świdnica.
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Po trzech latach funkcjonowania od-
nowionego samorządu lokalnego, przy-
szedł czas w roku 1993 na porządkowanie 
spraw majątku gmin. Kotłownie i sieci znaj-
dujące się na terenie Świdnicy a wcześniej 
stanowiące własność Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Wałbrzychu przeszły pod zarząd miasta. 
Przeszli też ludzie, do dziś stanowiący naj-
większą wartość MZEC.

Krzysztof Duniewski, który był wtedy 
prezydentem Świdnicy stanął przed dyle-
matem: powołać własne przedsiębiorstwo 
ciepłownicze czy połączyć siły z dopiero 
co powstałym Dolnośląskim Zakładem 
Termoenergetycznym, który dostarczał 
ciepło sieciowe w części Wałbrzycha i w 
Dzierżoniowie. Zdecydował się powierzyć 
misje budowy miejskiego przedsiębior-
stwa ciepłowniczego dwóm młodym lu-
dziom związanym ze Świdnicą: Januszowi 
Kaczmarkowi i Bogdanowi Ryndziewi-
czowi.

- Firma nie wyłoniła się z niebytu – 
wspomina Bogdan Ryndziewicz, od 32 lat 
związany ze świdnickim ciepłownictwem, 
dziś główny specjalista ds. technicznych 
– mieliśmy w Świdnicy trzy sporej wielkości 
kotłownie, kilka lokalnych, trzy duże osiedla 
mieszkaniowe, do których dostarczaliśmy 
ciepło. Początki samodzielności były trud-
ne, bo oprócz zmagań ze strukturą przyszłej 
organizacji, toczyliśmy boje z Wałbrzychem 
o co bardziej wartościowe urządzenia. Było 
wówczas w firmie dosłownie kilka kompute-
rów, po które zgłosiła się ekipa wałbrzyska, 
mało zabrakło do rękoczynów.

Ciepłownictwo w Świdnicy rozwijało 
się od połowy lat sześćdziesiątych. Po-
wstawały pierwsze budynki z centralnym 
ogrzewaniem połączone z węglową ko-
tłownią lokalną jak na przykład przy ul. 
Saperów czy Bohaterów Getta. Wtedy za-
częto budować Osiedle Młodych: w roku 
1965 stało już kilka domów przy ul. L. Za-
menhofa i dwa lata później oddano bloki 
przy ul. Kozara-Słobódzkiego.  Wtedy też 
powstała ciepłownia przy ul. Sikorskiego, 
zwana Babką z racji na charakterystyczny 
zbiornik do zasypu węgla.

Od 25 lat zapewniają ciepło 
w domach świdniczan

Z czasem dodano tam kolejne kotły 
już w układzie szeregowym, takim jak 
w ciepłowniach Zawiszów i Zarzecze. 
Mniejsze ciepłownie MZEC w począt-
kach swego istnienia przezbroił do za-
silania gazowego, z czasem wyłączone 
zostały z użytkowania i zlikwidowane ko-
tłownie osiedlowe przy ul. Rolniczej oraz 
Sikorskiego.

Wzmocniony został proces oczysz-
czania spalin: do cyklonowych doszły 
filtry workowe, w których na specjalnej 
tkaninie wyłapywane są cząsteczki, któ-
rych od spalin nie zdołał oddzielić cy-
klon.

Ostatnie ćwierćwiecze to rozpo-
częcie wdrażania automatyzacji pro-
cesów. Na początku z pomocą zespołu 
pracowników Politechniki Warszawskiej 
pod kierownictwem prof. Mańkowskiego 
udało się zautomatyzować działanie ko-
tłów, dziś komputer steruje pracą całości 
systemu: od regulacji parametrów pracy 

kotła, poprzez wydajność pomp po ste-
rowanie węzłami cieplnymi. 

Unowocześnieniu uległy najważ-
niejsze elementy sieci przesyłowej. Po-
wszechne do lat osiemdziesiątych  sie-
ci kanałowe zostały zastąpione rurami 
preizolowanymi pianką poliuretanową 
chronioną zewnętrznym płaszczem z 
tworzywa sztucznego. W zdecydowany 
sposób przyspieszyło to tempo rozwoju 
sieci, obniżyło radykalnie jego koszty i 
umożliwiło choćby taką ekspansję, jak w 
ostatnich latach przy realizacji programu 
Kawka.

Zaczęto stosować płytowe węzły 
wymiennikowe, których najważniejszą 
cechą było oddzielenie obiegów instala-
cji zasilającej od instalacji wewnętrznej, 
co ograniczało wpływ ewentualnych 
awarii u odbiorców na całą sieć. Potem 
węzły wzbogacono o zawory regulacyj-
ne pogodowe i zdalnie kierowane.

25 lat to dojrzały wiek – mówi Jacek 
Piotrowski, prezes Zarządu, od 37 lat w 
ciepłownictwie – dlatego zagadnienia 
którymi się dziś zajmujemy są inne niż 
ćwierć wieku temu. Dzięki konsekwencji 
udało się doprowadzić proces wytwa-
rzania ciepła do optymalnego poziomu 
możliwych do stosowania technologii. 
Stają przed nami inne wyzwania: troska 
o stan powietrza w Świdnicy czemu służy 
realizowana rozbudowa sieci i kampania 
przyłączeń do niej, nieustanny monitoring 
nowych technologii by zapewnić mini-
malizowanie emisji substancji i związków 
szkodliwych oraz dążenie do zwiększenia 
udziału zielonej energii w produkcji spółki.

Zbigniew Szyszka przepracował w 
świdnickim ciepłownictwie 48 lat, teraz 
na emeryturze  uczy się żyć bez obo-
wiązków zamkniętych miedzy 7 a 15. Do-
brze  wspomina przepracowane lata, ale 
szczególnie w pamięci utkwił mu jeden 
dzień. Choć był to dzień, który rozciągnął 
się na trzy doby.

- Tego dnia, na początku stycznia 
1979 roku, miałem III zmianę w ciepłowni 
przy Sikorskiego. Temperatura spadła do 
-20 stopni, co w tamtych latach nie było 
specjalnie dziwne. Kotły pracowały peł-
ną mocą i niespodziewanie koło północy 
zniknęło zasilanie: w całej Świdnicy nie 
było prądu i u nas w ciepłowni też. Nie 
działają pompy, nie kręcą się ruszty, za 
chwile może dojść do wybuchu, który na-
razi na śmierć lub kalectwo pracujących 
tu ludzi, zniszczy 8 kotłów, które dawały 
ciepło kilkunastu tysiącom ludzi. Jak w 
transie rzuciliśmy się do puszczania pary 

Choć przez lata ich praca ulegała zmianom, celem wciąż 
jest zapewnienie ciepła w świdnickich mieszkaniach. Miej-
ski Zakład Energetyki Cieplnej już od 25 lat ogrzewa Świd-
nicę.

dyrektorzy 
i członkowie zarządu:

1993-1995
◾ Janusz Kaczmarek, dyrektor
◾ Bogdan Ryndziewicz,  

zastępca ds. technicznych
1996, styczeń-luty
◾ Bogdan Ryndziewicz,  

p.o. dyrektora
◾ Zbigniew Wize,  

zastępca ds. technicznych
1996-2001
◾ Krzysztof Różycki, dyrektor
◾ Bogdan Ryndziewicz,  

zastępca ds. technicznych
2001-2003
◾ Krzysztof Różycki, prezes
◾ Bogdan Ryndziewicz,  

wiceprezes ds. technicznych
◾ Marek Suwalski, wiceprezes  

ds. ekonomicznych
2003-2004
◾ Ryszard Sobański, prezes
◾ Bogdan Ryndziewicz, wiceprezes 

ds. technicznych
2004-2014
◾ Ryszard Sobański, prezes
◾ Ryszard Popławski, wiceprezes 

ds. technicznych
2014-2017
◾ Jacek Piotrowski, prezes
◾ Bogdan Ryndziewicz, wiceprezes 

ds. technicznych
2017 do chwili obecnej
◾ Jacek Piotrowski, prezes
◾ Rafał Bronowicki, wiceprezes  

ds. ekonomicznych

i wygarniania palącego się węgla spod 
kotłów. Wszystko w obłokach pary i gry-
zących spalin. Udało się uratować kotły, 
po trzech dniach poszedłem do domu, 
ciepłownia pracowała normalnie, choć w 
wielu budynkach trwało jeszcze napra-
wianie rozsadzonych przez mróz grzejni-
ków.

W MZEC Świdnica pracują dziś 93 
osoby. Moc głównego źródła ciepła to 
58 MW. Roczna sprzedaż ciepła w ostat-
nich oscyluje wokół 379 tys  GJ. 

13 czerwca 2018 roku Walne Zgro-
madzenie przyjęło sprawozdanie finan-
sowe spółki, które za rok 2017 zamyka 
się zyskiem netto 1,54 mln złotych przy 
przychodach netto ze sprzedaży 22,7 
mln złotych i udzieliło Zarządowi skwi-
towania.
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Po raz kolejny uczniowie świdnickich 
szkół błysnęli wiedzą na temat historii 
Świdnicy. Niektórzy w pierwszej trójce 
najlepszych znaleźli się po raz drugi z 
rzędu. Za nami XV edycja konkursu hi-
storycznego „Świdnica Moje Miasto” 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. 
Tym razem bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna I Liceum Ogólnokształcą-
cego. To w jej udziale przypadły pierw-
sze trzy miejsca i pierwsza lokata w kla-
syfikacji drużynowej.

Do zmagań z historią Świdni-
cy uczniowie przystąpili we wtorek 12 
czerwca o godz. 11.00. Po napisaniu te-
stu złożonego z 45 pytań, a przygoto-
wanego pieczołowicie przez zespół Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa, mogli wraz 
z przewodnikiem Mariuszem Barcickim 
zwiedzić Świdnicę oraz wspomniane 

muzeum. W tym czasie organizatorzy 
sprawdzali prace.

W tym roku trójką najlepszych 
okazali się uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy. I miejsce 
oraz wycieczkę do jednej z europejskich 
stolic wygrała Natalia Adamczewska. II 
miejsce zajął Jakub Bukowiec, III - Rok-
sana Grodowska. Co ciekawe, to właśnie 
Jakub triumfował rok temu, Roksana zaś 
była wtedy druga. Kasprowicz wywal-
czył też pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej i 1,5 tys. nagrody. Opieku-
nem uczniów jest nauczyciel historii Pa-
weł Barański. II miejsce w klasyfikacji 
drużynowej zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 4, III - Zespół Szkół Mechanicznych.

Patronat honorowy nad konkursem 
tradycyjnie objęła prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska. 

Ak 

Piłkarska gorączka, związana z trwa-
jącymi Mistrzostwami Świata w piłce 
nożnej dotarła także do Świdnicy! Za 
nami Wielki Test o Polakach na Mundia-
lach czyli świetna zabawa przygotowana 
przez Fundację Łączy Nas Football oraz 
Szkołę Podstawową nr 2. W zabawie, 
która odbyła się 13 czerwca wzięło udział 
łącznie siedem zespołów i miło nam po-
informować, że najlepsza okazała się 
ekipa naszej redakcji! Miejmy nadzieję, 
że podopieczni Adama Nawałki pójdą 
w nasze ślady i z Rosji wrócą ze złotymi 
medalami!

Siedem czteroosobowych drużyn 
(Moja Świdnica, Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe, Radni, Kibice, Świdnica24, 
Gimnazjaliści) zmierzyło się z pakietem 
pytań przygotowanych przez Olimpię Pi-

janowską – uczennicę 7 klasy SP8. Pod-
chwytliwe pytania sprawiły, że rywalizacja 
była niezwykle wyrównana. Po czterech 
rundach pytań okazało się, że trzy drużyny 
osiągnęły taki sam wynik punktowy (Moja 
Świdnica, Urząd Miejski, Świdnica24). Do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebna była do-
grywka. Tym razem reprezentanci wyżej 
wymienionych drużyn musieli wykazać się 
swoimi stricte piłkarskimi umiejętnościami. 
Konkurs kapkowania sprawił, że ostatecz-
nie to nasza reprezentacja mogło wznieść 
ręce w geście triumfu! Drugie miejsce 
przypadło Świdnicy24, a podium uzupełnił 
Urząd Miejski w Świdnicy.

Moja Świdnica wystąpiła w składzie: 
Ewa Cuban, Katarzyna Maciejewska, 
Agnieszka Komaniecka, Daniel Gębala 
(kapitan)

O historii Świdnicy wiedzą wszystko
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Mundial bez tajemnic

Ponad 1,54 mln zł przy przychodach 
ze sprzedaży w wysokości 22,7 mln zł - 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej za-
kończył rok na plusie.

