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Muzyczna uczta za namiNowa jakość reklam w mieście
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Tegoroczna edycja 
festiwalu była szczególnie 
udana i nowatorska, a 
wszystkie wydarzenia i 
koncerty cieszyły się dużą 
popularnością. Znani 
wykonawcy i muzycy 
przyciągnęli do Świdnicy 
melomanów i turystów z 
całej Polski i zagranicy. 

Kolejne miejsca w Świdnicy 
uwalniane są od szpetnych i często 
nielegalnych reklam. Przestrzeń 
w mieście zyskuje na estetyce 
dzięki działaniom koordynowanym 
przez pracowników Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i 
Architektury, którzy korzystają 
z możliwości, jakie daje im 
wprowadzona 3 lata temu nowa 
polityka reklamowa.

Przebudowa stadionu, remont ulicy Kraszowickiej, budowa fabryki przy ulicy Pogodnej, czy rewitalizacja kamienicy w Ryn-
ku – to tylko część inwestycji, jakie obecnie realizowane są w Świdnicy. 

Inwestycje 
zmieniają Świdnicę

str. 4, 5, 6 i 18
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Zapraszamy na nasz cykl z historią 
Świdnicy w tle. Zabieramy Państwa w 
podróż w czasie po naszym mieście. 

Kolejne miejsca w Świdnicy uwalniane są od szpetnych 
i często nielegalnych reklam. Przestrzeń w mieście zyskuje 
na estetyce dzięki działaniom koordynowanym przez pra-
cowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektu-
ry, którzy korzystają z możliwości, jakie daje im wprowadzo-
na 3 lata temu nowa polityka reklamowa. 
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świdnicki wehikuł czasu

Nowa jakość reklam w mieście

Ulica Grodzka 7
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Dzisiaj zatrzymujemy się przy ulicy 
Grodzkiej 7 i jej lwach z 1551 r.

Ulica Grodzka (w latach 1945-ok. 
1954 ulica Michała Roli-Żymierskiego, 
ok. 1954-1992 ulica Karola Świerczew-
skiego) - lata 80. Na zdjęciu kamienica 
przy Grodzkiej 7. Z wyburzonego w la-
tach 50. budynku zachowała się jedynie 
część renesansowego portalu z 1551 r. 
z wizerunkiem właścicieli domu - bur-
mistrza Świdnicy, patrycjusza Erazma 

Freunda. Portal zdabią również dwa ka-
mienne lwy, które są  podparciem dla 
archiwolty, z wyrzeźbionymi popiersiami 
burmistrza oraz jego żony. Obecnie, od 
wielu lat, na parterze znajduje się ka-
wiarnia oraz bank.

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

Od początku jej funkcjonowania w 
Świdnicy zniknęło około 550 różnego 
rodzaju niepożądanych reklam. Pojawiły 
się natomiast dobrej jakości stylizowane 
szyldy i inne nośniki reklam. Po uporząd-
kowaniu szyldów w bloku śródrynko-
wym oraz zabytkowym centrum przy-
szedł czas na inne rejony miasta. W cią-
gu ostatnich kilku tygodni urzędnikom 
udało się zlikwidować banery, bilbordy 

czy też plakaty w takich miejscach jak: ul 
Mieszka 1 przy przychodni zdrowia oraz 
placu targowym, Kopernika, Głowackie-
go, Żeromskiego, Budowlanej, Pułaskie-
go, Rynek czy Spółdzielczej. 

- Nasze działania, szczególnie prowa-
dzona od miesięcy kampania informacyj-
na, dają kolejne efekty w postaci oczysz-
czonej przestrzeni publicznej w mieście. 
Przedsiębiorcy w Świdnicy są otwarci 

Ul. Spółdzielcza przed Ul. Spółdzielcza po

Ul. Pułaskiego 71 przed Ul. Pułaskiego 71 po

na nasze postulaty i nawiązują z nami 
współpracę przy tworzeniu nowych szyl-
dów, witryn sklepowych czy wysięgników. 
Podpowiadamy im, w jaki sposób wyko-
nać dany nośnik reklamowy, aby był on 
spójny z przyjętymi rozwiązaniami – mówi 
Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Architektury.

Warto przypomnieć, że od lat funk-
cjonuje specjalna strona internetowa, na 
której znajdują się wszelkie informacje 
odnośnie prowadzonej polityki reklamo-
wej, działań miasta, zasad umieszczania 
reklam czy aktów prawnych. Funkcjonu-
je także galeria dobrych praktyk, gdzie 
przedstawiono reklamy, które mogą słu-
żyć jako przykład estetycznych i zgod-

nych z wszelkimi regułami prawa roz-
wiązań. 

Wpływ na estetykę miejskiej prze-
strzeni mają nie tylko dużych rozmiarów 
banery czy bilbordy, ale także wszelkie-
go rodzaju formy artystycznego wyrazu, 
czyli murale na elewacjach budynków. 
W ostatnich latach powstało ich wiele 
w różnych rejonach miasta. Każdy z nich 
został wcześniej sprawdzony i uzgodnio-
ny z Wydziałem Gospodarki Przestrzen-
nej i Architektury. Ostatnim tego typu 
dziełem jest projekt świdnickiego artysty 
Roberta Kukli przy ul. Dworcowej, gdzie 
podziwiać można okazałych rozmiarów, 
portret Ireny Sendlerowej. 

foto: UM ŚwidnicaRynek 34 przed Rynek 34 po
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Już trzeci rok z rzędu w ramach projektu “Lato na podwórku” miasto Świdnica, fundacja 
„Ładne historie” zapraszają do wspólnej zabawy najmłodszych mieszkańców Świdnicy, w 
wieku od 3 do 12 lat. 
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sze pomysły i rzeczy, które może zalegają 
Wam na strychach czy  też w szafach – 
materiały, włóczki, artykuły papiernicze, 
pudła kartonowe itp., czyli wszystko to, co 
przyda nam się do kreatywnej zabawy z 
maluchami. Zapraszamy na nasz profil na 
facebooku – Lato na podwórku, tam mo-
żecie śledzić, co robimy i kontaktować się 
z nami – mówi Maria Zięba, doradca or-
ganizacji pozarządowych, pomysłodaw-
czyni i koordynatorka projektu. 

Dzięki współpracy z Wydziałem 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, projekt 
jest realizowany na 4 podwórkach i co 
roku korzysta z niego ponad 200 dzieci. 
Kontekst podwórka wykorzystany jest 
jako wspólna przestrzeń mająca duży 

potencjał integracyjny, aby pomóc dzie-
ciom w rozwijaniu podstawowych kom-
petencji społecznych, takich jak umie-
jętność współpracy, przedsiębiorczość, 
funkcjonowanie w grupie, zaangażowa-
nie, umiejętność wyrażania siebie, wraż-
liwość i odpowiedzialność za swoje oto-
czenie. 

- Zważywszy na fakt, że wiele dzieci 
lato spędza na podwórku, postanowili-
śmy dotrzeć w miejsca uznawane za trud-
ne społecznie i wykorzystać ten czas na 
budowanie u dzieci kompetencji społecz-
nych i kulturalnych. Pracując na podwór-
kach, obserwujemy u wielu z nich trudno-
ści z rozumieniem zasad życia społeczne-
go. Postępująca cyfryzacja, zmieniający 
się model rodziny i organizacji życia spo-
łeczności, niestety negatywnie wpływa na 
zdolności budowania głębszych relacji z 
otoczeniem. A my chcemy to zmienić  – 
dodaje Maria Zięba. 

Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach od 17.00 do 20.00 
w następujących lokalizacjach:

13.08.2018 (poniedziałek) 17:00 – 20:00 Park przy ul. Gdyńskiej

14.08.2018 (wtorek) 17:00 – 20:00 Skwer na rogu ulic Teatralna/Mennicka

16.08.2018 (czwartek) 17:00 – 20:00 Kopernika/Okrężna

21.08.2018 (wtorek) 17:00 – 20:00 Skwer na rogu ulic Teatralna/Mennicka

22.08.2018 (środa) 17:00 – 20:00 Park przy ul. Gdyńskiej

23.08.2018 (czwartek) 17:00 – 20:00 Kopernika/Okrężna

„Lato na podwórku” to działanie dofinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż 
alkoholu, w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2018 rok.

W wybranych lokalizacjach przez 
całe wakacje odbywają się bezpłatne 
zajęcia animacyjne, profilaktyczne i edu-
kacyjne. Ważnym założeniem projektu 
jest otwarty charakter i transparentność 
prowadzonych działań oraz zachęcanie 

do angażowania się w nie na zasadach 
wolontariatu mieszkańców miasta. - Pro-
simy świdniczan o przekazywanie nam 
materiałów do zajęć, a także zachęcamy 
serdecznie do prowadzenia wspólnie z 
nami zabaw z dziećmi. Czekamy na Wa-
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Miejsca pracy dla 650 osób – tyle de-
klarują stworzyć właściciele budowanej 
właśnie fabryki IDEAL Automotive przy 
ul. Pogodnej w Świdnicy. W ramach wi-
zytacji w europejskich fabrykach, Fran-
cis De Clerck wraz z córką Caroline – 
właściciel grupy IDEAL, odwiedził w lip-
cu Świdnicę. Wizytował teren budowy 
przy ul. Pogodnej, a potem spotkał się 
z prezydent miasta Beatą Moskal-Sła-
niewską i jej zastępcą Szymonem Choj-
nowskim. W spotkaniu uczestniczyli 
także członkowie zarządu: Stefan Frey 
i Thomas Mai – pilotujący od początku 
inwestycję w Świdnicy oraz nowy dy-
rektor świdnickiego zakładu – Witold 
Sałandyk. 

Przedstawiciele zarządu wyrazili za-
dowolenie z dotychczasowej współpra-
cy ze Świdnicą. Podkreślali nieocenioną 
pomoc urzędników miejskich w trakcie 
wszystkich procesów związanych z inwe-
stycją. Poinformowali także, że budowa 
fabryki realizowana jest zgodnie z harmo-
nogramem – jej zakończenie planowane 
jest na koniec października br. Potem na-
stąpi montaż maszyn, a w listopadzie po-
czątek produkcji. Do września 2020 roku 
będzie trwała tzw. faza rozruchowa, czyli 
montaż kolejnych maszyn i uruchamianie 
następnych linii technologicznych. Firma 

IDEAL Automotive Sp. z o. o. rekrutuje 
pracowników w Świdnicy

zapowiada, że docelowo w 2020 roku 
stan zatrudnienia będzie wynosił około 
650 osób. 

