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Świdnickie lodowisko z tytułem „Modernizacji Roku”Prawie 3 miliony złotych na mieszkania wspomagane 
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W Ogólnopolskim Konkursie 
„Modernizacja Roku” 
świdnicka inwestycja 
zdobyła I miejsce w 
głosowaniu internetowym 
na najpopularniejsze 
modernizacje w Polsce w 
kategorii sport i rekreacja 
oraz wyróżnienie przyznane 
przez jury konkursu.

Świdnica otrzymała 
najwyższą dotację 
na Dolnym Śląsku w 
konkursie na organizację 
usług opiekuńczych dla 
osób niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych i 
starszych wychodzących 
z bezdomności i innych 
kryzysów. 

Koniec wakacji nie musi być szary i smutny! Przekonali się o tym świdniczanie, którzy w piątek 31 sierpnia tłumnie bawili się 
nad zalewem Witoszówka podczas Festiwalu Kolorów – święta wolontariatu i tolerancji. Kolorowa impreza wieńcząca okres 
wakacyjny odbyła się w naszym mieście już po raz drugi. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Młodzieżową Radę Mia-
sta Świdnicy oraz Urząd Miasta Świdnicy.

Pożegnaliśmy 
wakacje kolorami
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Świdnica

Liga Kobiet Polskich koło w Świd-
nicy zaprasza do udziału w trzyna-
stej edycji „Dyktanda Świdnickiego”. 
Celem konkursu jest zachęcenie do 
pracy nad doskonaleniem własnych 
umiejętności w zakresie poprawno-
ści ortograficznej, poszerzenie wie-
dzy ogólnej, kształtowanie umiejęt-
ności zastosowania zdobytej wiedzy 
w praktyce, usystematyzowanie i 

utrwalenie reguł oraz zasad polskiej 
pisowni.

- W tym roku szczególnie zaprasza-
my do napisania dyktanda urzędników 
zatrudnionych w jednostkach samorządu 
terytorialnego miasta Świdnica, powiatu 
świdnickiego, gminy Świdnica oraz firm, 
zakładów pracy i urzędów. Wezmą oni 
udział w dodatkowej klasyfikacji punk-
towej, której zadaniem będzie wyłonienie 

Weź udział w dyktandzie świdnickim
urzędnika „Samorządowego Mistrza Or-
tografii” oraz przyznanie urzędowi tytułu 
„Urząd - Mistrz Ortografii”. Zapraszamy z 
grona pracowników każdego urzędu dwie 
osoby (za wyjątkiem osób z wykształce-
niem polonistycznym), które będą repre-
zentowały placówkę w walce o „puchar 
starosty świdnickiego” oraz tytułu „Urząd-
-Mistrz Ortografii” - zachęcają organiza-
torki.

XIII Dyktando Świdnickie zaplano-
wano na 22 września o godz. 10.00 w 
sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. 
Armii Krajowej 49. Zgłoszenie udzia-
łu w formie pisemnej lub elektronicz-
nej prosimy przesłać na adres 58-100 
Świdnica ul. Wrocławska 16, skr. pocz. 
159, tel. 664 18 63 13, e-mail: lkpswidni-
ca@gmail.com w terminie do 20 wrze-
śnia 2018 r.

Blisko 4,5 mln uczniów z niemal 24 
tys. szkół i placówek oświatowych roz-
poczęło w poniedziałek, 3 września rok 
szkolny 2018/2019. Ostatni w takiej 
formule, bo w kolejnym roku w szko-
łach nie będzie już uczniów wygasają-
cych gimnazjów. Miejskie uroczystości 
inaugurujące rok szkolny w Świdnicy 
odbyły się w Szkole Podstawowej nr 
315 im Jana Pawła II.

Przy akompaniamencie programu 
muzyczno-tanecznego przygotowane-
go przez uczniów SP 315 zainauguro-
wano nowy rok. Udział w uroczystości 
wzięli między innymi prezydent Świd-
nicy Beata Moskal-Słaniewska, radni 
miejscy, dyrektor Wydziału Edukacji 
UM w Świdnicy Tadeusz Niedzielski 
oraz przyjaciele Szkoły Podstawowej 
nr 315.

 
Jak będzie wyglądał rok szkolny 

2018/2019? Kiedy dłuższy odpoczy-
nek od nauki?