Walne Zgromadzenie wspól-
ników przyjęło sprawozdanie za 
rok 2017 i udzieliło skwitowania za-
rządowi Miejskiego Zakładu Ener-
getyki Cieplnej. To był kolejny do-
bry rok w 25 letniej historii spółki. 
MZEC bardzo mocno zaangażowany 
jest w realizację programu Kawka. Nale-
żąca do spółki sieć ciepłownicza rozra-
sta się, by sprostać potrzebom progra-
mu oraz zapewnić dostawy ekologicz-
nego ciepła innym chętnym. Piece mo-
gli w ubiegłym roku zlikwidować m.in. 
mieszkańcy ul. Parkowej i Kościelnej, a 

ul. Sienna bez dymiących kominów wy-
gląda niczym z sielskiego obrazka.

Nowymi klientami MZEC-u zostały 
instytucje z ul. Saperów i Pakowej, szkoła 
podstawowa nr 105 oraz III Liceum Ogólno-
kształcące. Dziś sieć zmierza do brzegów 
Bystrzycy w rejonie ul. Wodnej, niebawem 
przekroczy ul. Bohaterów Getta by zasilić 
budynki przy ul. Franciszkańskiej i Grodzkiej, 
pozwoli na przyłączenie kamienic przy ul. 
Mennickiej i części ul. Pułaskiego oraz we-
spnie się w górę ul. Ks. Bolka. Mimo stosun-
kowo ciepłej zimy miejski producent ciepła 
systemowego zakończył rok zyskiem netto 
ponad 1,54 mln pln przy przychodach ze 
sprzedaży w wysokości 22,7 mln pln. Za-
rząd spółki tworzą Jacek Piotrowski, pre-
zes oraz Rafał Bronowicki, wiceprezes.

MZEC zakończył rok na plusie
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Uroczystości rozpoczęły się po 8.00 
rano otwarciem ronda im. Ireny Sendle-
rowej przy ul. Wałbrzyskiej/Kochanow-
skiej. W wydarzeniu oprócz władz miasta 
z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską i 
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michala-
ka wzięły udział także dzieci z sąsiedniej 
Szkoły Podstawowej nr 8. - Irena Sendle-
rowa kochała dzieci i Wasza obecność 
cieszyła by ją najbardziej - mówił Marek 
Michalak.

Wspomnienie 
niezwykłej kobiety

Następnie w auli I Liceum Ogólno-
kształcącego odbyła się uroczysta gala 
poświęcona Irenie Sendlerowej. Wzięli 
w niej udział Janina Zgrzembska, cór-

Rok Sendlerowej 
rokiem człowieczeństwa

ka Ireny Sendlerowej, Marek Michalak, 
Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele 
samorządu Świdnicy z prezydent Beatą 
Moskal-Słaniewską na czele, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, świdniccy kawalerowie 
orderu uśmiechu   Danuta Saul-Kawka 
i Eugeniusz Kępa oraz świdnicka mło-
dzież. Uroczystości otworzył występ chór 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy 
pod kierownictwem Kamili Banaszczyk. - 
Kilkanaście lat temu, gdy Marek Michalak 
nie był Rzecznikiem Praw Dziecka, a Beata 
Moskal-Słaniewska nie była prezyden-
tem, ale już się przyjaźniliśmy, spotykaliśmy 
się w siedzibie Serca i rozmawialiśmy. Już 
wtedy pojawiły się opowieści o niezwykłej 
kobiecie, o spotkaniach z nią, o jej cieple, 
o oczach, w których było tyle miłości. Świd-

Była aniołem w ludzkiej skórze, narażającym swe życie 
dla ratowania niewinnych żydowskich dzieci. Była ciepła, 
mądra i zawsze miała czas dla drugiego człowieka. - Tacy 
ludzie jak Irena Sendlerowa zdarzają się raz na tysiąc lat. Z 
niej biła taka moc, że samo przebywanie z nią w jednym po-
mieszczeniu, nie mówiąc już o przykucnięciu obok wózka, 
czy przytuleniu, ładowało akumulatory na wiele lat - mówi 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W poniedziałek 11 
czerwca Świdnica przez cały dzień wspominała tę niezwy-
kłą kobietę.

nica jest miastem szczególnym, miastem 
dzieci, dlatego nie mogliśmy pozostać obo-
jętni i włączyliśmy się w obchody roku Sen-
dlerowej. Nikogo nie trzeba było namawiać, 
wiele osób, szkół i instytucji włączyło się w 
projekt - mówiła Beata Moskal-Słaniew-
ska. - Irena Sendlerowa Świdnicę miała w 
sercu, bo to dzieci ze Świdnicy przygotowały 
oprawę wręczenia orderu uśmiechu. Mó-
wiła zawsze: „nie róbcie ze mnie bohaterki, 
robiłam to, co każdy przyzwoity człowiek 
powinien robić”. Pytałem wtedy, czy inni też 
tak robili. Spuszczała w odpowiedzi swo-
je mądre oczy. Warto dzisiaj o tym mówić, 
kiedy oczy odwracają się od tych, którzy po-
trzebują pomocy. Jeśli chcemy w pełni od-
dać hołd Irenie Sendlerowej, trzeba pójść jej 
drogą, drogą pomocy. Zawsze powtarzała, 
że najbardziej żałuje, że nie zrobiła więcej - 
wspominał bohaterkę Marek Michalak

O tym, jaką mamą i jakim człowiekiem 
była Irena Sendlerowa, wspominała też jej 
córka - Janina Zgrzembska. Z tych wspo-
mnień wyłonił się obraz kobiety jednocze-
śnie zwyczajnej i niezwyczajnej. - Dzie-
liła się całą sobą, całym sercem z całym 
światem. Jakieś fluidy od niej płynęły takie, 
że przyciągała do siebie dobrych ludzi. To 
ważne, jeśli wyobrazimy sobie, że, aby ura-
tować jedno dziecko narodu skazanego 
na zagładę, potrzeba było zaangażowania 
10 osób dorosłych. Pytano jej wielokrotnie, 
czy się nie bała. Bała się, ale nienawiść do 
Niemców była większa niż strach. Była na 
bieżąco z wydarzeniami. Czasem obrażała 
się na telewizor. Mówiła, że świat niczego 

się podczas II wojny nie nauczył, że dalej 
giną niewinne dzieci. Była serdeczna dla 
ludzi i dzieliła się tym, co miała. Order ka-
walerów uśmiechu ucieszył ją bardzo, prze-
żywała to mocno. Rok Ireny Sendlerowej to 
rok człowieczeństwa i niech się nie skończy 
31 grudnia 2018 roku - opowiadała Janina 
Zgrzembska.

Skwer Sendlerowej
Po południu uroczyście otwarto skoń-

czony kilka dni wcześniej mural przy ul. 
Dworcowej wraz z okolicznym skwerem. 
Autorem jest świdnicki artysta Robert Ku-
kla. - Chciałem, żeby przekaz był   z jednej 
strony   prosty, z drugiej   wzruszający, tak 
jak postać Ireny Sendlerowej – opowiada 
twórca.

Wzruszający spektakl 
na zakończenie

Tak jak wzruszające były opowie-
ści o życiu Ireny Sendlerowej, tak równie 
chwytający za serce był spektakl słowno 
- muzyczny „Dusze zamknięte w słoiku”, 
jaki wystawiono wieczorem w Teatrze 
Miejskim. Spektakl przygotowały wspólnie 
dzieci ze Szkoły Muzycznej i Miejskiego 
Domu Kultury w Świdnicy. Widowisko było 
wzruszające i chwytające mocno za serce. 
Znacznej części publiczności popłynęły 
łzy wzruszenia. Obecny na sali Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak zapowie-
dział, że przeniesie spektakl do Warszawy.
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9 maja miasto Świdnica zawarło 
umowę dzierżawy gruntu położone-
go u zbiegu ulic Grodzkiej i Marii Ko-
nopnickiej. Teren zielony, należący do 
prywatnego przedsiębiorcy, został wy-
dzierżawiony na czas nieokreślony. Na 
tej podstawie miasto będzie mogło za-
gospodarować skwer, który od dawna 
jest nieużytkowany i niepielęgnowany.  

- To mało atrakcyjne miejsce znaj-
duje się w samym centrum miasta, gdzie 
oprócz mieszkańców spacerują także 
turyści. Dzięki podpisanej umowie teren 
zostanie zagospodarowany i powstanie 
kolejna zielona przestrzeń, gdzie będzie 
można usiąść i odpocząć na przykład w 

przerwie zakupów – mówi prezydent, Be-
ata Moskal-Słaniewska.       

Już niedługo rozpoczną się prace, 
mające na celu poprawę wizerunku tej 
części miasta. Rozebrano już kiosk. Na-
stępnie usunięty zostanie żywopłot oraz 
zamierające drzewo, posadowione w 
fundamentach budynku przy ul. Grodz-
kiej. Teren zostanie zrekultywowany, na 
nowo zostaną założone trawniki i zbudo-
wana alejka oraz ustawione nowe ławki i 
kosze na odpady. Pojawią się tam także 
kompozycje kwiatowe. Koszt rewitali-
zacji wyniesie około 36  tysięcy złotych. 
Planowany termin zakończenia prac to 
połowa czerwca tego roku.

Skwer u zbiegu ulic 
Grodzkiej i Konopnickiej 
zostanie zagospodarowany
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Sukces Świdnickich 
Szachistów 
na turnieju „Gambit” 
w Broumovie

75 szachistów z Czech i z Polski 
zagrało w turnieju “Gambit” w Bro-
umovie. Reprezentacja świdnickiego 
klubu GAMBIT MDK liczyła aż 34 sza-
chistów. Wśród seniorów i juniorów 
starszych zwyciężył Wojciech Kowal-
czuk – nauczyciel i wychowawca w 
MDK Świdnica. Drugie miejsce zajął 
Michal Stepan z Broumova. Trzeci był 
Michał Szydełko z klubu GIECEK Rad-
ków. 7. miejsce zajął świdniczanin Mi-
chał Turek.

W grupie juniorów do 15 lat czoło-
we lokaty zajęli młodzi świdniczanie: 

zwyciężył Oskar Perek, a drugi był An-
toni Pieszczoch. Trzecie miejsce zajął 
Josef Celka z Nachodu. Czwarte i pią-
te miejsce zajęli Grzegorz Janiak i Jan 
Moląg ze Świdnicy.

Wyjazd ze Świdnicy do Broumova 
zorganizowało Stowarzyszenie Klub 
Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.
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Bóle stawów i kręgosłupa spowodowa-
ne postępującą chorobą zwyrodnieniową 
lub problemy z postępującą osteoporozą 
ograniczają naszą aktywność, uniemożli-
wiają realizację planów i pasji i podstępnie 
odbierają nam radość życia? Czy zdrowy 
sen bez tabletek przeciwbólowych może 
być już tylko marzeniem? Nie - poznajcie 
historie pacjentów Centrum Terapii Lase-
rowej we Wrocławiu. 

Pan Dariusz od zawsze był osobą 
bardzo aktywną i pasjonatem sportów 
ekstremalnych - narty, windsurfing, rower 
górski, paralot-
nia - bez względu 
na pogodę i porę 
roku. Swoje pasje 
połączył nawet z 
pracą zawodową. 
I nagle wszyst-
ko się zmieniło. 
Dysfunkcja ko-
lan i zniszczenie 
chrząstki stawo-
wej brzmiały jak 
wyrok. Jakakol-
wiek aktywność 
fizyczna stała się 
niemożliwa, na-
wet wchodze-
nie po schodach 
sprawiało ogrom-
ny ból. Wszelkie 
próby leczenia nie 
dawały rezultatów 
i konieczność wy-
miany stawów stawała się coraz bardziej 
realna. W Centrum został zakwalifikowany 
do terapii MBST® - pierwszej na świecie 
metody, która przy wykorzystaniu jądrowe-
go rezonansu magnetycznego skutecznie 
łagodzi ból i przyspiesza regenerację tka-
nek w schorzeniach układu ruchu, gdzie zo-
stał poddany dziewięciu jednogodzinnym 
sesjom terapeutycznym. Już po pierw-
szym dniu ustąpiły dolegliwości bólowe, 
po czterech zabiegach zauważył niepraw-

dopodobną, jak to określił, poprawę w co-
dziennym funkcjonowaniu a po zakończeniu 
terapii praktycznie zapomniał o swojej cho-
robie. Dzisiaj, żyjąc bez bólu i realizując się 
na nowo w swoich ulubionych dyscyplinach 
sportowych prawie nie wierzy, że musiał tak 
cierpieć.