Właściciel grupy IDEAL Francis De 
Clerck miał okazję po raz pierwszy zoba-
czyć Świdnicę. Był pod dużym wrażeniem 
miasta i obiecał, że następnym razem po-
święci więcej czasu na zwiedzanie. 

Uruchomione jest już biuro zakładu, 
gdzie można uzyskać wszelkie informa-
cje dotyczące rekrutacji. Mieści się ono 
w Rynku 42/7, adres mail: IASW-KAR-
RIERE@ideal-automotive.com. W tej 
chwili jest prowadzony nabór pracowni-
ków zarówno na stanowiska produkcyj-
ne, jak i w obsłudze administracyjnej. 

Przypomnijmy, 3 kwietnia Marzena 
Tkaczuk jako przedstawiciel PDC Indu-
strial Center 85 zawarła umowę kupna-
-sprzedaży gruntu przy ulicy Pogodnej o 
powierzchni 5,7171 ha z gminą miastem 
Świdnica. Fabryka zajmie ok. 27  400 m 
kw. – To powód do satysfakcji, iż tak zna-
na i dobra firma jak IDEAL AUTOMOTIVE 
właśnie Świdnicę wybrała jako lokalizację 
pod swoją nową inwestycję. Doceniono nie 
tylko dobre położenie, dogodne warunki 
komunikacyjne, ale także pozytywnie oce-
niono nasz rynek pracy. Myślę też, że nie bez 
znaczenia było zaangażowanie urzędników 
Urzędu Miejskiego oraz wszystkich dostaw-

ców mediów, którzy bardzo profesjonalnie 
i szybko zadeklarowali współpracę z inwe-
storem. Nie bez znaczenia był też wkład 
pracy pracowników Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, za co serdecznie im 
dziękuję – mówi Beata Moskal-Słaniew-
ska, prezydent miasta Świdnica.

IDEAL AUTOMOTIVE to producent 
komponentów i elementów wyposażenia 
wnętrz, m.in. wykładzin, mat, obić, a tak-
że kształtek i segmentów akustycznych 
dla kilkudziesięciu marek samochodów, 
m.in. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Vo-
lvo, Volkswagen, McLaren, Lamborghi-
ni, Bugatti i Porsche. Nowa inwestycja 
powstanie na 9,2 ha działce w Świdnicy 
przy ul. Pogodnej.   Planowaną fabrykę o 
powierzchni ok. 27  400 m kw. podzielo-
no na funkcjonalne zony – przemysłową 
(ok. 25 tys. m kw.), na którą składa się hala 
produkcyjna i magazynową, dwa tunele 
rozładowcze, pomieszczenia techniczne, 
a także powierzchnię socjalno-biurową, 
która zajmie ponad 2 tys. m kw. 

Inwestycja dla IDEAL AUTOMOTIVE 
będzie trzecią realizowaną przez Panat-
toni Europe dla tego przedsiębiorstwa. 
Będą w niej wytwarzane części elemen-
tów wykończenia wnętrz samochodów 
osobowych m.in. półki górne bagażni-
ków, podłogi ładunkowe i inne tekstylne 
elementy wyposażenia. Aby dostosować 
obiekt do potrzeb technologicznych 
procesu produkcyjnego, wzmocnieniu 
ulegnie konstrukcja hali, co umożliwi 
podwieszenie do niej instalacji techno-
logicznych. Zapewniona zostanie rów-
nież ponadstandardowa wentylacja, 
niezbędna do przeprowadzenia plano-
wanych procesów produkcyjnych oraz 
nośność posadzki – w części przemy-
słowej wyniesie 7-10 T/mkw., a miejsco-
wo nawet 15 T/mkw. W części budynku 
zostanie również zapewniona kontrola 
temperatury. Ponadto, w obiekcie znaj-
dować się również będą  pomieszczenia 
techniczne m.in.: sprężarkownia, maszy-
nownia chłodu, akumulatorownia.   Na 
nieruchomości powstanie również po-
nad 420 miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych oraz 10 miejsc dla 
samochodów ciężarowych typu TIR.

IDEAL AUTOMOTIVE (główna sie-
dziba w Niemczech) jest jednym z waż-
niejszych dostawców dla przemysłu 
motoryzacyjnego – firma posiada 16 za-
kładów produkcyjnych na całym świecie 
(Niemcy, Meksyk, Czechy, Słowacja, Pol-
ska i Chiny) i zatrudnia łącznie 4,5 tysią-
ca osób. IDEAL AUTOMOTIVE cieszy się 
bardzo dobrą opinią zarówno partnera w 
biznesie, jak i pracodawcy – firma zwra-
ca szczególną uwagę na warunki i jakość 
pracy, a także życie pracowników. Firma 
planuje docelowo zatrudnić do 500 osób 
w nowej fabryce.

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: w
iz

u
al

iz
ac

ja



aktualności

510-23.08.2018 r.   | Świdnica

re
kl

am
a

Świdnica już po raz trzeci jest partne-
rem akcji „Rower Pomaga”, organizowa-
nej przez Fundację Ekologiczną „Arka” z 
Bielska – Białej. Miasto dwa lata z rzędu 
zajęło drugie miejsce spośród podmio-
tów zgłoszonych do akcji. W 2016 roku 
rowerzyści wspólnie przejechali 105 000 
km, a dzieci z ubogich rodzin otrzymały 
5 rowerów. Natomiast w 2017 roku, po-
mimo zwiększenia limitu kilometrów do 
30 000 - wspólnie przejechaliśmy ponad 
220  000 km i otrzymaliśmy 7 jednośla-
dów.

Świdniczanie nie zwalniają tempa i 
skutecznie walczą o kolejne rowery. Do tej 
pory przejechano już 296 007 km, dzięki 
czemu kolejne dzieci otrzymały swoje wy-
marzone „dwa kółka”. Prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska wręczyła je 20 
lipca Klaudii i Wiktorii. 

W tym roku organizator ponownie 
podniósł poprzeczkę. Dziecko z domu 

„Rower pomaga” - 
kolejne jednoślady dla świdniczan

dziecka lub świetlicy środowiskowej 
otrzyma wymarzony rower, dopiero po 
przejechaniu przez rowerzystów wspólnie 
100 000 kilometrów.  

Zachęcamy więc serdecznie do wy-
praw rowerowych i rejestrowania przeje-
chanych kilometrów. Przypomnijmy, że 
można je wpisywać na stronie interneto-
wej www.rowerpomaga.pl wybierając cel 
„Jeżdżę dla dzieci ze Świdnicy” lub po-
przez aplikację Endomondo pod linkiem:  
https://www.endomondo.com/challen-
ges/36334159. 

17 września we współpracy z Fundacją 
Ekologiczną „Arka” zorganizowany zosta-
nie festyn rowerowy podczas którego na-
stąpi podsumowanie akcji „Rower Poma-
ga” oraz wręczenie upominków i gadżetów 
dla najbardziej aktywnych rowerzystów. 
Szczegóły podamy już niebawem.

Akcja zbierania kilometrów potrwa w 
Świdnicy do końca września.  
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- Zakończono już prace porządkowe i 
rozbiórkowe pod nowy podział na lokale. 
Wykonano także przyłącze elektryczne. 
Obecnie trwają roboty instalacyjne, wod-

Budynek śródrynkowy w remoncie

no – kanalizacyjne i CO. Murowane są 
nowe ścianki działowe. Trwają  również 
przygotowania do montażu nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej. Wszystkie prace po-

stępują zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem  – wylicza Andrzej Nowak, dyrektor 
Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. 

Budynek śródrynkowy po remon-
cie będzie udostępniony w części orga-
nizacjom pozarządowym. Na parterze 
znajdzie się profesjonalna i przestronna 
informacja turystyczna oraz klub dla se-
niorów i Miejskie Centrum Wspierania 
Inicjatyw. Obiekt będzie przystosowany 
do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne – zainstalowana zostanie win-
da.  

Termin realizacji inwestycji określo-
ny w warunkach przetargowych to ko-
niec maja 2019 roku. 

Firma „SIRBUD-MINARI” S.A. z Wałbrzycha zajmuje się 
przebudową budynku Rynek 39 - 40. Koszt zadania to ponad 
4 miliony 400 tys. złotych. Inwestycja ta będzie dofinanso-
wana ze środków unijnych w ramach Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. 6,5 miliona złotych Świdnica otrzymała na rewitaliza-
cję miejskich przestrzeni, czyli przebudowę ulicy Siostrza-
nej oraz kwartału pomiędzy Rynkiem a ulicą Siostrzaną, w 
tym także na modernizację budynku Rynek 39 – 40. 
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W związku z realizacją projektu pozakonkursowego

„Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim IV”

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza

Pracodawców oraz osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne 
do udziału w stażach.

W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o organizację staży, które gwarantują dalsze zatrudnienie 
po programie w formie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór wniosków o organizację staży zakończy się w dniu 31.08.2018 r.
Staże będą organizowane maksymalnie do 14.12.2018 r.

Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej
www.praca.swidnica.pl

w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” – „Dokumenty i Formularze”.

Szczegółowe informacje na temat organizacji staży udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 8, tel. 74/ 856 18 03.

Zakład Budownictwa Komunika-
cyjnego PAJTOR ze Świdnicy wykona 
ścieżkę rowerową od ul. Kraszowickiej 
do kładki pieszo-rowerowej nad By-
strzycą wraz z budową tunelu w nasy-
pie kolejowym. Koszt realizacji zadania 
to ponad 2 mln 400 tys. zł. Na jego re-
alizację miasto otrzyma dofinansowa-
nie ze środków unijnych z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w wysokości 1 mln 400 
tys. zł. 