Zimowa przerwa świąteczna przy-
pada na 23-31 grudnia 2018. Kolejną 
dłuższą przerwą od nauki będą ferie 
zimowe, które w województwie dolno-
śląskim wypadają w dniach 28 stycz-
nia - 10 lutego 2019. Wiosenna prze-
rwa świąteczna wypadnie w tym roku 
w kwietniu 18-23. Natomiast ostatni 
dzwonek roku szkolnego 2018/2019 
zabrzmi 21 czerwca 2019 roku.

Rok szkolny rozpoczęty
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Jubileusz 27. rocznicy funkcjono-
wania Straży Miejskiej w Świdnicy ob-
chodzono w Urzędzie Stanu Cywilne-

Straż Miejska obchodzi 
27. rocznicę funkcjonowania

go. - Za nami kolejny rok służby. Za 3 
lata będziemy obchodzić 30. rocznicę od 
dnia powstania. To był dla nas trudny rok, 

szczególnie zaś ostatnich kilka miesięcy. 
Pożegnaliśmy komendanta. Dla wielu 
z nas był nie tylko szefem, ale przede 
wszystkim kolegą współtworzącym tę 
formację. Z każdym kolejnym rokiem 
staramy się z jeszcze większym profe-
sjonalizmem służyć dla miasta i miesz-
kańców. Chcemy, by nasze miasto było z 
nas dumne. To nie jest łatwa służba, ale 
nie ma lepszej nagrody niż wdzięczność 
mieszkańców – mówił p.o. komendan-
ta Straży Miejskiej Robert Sawicki. - To 
bardzo smutne święto w tym roku, Przez 
ostatnie 2 lata zmienialiśmy oblicze stra-
ży, wzmacnialiśmy jej pozycję w mieście. I 
nagle zdarzyło się coś, w co nie mogliśmy 
długo uwierzyć. Mi też komendanta bar-
dzo brakuje, ale myślę, że pamiętając o 
tym o tym wszystkim, co zrobił, postawi-
my sobie nowe cele i nie zawiedziemy go, 
a przecież celów wciąż jest bardzo dużo. 
To wyjątkowy dzień, nostalgiczny i niech 
taki zostanie. Jak Wam zabraknie sił, 
spójrzcie na jego zdjęcie i uśmiechniętą 
twarz – dodała prezydent Świdnicy Be-
ata Moskal-Słaniewska. - Wszyscy cią-
gle wracamy do tych ostatnich miesięcy 

W smutnych okolicznościach w tym roku świdnicka Straż Miejska obchodzi swoje urodziny. 16 sierpnia pożegnano 
komendanta Jana Łętowskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się 29 sierpnia, nie zabrakło wspomnień i chwil 
zadumy.

i odejścia pana Janka. Ale myślę, że on 
by chciał, żebyśmy byli jednak choć tro-
chę uśmiechnięci. Ja to odebrałem tro-
chę tak, że staliśmy się jedną rodziną i 
to jest zwycięstwo. To jest piękne i niech 
dalej trwa. Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego. Czujcie się dumni z tego, co 
wykonujecie. Zawsze się znajdzie ktoś, 
komu coś nie będzie się podobało. Wa-
sza praca jest ważna i my się czujemy 
bezpieczni. Dziękuję za waszą postawę 
– podsumował kapelan Straży Miejskiej, 
wieloletni proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława i św. Wacława w Świdnicy 
ksiądz Jan Bagiński. 

Podczas uroczystości awanse ode-
brali:
◾ Bartosz Ludwik na stopień starszego 
strażnika
◾ Waldemar Kozdrowiecki na stopień 
strażnika
◾ Jarosław Smok na stopień młodszego 
strażnika 

Tytuł super strażnika 2018 roku trafił 
do Moniki Wiśniewskiej.fo
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Świdnica otrzymała najwyższą dotację na Dolnym Śląsku w konkursie na organizację usług opiekuńczych dla osób nie-
samodzielnych, niepełnosprawnych i starszych wychodzących z bezdomności i innych kryzysów. Kwota unijnego dofinan-
sowania to 2 828 944 zł, przy całkowitej wartości projektu - 2 980 844 zł. Wnioskodawcą była Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, a partnerem Gmina Miasto Świdnica. 