W tradycyjnych metodach terapeutycz-
nych leczy się przede wszystkim objawy, a 
nie przyczynę choroby. Może to prowadzić do 
krótkotrwałej redukcji bólu, ale nie zatrzymuje 
niestety postępów choroby zwyrodnieniowej. 
Terapia MBST® natomiast jest zorientowana 

na podstawy medy-
cyny regeneracyjnej i 
na przyczynę choroby. 
Celem, oprócz reduk-
cji bólu, jest aktywacja 
procesów metabo-
licznych w organizmie 
uruchamiających pro-
cesy regeneracji cho-
rej tkanki. Stymulacja 
rezonansem magne-
tycznym pobudza 
własny potencjał or-
ganizmu do regene-
racji.

Od prawie 20 lat 
w Niemczech i wielu 
innych krajach sto-
sowana jest terapia 
MBST® wykorzystują-
ca zmienne pole ma-
gnetyczne do lecze-
nia schorzeń układu 

ruchu. W odróżnieniu od zabiegów stałym 
polem magnetycznym, leczenie za pomocą 
rezonansu magnetycznego już w ciągu 5-9 
zabiegów może znieść objawy bólowe i roz-
począć proces regeneracji tkanek zarówno 
w zmianach zwyrodnieniowych, jak i poura-
zowych narządu ruchu.  Innowacyjna terapia 
MBST® niemieckiej firmy MedTec Medizin-
technik GmbH to pierwsza na świecie terapia, 
w której wykorzystano jądrowy rezonans ma-
gnetyczny do naturalnego, nieinwazyjnego 

łagodzenia bólu i regeneracji w bolesnych 
zmianach układu mięśniowo-szkieletowego.
Wskazania do terapii MBST®:
◾ Choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgo-

słupa oraz krążków międzykręgowych
◾ Osteoporoza
◾ Zaburzenia metabolizmu kości
◾ Urazy sportowe i powypadkowe
◾ Stabilizacja i regeneracja naciągniętych 

więzadeł i ścięgien
◾ Przyspieszenie gojenia złamań każdego ro-

dzaju
◾ Regeneracja mikrozłamań
◾ Regeneracja i rekonstrukcja chrząstki sta-

wowej po urazach i operacjach
◾ Rekonwalescencja po operacji endoprotezy
◾ Ból ścięgna Achillesa (po urazie, naciągnię-

ciu, zapaleniu)
◾ Łokieć golfisty i łokieć tenisisty
◾ Kolano skoczka
◾ Zwapnienia okołobarkowe/zespół bolesne-

go barku
◾ Zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
◾ Zapalenie rozcięgna podeszwowego/

ostroga piętowa
◾ Halluksy
◾ Zapalenie kaletki maziowej

i wiele innych
Terapia MBST® jest prowadzona 

wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem 
lekarza. Programy terapeutyczne dobierane 

są indywidualnie dla konkretnego pacjenta 
w trakcie wizyty kwalifikacyjnej. 

Jako ośrodek zajmujący się od 28 lat 
dermatochirurgią laserową, estetyką me-
dyczną, usuwaniem tatuaży i medycyną 
anty-aging Centrum Terapii Laserowej roz-
szerzyło ofertę o zabiegi medycyny rege-
neracyjnej, łagodzące dolegliwości bólowe 
i przywracające sprawność ruchową. W 
styczniu 2017 roku jako pierwszy w Polsce 
został uruchomiony ośrodek  MBST® w 
Centrum Terapii Laserowej we Wrocławiu.

Centrum Terapii Laserowej
Wrocław  ul. Jaracza 75 

(obok Mostu Warszawskiego)
rejestracja tel. 71 330 31 13, 71 330 31 11, 

kom. 502 475 502

www.centrumterapiilaserowej.pl

Ciesz się życiem bez bólu
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Na pytanie, jak najlepiej schudnąć, często 
słyszę odpowiedź „dieta MŻ – czyli po prostu 
mniej jedz.”. Ale czasem, mniejsza ilość jedzenia 
wcale nie musi sprawić, że schudniemy. Często 
jedząc mniej, bardziej tyjemy. Jak to możliwe?

Najpopularniejsze „Złote rady” dla osób bo-
rykających się z nadmiarem tkanki tłuszczowej:

◾ M.Ż – mniej żreć
◾ nie jedz chleba, ziemniaków
◾ w ogóle nie jedz węglowodanów!
◾ unikaj tłuszczu
◾ nie jedz po godz. 18.00
◾ jedz połowę tego, co dotychczas
Nasz organizm to skomplikowane urządze-

nie, w którym wiele elementów wpływa na swoje 
funkcjonowanie. Stres, hormony, poziom cukru, 
spadek energii, wzrost apetytu, podjadanie. Czyli 
stres potęguje apetyt. 

Istnieje szereg chorób i zaburzeń, które 
skutkują przyrostem masy ciała lub utrudniają 
redukcję tkanki tłuszczowej, mimo restrykcji die-
tetycznych, chociaż najczęściej i one, źle dobra-
ne, pogłębiają problem.

Przykład? W insulinooporności występuje 
paradoksalnie zjawisko - wzrost  masy ciała przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kaloryczności spo-
żywanych porcji.

Sytuacja, z którą nie poradzi sobie dieta MŻ, 
ani inna dieta czy eliminacja, bez leczenia farma-
kologicznego. Dlatego tak ważna jest współpra-
ca endokrynologa  i dietetyka specjalizującego 
się w diecie dla osób chorych na insulinoopor-
ność. 

Takich przykładów jest więcej, dlatego jeśli  
mimo ograniczenia jedzenia nie chudniesz, to 
powinieneś zasięgnąć rady specjalisty. Być może 
zrobić badania. Warto kompleksowo podejść 

dieta MŻ – czyli po prostu mniej jedz
Lato ma swoje prawa. Plaża, bikini, krótkie 
spodenki. Upalne dni sprzyjają odsłanianiu 

ciała, a za tym chęci, aby to ciało wyglą-
dało jak najlepiej. Najczęściej budzimy się 
w maju, z wagą jeszcze zimową i myślimy: 
„dieta MŻ! To się zawsze sprawdza. Do lata 

zrzucę parę kilo, a potem zobaczymy”

do problemu, zamiast testować wytrzymałość 
swojego organizmu kolejnymi „koncepcjami 
dietetycznymi” zasłyszanymi czy wyczytanymi w 
przypadkowych źródłach.

Racjonalnie dopasowana dieta często spo-
tyka się z komentarzem „to za dużo jedzenia”! 
Nie ma innego sposobu na przyspieszenie me-
tabolizmu, jak właśnie jedzenie.  Dodatkowo mo-
żemy się wspomóc aktywnością fizyczną. Ciało 
wprowadzone w ruch zawsze ma większe zapo-
trzebowanie na energię. Marzysz o pięknej syl-
wetce?  To biegnij za marzeniami. Przynajmniej 
schudniesz!

Dlatego bycie na diecie oznacza racjonalne 
jedzenie plus aktywność fizyczną! 

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4

ŚWIDNICA
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Świdnicki Budżet Obywatelski 2018 – zagłosuj!

Dzielnica Centrum – 288 000,00 zł
1. Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy 

ul. Siostrzanej 1-25 - 40 000,00 zł
2. Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Bystrzycą -  

150 000,00 zł
3. Remont chodnika i jezdni przy ul. Piekarskiej wraz  

z korekcją drzew - 150 000,00 zł
4. Miejskie Szachy - 175 000,00 zł
5. Świdnicki Festiwal Rękodzieła - 12 000,00 zł
6. Ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawo-

wej nr 105 w Świdnicy - 250 000,00zł
7. Parking na rowery przy Centrum Przesiadkowym -  

60 000,00 zł
8. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - 288 000,00 zł

Dzielnica Śródmieście – 256 000,00 zł
1. Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy Pl.  

Św. Małgorzaty 15 - 150 000,00 zł
2. Dziecięcy Świat- plac zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy -  
222 000,00 zł

3. Remont placu zabaw przy ul. Krętej z budową infra-
struktury sportowo- rekreacyjnej - 230 000,00 zł

4. Modernizacja terenu sportowego przy NSP Bliżej 
Dziecka - 256 000,00 zł

5. Przebudowa chodników przy ul. Ks. Agnieszki -  
70 000,00zł

6. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego - 100 000,00zł
7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy  

ul. Parkową i Wrocławską - 256 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych 
Południe – 160 000,00zł
1. Wykonanie kreatywnego placu zabaw- strefa gier po-

dwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. Marcinkowskiego 4-6 - 160 000,00 zł

2. Street Workout – Parkour Park - 70 000,00 zł
3. Remont chodników przy ul. Waryńskiego - 160 000,00 zł

4. Outdoor fitness- siłownie zewnętrzne dla młodzieży, 
dorosłych i seniorów - 100 000,00 zł

5. Ścianka wspinaczkowa w plenerze - 100 000,00 zł
6. Integracyjno-kreatywny plac zabaw przy ul. Prądzyń-

skiego - dostosowany do osób niepełnosprawnych 
- 160 000,00 zł

7. Remont zdegradowanych chodników miejskich na 
terenie dzielnicy - 160 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Północ 
– 224 000,00 zł
1. Droga dojazdowa do garaży przy ul. Langiewicza -  

224 000,00 zł
2. Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przed-

szkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy - 224 000,00 zł
3. Remont zdegradowanych chodników miejskich na 

terenie dzielnicy - 224 000,00 zł
4. Wykonanie siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bez-

pieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy  
ul. Słobódzkiego - 120 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zawiszów – 144 000,00 zł
1. Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym  

w okolicy „Plastra Miodu” - 144 000,00 zł
2. Remont chodników przy ul. Ks. Jadwigi Śl. 9-19 -  

144 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zarzecze – 208 000,00 zł
1. Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74 -  

208 000, 00zł
2. Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej  

i Nadbrzeżnej - 60 000,00 zł
3. Budowa monitoringu- ul. Nadbrzeżna - 30 000,00 zł
4. Remont chodnika przy ul. Kopernika - 208 000,00 zł
5. Remont chodnika przy ul. Jana Kilińskiego -  

208 000,00 zł
6. Zagospodarowanie, modernizacja terenu przy  

ul. P. Skargi 2-12 - 50 000,00 zł

Dzielnica Kolonia – 32 000 zł
1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych -  

32 000,00 zł
2. Budowa zjazdu liniowego dla dzieci- tyrolka -  

25 000,00zł
3. Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia 

do placu - 32 000,00 zł

Dzielnica Południowa – 96 000,00 zł
1. Montaż oświetlenia tradycyjnego, bądź lamp solar-

nych lub hybrydowych na nieoświetlonym placu i 
drogi dojazdowej pomiędzy budynkami- Strzelińska 
9,11-13,15-17,17-9,19-21, 23 - 40 000,00 zł

2. Rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Strzelińskiej 
11-13, 17-21 - 50 000,00 zł

3. Remont placu zabaw przy ul. Strzelińskiej (obok skła-
du opału) - 70 000,00 zł

4. Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy -  
96 000,00 zł

5. Wykonanie placu zabaw na skwerze przy ul. Wester-
platte i Towarowej w Świdnicy - 96 000,00 zł

Dzielnica Zachodnia – 192 000,00 zł
1. Remont chodników przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej - 

192 000,00 zł
2. Strefa sportowa- ul. Głowackiego, Armii Krajowej,  

Wałbrzyskiej - 192 000,00 zł
3. Rozbudowa skateparku w Świdnicy - 192 000,00 zł
4. Naprawa nawierzchni drogi i chodnika ul. Jesiennej  

- 192 000,00 zł
5. Budowa parkingu dla użytkowników cmentarza para-

fialnego przy Al. Brzozowej - 192 000,00 zł
6. Remont chodników przy ul. Fryderyka Chopina na 

odcinku od wjazdu z ul. Polna Droga do ul. Tadeusza 
Kościuszki - 192 000,00 zł

7. Rewitalizacja skweru i przebudowa placu zabaw  
- 192 000,00 zł

Do 30 czerwca świdniczanie mogą oddać głos w tegorocznej edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Możliwy jest wybór jednego zadania dzielnicowego. Te, które zyskają największe 
poparcie, zostaną zrealizowane. 