Rozpoczęła się budowa tunelu 
na Kraszowicach

Przypomnijmy, że inwestycja obej-
muje budowę przejścia pod torami, czyli 
rozbiórkę istniejącego toru, wykonanie 
odwodnień liniowych na skarpie, zabez-
pieczenie nasypu kolejowego, demon-
taż i ponowny montaż nawierzchni ko-
lejowej, przełożenie światłowodu i kabli 
TKD, budowę barier wygrodzeniowych 
na nasypie, wykonanie instalacji oświe-
tleniowej w przejściu pod torami. W za-
kresie robót przewidziano również budo-

wę ścieżki rowerowej wraz oświetleniem. 
Pozwoli to na kontynuację wcześniejsze-
go planu, czyli połączenia Kraszowic 
kładką pieszo-rowerową 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 zgła-
szali  ten problem, licząc na szybkie jego 
rozwiązanie. Niestety zawiłości prawne i 
uzgodnienia,  jakich dokonać musieliśmy 
z PKP i Urzędem Wojewódzkim, wydłuży-
ły czas rozpoczęcia tej inwestycji – mówi 
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i 

Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy.    

W związku z przystąpieniem do 
realizacji zadania w piątek 20 lipca, za-
mknięto torowo linię kolejową nr 711. Po-
ciągi jeżdżą objazdem na linii nr 285. Na-
leży zachować szczególną ostrożność 
przy przekraczaniu przejazdów kolejo-
wych na ul. Kraszowickiej i ul. Torowej. 

Termin realizacji inwestycji określo-
ny w warunkach przetargowych to poło-
wa grudnia tego roku, przy czym roboty 
związane z budową tunelu powinny zo-
stać wykonane do końca listopada br.
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Uroczyste oddanie budynku do 
użytku odbędzie się w połowie września. 
Obecnie trwają prace wykończeniowe. 
W budynku na czterech kondygnacjach 
znajduje się 48 mieszkań o łącznej po-
wierzchni użytkowej 2420 m2, a w pod-
ziemnych garażach - 48 miejsc postojo-
wych o łącznej powierzchni użytkowej 
1133 m2. – Budynek wykonano w techno-
logii tradycyjnej z zastosowaniem nowo-
czesnych, energooszczędnych rozwiązań. 
Na korytarzach i w garażach zamonto-
wano oświetlenie typu LED, a na wypo-
sażeniu mieszkań znalazły się kuchenki 
indukcyjne.  Jeśli chodzi o ciepłą wodę i 
ogrzewanie, to każde mieszkanie posia-
da  logotermę, tj. mieszkaniową stację 
wymiennikową, do produkcji ciepłej wody, 

Kolejne mieszkania 
dla świdniczan

z pełnym opomiarowaniem i możliwością 
indywidualnej regulacji ciepła dostarcza-
nego przez MZEC – mówi prezes ŚTBS 
Mirosław Gałek. 

Mieszkania wykończone zostały 
w wysokim standardzie „pod klucz”. W 
skład wyposażenia weszły m.in. panele 
podłogowe, płytki na podłogach i ścia-
nach, biały montaż w łazienkach i kuch-
niach. Wszystkie lokale znalazły już na-
jemców. Obecnie prowadzona jest pro-
cedura podpisania umów. 

Inwestycja przy Słobódzkiego 
następna w kolejce

Równolegle prowadzone są działa-
nia zmierzające do realizacji inwestycji 

budowy budynku mieszkalnego przy 
ulicy Słobódzkiego w Świdnicy. Podczas 
sesji Rady Miejskiej 23 lutego pokazano 
wizualizacje nowego budynku. Ma on 
połączyć w sobie dwie funkcje – miesz-
kalną i użytkową. W czterokondygnacyj-
nym budynku znajdzie się 45 mieszkań. 
Każde będzie miało swój balkon. Parter 
budynku będzie pełnić funkcję usługo-
wą – znajdą się w nim filia biblioteki, klub 
seniora oraz klub młodzieżowy. W pod-
ziemnej części powstanie parking na 64 
miejsca postojowe. W ramach inwestycji 
zostanie wyburzony pawilon DOMOSU i 
budynek biblioteki. Powstał plan zago-
spodarowania terenu, który uporządkuje 
całą infrastrukturę techniczną i komu-
nikacyjną z terenem wokół nowego bu-

Już we wrześniu 48 rodzin wprowadzi się do nowych mieszkań. Świdnickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego kończy właśnie ostatni etap budowy osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Kilińskiego nr 31-35 w Świdnicy. 

dynku. - Kolejne inwestycje to jedyne wyj-
ście, aby w optymalny sposób zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe świdniczan. Wraz 
z rozwojem miasta rosną potrzeby odno-
śnie posiadania własnego lokum, dlatego 
decyzją władz miasta, towarzystwo w naj-
bliższych latach będzie budować kolejne 
budynki. Pracujemy obecnie nad realiza-
cją inwestycji przy ul. Słobódzkiego. Po-
wstanie tam budynek, wyposażony w win-
dę (przystosowaną również dla osób nie-
pełnosprawnych), w którym będą lokale 
mieszkalne dla seniorów i rodzin z dzieć-
mi, w ramach programu Mieszkanie +,  
a parter będzie pełnił funkcję społeczno-
-użytkową - tłumaczy Mirosław Gałek, 
prezes Świdnickiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego.

Obecnie ŚTBS współpracuje z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w 
sprawie pozyskania kredytu na budowę 
nieruchomości. – Po złożeniu wniosku 
kredytowego w marcu 2018 r., czekaliśmy 
prawie cztery miesiące na decyzję Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 27 lipca otrzy-
maliśmy pismo informujące, że wniosek 
Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego uzyskał pozytywną ocenę 
wiarygodności kredytowej i został umiesz-
czony na liście opublikowanej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Banku. W piśmie tym 
również otrzymaliśmy listę dokumentów, 
niezbędnych do podjęcia decyzji kredyto-
wej, z miesięcznym terminem na ich przy-
gotowanie i dostarczenie. Po otrzymaniu 
decyzji kredytowej będziemy negocjować 
z bankiem umowę kredytową i dopiero po 
jej podpisaniu ogłosimy przetarg na wyło-
nienie generalnego wykonawcy – wyja-
śnia Mirosław Gałek. 

20 lat budują dla świdniczan
W tym roku mija 20 lat, odkąd ŚTBS 

realizuje na terenie Świdnicy inwesty-
cje mieszkaniowe. Powołanie Spółki 
zainicjowano w dniu 4 czerwca 1998 r. 
uchwałą Rady Miejskiej. Od tego czasu 
udało się wybudować 363 mieszkania 
przy ul. Budowlanej (2000 r.), Jałowco-
wej (2000 i 2002 r.), Głowackiego (2006 
i 2007 r.), Kopernika (2010 r.), Kilińskie-
go (2011 i 2012 r.), Spółdzielczej (2016 r.) 
i Kilińskiego (2018 r.). Spółka zatrudnia 
obecnie 5 pracowników w specjalno-
ściach i z doświadczeniem zawodowym 
umożliwiającym sprawną realizację 
przyjętych zadań.

Budynek przy ul. Kilińskiego 31-35

Budynek przy ul. Kilińskiego 31-35 Wizualizacja budynku przy ul. Słobódzkiego
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Docelowy zakres działania grupy nie 
jest określony jednoznacznie, ani ogra-
niczony wiekowo. Działania skierowane 
są do wszystkich osób pasjonujących się 
kulturą i sztuką. Stowarzyszenie należy 
do Dolnośląskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych., jest otwarte na propo-
zycje nowej współpracy, a wszystkich 
chętnych zaprasza do odwiedzenia w 
siedzibie organizacji w Świdnicy przy 
ul. Różanej 1 (wejście od ul. Łukowej). 

Ich pasją jest sztuka

Spotkania członków Stowarzyszenia Ka-
non odbywają się zawsze w czwartki od 
godz. 16.00.

Ludzie Kanona: prezes - Janina Pa-
cewicz, wiceprezes - Zbigniew Miciuła, 
sekretarz - Lucyna Pająkowska, skarb-
nik - Krystyna Bielejewska, członkowie 
- Agata Prajel, Marianna Kulmatycka, 
Zdzisława Wolańska, Ewelina Pol, Ta-
deusz Trojan, Irena Stefańska, Agniesz-
ka Depta, Wanda Hupner.

Stowarzyszenie Kanon jest organizacją pozarządową 
założoną w 2006 roku. Zrzesza twórców sztuki: malarzy, 
grafików, rzeżbiarzy, rysowników, ikonografów, fotografi-
ków, poetów, pasjonatów i osoby interesujące się kulturą, 
sztuką i wszelkimi działaniami artystycznymi. Organizuje 
spotkania, warsztaty, plenery dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych pragnących razem uczyć się i tworzyć sztukę dla 
promowania Świdnicy, powiatu świdnickiego oraz regionu 
dolnośląskiego.
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3 lipca wystartował pierwszy turnus 
„Miasta Dzieci” - nietypowej forma 
półkolonii, w której najmłodsi, two-
rząc swój własny świat wzorowany 

na świecie ludzi dorosłych, niejako 
go naśladując, uczą się pracy, za-
rabiania pieniędzy, podejmowania 
decyzji, oczywiście w formie zaba-

wy. Jednym słowem, na te dwa lip-
cowe tygodnie Świdnica corocznie 
zmienia się w stolicę dziecięcych 
marzeń. 

MIASTEM DZIECI

Mają swojego prezydenta, swój sklepik i swoje pieniądze, które zarabiają codzien-
ną pracą w różnych zawodach. Uczą się przy tym odpowiedzialności. Ponad 1000 
dzieci wzięło udział w tegorocznej edycji „Miasta Dzieci”.
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Świdnica miastem dzieci

Warsztaty związane z odkrywa-
niem tajników różnych profesji przy-
gotowane zostały przez firmy, które 
są jednocześnie sponsorami przed-
sięwzięcia.

- Chcemy, żeby dzieci w cieka-
wy sposób spędziły wakacje i miały z 
pobytu tutaj niesamowitą frajdę. Na 
pierwszym miejscu jednak stawiamy 
ich bezpieczeństwo. Wyszkoleni opie-
kunowie oraz wolontariusze zawsze 
bacznie obserwują naszych pod-
opiecznych, aby bawili się i korzysta-
li ze wszystkich przygotowanych dla 
nich atrakcji, ale w sposób do tego 
odpowiedni, z zachowaniem bezpie-
czeństwa – mówi Violetta Mazurek, 
koordynator Miasta Dzieci.