Jak głosujemy:
- Głosowanie tradycyjne – w lokalach 
wyborczych przydzielonych do każdej 
z dzielnic.
Aby zagłosować - należy wykonać na-
stępujące kroki:
◾ Wypełnić kartę do głosowania po-
dając swoje imię i nazwisko, adres za-
mieszkania oraz numer PESEL. 
◾ Wskazać jeden projekt z zadań dziel-
nicowych, który Państwo popierają. 
Proszę pamiętać, że każdy uprawnio-
ny do głosowania mieszkaniec Świd-
nicy może oddać tylko jeden głos na 
zadanie dzielnicowe. 
◾ Wypełnioną kartę wrzucić do urny 
znajdującej się w lokalu wyborczym. 

- Głosowanie internetowe
Głosować można poprzez użycie 

specjalnej aplikacji znajdującej się na 
stronie www.glosuj.swidnica.pl. Apli-
kacja zostanie uruchomiona dopiero w 
dniu głosowania i będzie dostępna w 
dniach 18-30 czerwca br. 

- Głosowanie korespondencyjne (z 
użyciem karty do głosowania i koperty 
zwrotnej)
Karty wraz z kopertami zwrotnymi są 
dostępne do pobrania w:
◾ Miejska Biblioteka Publiczna,
◾ Urząd Miejski w Świdnicy, Biuro Ob-
sługi Klienta, 
◾ Wieża Ratuszowa, 
◾ Referat Organizacji Pozarządowych. 
Wypełnioną kartę do głosowania nale-
ży odesłać na adres: 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Aktywności Obywatelskiej
Urząd Miejski w Świdnicy 
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica 
 z dopiskiem „ ŚBP 2018”. 
Opłatę za głosowanie koresponden-
cyjne ponosi Gmina Miasto Świdnica. 

Lista propozycji zadań z podziałem na poszczególne dzielnice przedstawia się następująco: 
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PRAWO DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU 
MAJĄ MIESZKAŃCY ŚWIDNICY, 

ZAMELDOWANI NA POBYT STAŁY 
LUB CZASOWY POWYŻEJ 3 MIESIĘCY, 
KTÓRZY DO DNIA ZAKOŃCZENIA GŁO-
SOWANIA UKOŃCZYLI 16 ROK ŻYCIA. 

Wyznaczono następujące  
lokale wyborcze:

OKRĘG I – CENTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 

Franciszkańska 18, parter - pok. 104.
Lokal czynny od poniedziałku do 

piątku w godz. 9:00-18:00.
Al. Niepodległości, Bohaterów Getta, Bu-
dowlana, Bokserska, Daleka, Długa, Dwor-
cowa, Franciszkańska, Garbarska, Grodzka, 
Klasztorna, Kotlarska, Kwiatowa, Joachima 
Lelewela, Lipowa, Łukowa, 8 Maja, Jana Ma-
tejki, Mennicka, Mieszka I, Miłego Dnia, Na-
uczycielska, Okrężna od nr 1 do nr 3 strona 
nieparzysta, Pańska, Piekarska, Pl. Michała 
Drzymały, Pl. Grunwaldzki, Pl. Św. Jana Pawła 
II, Pl. Ludowy, Pl. 1000-lecia Państwa Polskie-
go, Pl. Wojska Polskiego, Pl. Wolności, Kazi-
mierza Pułaskiego, Równa, Różana, Rynek, 
Saperów od nr 24 do nr 30 strona parzysta 
oraz od nr 27 do nr 33 strona nieparzysta, Sio-
strzana, Sportowa, Spółdzielcza, Sprzymie-
rzeńców od nr 1 do nr 5 strona nieparzysta 
oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Stawki, 
Śląska od nr 1 do nr 37 strona nieparzysta, 
Środkowa, Świętokrzyska, Teatralna od nr 1 
do nr 17 strona nieparzysta oraz od nr 2 do 
nr 12 strona parzysta, Romualda Traugut-
ta, Trybunalska, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 
strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona 
parzysta, Warszawska, Westerplatte od nr 1 
do nr 39A strona nieparzysta oraz od nr 2 do 
nr 26 strona parzysta, Wewnętrzna, Wodna, 
Wrocławska od nr 2 do nr 44A strona parzy-
sta oraz od nr 3 do nr 33 strona nieparzysta, 
Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Za-
ułek Kupiecki, Zygmuntowska.

OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE
Szkoła Podstawowa nr 105 przy ul. 

Saperów 27 a, sekretariat szkoły. 
Lokal czynny od poniedziałku do 

piątku- w godz. 8:00-15:00.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Of. 
Oświęcimskich 30, sekretariat szkoły. 

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku- w godz. 8:00-15:00.
Księżnej Agnieszki, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Basztowa, Boczna, Bolesława Chro-
brego, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, 
Czarna Droga, Esperantystów, Folwarczna, 
Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Jagiellońska, 
Kanonierska, Kolejowa, Komunardów, Marii 
Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kręta, 
Letnia, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego 
od nr 2 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 1 do 
nr 33 strona nieparzysta, 1 Maja, Mała, Gusta-
wa Morcinka, Muzealna, Ofiar Oświęcimskich 
od nr 1 do nr 35 strona nieparzysta oraz od nr 
2 do nr 42 strona parzysta, Pafalu, Parkowa, 
Rotmistrza Witolda Pileckiego, Poznańska, Pl. 
Kombatantów, Pl. Pokoju, Pl. Św. Małgorzaty, 
Podchorążych, Przechodnia, Saperów od nr 1 
do nr 25A strona nieparzysta oraz od nr 4 do 
nr 22 strona parzysta, Gen. Władysława Si-
korskiego od nr 1 do nr 23 strona nieparzysta 
oraz od nr 2 do nr 6 strona parzysta, Juliusza 
Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Szpital-
na, Teatralna od nr 14 do nr 40 strona parzysta 
oraz od nr 19 do nr 25 strona nieparzysta, Teni-
sowa, Lwa Tołstoja, Ułańska, Wałowa, Wesoła, 
Stefana Żeromskiego.

OKRĘG III – OSIEDLE MŁODYCH 
POŁUDNIE

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdni-
cy, ul. Marcinkowskiego 4-6, hol korytarza 
przy wejściu do szkoły. Lokal czynny od 
poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-
15:00.

Świdnicki Budżet Obywatelski 2018 – zagłosuj!
Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Łączna, Nad-
brzeżna, Ogrodowa, Okrężna od nr 5 do nr 
63 strona nieparzysta oraz od nr 8 do nr 74 
strona parzysta, Przemysłowa od nr 10 do 
nr 14 strona parzysta oraz od nr 45 do nr 49 
strona nieparzysta, Robotnicza, Rolnicza, 
Rzeźnicza, Sienna, Piotra Skargi, Stalowa, 
Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrocław-
ska od nr 46 do nr 112 strona parzysta oraz 
od nr 35 do nr 97 strona nieparzysta.

 
OKRĘG VIII 

– DZIELNICA POŁUDNIOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej - sekcja terenowa nr 3, ul. Wester-
platte 47, pok. nr 7.

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-15:00.

Miejska Biblioteka Publiczna, filia 
nr 5, ul. Kraszowicka 55.

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku - w godz. 8:00-15:00.
Agrestowa, Al. Goplany, Bobrzańska, By-
strzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, 
Czereśniowa, Czeska, Działkowa, Gajowa, 
Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, 
Karkonoska, Kasztanowa, Kątna, Kraszo-
wicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, 
Malinowa, Morelowa, Nad Tamą, Nasypo-
wa, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, 
Przyjaźni, Pusta, Rzemieślnicza, Sadowa, 
Serbska, Składowa, Słoneczna, Słowiań-
ska, Sowiogórska, Strzelińska, Sudecka, 
Śląska od nr 39 do nr 51 strona nieparzysta, 
Ślężańska, Torowa, Towarowa, Trzeboszań-
ska, Wagonowa, Wąska, Westerplatte od 
nr 30 do nr 108 strona parzysta oraz od nr 
47 do nr 99 strona nieparzysta, Wielecka, 
Wiosenna, Wiśniowa, Zacisze, Zakole, Zie-
lona.

OKRĘG IX 
– DZIELNICA ZACHODNIA
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii 

Krajowej 49.
Lokal czynny od poniedziałku do 

piątku- w godz. 8:00-15:00.
Al. Brzozowa, Armii Krajowej, Biberaska, 
Jana Boduena de Courtenay, Gen. Tade-
usza Bora Komorowskiego, Władysława 
Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Broni-
sława Czecha, Czwartaków, Gen. Augusta 
Emila Fieldorfa, Bartosza Głowackiego, 
Główna, Gen. Stefana Grota Roweckiego, 
Inwalidów Wojennych, Jałowcowa, Ja-
rzębinowa, Jaskółcza, Jesienna, Jana Ko-
chanowskiego, Oskara Kolberga, Janusza 
Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Ignacego 
Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Janu-
sza Kusocińskiego, Krucza, Heleny Maru-
sarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława 
Moniuszki, Legii Nadwiślańskiej, Cypriana 
Kamila Norwida, Leśna, Józefa Lompy, Ta-
deusza Michejdy, Miernicza, Modrzewio-
wa, Niecała, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 
do nr 49 strona nieparzysta, Gen. Leopol-
da Okulickiego, Ignacego Paderewskiego, 
Piaskowa, Piękna, Pionierów Ziemi Świd-
nickiej, Wincentego Pola, Polna Droga, 
Adama Prażmowskiego, Rycerska, Sarnia, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sosno-
wa, Sowia, Sprzymierzeńców od nr 6 do 
nr 16 strona parzysta oraz od nr 7 do nr 9 
strona nieparzysta, Feliksa Stamma, Sta-
nisława Staszica, Sybiraków, Karola Szy-
manowskiego, Świerkowa, Świętojańska, 
Św. Brata Alberta,  Gen. Michała Tokarzew-
skiego- Karaszewicza, Wałbrzyska od nr 10 
do nr 60 strona parzysta oraz od nr 11 do 
nr 63 strona nieparzysta, Wilcza, Wrzoso-
wa, Wschodnia, Zachodnia, Zwierzyniecka, 
Żwirki i Wigury, 

Ceglana, Jarosława Dąbrowskiego, Karola 
Marcinkowskiego, Pl. Józefa Piłsudskiego, 
Emilii Plater, Ignacego Prądzyńskiego od nr 
43 do nr 163 strona nieparzysta, Jana Riedla, 
Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Wa-
ryńskiego, Walerego Wróblewskiego, Za-
menhofa od nr 62 do nr 74 strona parzysta.

OKRĘG IV 
– OSIEDLE MŁODYCH PÓŁNOC

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. M. Koza-
ra- Słobódzkiego 21, korytarz na parterze.

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku- w godz. 8:00-15:00
Gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gen. Jakuba 
Jasińskiego, Mieczysława Kozara Słobódz-
kiego, Marii Kunic, Gen. Mariana Langiewicza, 
Ofiar Oświęcimskich od nr 44 do nr 46 strona 
parzysta, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, 
Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 
strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona 
parzysta, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 
27 do nr 67 strona nieparzysta oraz od nr 22 
do nr 80 strona parzysta, Strzegomska, Je-
rzego Leonarda Webera, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Zamenhofa od nr 1 do nr 55 
strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 58 stro-
na parzysta.

OKRĘG V 
– OSIEDLE ZAWISZÓW

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla 
Anonima 1,  Biblioteka Szkolna, sala nr 22

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku- w godz. 8:00-15:00.
Al. Colgate, Gen. Władysława Andersa, Księ-
dza Prałata Dionizego Barana, Księcia Ber-

narda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Śmiałego, Jana Długosza, Galla Anonima, 
Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka 
Pobożnego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Kazi-
mierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, 
Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 
strona parzysta oraz od nr 43 do nr 49 stro-
na nieparzysta, Karola Miarki, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Bogusza Stęczyńskiego, Wła-
dysława Hermana, Władysława Łokietka, 
Jana Wysockiego, Tadeusza Ząbka, Romana 
Zmorskiego. 

OKRĘG VI 
– DZIELNICA KOLONIA

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 
21, hol szkoły przy sekretariacie. 

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku- w godz. 8:00-15:00.
Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fa-
bryczna, Inżynierska, Jagienki, Komunalna, 
Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
Lwowska, Mazowiecka, Metalowców, Podol-
ska, Przemysłowa od nr 1 do nr 43 strona nie-
parzysta oraz od n 2 do nr 8 strona parzysta, 
Mikołaja Reja, Szarych Szeregów, Wadowic-
ka, Wileńska, Willowa, Stanisława Wokul-
skiego, Wołyńska, Zagłoby.

OKRĘG VII 
– OSIEDLE ZARZECZE

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodło-
wa 21, hol szkoły przy sekretariacie. 