Dzieci, bawiąc się i wcielając w 
pracowników przeróżnych zawo-
dów, za swoją pracę i zaangażowa-
nie otrzymywały wynagrodzenie w 
postaci tzw. „tauronków”, specjalnej 
waluty stworzonej na potrzeby Miasta 
Dzieci. Dzięki zarobionym pieniądzom 
mogły zakupić wiele atrakcyjnych ar-
tykułów w „Sklepie marzeń”. W ten 
sposób uczą się pracy, zarabiania 
pieniędzy i podejmowania decyzji, 
oczywiście w formie zabawy. Każdy 
dzień w mieście rządzonym przez 

dzieci jest zaplanowany tak, aby mi-
jał w ciekawy sposób. Uczestnicy są 
podzieleni na grupy, które co godzinę 
zmieniały się w wykonywaniu danego 
zawodu. Czas nie mijał wyłącznie na 
pracy. W przerwie dzieci mogły sko-
rzystać z wielu rozrywek sportowo-
-rekreacyjnych, a także zjeść drugie 
śniadanie i obiad.

- Przygotowaliśmy wiele atrakcji 
i ciekawych profesji, z którymi udało 
nam się zapoznać dzieci. Staramy się 
zawsze, aby każde z nich mogło się 
bawić i pracować w maksymalnie du-
żej ilości zawodów w ciągu każdego 
dnia. Pokazujemy im różne możliwości 
zatrudnienia, jakie mogą ich czekać w 
przyszłości i pomóc im w odnalezieniu 
zajęcia, które je najbardziej zainteresu-
je – podkreśla Violetta Mazurek, ko-
ordynator Miasta Dzieci.

Dzieci na każdym z turnusów wy-
bierały spośród siebie Prezydenta 
Miasta Dzieci, który przez czas trwania 
półkolonii reprezentował ich w kon-
taktach z władzami miasta i  ŚOSiR-u. 
Tak jak w świecie dorosłych, wybory 
poprzedziła odpowiednia kampania 
wyborcza kandydatów, którzy przed-
stawili swój program i pomysł na rzą-
dzenie miastem. Podczas pierwszego 
turnusu prezydentem została Inez 
Korkuś, podczas drugiego – Kacper 
Oczko.

Wśród nowości, jakie udało się 
wprowadzić podczas tegorocznej 
edycji półkolonii, jest umożliwienie 
udziału w niej dzieciom niepełno-
sprawnym. - Udało nam się spełnić 
ubiegłoroczną obietnicę i do nasze-
go Miasta Dzieci zaprosić dzieciaki z 
niepełnosprawnościami. Oczywiście, 
potrzebne było odpowiednie przygoto-
wanie, ale również wielkie zaangażo-
wanie rodziców dzieci z dysfunkcjami, 
co w rezultacie sprawiło, że nie czuły 
się one w naszym gronie inne, a wręcz 
przeciwnie, jesteśmy przekonani, że 
spędziły ten czas na dobrej zabawie. 
Gościem Miasta Dzieci była również 
szczególna osoba - mała Maja Tyczy-
no z mamą. Na jej rehabilitację zbie-
raliśmy przez dwa turnusy plastikowe 
zakrętki. Maja przyjechała odwiedzić 
Miasto Dzieci, ale też podziękować za 
inicjatywę. Spędziła z nami kilka go-
dzin, bawiąc się i radośnie reagując na 
wszystkie wydarzenia. Dzieci przyjęły 
ją serdecznie, a nawet podarowały ko-
lorowy wianek. Te miłe gesty pokazu-
ją, że Miasto Dzieci jest dla wszystkich 
dzieci, niezależnie od ich kondycji, a 
dobra organizacja zabawy pokonu-
je  wszelkie bariery,  z czego jesteśmy  
jako  organizatorzy bardzo dumni – 
podsumowuje Violetta Mazurek.

Foto D. Gebala

Świdnica miastem dzieci
Ponad 1000 osób wzięło udział w tegorocz-

nej edycji Miasta Dzieci, organizowanej na terenie 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas 
dwóch turnusów od 3 do 12 lipca, dzieci w wieku od 
6 do 12 lat, ze szkół z terenu gminy wiejskiej Świdni-
ca i miasta Świdnica wypoczywali, uczyli się i bawili. 
Organizatorzy przygotowali dla nich moc atrakcji i 
dziesiątki ciekawych zawodów, z którymi mogli za-
poznać się z bliska. 
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Świdnickie obchody 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę 
wchodzą w kulminacyjną fazę. Na 
początku roku prezydent miasta, Be-
ata Moskal-Słaniewska zaprosiła do 
współpracy przedstawicieli: władz 
powiatu, kurii świdnickiej, związków 
kombatanckich, Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, Rady Senio-
rów, Rady Sportu, Rady Młodzieżowej 
Miasta, świdnickich stowarzyszeń, 
instytucji kultury i oświaty oraz spor-
tu w ramach Świdnickiego Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Stulecia 
Odzyskania Niepodległości. W wyniku 
pracy Komitetu, w szerszym gronie i 
podgrupach, powstał program obcho-
dów, który składa się zarówno z przed-
sięwzięć o charterze edukacyjnym, 
oficjalnym, poważnym, jak i lekkim, za-
bawowym, rekreacyjnym i sportowym.

W specjalnej zakładce poświęconej 
temu tematowi publikowane są rozma-
ite informacje o aktualnych i planowa-
nych wydarzeniach w ramach obcho-
dów. Można w niej znaleźć także galerie 
zdjęć i relacje z przedsięwzięć, które już 
się odbyły. Zapraszamy do odwiedze-
nia strony Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy  dotyczącej 100-lecia odzyskania 
niepodległości: http://um.swidnica.
pl/pages/pl/moje-miasto/100-lecie-
odzyskania-niepodleglosci-przez-
polske.php.

- Przed nami wiele ważnych imprez 
miejskich i wydarzeń. 12 września w Klu-
bie Bolko odbędzie się specjalna debata 
w związku ze 100-leciem nadania praw 
wyborczych kobietom, a 15 września w 
Szkole Podstawowej Nr 6 festyn patrio-
tyczny „Kocham Cię Polsko”. We wrześniu 
również Młodzieżowa Rada Miasta roz-
pocznie pokazy filmu dokumentalnego 
upamiętniającego odzyskanie niepod-
ległości. Przypominamy też, że od maja 
w holu na parterze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej trwa ciekawa akcja - wysta-
wiona została mapa, na której każdy 
może zaznaczyć korzenie swojej rodziny. 
Wystarczy odebrać kolorowy znacznik w 
Wypożyczalni dla Dorosłych i przykleić 
go na mapie. Dzięki temu wspólnie po-
znamy historyczne korzenie współcze-
snych świdniczan – zachęca Szymon 
Chojnowski, zastępca prezydent Świd-
nicy.

Jesteśmy w przededniu wielu waż-
nych wydarzeń i uroczystości w mie-
ście, które mają przypominać świdni-
czanom o 100-leciu odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Odbyło się już 
kila przedsięwzięć oraz innych cieka-
wych inicjatyw, takich jak na przykład 
miejskie szydełkowanie.

- Frekwencja na tych wydarzeniach 
jest bardzo wysoka i to jest dla nas bu-
dujące, bo wiele osób zaangażowało się 
w te uroczystości. Przed nami już niedłu-
go kulminacja obchodów, dlatego za-
czynamy ogólnomiejskie odliczanie 100 
dni na 100 lecie niepodległości - mówi 
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy. 

Zaczynamy odliczanie – 
„100 dni na 100-lecie 
niepodległości”
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◾ 10 sierpnia obchodzimy Dzień Prze-
wodnika i Ratownika Górskiego.

◾ 11 sierpnia 1932 roku utworzono Bia-
łowieski Park Narodowy.

◾ 12 sierpnia 30 roku p.n.e. ostatnia 
królowa Egiptu z dynastii Ptoleme-
uszów Kleopatra VII popełniła samo-
bójstwo.

◾ 13 sierpnia obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Osób Leworęcznych.

◾ 14 sierpnia  1927 roku odbył się Wy-
ścig Tatrzański [oficjalnie Automobilo-
wy Rajd Tatrzański], pierwszy w historii 
polskiego automobilizmu samocho-
dowo-motocyklowy wyścig górski.

◾ 15 sierpnia 1760 roku [Wojna sied-
mioletnia] zwycięstwo wojsk pru-
skich nad austriackimi w bitwie pod 
Legnicą.

◾ 16 sierpnia 1812 roku [Inwazja Napo-
leona na Rosję] rozpoczęła się bitwa 
pod Smoleńskiem.

◾ 17 sierpnia 1980 roku [Sierpień 1980] 
gdański Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy przedstawił swoich 21 po-
stulatów.

◾ 18 sierpnia 1969 roku Jimi Hendrix 
wystąpił na Festiwalu Woodstock.

◾ 19 sierpnia obchodzimy Światowy 
Dzień Pomocy Humanitarnej.

◾ 20 sierpnia 1963 roku w Wojsko-
wej Akademii Technicznej w War-
szawie uruchomiono pierwszy 
polski laser.

◾ 21 sierpnia 1526 roku Hiszpan Alon-
so de Salazar odkrył Wyspy Mar-
shalla na Pacyfiku.

◾ 22 sierpnia 1639 roku Anglicy zało-
żyli w Indiach faktorię handlową Ma-
dras.

◾ 23 sierpnia 1656 roku położono ka-
mień węgielny pod budowę prote-
stanckiego kościoła Pokoju w Świd-
nicy.

KalendariumWypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!
Zdaniem recenzentów i czytelników 

Elegia dla bidoków odpowiada 
na pytanie: dlaczego Donald Trump 

wygrał wybory

Porażająca, choć niepozbawiona humo-
ru opowieść o dorastaniu w biednym mia-
steczku w „pasie rdzy”. To również napisana z 
uczuciem i zaangażowaniem analiza kultury 
pogrążonej w kryzysie – kultury białych Ame-
rykanów z klasy robotniczej. O zmierzchu tej 
grupy społecznej, od czterdziestu lat ulega-
jącej powolnej degradacji, powiedziano już 
niejedno. Nigdy dotąd jednak nie opisano jej z 
takim żarem, a zwłaszcza – od środka.

Historia Vance’ów zaczyna się w pełnych 
nadziei latach powojennych. Ciężką pracą 
udało im się awansować do klasy średniej, 
a ukoronowaniem sukcesu stał się J.D., który 
jako pierwszy w rodzinie zdobył dyplom wyż-
szej uczelni. Vance pokazuje jednak, że nie da 
się uciec od spuścizny przemocy, alkoholi-
zmu, biedy i traum, tak typowych dla rejonu, 
z którego się wywodzili.

Elegia dla bidoków to aktualne i niepo-
kojące rozważania o tym, że znaczna część 
Stanów Zjednoczonych straciła wiarę w ame-
rykański sen, co znalazło odzwierciedlenie w 
wyniku ostatnich wyborów prezydenckich. 
To książka, która pokazała Amerykanom z 
dużych miast, jak mało wiedzą o swoich ro-
dakach, jak mylne mają o nich wyobrażenie. 
Ciepła, wyrozumiała narracja Vance’a stała się 
ważnym głosem w dyskusji o rozwarstwie-
niu społecznym. W tym sensie jest to rzecz 
uniwersalna, rzuca nowe światło na podziały 
społeczne i polityczne również w Polsce.

źródło opisu: www.marginesy.com.pl

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Historia miłosna przepełniona pięknem, 
smutkiem i prawdą  

„Większość z nas ma tylko jedną je-
dyną historię do opowiedzenia. Nie chodzi 
mi o to, że w naszym życiu dzieje się tylko 
jedno coś: są niezliczone wydarzenia, które 
przekształcamy w niezliczone historie. Ale 
naprawdę liczy się tylko jedna historia, którą 
warto opowiedzieć. Ta jest moja.“

Pewnego lata w latach sześćdziesią-
tych, na przedmieściach południowego 
Londynu, Paul wraca z uniwersytetu w wie-
ku dziewiętnastu lat. Matka namawia go do 
wstąpienia do klubu tenisowego. W turnieju 
w mieszanym debla gra z Susan Macleod, 
znakomitą zawodniczką, która ma czter-
dzieści osiem lat. Pewną siebie, ironiczną i 
zamężną, z dwiema prawie dorosłymi cór-
kami. Staje się szybko również ciepłą to-
warzyszką, ich więź jest natychmiastowa. I 
wkrótce, nieuchronnie zostają kochankami.

Po dziesięcioleciach Paul wspomi-
na, jak się zakochali, jak wyzwolił Susan z 
nieudanego małżeństwa i jak - stopniowo, 
bezlitośnie - wszystko się rozpadało, a on 
sam starał się zrozumieć zawiłość i głębię 
ludzkiego serca. Jest to wstrząsająca opo-
wieść o bezradności, oddaniu się i o tym, 
jak pamięć może nas oszukać, zawieść i 
zaskoczyć. Jak to ujął Paul: "pierwsza miłość 
ustawia Ci życie na zawsze".

źródło opisu: www.empik.com

Książka laureatki Nagrody Nobla

Szirin Ebadi opisuje szokujące losy ofiar 
religijnego państwa w czasach po rewolucji 
islamskiej i wprowadzeniu prawa szariatu w 
Iranie. Pierwsza w historii Iranka nagrodzona 
Pokojową Nagrodę Nobla relacjonuje ma-
sowe aresztowania, publiczne egzekucje i 
tortury na opozycjonistach. W migawkach 
z codziennego życia w Teheranie pisze za-
równo o randkujących młodych Irankach, 
jak i policji moralnej, która decyduje o losie 
kobiety aresztowanej za wystający spod 
chusty kosmyk włosów.

Po raz pierwszy noblistka ujawnia swój 
osobisty dramat. Służby wewnętrze terro-
ryzują przyjaciół, współpracowników i córki 
aktywistki. Ukochany mąż zostaje uwiedzio-
ny przez podstawioną agentkę. Skazany na 
ukamieniowanie za cudzołóstwo prosi o po-
moc zdradzoną żonę.

Kiedy będziemy wolne to przede 
wszystkim wspomnienia o kobietach – 
prawniczkach, feministkach, matkach i 
córkach – stających do nierównej walki z 
państwem w pełni kontrolowanym przez 
ekstremistycznych wyznawców islamu.

źródło opisu: www.znak.com.pl

Pierwsza biografia Artura Hajzera, twórcy 
programu Polski Himalaizm Zimowy

Zima na Annapurnie, prawie 7000 m 
n.p.m. Krzysztof Wielicki sprowadza wy-
czerpaną Wandę Rutkiewicz do bazy. Ar-
tur Hajzer i Jerzy Kukuczka idą dalej. Dzień 
później świat obiega informacja: Polacy 
zdobyli zimą najgroźniejszą górę świata. 
Artur Hajzer, znany także jako Słoń. Niektó-
rzy mówili, że Kukuczka zastąpił mu ojca. 
Był najmłodszy spośród tych, którzy odno-
sili wielkie sukcesy w złotej erze polskie-
go himalaizmu. Starsi koledzy cenili go za 
upór, determinację i za to, że umiał załatwić 
wszystko. By ratować kolegę odciętego od 
świata na przełęczy pod Everestem, poru-
szył nawet machiny międzynarodowej dy-
plomacji. Zginął w tajemniczych okoliczno-
ściach na stokach Gaszerbruma I, gdy Pol-
ska nie ochłonęła jeszcze po tragedii na Bro-
ad Peaku, a on sam dźwigał ciężar oskarżeń 
o ryzykowanie zdrowiem i życiem kolegów. 
Autor wyruszył śladem Słonia do Katman-
du i doliny Rolwaling w Nepalu. To właśnie 
tam Hajzer przekroczył himalajski rubikon. 
Biografia powstała dzięki wielogodzinnym 
rozmowom z jego rodziną i przyjaciółmi, 
partnerami wspinaczkowymi i biznesowymi, 
podopiecznymi i krytykami programu Polski 
Himalaizm Zimowy, sławami himalaizmu i 
wspierającymi ich Szerpami.

źródło opisu: www.znak,com.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych poleca!

Poznaj Japonię oczami kobiet

Japonia – dla większości Europejczy-
ków kraj, w  którym kobiety w  kimonach 
kryją twarze za wachlarzami, a zapracowani 
mężczyźni produkują niezawodne samo-
chody i  najlepszy sprzęt elektroniczny na 

FILMY - TOP 10
1. Kształt wody (2017)

gatunek: Fantasy
reżyseria: Guillermo del Toro

2. Paddington 2 (2017)
gatunek: Familijny, Komedia, Przygodowy
reżyseria: Paul King

3. Podatek od miłości (2018)
gatunek: Komedia rom.
reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk

4. Kobiety mafii (2018)
gatunek: Sensacyjny
reżyseria: Patryk Vega

5. Czas mroku (2017)
gatunek: Biograficzny, Dramat historyczny
reżyseria: Joe Wright

6. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri (2017)
gatunek: Dramat,Komedia,Kryminał
reżyseria: Martin McDonagh

7. Czarna Pantera (2017)
gatunek: Akcja,S-fi
reżyseria: Ryan Coogler

8. Więzień labiryntu: Lek na śmierć (2018)
gatunek: Thriller
reżyseria: Wess Ball

9. Plan B (2018)
gatunek: Dramat, Komedia
reżyseria: Kinga Dębska

10. Tedi i mapa skarbów (2017)
gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy
reżyseria: Enrique Gato

W ramach projektu Łączy Nas 
Niepodległa Świdnica 2018 Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Cypriana 
Kamila Norwida ogłasza konkurs na 
projekt okładki audiobooka. Na pły-
cie zostaną utrwalone wspomnienia 
świdniczan, którzy przybyli do miasta 
po 1945 roku.

Termin nadsyłania prac upływa 24 
września.

Zaprojektuj 
okładkę 
audiobooka

świecie. Ale zupełnie inaczej widzą Japo-
nię tamtejsze kobiety: ich świat to miejsce 
nieoczywiste, pełne napięć i  sprzeczności, 
gdzie tradycja i  nowoczesność splotły się 
w  ciasny węzeł – ról społecznych, ograni-
czeń i konwenansów, z których tylko niektó-
rym udaje się wyzwolić.

Kobiety, które nie spełniają społecz-
nych oczekiwań, nazywa się różnie: „prze-
granymi psami”, „kobietami kamieniami”, 
„świątecznym ciastem”. Jeszcze do niedaw-
na ideałem dla wielu rodzin było wychowa-
nie „córek w pudełkach” - chowanych przed 
zewnętrznym światem, żeby przejść szybko 
z domu rodziców do domu męża. Umierają-
ce z przemęczenia kobiety z przędzalni były 
„kwiatami narodu”. Żeńską drużynę siat-
kówki media nazywały „kwiatem igrzysk”. 
Kobiety w biurach przez długi czas nazywa-
no „kwiatami biurowymi”, jak ikebanę, kwia-
towe aranżacje w  lobby dużych korporacji. 
Długo traktowano je jak bukiet, który można 
wyrzucić, jak dekorację, którą zmienia się 
wraz nową porą roku.

źródło opisu: www.czarne.com.pl
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Lew Tołstoj

tytuł: Wojna i pokój

AUDIOBOOK
czyta: Marcin Popczyński

czas: 55 godz. 40 min

FILM
reżyseria: Tom Harper

gatunek: kostiumowy, melodramat

Imponujące dzieło Tołstoja to 
książka, do której ciągle się wraca. 
Ta wielowątkowa rosyjska epopeja 
narodowa opowiada losy obywateli 
Cesarstwa Rosyjskiego w czasach 
wojen napoleońskich. Wierne tło 
historyczne oraz wciągająca fabuła 
obejmująca bohaterów z różnych 
klas społecznych sprawiają, że czy-
telnicy z zapartym tchem śledzą 
wojenne zawieruchy, wystawne 
przyjęcia i polityczne decyzje.
„Wojna i pokój“ to powieść, którą trze-
ba znać – jest nie tylko historycznym 
arcydziełem, ale też inspiracją dla 
wielu współczesnych pisarzy. Wy-
chwalali ją Fiodor Dostojewski i Gu-
stave Flaubert, a Ernest Hemingway 
od Tołstoja uczył się pisać o wojnie. 
Jako nieprzemijający klasyk docze-
kała się też wielu, również oscaro-
wych, ekranizacji, a najnowszą jest 
widowiskowy miniserial BBC z 2016 
roku w reżyserii Toma Harpera.