Lokal czynny od poniedziałku do 
piątku- w godz. 8:00-15:00.
Dębowa, Francuska, Jodłowa, Jana Kiliń-
skiego, Kliczkowska, Klonowa, Hugona 

Mieszkańcy (bez względu na rejoni-
zację) mogą oddać głosy w ramach 
konsultacji społecznych także w:

Urzędzie Miejskim w Świdnicy, 
ul. Armii Krajowej 49, 

Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Lokal czynny od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:30 - 17:00. 

Wieża Ratuszowa - parter. 
Lokal czynny od wtorku do nie-

dzieli w godz. 10:00-18:00.
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Poznajcie Przedszkolaki z Przedszkola 
Abracadabra (oddział przy ul. Podchorążych)

Chmurki 

Mikołaj, Oliwia, Alan, 
Wojciech, Piotr, Maja, 
Jakub, Bernard, Klara, 

Kornel 

Kwiatuszki 

Łucja, Maja K., 
Maja N., Igorek, 
Milenka, Oliwia, 
Marcin, Kuba, 
Michał, Krzyś, 
Robert, Oluś, 
Elenka, Asia 

Gwiazdki 

Alan, Bartosz, Natalia, Ewa, Pola, Natan, Kacper, Antoś, Antoś, Dawid, Jakub 

Słoneczka 

Natalia, Antoś, Anastazja, Szymon, Michał, Nina, Hania, Wiktor, Mateusz, Marcel 
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Jaki był Bolko II?
W konferencji, którą otworzyła Syl-

wia Osojca-Kozłowska, kierownik Re-
feratu Turystyki Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy, licznie wzięli udział historycy, 
pasjonaci historii, muzealnicy, nauczy-
ciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, samo-
rządowcy. Niestety, zabrakło wśród pre-
legentów wybitnego świdnickiego hi-
storyka Sobiesława Nowotnego, który z 
powodu choroby nie mógł poprowadzić 
wykładu. - Bolko II był postacią z jednej 
strony wybitną, z drugiej kontrowersyjną 
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 konferencji oraz wydarze-
niach zaplanowanych przez Urząd Miejski 
z okazji 650. rocznicy śmierci księcia – 
mówiła Sylwia Osojca-Kozłowska.

Gości w imieniu władz powitała 
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska. - Po księżnej Agnieszce jestem 
pierwszą kobietą, która może zarządzać 
naszym miastem. To prztyczek dla pań, by 
były bardziej aktywne, ale też dla panów, 
którzy nas w tej dziedzinie nie doceniają. 

Świdnica w czasach Bolka II

Są ludzie, którzy przechodzą przez życie 
drepcząc, inni dają się ponieść fali, a jesz-
cze inni pędzą jak rakieta, promieniując 
pomysłami i zarażając innych pasją dzia-
łania. Myślę, że taki właśnie był Bolko II. 
Czy odnalazłby się w tych czasach? Na 
pewno. Może byłby szefem jakiejś partii 
politycznej, a może prezydentem Świdni-
cy. Niewątpliwie był wybitną osobą - mó-
wiła prezydent. Przypomniała też, że w 
ostatnich tygodniach ukazała się książka 
autorstwa Joanny Żak-Bucholc „Jawo-
rowi ludzie”, która opisuje życie świd-
nickiego władcy. - Pani Joanna podjęła 
się próby uczłowieczenia Bolka II. To jest 
przecież bardzo ważne, by potrafić te wiel-
kie postacie z brązu postrzegać jako zwy-
kłych ludzi - wyjaśniała prezydent Beata 
Moskal-Słaniewska. 

Sobota wśród rycerzy
W sobotę 16 czerwca świdniczanie 

na kilka godzin przenieśli się czasy księcia 
Bolka II. Na rynku zawitali rycerze i damy 
dworu. Można było spróbować jedzenia, 
jakie wówczas jadano, nauczyć się ple-
cenia wianków lub gry na bębnach. Na 
deser do Muzeum Dawnego Kupiectwa 
zawitał sam książę Bolko II, czyli Andrzej 
Popiel - odtwórca roli księcia w serialu 

„Korona Królów”. Podczas pikniku Brac-
two Rycerskie Bolka II zapewniło atrakcje 
dla małych i dużych świdniczan. W pro-
gramie pikniku znalazły się m.in. histo-
ryczna gra terenowa z nagrodami, warsz-
taty wytłaczania ze skóry, warsztaty z ziół 
oraz ziołoznawstwa, plecenie wianków 
dla dzieci oraz dorosłych, warsztaty ha-
ftowania, nauka gry na bębnach Kaligrafia 
oraz nauka pisania gęsim piórem, wybi-
janie monet z wizerunkiem Bolka, tańce 
średniowieczne, zabawy smok, rybki, rzut 
podkową, przeciąganie liny, narty Bolka. 
Pokazy: kuchni rycerskiej, zbroi średnio-
wiecznych, zabawek związanych ze śre-
dniowieczem oraz stoiska kramarzy, na 
których można było nabyć: miody pitne, 
literaturę średniowieczną oraz słowiań-
ską, biżuterię,  rękodzieło czy ręcznie ma-
lowaną ceramikę.

Przez cały piknik przygrywała grupa 
„Dziwoludy” grająca na instrumentach 
dawnych.

Konferencja i Świdnicki Piknik Śre-
dniowieczny, który odbył się na świdnic-
kim rynku, to część działań, przy pomocy 
których miasto Świdnica zamierza uczcić 
przypadającą na lipiec 650-letnią rocznicę 
śmierci księcia Bolka II Świdnickiego, po-
staci wybitnego Piasta Śląskiego wpisaną 
w strategię rozwoju turystycznego miasta. 
Wydarzenia odbywają się pod patronatem 
prezydent miasta Świdnicy Beaty Moskal-
-Słaniewskiej. Ich inicjatorem i organiza-
torem jest Urząd Miejski w Świdnicy we 
współpracy z jednostkami miejskimi.

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.

Ak

Postać z jednej strony wybitna, z drugiej kontrowersyjna. Niemcy patrzyli na niego jak 
na Niemca, Czesi uważali za swojego sojusznika, a Polacy postrzegają go jako ostatniego 
obrońcę polskości. Jaki był naprawdę? - odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy kon-
ferencji popularyzującej postać księcia Bolka II Świdnickiego, która w piątek 15 czerwca 
odbyła się w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Dzień później świdniczanie prze-
nieśli się czasy wielkiego władcy. Na rynku zawitali rycerze i damy dworu. Można było spró-
bować jedzenia, jakie wówczas jadano, nauczyć się plecenia wianków lub gry na bębnach. 
Na deser do Muzeum Dawnego Kupiectwa zawitał sam książę Bolko II, czyli Andrzej Popiel 
- odtwórca roli księcia w serialu „Korona Królów”.

Bolko II przybył do Świdnicy
Andrzej Popiel, aktor, odtwórca roli księcia Bolka II Świdnickiego 

w popularnym serialu TVP – „Korona Królów”  spotkał się ze świdniczanami 
w holu Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. 

Czy trudno jest przedstawiać historię tamtych 
czasów, tak różnych od naszych, a jednocze-
śnie przekazywać wiernie treści historyczne? 

To trzeba tak grać, by to było zrozumiałe. W 
tym tygodniu na przykład miałem taki tekst: 
„Wieści, które mnie doszły, przerażają. Prze-
cław nawiązuje sojusz z Czechami. Interdykt 
nałożony przez Nankiera za wspieranie Luk-
semburczyka”. Widz dostaje tyle informacji i 
nie jest w stanie tego pojąć. Historycy wiedzą, 
ale pan Janusz, który ogląda i je schabowe-
go, nie rozumie tego, że chodzi o biskupa wro-
cławskiego, bo skąd ma wiedzieć. Dlatego wy-
myślono, że tuż po emisji serialu będzie emito-
wany program historyczny, w ramach którego 
wszystko zostanie wyjaśnione. To jest bardzo 
dobry pomysł, bo tamtejsza polityka stanie się bardziej zrozumiała dla dzisiejszego 
zwykłego człowieka. My nie wszystko możemy wyjaśnić. To tak jak dzisiaj siedzimy i roz-
mawiamy o polityce Unii Europejskiej i nie musimy niczego tłumaczyć, wszyscy wiedzą, 
o co chodzi. Oni też wtedy nie musieli niczego wyjaśniać, bo było dla nich oczywiste, że 
to było to, to tamto, kto gdzie jest, dlaczego i z kim. 

A czy to nie jest tak, że jak się podaje nazwiska czy wydarzenia, o których nie mówi się 
nic więcej, to jest to bodziec do poszukiwania wiedzy na własną rękę?

-Tak, to jest niewątpliwy sukces tego serialu. Kiedy w styczniu rozpoczynaliśmy emisję, 
hasłem najczęściej wyszukiwanym w googlu, był Kazimierz Wielki. Nie Korona Królów 
czy serial, ale właśnie Kazimierz Wielki. Wiadomo, że w opracowaniu Wikipedii jest sze-
reg linków, z których przechodzimy np. do królowej Aldony, Bolka II Świdnickiego, do 
stylu w architekturze i teg,o jak na przykład wyglądały zamki. Ludzie to sprawdzają i 
to jest dobre. Czasem mnie ktoś zaczepia na ulicy i chce porozmawiać i okazuje się, że 
mają wiedzę, której nie mieli jeszcze pół roku temu. 

Czy miał Pan jakieś szczególne trudności z wcieleniem się w rolę Bolka II?
-Kiedy się bierze taką rolę, z którą się jest 4-5 razy w tygodniu po kilka-kilkanaście go-
dzin, nie można jej kreować zbyt daleko od siebie. Uważam, że jestem do Bolka podob-
ny, ponieważ dzisiaj byłby on ambitny, trochę stanowczy, wiedzący, czego chce. Miał 
ambicję, by zjednoczyć królestwa, szukał cały czas pokojowej drogi. Bywał na dworach 
węgierskich, zachodnich, był obieżyświatem. Różnił się od króla polskiego. Nie mówił po 
polsku, tylko po niemiecku, a jeśli mówił, po polsku, to tak sobie. 

Jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość?
-To jest dobre pytanie, sam je sobie zadaję. Grałem wcześniej w „Wołyniu” Wojtka Sma-
rzowskiego i nigdy wcześniej tyle się nie nauczyłem na planie, co wtedy. Teraz takim 
planem nauki jest dla mnie „Korona Królów”. Co dalej, zobaczymy. 
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Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

A ja żem jej powiedziała... 
– ta książka to petarda

Nosowska jest szczerą, dojrzałą i 
oryginalną obserwatorką rzeczywistości. 
Mimo sławy i spektakularnej kariery po-
została skromna. I ma to, czego brakuje 
teraz wszystkim – dystans do samej sie-
bie. Ani przez chwilę nikogo nie udaje. Z 
perspektywy dojrzałej kobiety mówi o 
konsekwencjach tłumienia swojego głosu 
wewnętrznego, konieczności polerowania 
intuicji złotą łyżeczką i potyczkach z we-
wnętrznym krytykiem, zwanym przez nią 
„puczystą“.

„Od jakiegoś czasu nie wstydzę się 
tego kim jestem. Znam swoje możliwości. 
Są zbyt ograniczone by zawojować świat, 
ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić 
życie i oddychać swobodnie.“

Nieoczywiste, głębokie, błyskotliwe, 
świetnie napisane i bawiące do łez. Ta 
książka zabije cię miłością.

źródło opisu:www.empik.com

Powieść równie szczera i bolesna jak 
„Moja walka” Knausgårda.

Historia splątanych relacji rodzinnych, 
konfrontacji z ojcem, 
wypierania prawdy...

Wszyscy przeciwko Bergljot. Dwie sio-
stry, brat, matka i ojciec, od którego w trak-
cie rozmowy telefonicznej usłyszy: „Spójrz 
w lustro, a zobaczysz psychopatkę”. Bergl-
jot po latach pisze e-mail do sióstr: „Żadna 
z was w żadnym momencie nie zapytała 
mnie o moją historię. Wywoływało to we 
mnie wielki smutek”. Dlaczego tak się sta-
ło? Jaka rodzinna tajemnica została zamie-
ciona pod dywan, przysłonięta niedzielny-
mi obiadami i gwiazdkowymi prezentami? 
Bez zamknięcia spraw z przeszłości Bergl-
jot nie może uporządkować swojego życia 
i pozbyć się traumy z dzieciństwa. Teraz 
ponadto nieoczekiwanie została wykluczo-
na ze spadku po ojcu, a jej walka o prawdę 
spotyka się z milczeniem. Czy Bergljot rze-
czywiście ma rację? A może kłamie?