W okresie wakacyjnym, w każdy pią-
tek, w godzinach 10.00 – 12.00 pracowni-
cy biblioteki zapraszają na plac z dzika-
mi, gdzie czeka rodzinna strefa zabawy! 
A tu każdy znajdzie coś dla siebie – kloc-
ki, gry planszowe, kolorowanki, ogromne 
bańki mydlane.

Piątkowe poranki 
tylko z biblioteką 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy udowadnia, że 
wakacje wcale nie muszą być nudne - kolejne spotkanie w 
ramach piątkowych poranków z biblioteką już za nami.
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„Festiwal Bachowski to opowieść o bezcennym krajobrazie kulturowym. Idee, które festiwal wciela w życie, to działanie prze-
ciwko ignorancji. Jest rzeczą fundamentalną, abyśmy zauważali zjawiska, które nas otaczają: sztukę jako źródło piękna, emocje 
jako formę komunikacji, inność jako inspirację i szansę” — pisze Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny festiwalu. Tegoroczna 
edycja festiwalu była szczególnie udana i nowatorska, a wszystkie wydarzenia i koncerty cieszyły się dużą popularnością. Znani 
wykonawcy i muzycy przyciągnęli do Świdnicy melomanów i turystów z całej Polski i zagranicy. Festiwal zadomowił się w Świd-
nicy na dobre, a świdniczanie coraz aktywniej włączają się w to przedsięwzięcie. Uniwersytet Trzeciego Wieku, szkoła muzyczna, 
chór społeczny oraz świdniccy przedsiębiorcy są widoczni podczas całego wydarzenia.

aktualności

Na otwarcie festiwalu w piątek 27 
lipca przedstawiono muzykę francuską 
w bardzo stylowym wykonaniu specjali-
stów od tego repertuaru z zespołu Les 
Ambassadeurs. Pod dyrekcją swojego 
szefa, Alexisa Kossenko, muzycy wyko-
nali program, którego trzon stanowią Le-
çons de ténèbres czyli Ciemne jutrzenie 
M-A. Charpentiera — poruszające opra-
cowanie biblijnych Lamentacji Jeremia-
sza.

W sobotę 28 lipca Robert Bachara 
zagrał Sonaty misteryjne H.I. F. Bibera - 
niezwykły cykl, który wymaga piętnasto-
krotnego przestrajania skrzypiec (skrzy-

Muzyczna uczta za nami

pek, by uprosić sobie nieco wyzwanie 
grał na pięciu instrumentach) i jest praw-
dziwym maratonem dla instrumentali-
stów — wykonanie na jednym koncercie 
wszystkich utworów składających się na 
komplet Sonat jest ewenementem, bo 
wymaga kondycji i koncentracji prawdzi-
wie sportowych.

Niemiecki zespół Lautten Compa-
gney przygotował program poświęco-
ny angielskiej muzyce tanecznej z XVII 
wieku — koncert ten był transmitowany 
w Programie Drugim Polskiego Radia. 
Jorge Jiménez wraz z DJ’em Slime’m ze 
Świdnicy zagrali swoje opracowanie Wa-

riacji Goldbergowskich Bacha — utwór 
ten, jak głosi legenda, miał ukoić bez-
senność pewnego arystokraty. Artyści, 
nawiązując do tej opowieści, zaprosili wi-
dzów na koncert... w piżamach. London 
Haydn Quartet wraz z grającym na klar-
necie Erikiem Hoeprichem zaprezento-
wali utwory całej trójki klasyków wiedeń-
skich, a śpiewaczy zespół The Gesualdo 
Six angielskie motety.

Na finał zaprezentowano monumen-
talne oratorium Juda Machabeusz G.F. 
Händla — biblijną historię zwycięskiego 
powstania ludu Izraela przeciwko syryj-
skim prześladowcom. Chór i orkiestrę 
Capelli Cracoviensis oraz wybitnych so-
listów poprowadził J.T. Adamus.

W ramach festiwalu nie zabrakło 
także Akademii Bachowskiej, Akademii 
Bachowskiej „Junior”, specjalnych kon-
certów dla dzieci (bo edukacja to pod-
stawa), „śniadań na trawie”, „muzyki w 
liturgii”, występu Chóru Społecznego i 
„sceny otwartej”, prezentacji Macieja Ba-
tora nocną porą w Kościele Pokoju oraz 
Marzeny Lubaszki na dworcu w Żarowie.

Foto D. Gębala
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Już po raz czwarty w naszym mieście będzie miała miejsce niezwykła impreza. Świdnica 
na kilka dni stanie się teatralną stolicą Polski. Kolejna edycja CZASU NA TEATR/TEATR NA 
CZASIE przyniesie jeszcze więcej niespodzianek niż ubiegłoroczna. Świdnicka publiczność 
będzie mogła spotkać się ze znakomitymi aktorami, wśród wielu gwiazd wystąpią m.in. Je-
rzy Stuhr, Dorota Stalińska, Wiesław Komasa czy też Beata Rybotycka.  

Recenzje wracają do gry. Z Comą i Luxtorpedą! 
Coma i Luxtorpeda to zespoły, któ-

re wystąpią w Świdnicy dzięki pro-
jektowi Recenzje Muzyczne. Do 21 
września można składać propozycje 
kolejnych wykonawców. Oprócz kon-
certów, na horyzoncie również warsz-
taty przygotowane przez ŚOK, Polak 
Potrafi, Gazeta Magnetofonowa i Ma-
kerspace Pralnia.

Zdecyduj, kto zagra w Świdnicy! 
Taką szansę dają Recenzje Muzyczne 
– projekt, do którego każdy może zgło-
sić wniosek w formie recenzji płyty. W 

Powraca CZAS NA TEATR!

W tym roku zobaczymy dwa spek-
takle repertuarowe: „WĘDROWANIE. 
CZĘŚĆ II  WYZWOLENIE” wg Stanisława 
Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa 
Jasińskiego Krakowskiego Teatru Scena 
STU oraz „NA CZWORAKACH” wg Ta-
deusza Różewicza w reżyserii Jerzego 
Stuhra Teatru Polonia w Warszawie.

- Ruszyła już sprzedaż biletów na oba 
spektakle. Można je nabyć w cenie od 20 
do 45 zł bezpośrednio na stronie www.sok.
com.pl lub w Świdnickim Ośrodku Kultury 
i Galerii Fotografii – zachęca Anna Rud-
nicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka 
Kultury.    

Projekt CZAS NA TEATR będzie ob-
fitował w działania o charakterze eduka-
cyjnym. Gwiazdy filmów, seriali i spektakli 
teatralnych odwiedzą szkoły, przedszko-
la, Uniwersytet III Wieku, będzie też seria 
wydarzeń angażujących mieszkańców.

Nie zawiodą również Alchemicy, 
którzy zaprezentują spektakl „BAL” na 
podstawie utworu Juliana Tuwima w re-
żyserii Juliusza Chrząstowskiego, Tom-
ka Dajewskiego i Dominika Strychar-
skiego. 

Zgodnie z zapowiedzią podaną na 
konferencji „Bolko II Świdnicki. Feno-
men ponad narodowość” Urząd Miejski 
we współpracy ze spółką Znaczki Tury-
styczne ze Złotego Stoku wydał dwu-
stronny okolicznościowy znaczek tury-
styczny upamiętniający świdnickiego 
księcia, twórcę potężnego Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego, rozsławiają-
cego jego stolicę – Świdnicę na eu-
ropejskich dworach. Można go już ku-
pić w punkcie Informacji Turystycznej 
mieszczącej się na świdnickim Rynku.  
Kolekcjonerzy zapłacą za niego 12 zł.

- Znaczek jest dwustronny. Jedna ze 
stron prezentuje wizerunek księcia Bolka 
II Małego z napisem upamiętniającym 
przypadającą na ten rok jego 650. rocz-
nicę śmierci, druga przedstawia świdnicki 
zamek piastowski, który stał przy obecnej 
ulicy Zamkowej i niestety nie dotrwał do 
dzisiejszych czasów. Jedyne, co z niego 
zostało to piękny portal będący ozdo-
bą znajdującego się teraz w tym miejscu 

Znaczek turystyczny 
z Bolkiem II Świdnickim

poklasztornego budynku należącego do 
Kościoła Zielonoświątkowego. Wygląd 
zamku odtworzono na podstawie ryciny 
użyczonej ze zbiorów Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy. Jest on wyjątkową 
pamiątką dla osób interesujących się hi-
storią Świdnicy oraz turystów – kolekcjo-
nerów – mówi Sylwia Osojca-Kozłow-
ska, kierownik Referatu Turystyki.

To nie jedyny znaczek turystyczny, 
który Świdnica wyda w tym roku. Jeszcze 
w sierpniu do sprzedaży trafi kolejny pa-
miątkowy krążek przygotowywany przez 
Referat Turystyki, tym razem z wizerun-
kiem Katedry Świdnickiej. Jesienią do tej 
kolekcji – zgodnie z zapotrzebowaniem 
turystów kolekcjonerów – dołączą dwa 
kolejne znaczki – jeden z wpisanym na 
listę UNESCO Kościołem Pokoju, drugi z 
domem „Czerwonego Barona”. 