źródło opisu: www.empik.com

Odważna, piękna, pełna życia opowieść 
o miłości, stracie i walce o przetrwanie…

Ernt Allbright, były jeniec wojen-
ny, wraca do domu po wojnie w Wiet-
namie całkowicie. Kiedy traci kolejną 
pracę, podejmuje impulsywną decyzję: 
przeniosą się całą rodziną na północ, 
na Alaskę, gdzie będą żyli bez prądu i 
wody – w ostatniej dzikiej części Ameryki. 
Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziew-
czynka w trudnym wieku, uwikłana w burz-
liwy związek rodziców, ma nadzieję, że w 
nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla 
rodziny. Jej matka, Cora, zrobi wszystko i 
pójdzie wszędzie dla mężczyzny, którego 
kocha, nawet jeśli oznacza to pójście w nie-
znane.

Na początku Alaska wydaje się 
być odpowiedzią na ich modlitwy. W 
dzikim, odległym zakątku kraju od-
najdują się wśród niezależnej spo-
łeczności silnych mężczyzn i kobiet. 
Ale wraz z nadejściem zimy i ciemno-
ściami obejmującymi Alaskę, kruchy stan 
psychiczny Ernta pogarsza się. Wkrótce 
niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w 
porównaniu z zagrożeniami wewnątrz. W 
ich małej chacie, pokrytej śniegiem, przez 
osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka 
poznają straszliwą prawdę: są sami. Na ze-
wnatrz nie ma nikogo, kto by mógł ich ura-
tować.

źródło opisu:www.empik.com

Dla lubiących odkrywać nieznane karty 
historii najnowsza książka wybitnej dzien-
nikarki Małgorzaty Szejnert „Wyspa węży“

To książka o nas 
Porządkując stare listy, Małgorza-

ta Szejnert trafia na rodzinną zagadkę. W 
maju 1943 roku wuj Ignacy Raczkowski zo-
stał pochowany na cmentarzu w Rothe-
say na wyspie Bute. Dlaczego w domu o 
tym nie mówiono? Czy jego obecność na 
wyspie mogła być czymś wstydliwym? 
Szukając odpowiedzi, reporterka rusza w 
podróż śladami wuja – do londyńskich ar-
chiwów i do Szkocji. Stopniowo odkrywa 
kłopotliwy epizod II wojny światowej: obóz 
odosobnienia dla polskich oficerów pro-
wadzony przez polskie władze wojskowe. 
Oficerowie mogli grać w brydża, chodzić na 
potańcówki i uczyć się angielskiego. Bom-
by nie spadały na Bute. Czasami widmowe 
wraki storpedowanych okrętów wpływają-
ce do zatoki przypominały, że nie tak dale-
ko świat płonie. Ale przymusowy pobyt na 
wyspie Polacy przeżywali jako okrutną karę.  
Wyspa Węży to przełamująca schematy opo-
wieść o wojnie, która częściej niż walką bywa 
wyczekiwaniem. Skrupulatnie odtwarzając 
wydarzenia sprzed ponad siedemdziesięciu 
lat, Małgorzata Szejnert opowiada o naszej 
sile i bezsilności, o honorze i skazach na nim. 
A także o pamięci i niepamięci: osobistej, ro-
dzinnej, zbiorowej. Przede wszystkim jednak 
kreśli nasz poruszająco aktualny, niepokojący 
portret własny.

źródło opisu: www.znak.com.pl

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Klasycznie czy nowocześnie? 
Zmierz się z książką

Zainspirowanie nocą bibliotek i 
ogromną frajdą, jaką sprawiają dzieciom 
bańki mydlane, prezentujemy serię ksią-
żek o sympatycznym Maksie i jego przy-
godach - Świat Maksa Katarzyny Zychli. 

Opowiadania o bańkach możemy 
znaleźć w tytułach: „Maks podejmuje wy-
zwania”, „Maks i niezwykłości”

Co potrzebujemy do zrobienia kijków 
do dużych baniek mydlanych:
◾ Dwóch drewnianych kijków o średnicy 
10mm

◾ Czterech ko-
szulek termo-
kurczliwych oko-
ło 5-cio centy-
metrowych
◾ Około dwóch 
metrów sznurka 
bawełnianego

Przecinamy 
nasz sznurek na 
dwa kawałki o 
długości około 80cm i 120cm

Związujemy ze sobą oba końce sznur-
ków

Nasuwamy koszulki termokurczliwe 
na końce kijków tak, żeby wystawały poza 
kijek około 1cm.

Wciskamy związane końce sznurków 
z tej strony, dobrze jest użyć klej na gorąco 
w celu złączenia sznurka z kiljkiem

Obkurczamy koszulki za pomocą np. 
zapalniczki lub wrzącej wody

Jeszcze tylko płyn do baniek, który 
dostępny jest w prawie każdym większym 
markecie i zabawa gotowa!

Strefa rodzinnej zabawy, kiermasz 
książek, turniej gier - kolejna Ogólno-
polska Noc Bibliotek za nami.

W tym roku podczas nocy zorga-
nizowanej przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Świdnicy wiele się działo. Ro-
dzinna strefa zabawy na placu przy dzi-
kach przyciągnęła tłumy najmłodszych 
świdniczan wraz z rodzicami. Bańki 
mydlane, stanowiska plastyczne, gdzie 
m.in. malowano zabarwioną pianką do 
golenia na wielkim materiale, cieszyły 
się dużym zainteresowaniem   Zapro-
szony przez bibliotekę karykaturzysta - 
Szymon Teluk miał „ręce pełne roboty”. 
Nowość - poznajMYpałac - Spacer po 
bibliotece, która na stałe wpisze się w 
atrakcje organizowane przez placówkę  - 

opanowała obiekt. Czytelnicy skorzystali 
z kiermaszu książek. Dla odważniejszych 
czekał escaperoom - Opatroom w piw-
nicy. W salonie gier na II piętrze nie bra-
kowało amatorów planszówek, nie tylko 
podczas turnieju gry KLASK. Czytelnicy 
mogli się odszukać na starych zdjęciach 
z imprez organizowanych przez bibliote-
kę od lat. Dzięki uprzejmości organizato-
rów Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek został 
wyświetlony film TARAPATY.  Jak co roku 
odbyło się także wspólne czytanie wraz 
prezydent miasta - Beatą Moskal-Sła-
niewską, wiceprezydentem Szymonem 
Chojnowskim oraz przewodniczącym 
Rady Miasta - Janem Dzięcielskim. Tym 
razem postawiono na klasykę - „Daktyle” 
Danuty Wawiłow.

Noc Bibliotek za nami

Podczas Nocy Bibliotek 2018 nie 
zabrakło także atrakcji dla dorosłych 
czytelników. Jedną z nich było spo-
tkanie autorskie z Anną Kamińską, 
autorką książek:  Odnalezieni. Praw-
dziwe historie adoptowanych  oraz 
bestsellerowych biografii: Wandy 
Rutkiewicz  Wanda  i Simony Kos-
sak  Simona. Za tę ostatnią została 
nominowana do Nagrody Literackiej 
Prezydenta Miasta Białegostoku im. 
Wiesława Kazaneckiego. Jest laure-
atką tejże nagrody za wydaną w 2017 
roku książkę Białowieża szeptem. Hi-
storie z Puszczy Białowieskiej.
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kultura

CZYTAJ
-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Vladimir Nabokov

tytuł: Lolita

AUDIOBOOK
czyta: Wojciech Żołądkowicz

czas: 870 min.

FILM
reżyseria: Stanley Kubrick

gatunek: dramat

„Lolita” najgłośniejsza powieść 
Nabokova, jednego z najwybit-
niejszych pisarzy XX wieku, jest 
opisem seksualnej obsesji czter-
dziestoletniego mężczyzny na 
punkcie dwunastoletniej dziew-
czynki Dolores. Powieść przetłu-
maczono na kilkadziesiąt języków, 
wydawano ją w atmosferze kon-
trowersji i protestów, a autora po-
mawiano o pornografię i pedofilię. 
Obecnie uznawana jest za jedno 
z arcydzieł literatury światowej. 
Sfilmował ją w 1962 roku Stanley 
Kubrick i ponownie w 1997 Adrian 
Lyne.

◾ 8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień 
Oceanów.

◾ 9 czerwca obchodzimy Dzień Pracowni-
ków Archiwów i Bibliotek.

◾ 10 czerwca 1692 roku w Salem w Massa-
chusetts powieszono pierwszą spośród 
18 skazanych na śmierć „czarownic”.

◾ 11 czerwca 1742 roku Maria Teresa Habs-
burg i Fryderyk II Wielki podpisali pokój 
wrocławski kończący austriacko-pruską I 
wojnę śląską.

◾ 12 czerwca 1835 roku we Lwowie odbyła 
się premiera komedii „Dożywocie” Alek-
sandra Fredry.

◾ 13 czerwca  1944 roku kierownik Wydzia-
łu Informacji Biura Informacji i Propagan-
dy AK, prezes Stronnictwa Demokratycz-
nego Jerzy Makowiecki oraz jego żona 
Zofia zostali uprowadzeni z mieszkania 
w Warszawie i zastrzeleni w okolicach 
wsi Górce (obecnie osiedle warszaw-
skiej dzielnicy Bemowo). W tym samym 
czasie zastrzelono w jego mieszkaniu w 
Warszawie historyka i pracownika wy-
działu kierowanego przez Makowieckie-
go Ludwika Widerszala. Egzekucji podej-
rzewanych o współpracę z radzieckim 
wywiadem Makowieckiego i Widerszala 
dokonano z inspiracji oficerów kontrwy-
wiadu AK związanych z obozem nacjona-

listycznym, bez zgody Komendy Głównej 
AK, Delegata Rządu na Kraj i Państwowe-
go Korpusu Bezpieczeństwa.

◾ 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich 
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Za-
głady.

◾ 15 czerwca 1215 roku król Anglii Jan bez 
Ziemi nadał Wielką Kartę Swobód.

◾ 16 czerwca 1965 roku wystrzelono pierw-
szą polską rakietę meteorologiczną Me-
teor.

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

◾ 18 czerwca 1792 roku [Wojna polsko-
-rosyjska] - zwycięstwo wojsk polskich 
w bitwie pod Zieleńcami, po której król 
Stanisław August Poniatowski ustanowił 
Order Virtuti Militari, najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe.

◾ 19 czerwca 1540 roku pożar strawił dach, 
dzwony i hełm północnej wieży archika-
tedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

◾ 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień 
Uchodźcy.

◾ 21 czerwca 1999 roku odbyła się 1. cere-
monia wręczenia Orłów - dorocznej na-
grody przyznawanej przez Polską Akade-
mię Filmową w dziedzinie filmu.

Kalendarium

1. Coco (2017)
gatunek: Animacja,Familijny,Przygodowy
reżyser: Lee Unkrich,Adrian Molina

2. Najlepszy (2017)
gatunek: Biograficzny,Sportowy
reżyser: Łukasz Palkowski

3. Star Wars: Ostatni Jedi (2017)
gatunek: Sci-Fi,Przygodowy
reżyser: Rian Johnson

4. Jumanji: Przygoda w dżungli (2017)
gatunek: Fantasy,Przygodowy
reżyser: Jake Kasdan

5. Maudie (2016)
gatunek: Biograficzny,Dramat,Romans
reżyser: Aisling Walsh

6. Pasażer (2017)
gatunek: Thriller
reżyser: Jaume Collet-Serra

7. Na karuzeli życia (2017)
gatunek: Dramat
reżyser: Woody Allen

8. Morderstwo w Orient Expressie (2017)
gatunek: Kryminał
reżyser: Kenneth Branagh

9. Fernando (2017)
gatunek: Animacja,Familijny,Komedia
reżyser: Carlos Saldanha

10. Wszystkie pieniądze świata (2017)
gatunek: Thriller
reżyser: Ridley Scott

FILMY - TOP 10

7 czerwca świdnicką bibliotekę 
odwiedził Paweł Wakuła - pisarz i ilu-
strator książek dla dzieci, który przy-
jechał do najmłodszych czytelników w 
ramach projektu „Z książką na waliz-
kach“. 

Podczas spotkania dzieci zapoznały 
się z bohaterami książek pisarza. Przy-
pomniał on także nazwy zapomniane i 
mało znane naszych polskich stworków 
z bajek. Bo przecież każdy wie, że Shrek 
był ogrem, ale nie każdy wie, kim jest ba-
giennik, bełty, bogunki, chochlik, ćmoki 
czy płanetnicy.