- Od turystów wiemy, że jest coraz 
większe zapotrzebowanie na znaczki 
turystyczne związane ze Świdnicą. I że 
ciągle o nie dopytują. Dlatego posta-

nowiliśmy rozszerzyć ich ofertę w Świd-
nicy. Dotąd można było u nas kupić 
jeden znaczek - przedstawiający wieżę 
ratuszową. Za moment wzbogacimy 
kolekcję o kolejne. Kolekcjonerzy już 
na nie czekają. Te znaczki to istny feno-
men. Ze względu na to, że są pamiątką 
z miejsca pobytu i są ściśle przypisane 
do jednego konkretnego miejsca (co 
oznacza, że znaczka turystycznego 
związanego ze Świdnicą i jej obiektami 
turystycznymi nie kupimy we Wrocławiu, 
Gdańsku czy innym mieście), turyści – 
kolekcjonerzy jeżdżą za nimi wszędzie 
tam, gdzie się pojawią. Zbierają je zwie-

poprzednich edycjach ŚOK otrzymał 40 
tekstów, z których 9 zaowocowało za-
proszeniem do Świdnicy takich artystów 
jak Kortez, KęKę, Hunter, Luxtorpeda, 
Kat, Janusz Radek, Dawid Kwiatkowski, 
Coma. Na kolejne zgłoszenia organiza-
torzy czekają do 21 września! Jeszcze 
przed zakończeniem naboru odbędą się 
warsztaty pisania recenzji dla uczniów 
szkół średnich. Poprowadzą je doświad-
czeni dziennikarze muzyczni publikujący 
w Gazecie Magnetofonowej i nie tylko. 
Udział w zajęciach może ułatwić pisanie, 

ale nie jest niezbędny do zgłoszenia re-
cenzji w projekcie! 

Kolejna seria warsztatów, tym ra-
zem otwartych dla wszystkich grup 
wiekowych, odbędzie się w paździer-
niku. Uczestnicy skupią się wtedy na 
crowdfundingu, czyli finansowaniu 
społecznościowym i pod okiem Jaku-
ba Sobczaka, założyciela Polak Potrafi, 
przygotują własne kampanie. W tajniki 
marketingu w mediach społecznościo-
wych wprowadzą specjaliści z Pralni w 
Sokołowsku, a wiedzą o przygotowy-

waniu koncertów podzieli się Bartosz 
Łabuda z ŚOK.

Koncert Comy odbędzie się 8 
września w sali widowiskowej I LO w 
Świdnicy. Zespół wystąpi dzięki re-
cenzji Darii Błądzińskiej. Występ Lu-
xtorpedy zaplanowano na 9 listopada 
w Klubie Bolko. To już druga wizyta 
tej grupy w Świdnicy w ramach Re-
cenzji Muzycznych! Tym razem przy-
jadą za sprawą tekstu zgłoszonego 
przez Piotra Bednarza. Organizato-
rem projektu jest Świdnicki Ośrodek 
Kultury. Bilety na koncerty dostępne 
są już na stronie https://bilety.sok.
com.pl/ oraz w kasach ŚOK.

dzając poszczególne miejsca – dodaje 
Sylwia Osojca-Kozłowska. 

Znaczek turystyczny to okrągły, 
drewniany krążek o średnicy 60 mm i 
grubości 8-10 mm, posiada metalowe 
oczko do zawieszenia. Awers i rewers 
przeważnie jest taki sam. Znaczek Tury-
styczny jest pamiątką z naturalnego ma-
teriału - drewna, bez użycia barwników, 
farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. 
Składa się z trzech elementów: samego 
znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wy-
jątkową propozycję dla kolekcjonerów, w 
porównaniu z innymi w większości prefa-
brykowanymi produktami. Produkowany 
jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątko-
wa. Grafika jest swego rodzaju dziełem 
sztuki, wypalana jest w wysokiej tem-
peraturze przy pomocy metalowej, gra-
werowanej matrycy. Poprzez silny nacisk 
matryca wypala w drewnie plastyczny 
wizerunek, który jest bardzo trwały i od-
czuwalny także przy dotyku.

Znaczki turystyczne są kolekcjono-
wane przez turystów i krajoznawców z 
Polski i Europy. Istnieje na nie swoista 
moda. Znajdują się już w piętnastu pań-
stwach Europy! W państwach tych dzia-
łają kluby zrzeszające kolekcjonerów 
znaczków, organizowane są specjalne 
spotkania „zbieraczy” i wspólne wyjazdy 
po nowe znaczki.  

- Zapowiada się prawdziwa teatralna 
uczta, która odbywać się będzie w Świd-
nicy od 24 września do 1 października. O 
szczegółach będziemy Państwa na bieżą-
co informować – dodaje Anna Rudnicka, 
dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury.    

Przypomnijmy, że rok temu świdni-
czanie mieli okazję zobaczyć m.in. „Sa-
mobójcę” Nikołaja Erdmana w reżyserii 
Piotra Siekluckiego Teatru Nowego 
Proxima z Krakowa i  „Piotrusia Pana” w 
reż. Karoliny Maciejaszek Teatru Lalki i 
Aktora z Wałbrzycha
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Julita Rafałko 
zagra w Toruniu

19-letnia świdniczanka została 
nową zawodniczką Budowlanych 
Toruń. To pierwszy transfer klubu, 
który w sezonie  2018/2019 zagra w 
I lidze. Julita dołączyła do Budow-
lanych z ŁKS-u Łódź. Jak podkreśla 
sama zawodniczka, decydującym 
czynnikiem przy wyborze nowego 
klubu, była możliwość regularnego 
grania oraz kontynuowania nauki na 
wyższej uczelni. Takie warunki speł-
nił zespół Budowlanych. 

Przypomnijmy, że w poprzednim 
sezonie Julita Rafałko z powodze-
niem występowała zarówno w dru-
żynie juniorskiej oraz seniorskiej w 
barwach ŁKS Commercecon Łódź. 
19-latka otrzymała tytuł MVP najlep-
szej atakującej rozgrywek juniorskich, 
była kapitanem drużyny SMS Gorta-
ta, wzięła udział w seniorskim turnieju 
finałowym Pucharu Polski i przede 
wszystkim wywalczyła srebrny me-
dal Mistrzostw Polski seniorek. 

Daniel Gębala

Działaczy, zawodników oraz kibiców 
świdnickiego szczypiorniaka czeka mała 
rewolucja. Poznaliśmy już terminarz na 
sezon 2018/2019 w I lidze piłki ręcznej. 
Konieczność przyłączenia do rozgrywek 
drużyn, które nie spełniły wymogów gry 
w PGNiG Superliga mężczyzn sprawiła, 
że ZPRP postanowił podzielić pierwszo-
ligowców na trzy grupy po 12 zespołów. 
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej zagra w 
grupie B. Pierwsza kolejka odbędzie się 
21-22 września. Szare Wilki na wyjeździe 
zmierzą się z MKS Olimpia MEDEX Pieka-
ry Śląskie. Pierwszy mecz w Świdnicy ty-
dzień później z Siódemką Miedź Legnica.

I. liga piłki ręcznej mężczyzn, 
grupa B – sezon 2018/2019:

1. Olimpia MEDEX Piekary Śląskie
2. KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
3. MKS Real-Astromal Leszno
4. MSPR Siódemka Miedź Legnica
5. WKS Grunwald Poznań
6. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
7. ŚKPR Świdnica
8. MKS Wieluń
9. Politechnika Anilana Łódź
10. ASPR Zawadzkie
11. UKS Olimp Grodków
12. Forza Wrocław Handball Team

ŚKPR Świdnica

Znamy już ostateczny podział na 
grupy w II lidze siatkówki kobiet w se-
zonie 2018/2019. 42 drużyny będą ry-
walizować o awans do I ligi i zostały 
one podzielone na cztery grupy – dwie 
po 10 zespołów i dwie po 11 zespołów. 
MKS Polonia Świdnica ponownie wy-
stąpi w grupie III.  Rozgrywki wystartują 
29 września. Drużyny z czterech grup 
rozpoczną rywalizację, która finalnie 
wyłoni dwie najlepsze drużyny. Tylko 
tyle awansuje w tym roku do I ligi.

II liga, grupa III:
1. MKS Polonia Świdnica
2. KS Częstochowianka Częstochowa
3. KS Olimpia Jawor
4. MGLKS Sobieski Oława – przejął miejsce od 

Czarnych Słupsk
5. VII LO SMS Amber Kalisz – beniaminek
6. Impel Wrocław
7. MKS II Dąbrowa Górnicza
8. PLKS Pszczyna
9. TKS Ekobet Tychy
10. UKS Jedynka Siewierz
11. Astora MKS MOS Płomień Sosnowiec

Terminarz II ligi, grupa III:
1. kolejka (29.09):

◾ KS Częstochowianka Częstochowa – 
MGLKS Sobieski Oława

◾ KS Olimpia Jawor – VII LO SMS Amber Kalisz
◾ Impel Wrocław – MKS II Dąbrowa Górnicza
◾ PLKS Pszczyna – TKS Ekobet Tychy
◾ UKS Jedynka Siewierz – Asotra MKS 