Pisarz 
„na walizkach”

Miłośnicy jej wierszy, przyjaciele, 
uczniowie licznie zjawili się w czwartek 7 
czerwca na wieczorze poetyckim Leoka-
dii Kapsrzyckiej – świdniczanki, która od 
kilkunastu lat pisze wiersze. Nie zabrakło 
recytowanych utworów, podziękowań i 
mnóstwa wzruszeń. 

Leokadia Kasprzycka to kobieta wie-
lu talentów. Śpiewa, pisze teksty, kompo-
nuje, pisze wiersze. Na co dzień uczy języ-
ka angielskiego i zaraża młodzież miłością 
do sztuki. Niezwykle ciepła i pogodna, za-
wsze w ruchu, bo, jak sama o sobie mówi, 
nie lubi siedzieć bezczynnie z założonymi 
rękoma. 

7 czerwca w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Franciszkańskiej w Świd-
nicy odbył się wieczór poetycki artystki 
połączony z prezentacją tomiku „Słowa w 
przestrzeni”. Zbiór ten jest podsumowa-

Wieczór z poezją 
Leokadii Kasprzyckiej

niem kilkunastu lat twórczości poetyckiej. 
Całkowity dochód ze sprzedaży tego to-
miku, w wysokości 700 zł, pisarka prze-
kazała na rzecz Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Ten dar jest jednocześnie 
kontynuacją akcji pomocy towarzystwu, 
jaką Leokadia Kasprzycka zapoczątko-
wała 3 lata temu w Zespole Szkół Budow-
lano-Elektrycznych, w którym uczy języka 
angielskiego. Wspólnie z uczniami zbiera-
ła karmę dla zwierząt.

Wiersze Leokadii Kasprzyckiej pod-
czas spotkania czytali m.in. Beata Moskal-
-Słaniewska, prezydent Świdnicy, mło-
dzież z Grupy Teatralnej „Cedeen”, dzia-
łającej w Młodzieżowym Domu Kultury, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105, II 
LO oraz Zespołu Szkół Budowlano-Elek-
trycznych.
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Rafał Skonieczny nagrodzony za „Jestem nienawiść”
Wręczenie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie 

na Autorską Książkę Literacką, turniej jednego wier-
sza, spotkanie autorskie, wystawy, a przede wszyst-
kim spotkania z literaturą przez duże „L”. Za nami XI 
Ogólnopolska Biesiada Literacka.

Biesiada rozpoczęła się 15 czerwca wręczeniem 
nagrody w konkursie na Autorską Książkę Literacką 
Świdnica 2018. Z rąk prezydent Świdnicy Beaty Mo-
skal-Słaniewskiej otrzymał ją Rafał Skonieczny za to-
mik JESTEM NIENAWIŚĆ. Następnie dla uczestników 
biesiady zagrał zespół DZIEŃ DOBRY, który porwał pu-
bliczność.

Szczegółowa relacja z biesiady w kolejnym nume-
rze.
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Wszystkie kolory tęczy, najróżniejsze kształty i materiały. 
Naklejki, koraliki, piórka i mnóstwo dobrej zabawy - świdnic-
kie przedszkolaki tworzyły i ozdabiały hotele dla owadów. 
Kreatywność maluchów i opiekunów przerosła oczekiwania 
organizatorów. Najważniejsze jednak, że domki, które po-
wstały, zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnica i będą 
służyć owadom. 

aktualności

Zbudowali domki 
dla owadów, zgarnęli nagrody

Świdnica

W akcji „Budujemy hotele dla owa-
dów”, która odbyła się w piątek 8 czerw-
ca, wzięła udział prawie setka dzieci ze 
świdnickich przedszkoli. I tak w przedsię-
wzięciu organizowanym wspólnie przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Nor-
wida w Świdnicy - wydawcę biuletynu 
„Moja Świdnica” oraz sklep „PSB Mrówka 
Pszenno” wzięły udział Przedszkole Miej-
skie nr 1 (dwie grupy), Przedszkole Miej-
skie nr 3 (dwie grupy), Przedszkole Miej-
skie nr 6 (dwie grupy) oraz Niepubliczne 
Przedszkole „Frajda” (jedna grupa).

Przez dwie godziny dzieci pusz-
czały wodze fantazji i tworzyły wspa-
niałe domki. W międzyczasie Monika 

Drozdowska z Nadleśnictwa Świdnica 
przybliżała dzieciom gatunki owadów, 
opowiadając   ich życiu i zapraszając do 
wspólnego malowania przygotowanych 
wcześniej kolorowanek. Ich bohaterami 
były oczywiście owady.

Po zakończonej akcji wszystkie dzie-
ci otrzymały upominki przygotowane 
przez partnerów akcji: Urząd Miejski w 
Świdnicy i Nadleśnictwo Świdnica.

Podczas akcji powstało siedem ho-
teli. Wszystkie wzięły udział w konkursie. 
O zwycięstwie zdecydowali czytelni-
cy „Mojej Świdnicy” oraz klienci sklepu 
„PSB Mrówka Pszenno”, w którym prace 
zostały wyeksponowane. I tak pierwsze 

miejsce i akcesoria malarskie wygrało 
Przedszkole Miejskie nr 3, grupa pierw-
sza. Miejsce II i kampanię reklamową w 
„Mojej Świdnicy” o wartości 1000 złotych 
wygrało Niepubliczne Przedszkole „Fraj-
da”. Trzecie miejsce i kampanię reklamo-

wą w „Mojej Świdnicy” o wartości 700 
złotych wygrało Przedszkole Miejskie nr 
6 grupa pierwsza. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 19 czerwca w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przy ul. Fran-
ciszkańskiej w Świdnicy.
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Koncerty gwiazd, święto dzika na ryn-
ku, czy Świdnicka Gryfiada z udziałem 
przedszkolaków – kolejne Dni Świdnicy 
już za nami.

Tegoroczna edycja Święta Miasta 
odbyła się w dniach od 8 do 9 czerwca. 
Tradycyjnie już rozpoczęły się Świdnicką 
Gryfiadą, podczas której dziesiątki dzie-
ci i młodzieży ze świdnickich przedszkoli 
oraz szkół, przebranych między innymi za 
rycerzy, księżniczki, smoki, piekarzy, prze-
maszerowało ulicami miasta. Kolorowa 
parada dotarła na Rynek, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.

Nie zabrakło także świdnickiego 
Święta Dzika. W sobotę 8 czerwca od 
południa na rynku można było podszko-
lić swoją wiedzę na temat roślin, dzikich 
zwierząt oraz zwyczajów leśnych, a także 
dobrze zjeść! Organizatorzy przygotowali 

Święto miasta za nami
między innymi: stoiska edukacyjne, występ 
zespołu Muflonowe Rogi, pokaz sprzętu 
leśnego, wystawa ptaków drapieżnych, 
pokazowy ul i miody, pokaz rzeźbienia w 
drewnie, degustacja bigosu myśliwskie-
go oraz wiele innych atrakcji dla całych 
rodzin. Swoje stoiska wystawiło 14 Jedno-
stek Lasów Państwowych: Świdnica, Milicz, 
Żmigród, Lwówek Śląski, Zdroje, Wołów, 
Śnieżka, Leśny Bank Genów, ZOL, Jugów, 
Bardo, Wałbrzych oraz Złotoryja.

Dni Świdnicy to przede wszystkim 
występy gwiazd. W tym roku świdnicza-
nie mogli bawić się na koncertach Pia-
ska, Ani Rusowicz, Papa D, Łobuzów czy 
Skaldów. 
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sport

Aktywny Przegląd 
Początek lata gwarantuje nam 

multum imprez biegowych. Za-
czynamy więc od Charytatywnego 
Biegu Budzika, który odbędzie się 
24 czerwca. W tym roku biegniemy 
dla Ignasia Buczmy, który ma 5 lat i  
niestety nie może ruszać lewą rącz-
ką, potrzebuje więc wsparcia przy 
leczeniu oraz rehabilitacji. Bieg 
główny startuje o godzinie 12:00, a 
dystans może pokonać każdy z nas, 
bo jest to zaledwie 6 km. Jeśli ktoś 
woli spacerować, może pokonać 
3 km tą sama trasą w stylu Nordic 
Walking. Do dnia 22 czerwca opła-
ta startowa wynosi tylko 20 zł. Ale 
Bieg Budzika to także sporo zaba-
wy dla wszystkich dzieci urodzo-
nych od 2013 r., które mogą wziąć 
udział w biegach na dystansach 
przygotowanych dla maluszków, 
począwszy od 50 m wzwyż. Szykuje 
się więc niezła impreza sportowa 
na świeżym powietrzu.

Jeśli ktoś poszukuje nieco dłuż-
szych dystansów, to tradycyjnie o 
tej porze roku w Strzegomiu odbę-
dzie się Strzegomska Dwunastka, 
czyli bieg na dystansie 12 km lub 6 
km. Siódma edycja tej imprezy już 23 
czerwca. Imprezie także towarzyszą 
biegi dla dzieci i młodzieży. A wyjąt-
kowo ambitni biegacze wystartują 
dzień później w ultramaratonie gór-
skim Śnieżka – 3 x Mont Blanc. Dla 
uczestników przewidziano 3 dystan-
se – mini czyli 17 km, w trakcie któ-
rego zdobywa się Śnieżkę raz, średni 
czyli 36 km i dwukrotne zdobycie 
szczytu oraz ultra czyli 55 km i trzy-
krotne zdobycie Śnieżki. Start i meta 
w Karpaczu. 

Początek lata to także możli-
wość korzystania z basenu odkry-
tego! Już od 23 czerwca kąpielisko 
będzie otwarte codziennie od go-
dziny 10.00 do 18.00. Obowiązujący 
cennik jest identyczny jak przed ro-
kiem. Za całodzienny bilet normal-
ny trzeba zapłacić 5, a za ulgowy 3 
złote. Dziecko do lat 7 wchodzi za 
darmo, a bilet rodzinny (2 opiekunów 
+ 1 dziecko lub 1 opiekun + 2 dzieci) 
kosztuje 10 zł za cały dzień. Na miej-
scu można skorzystać z depozytu i 
wypożyczyć leżak.

Gladiatorzy w natarciu

i pomp ciepła, kotłów stałopalnych na pel-
let, przygotowanymi przez firmę MATEX 
oraz jej partnerów.

MATEX Łazienka dla Ciebie Bieg Ma-
łego Gladiatora to po RST Półmaratonie 
Świdnickim, Biegu Noworocznym ZUPBA-
DURA, AKTYWNI24 – Galeria Świdnicka, 
MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNI-
CA to kolejna impreza sportowa w Świd-
nicy, której potencjał dostrzegają lokalni 
przedsiębiorcy i wspierają wydarzenie jako 
sponsor tytularny.

Ak 

Tego jeszcze w Świdnicy nie było. Do 
pokonania trasa z licznymi przeszkodami 
naturalnymi – bagnami, wodą, pagórka-
mi, zaroślami, wzniesieniami i sztuczny-
mi – ścianami, linami, kanałami. Trzeba 
było wspinać się, czołgać, pokonywać 
przeszkody, a czasem nawet umorusać 
w błocie!   Po raz pierwszy w Świdnicy 
odbył się bieg przeszkodowy dla dzieci. 
Około 300 dzieci  w wieku od 5 do 14 lat 
wzięło udział w  MATEX Łazienka dla Cie-
bie Bieg Małego Gladiatora.

Areną MATEX Łazienka dla Ciebie 
Bieg Małego Gladiatora były tereny przy 
boiskach Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji (ul. Śląska 35). Bieg, który odbył 
się w sobotę 16 czerwca, otworzyli Szy-
mon Chojnowski - zastępca prezydenta 
Świdnicy, Jerzy Żądło -dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Marcin Pazdur - 
przedstawiciel firmy Matex.