MOS Płomień Sosnowiec
◾ MKS Polonia Świdnica – pauza

2. kolejka – 3 października
MKS Polonia Świdnica – Częstochowianka 
Częstochowa

3. kolejka – 6 października
Olimpia Jawor – MKS Polonia Świdnica

4. kolejka – 13 października
MKS Polonia Świdnica – Impel Wrocław

5. kolejka – 17 października
PLKS Pszczyna – MKS Polonia Świdnica

6. kolejka – 20 października
MKS Polonia Świdnica – UKS Jedynka Sie-
wierz

7. kolejka – 27 października
MKS MOS Płomień Sosnowiec – MKS Polo-
nia Świdnica

8. kolejka – 3 listopada
MKS Polonia Świdnica – TKS Tychy

9. kolejka – 10 listopada
MKS II Dąbrowa Górnicza – MKS Polonia 
Świdnica

10. kolejka – 14 listopada
MKS Polonia Świdnica – SMS Amber Kalisz

11. kolejka – 17 listopada
MGLKS Sobieski Oława – MKS Polonia 
Świdnica

12. kolejka – 24 listopada
MKS Polonia Świdnica – pauza

13. kolejka – 1 grudnia
Częstochowianka Częstochowa – MKS Po-
lonia Świdnica

14. kolejka – 8 grudnia
MKS Polonia Świdnica – Olimpia Jawor

15. kolejka – 15 grudnia
Impel Wrocław – MKS Polonia Świdnica

16. kolejka – 22 grudnia
MKS Polonia Świdnica – PLKS Pszczyna

17. kolejka – 5 stycznia
UKS Jedynka Siewierz – MKS Polonia Świd-
nica

18. kolejka – 9 stycznia
MKS Polonia Świdnica – MKS MOS Płomień 
Sosnowiec

19. kolejka – 12 stycznia
TKS Tychy – MKS Polonia Świdnica

20. kolejka – 19 stycznia

MKS Polonia Świdnica – MKS II Dąbrowa 
Górnicza

21. kolejka – 26 stycznia
SMS Amber Kalisz – MKS Polonia Świdnica

22. kolejka – 2 lutego
MKS Polonia Świdnica – MGLKS Sobieski 
Oława

MKS Polonia Świdnica przystąpi do sezonu 
2018/2019 w następującym składzie 

personalnym:
Sztab szkoleniowy:
◾ Magdalena Sadowska – I trener
◾ Michał Tomiałowicz – II trener (dodatkowo 

trener kadetek i juniorek)
◾ Jolanta Książek – Fizjoterapeutka
Skład zespołu seniorskiego:
◾ przyjmujące: Ewa Woźniak, Anna Mazia-

kowska, Marta Mielnik, Julia Zwolińska /J/
◾ rozgrywające: Anna Śmidowicz, Paulina 

Jewiarz
◾ środkowa: Klaudia Kołodziejczak, Eliza 

Gierwatowska /J/
◾ atakująca: Sandra Mielczarek, Gabrysia 

Mazur /J/
◾ libero: Katarzyna Bojko, Wiktoria Gałązka 

/J/, Natalia Kondracka /J/
Daniel Gębala

Ogromny sukces Tomasza Paździory! 
Zawodnik UKS Taekwondo Gryf Świd-
nica 22 lipca wywalczył srebrny medal 
w konkurencji układów formalnych w 
kategorii seniorów podczas odbywa-
jących się w Birmingham Mistrzostw 
Świata Taekwondo International.

– W kategorii walk, mimo ambit-
nej postawy, Tomek odpadł w pierwszej 
walce, ulegając na punkty wymagające-

Tylko dwa zespoły awansują do I ligi 

Przed nami ligowa rewolucja Tomek Paździora 
wicemistrzem świata! 

mu Argentyńczykowi. Bardzo dobrze na-
tomiast poszło Tomkowi w konkurencji 
układów formalnych i na około 30 uczest-
ników w kategorii czarnych pasów Tomek 
wywalczył srebrny medal. Starty Tomka w 
Mistrzostwach Świata są możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu z Miasta Świdnica 
– opowiada trener UKS Taekwondo Gryf 
Świdnica Waldemar Zdebski.

Daniel Gębala
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piłkarze Polonii-Stali. Głównym organi-
zatorem turnieju Silesian Cup tradycyjnie 
był Gryf Świdnica, współorganizatorami 
Miasto Gmina Świdnica i Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Impreza została 
dofinansowana ze środków Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego i 
Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Wyniki – 13. Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski Silesian Cup. 
Świdnica 1-4.08.2018

Kategoria U 9 
◾ Ćwierćfinały: Gryf I Świdnica – SK II Hra-

nice 7:1, AP Żyrardów II – AP Żyrardów I 3:5, 
Śląsk Wrocław – FC Ranto 7:0, Polonia-Stal 
I Świdnica – SK I Hranice 9:0 

◾ Półfinały: Gryf I – AP I Żyrardów 1:2, Śląsk 
– Polonia-Stal I 1:5 

◾ Mecz o 3. miejsce: Gryf – Śląsk 3:6 
◾ Finał: AP I Żyrardów – Polonia-Stal 2:4
 
◾ Król strzelców: Franek Ragan (Śląsk) – 30 

bramek
◾ Najlepszy zawodnik: Wiktor Jernutowski 

(Śląsk)
◾ Najlepszy bramkarz:  Filip Dąbrowski 

(Śląsk)    
 

Kategoria U 10
◾ Półfinały: Gryf I Świdnica – APG Gliwice 

2:0, Parasol Wrocław – APG Gliwice 3:3, k. 
3:1

 
◾ Mecz o 3. miejsce: APG Gliwice – AP I 

Żyrardów 5:3
◾ Finał: Gryf – Parasol 3:1 

Będzie nowoczesny, przystosowany 
zarówno do rozgrywek piłkarskich, jak 
i lekkoatletycznych. 

Trwa gruntowny remont stadionu 
miejskiego przy ul. Śląskiej w Świdnicy. 
Prace prowadzi konsorcjum - DABRO-
-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł 
Dąbrowski - lider w partnerstwie ze spół-
ką „BUD-ZIEM. 

Przypomnijmy, że inwestycja obej-
muje przebudowę płyty głównej boiska 
o nawierzchni trawiastej układanej z rol-
ki wraz z instalacją nawadniającą, budo-
wę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni 
syntetycznej, budowę urządzeń lekko-
atletycznych oraz przebudowę trybun 
wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera. 

- Na ukończeniu jest ostatni etap 
prac na bieżni lekkoatletycznej, czyli ma-
lowanie pasów rozdzielających tory. Trwa 
montaż konstrukcji stalowej zadaszenia 
trybun, układana jest kostka betonowa 
na drodze wewnętrznej oraz ciągu pie-
szym. Instalowany jest także monitoring. 
W przyszłym tygodniu zaplanowano 
montaż krzesełek na trybunach oraz za-
daszenia membranowego – wylicza An-
drzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Stadion będzie dostosowany do 
wymogów kategorii V B wg wytycznych 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF 
– Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych oraz dla 

Silesian Cup po raz trzynasty!
46 drużyn z Polski, Czech, Rosji i Łotwy stanęło na starcie XIII edycji Międzynarodowego 

Turnieju Piłkarskiego Silesian Cup. Od 1 do 4 sierpnia obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji zmieniły się w piłkarskie miasteczko. Rywalizacja w pięciu kategoriach wiekowych 
toczyła się na ośmiu boiskach. Obok sportowych emocji na młodych piłkarzy czekały także 
atrakcje pozasportowe. Między innymi widowiskowe pokazy, czyli loteria fantowa. 

◾ Król strzelców: Jan Kubacki (APG Gliwice) 
– 22 bramki

◾ Najlepszy zawodnik: Szymon Pieńkowski 
(Gryf)

◾ Najlepszy bramkarz: Hubert Charuży 
(Gryf)  

 
Kategoria U 11

◾ Półfinały: Piotrcovia – GKS II Bełchatów 
5:0, GKS I Bełchatów – Sokol Olsany 5:0

 
◾ Mecz o 3. miejsce: Sokol Olsany – GKS II 

Bełchatów 2:1
◾ Finał: GKS I Bełchatów – Piotrcovia 4:0
 
◾ Król strzelców: Tobiasz Mras (GKS I Beł-

chatów) – 20 bramek
◾ Najlepszy zawodnik: Richard Kolacek 

(Sokol Olsany)
◾ Najlepszy bramkarz: Eryk Grzesiak (GKS I 

Bełchatów)
 

Kategoria U 12
◾ Półfinały: Śląsk Wrocław – Zjednoczeni 

Pudliszki 2:0, Atom Grądy  - FK Spartako-
vets 2:1 

 
◾ Mecz o 3. miejsce: Zjednoczeni – FK Spar-

takovets 2:1
◾ Finał: Śląsk – Atom Grądy 1:1, k. 0:2 
 
◾ Król strzelców: Bogdan Nieznanoy (FK 

Spartakovets) – 7 bramek
◾ Najlepszy zawodnik: Dawid Bogdanik 

(Śląsk)
◾ Najlepszy bramkarz: Paweł Janoszek 

(Atom) 
 

Kategoria U 14
◾ Półfinały: Kadra Lubuskiego ZPN – APG 

Gliwice 2:0, GKS I Bełchatów – FK Svetly 
5:0

 
◾ Mecz o 3. miejsce: FK Svetly – APG Gliwi-

ce 1:0
◾ Finał: Kadra Lubuskiego ZPN – GKS I Beł-

chatów 2:0
 
◾ Król strzelców: Kacper Sobota (GKS I 

Bełchatów) – 12 bramek
◾ Najlepszy zawodnik: Patryk Jóźwa (Kadra 

Lubuska)
◾ Najlepszy bramkarz: Daniel Kałuża (APG 

Gliwice)
DG

Stadion prawie gotowy!
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wymagań licencyjnych Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury 
piłkarskiej dla obiektów min. III ligi.

Na arenie stadionu znajdzie się 
zestaw urządzeń lekkoatletycznych: 
skocznia do skoku wzwyż, w dal, trójsko-
ku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o 
tyczce, rów z wodą do biegu z przeszko-
dami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia 
do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie 
rzutnie do rzutu oszczepem. Czteroto-
rowa okólna bieżnia 400 metrowa (na 

dystansie 100 metrów – sześć torów) zo-
stanie oświetlona. Trybuny na 999 miejsc 
będą częściowo zadaszone (ok. 500 
miejsc), a cały obiekt zostanie nagłośnio-
ny i objęty monitoringiem.

Koszt realizacji zadania to ponad 7 
mln zł, z czego półtora miliona miasto 
pozyskało z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Termin zakończenia 
inwestycji określony w warunkach prze-
targowych to 31 sierpnia br. 

W Świdnicy zagrały następujące ze-
społy: GKS Bełchatów, Śląsk Wrocław, 
Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Kadra 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Aka-
demia Piłkarska Żyrardów, Rozbark By-
tom, Akademia Piłkarska Gliwice, FMS 
Strzelin, Parasol Wrocław, Zjednoczeni 

Żarów, LKS Atom Grądy-Goświnowice, 
Zjednoczeni Pudliszki, czeskie SK Hrani-
ce i Sokol Olsany, rosyjskie FK Spartako-
vets i FK Svetly, a także łotewski FC Ran-
to. Oczywiście nie zabrakło zespołów 
ze Świdnicy. Obok gospodarzy – Gryfa 
Świdnica, zaprezentowali się również 
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