Na trasie liczącej pół kilometra zmie-
rzyło się ponad 300 małych gladiatorów. A 
łatwo nie było. Trzeba było pokonać mię-
dzy innymi rów z błotem, przejść przez 
wąski tunel, czy przenieść ciężki worek. 
Każdy, komu udało się pokonać trasę, zo-
stał zwycięzcą i otrzymał certyfikat oraz 
upominki od organizatorów. Co jednak 
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Specjaliści i koneserzy sportów wal-
ki pochlebnie ocenili Zunifikowane Mi-
strzostwa Europy, które w dniach 15-17 
czerwca odbyły się na terenie świd-
nickiego lodowiska. Nie ma się czemu 
dziwić, bowiem czempionat stał na wy-
sokim poziomie sportowym, oferując ki-
bicom sporą dawkę emocji. Do Świdnicy 
zawitali najlepsi fighterzy z kraju oraz 
zagranicy, walcząc o zwycięstwo w kilku 
dyscyplinach. Za dobrą organizację im-
prezy odpowiedzialny był Fighter Klub 
Kaczmarek&Grodowski Świdnica oraz 
Urząd Miejski w Świdnicy. Honorowy 
patronat nad imprezą objęła prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Do Świdnicy zostały zaproszone 
między innymi federacje: WKA, WKN, 
WFMC, ISKA, WKSF, WKL, WTKA. Praw-
dziwą wisienką na torcie była walka fina-
łowa w K1 w kategorii wagowej -57 kg. 
Na przeciw siebie stanęli Patryk Świątek 
(WFMC Polska) i Piotr Tesarski (WKA 
Polska, na co dzień zawodnik Fighter 
Klub Kaczmarek&Grodowski). Po pasjo-
nującym pojedynku i dodatkowej run-
dzie lepszy okazał się Patryk Świątek i 
to zawodnik z Malinowski Team zgarnął 
pas Mistrza Polski WFMC Pro-Am na za-
sadach pełnego K1. Walka potwierdziła, 
że zestawienie dwóch medalistów Mi-
strzostw Polski WKA&WFMC pozwoliło 
na stworzenie fantastycznego sporto-

Walczyli o medale Mistrzostw Europy

wego widowiska w ringu i walki do ostat-
nich sekund. – Walki półfinałowe i finało-
we stały na bardzo wysokim poziomie. Do 
walk finałowych w K1 dostawali się przede 
wszystkim Polacy i zawodnicy Ukrainy. Je-
stem zadowolony z naszych reprezentan-
tów. Zdobyliśmy wiele medali! Serdeczne 
podziękowania za objęcie patronatem 

mistrzostw i wsparcie finansowe w organi-
zacji Mistrzostw Europy należą się prezy-
dent Świdnicy Beacie Moskal–Słaniew-
skiej – relacjonuje główny organizator 
świdnickiego czempionatu Arkadiusz 
Kaczmarek z Fighter Klub Kaczmare-
k&Grodowski.

Daniel Gębala

W związku z rozpoczynającymi się 
wakacjami wypad na basen to świet-
ny pomysł na spędzenie wolnego 
czasu! Świdnicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zaprasza do skorzystania z 
kąpieliska przy ul. Śląskiej! 

Od piątku, 23 czerwca kąpielisko 
będzie otwarte codziennie od godzi-
ny 10.00 do 18.00. Na razie dla kąpią-
cych udostępnione będą brodzik oraz 
niecki nr 2 i 3. „Czwórka” uruchomiona 
zostanie z początkiem wakacji. Obo-
wiązujący cennik jest identyczny jak 
przed rokiem. Za całodzienny bilet 
normalny trzeba zapłacić 5, a za ulgo-
wy 3 złote. Bilet popołudniowy i przy 
nienapełnionych wszystkich nieckach 
kosztuje odpowiednio 3 i 2 złote. Na 
miejscu można skorzystać z depozytu 
i wypożyczyć leżak.

Basen 
już czynny!

najważniejsze, niektórzy pokonali własne 
słabości i niewątpliwie przeżyli wielką 
przygodę.

Rodzice, oczekując na start swoich 
dzieci, mogli zapoznać się z atrakcyjnymi 
prezentacjami łazienek, kotłów gazowych 
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sport

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
corocznie jest organizatorem Współ-
zawodnictwa Szkolnego świdnickich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
na szczeblu miejskim i współorganiza-
torem niektórych finałów strefy wał-
brzyskiej w ramach cyklu Dolnoślą-
skich Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. 

W ciągu roku szkolnego, począw-
szy od września 2017 do czerwca 2018 
w ramach współzawodnictwa rozegrano 
łącznie 45 konkurencji sportowych w tym: 
Igrzyska Dzieci (klasy 1-6 SP) – 24 impre-
zy (11-dziewcząt, 13-chłopców), Igrzyska 
Młodzieży (klasy 7 SP i 2-3 Gimn.) – 21 
imprez (11-dziewcząt, 10-chłopców). We 
wszystkich zawodach wzięło udział 2 
tys. 9 zawodników i zawodniczek z cze-
go: Igrzyska Dzieci (klasy 1-6 SP) – 1 201 
uczestników (536 dziewcząt, 665 chłop-
ców) Igrzyska Młodzieży (klasy 7 SP i 2-3 
Gimn.) – 808 uczestników (407-dziewcząt, 
401 chłopców). Do punktacji końcowej 
współzawodnictwa wliczane są wyniki 
wszystkich konkurencji, w których dana 
szkoła wzięła udział. W przypadku takiej 
samej liczby punktów o kolejności decy-
dowała większa ilość zdobytych pierw-

szych miejsc, następnie drugich itd. Szko-
ły, które wzięły udział w blisko 50% zawo-
dów, zostały sklasyfikowane w rywalizacji. 
Pozostałe nie były klasyfikowane.

IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 SP)

DZIEWCZĘTA
1. SP 105 – 85 pkt
2. SP 6 – 85 pkt
3. SP 1 – 71 pkt
4. SP 8 – 65 pkt
5. SP 4 – 60 pkt
6. SP 315 – 29 pkt
7. NSP Bliżej Dziecka – 27 pkt

NK – NSP Caritas – 10 pkt
NK – SP 2 – 9 pkt
udział : 536 zawodniczek

CHŁOPCY
1. SP 6 – 116 pkt
2. SP 1 – 88 pkt
3. SP 4 – 85 pkt
4. SP 105 – 63 pkt
5. SP 8 – 63 pkt
6. SP 315 – 43 pkt
7. NSP Bliżej Dziecka – 34 pkt
NK – SP 2 – 6 pkt
NK – NKSP Caritas – 2 pkt
udział : 665 zawodników

Polonia-Stal 
dziesiąta 
na koniec sezonu

Za nami ostatni w tym sezonie 
mecz piłkarzy IV ligowej Polonii-Stali 
Świdnica. Biało-zieloni na koniec te-
gorocznej kampanii rozgromili Wiwa 
Goszcz aż 5:1. Mecz, który wyjątkowo 
odbył się na boisku w Pszennie, oka-
zał się najwyższym zwycięstwem w 
sezonie. Finalnie świdniccy piłkarze 
zakończyli sezon na 10. miejscu w ta-
beli z dorobkiem 38 punktów.

Spotkanie wieńczące sezon 
2017/2018 odbyło się na boisku w Pszen-
nie z powodu Dni Świdnicy, które odby-
wały się na terenie Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Podopieczni Rafała 
Markowskiego w sobotę 9 czerwca nie 
pozostawili żadnych złudzeń przyjezd-
nym, aplikując im aż pięć trafień. Porażka 
z Polonią była przysłowiowym gwoź-
dziem do trumny dla ekipy Wiwa, która 
w ten sposób straciła szansę na utrzy-
manie w IV lidze dolnośląskiej grupy 
wschodniej. Polonia-Stal Świdnica w se-
zonie 2017/2018 w 30 meczach zgroma-
dziła 38 punktów. Świdniczanie odnieśli 
11 zwycięstw, zremisowali pięciokrotnie 
i przegrali 14 razy z bilansem bramek 
42:39. Miejmy nadzieję, że młody i per-
spektywiczny zespół prowadzony przez 
Rafała Markowskiego już w następ-
nych rozgrywkach włączy się do walki o 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Mistrzem grupy „świdnickiej’’ została Fo-
to-Higiena Gać, która po barażach z Api-
sem Jędrzychowice wywalczyła awans 
do III ligi. 

Polonia-Stal Świdnica – Wiwa Goszcz 5:1 
(3:1)

Polonia-Stal: B. Kot, Florian, Salamon, 
Skowroński, Kozachenko, Sowa, Filipczak, 
Szuba, Szczygieł, Traczykowski, Tragarz 
oraz Mazanka, Madej, Kucharski, Somala 

Pozostałe wyniki ostatniej 30. kolejki:

◾ Karolina Jaworzyna Śląska – Unia Bardo 1:3
◾ Piast Żerniki – Śląsk II Wrocław 0:2
◾ Sokół Marcinkowice – Bielawianka Bielawa 

0:3 (walkower)
◾ Sokół Wielka Lipa – MKP Wołów 0:0
◾ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Pogoń Oleśnica 
5:2
◾ Polonia Trzebnica – Górnik Wałbrzych 1:4
◾ Nysa Kłodzko – Foto-Higiena Gać 1:3

Daniel Gębala

Odebrali nagrody za wytrwałość i zaangażowanie
IGRZYSKA MŁODZIEŻY (klasy 7 SP i 2-3 Gimn.)

DZIEWCZĘTA
1. SP 105 (G-3) – 55 pkt
2. SP 4 (G-1) – 42 pkt
3. SP 6 (G-4 – 37 pkt
4. SP 2 (G-2) – 23 pkt
udział : 407 zawodniczek

CHŁOPCY
1. SP 105 (G-3) – 50 pkt
2. SP 6 (G-4) – 38 pkt
3. SP 4 (G-1) – 35 pkt
4. SP 2 (G-2)– 27 pkt
udział : 401 zawodników
Od zeszłego roku organizator współzawod-
nictwa, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, obok nagród drużynowych wyróżnia też 
najlepszych sportowców z poszczególnych 
szkół biorących udział w corocznej rywaliza-
cji. Nagrodzeni uczniowie otrzymali talony na 
sprzęt sportowy:

IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 SP)
SP 1 – Natalia Jarosz
SP 4 – Dominik Bajrak
SP 6 – Mateusz Solarz
SP 8 – Wiktoria Bejster
SP 105 – Gabriela Pawłowska
SP 315 – Damian Suppa
NSP Bliżej Dziecka – Paweł Lurka

IGRZYSKA MŁODZIEŻY  
(klasy 7 SP i 2-3 Gimn.)
SP 4 (Gimn. 1) – Sebastian Sieradzki
SP 2 (Gimn. 2) – Mateusz Tokarz
SP 105 (Gimn. 3) – Łukasz Sałata
SP 6 (Gimn. 4) – Marcel Żukowski

Daniel Gębala
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Świdnickie święto sportu!
Tłumy świdniczan wzięły udział w 

kolejnej edycji festynu sportowego 
zorganizowanego w ramach Dni Świd-
nicy. Obiekty Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przekształciły się w 
miejsce do zabawy zarówno dla dzieci 
jak i tych nieco starszych. Pokazy spor-
towe, konkurencje sprawnościowe 
czy prezentacje miejscowych klubów 
to bezsprzeczne argumenty na to, że 
świdniczanie kochają sport i aktyw-
ność ruchową. Impreza, która odbyła 
się 10 czerwca, była także idealnym 
momentem do podsumowania akcji 
Aktywni24 i Współzawodnictwa Szkol-
nego.

Aktywni tradycyjnie rekordowi!
Przypomnijmy, że 13 maja Aktywni 

24 ustanowili nowy rekord Polski oraz 
Świdnicy w jeździe 24-godzinnej na 
rowerze stacjonarnym i biegu 24-go-
dzinnym na bieżni mechanicznej. Przez 
dobę sportowcy starali się pokonać jak 
najdłuższy dystans, zapisując się tym 
samym w annałach świdnickiego spor-
tu. W 2017 roku  rowerzyści wykręcili 
1.381,5 km, a biegacze pokonali łącznie 
277,8 km. Tegoroczne wyniki były nastę-
pujące: rowerzyści – 1.416,80 km, bieżnia 
– 296,32 km oraz debiutująca w stawce 
próba na ergometrze 307,907 km. Bo-
haterowie majowego rekordu spotkali 
się ponownie 10 czerwca na oficjalnym 
podsumowaniu akcji. Na scenie zamel-
dowali się wszyscy ci, którzy „wykręci-
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li” najlepsze wyniki. Czekały nagrody, a 
gratulacje składała prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska. Certyfikat 
oficjalnego rekordu w 24-godzinnej jeź-
dzie na rowerze stacjonarnym przeka-
zał uczestnikom pomysłodawca akcji 
Radosław Werner, kierownik Referatu 
Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Jednak w całej akcji nie chodziło tylko 
o bicie rekordu. AKTYWNI 24 to też ak-
cja pomocowa. Łączną liczbę kilome-
trów pokonanych na rowerze, bieżni i 
na ergometrze zamieniono na złotówki. 
Za zgromadzoną w ten sposób kwotę 
zakupiono specjalny trzykołowy rower, 
który służyć będzie podopiecznym Pol-
skiego Stowarzyszenia Osób na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Świdnicy. Obdarowani nie 
kryli wzruszenia! 
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