Marek Michalak zastąpi Batię Gilad, 
bardzo zasłużoną działaczkę społecz-
ną, która blisko 13 lat stała na czele 
międzynarodowej organizacji zrzesza-
jącej ludzi, którym bliskie są idee Ja-
nusza Korczaka. To międzynarodowe 
gremium jest swoistą federacją stowa-
rzyszeń i organizacji, które, działając na 

różnych polach, realizują w swoich kra-
jach idee Starego Doktora.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
im. Janusza Korczaka powstało w 1979 
roku z inicjatywy pięciu krajów: Polski, 
Izraela, Rosji, Niemiec i Szwajcarii. Przez 
wiele lat na jego czele stał prof. Jerzy Ku-
berski. Obecnie w organizacji działają re-

prezentanci 19 krajów, niosąc w świat nie 
tylko pisma Korczaka, ale także, a może 
przede wszystkim, jego pedagogikę w 
codziennej pracy z dziećmi i dla dzieci.

Wśród członków i sympatyków sto-
warzyszenia są – poza organizacjami kra-
jów założycielskich: Polski, Izraela, Rosji, 
Niemiec i Szwajcarii – także organizacje 
m.in. z: Francji, Litwy, Anglii, Holandii, 
Brazylii, Japonii, Australii, Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Kongo, Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Ostatnio dołączyło sto-
warzyszenie z Tunezji. – Spotykają  się 
cztery razy do roku: w Genewie razem z 
Komitetem Praw Dziecka, w Korczako-
wie koło Zielonej Góry, gdzie organizują 
letnie kolonie, na tygodniowym semina-
rium – ostatnio w Szwajcarii, gdzie do-
rośli wraz z dziećmi debatują, uczą się i 
pracują, omawiając dorobek Korczaka 
i jego nauki. Jako organizacja spotykają 
się zawsze w innym kraju, by przy okazji 
dużej konferencji rozmawiać o prawach 
dziecka – ostatnia konferencja odbyła 
się w Polsce, zorganizowana wspólnie z 
polskim Rzecznikiem Praw Dziecka we 
wrześniu 2017 roku w Warszawie.

Marek Michalak kończy drugą i 
ostatnią kadencję na stanowisku Rzecz-

- Serdecznie dziękuję pracownikom 
ośrodka pomocy społecznej i fundacji, 
którzy od wielu miesięcy pracowali nad 
tym wszechstronnym i skomplikowanym 
projektem. Jestem dumna ze współpracy 
naszych instytucji z różnymi organizacja-
mi pozarządowymi, co jak widać skut-
kuje kolejnym już wspólnym projektem 
społecznym finansowanym ze środków 
europejskich. Konkretne, wymierne ko-
rzyści z tego przedsięwzięcia to wsparcie 
w codziennym funkcjonowaniu dla dużej 
grupy świdniczan w perspektywie kilku lat 

będzie służył najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom, którzy zostaną zakwalifi-
kowani do udziału przez wielu specjali-
stów. Ta rekordowa dotacja ze środków 
Unii Europejskiej to już druga w ramach 
kompleksowego podejścia miasta do 
osób szczególnie potrzebujących. Tak wy-
sokie dofinansowanie na cele społeczne, 
to osiągnięcie naszego miasta, które prze-
łoży się na poprawę życia wielu osób wy-
magających specjalistycznego wsparcia 
- mówi Szymon Chojnowski, zastępca 
prezydent Świdnicy.

Prawie 3 miliony złotych dotacji 
na mieszkania wspomagane w Świdnicy

- mówi Beata Moskal-Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy. 

Przyznane środki przeznaczone 
zostaną na funkcjonowanie mieszkań 
wspomaganych i treningowych, które 
powstają w remontowanym budynku 
przy ul. 1 Maja. Dwadzieścia mieszkań 
doposażonych zostanie m.in. w meble, 
specjalistyczne łóżka, sprzęt RTV i AGD. 
Sfinansowane zostaną także usługi opie-
kuńcze i zajęcia edukacyjne dla przeby-
wających tam osób niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych i starszych.

Celem głównym projektu jest zwięk-
szenie w okresie od kwietnia 2019 roku 
do marca 2022 roku samodzielności 90 
osób, kwalifikujących się do wsparcia 
w procesie integracji społecznej, a tym 
samym wzrost potencjału umożliwiają-
cego samodzielne utrzymanie, autono-
miczne funkcjonowanie oraz łączenie 
życia osobistego i zawodowego.

- Program pn. „Świdnickie Jaskółki” 
będzie ważnym, społecznym dopełnie-
niem projektu infrastrukturalnego, który 
jest fazie realizacji, a dotyczy budynku 
przy ul. 1 Maja 23. Wyremontowany obiekt 

Marek Michalak przewodniczącym 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka

nika Praw Dziecka. Jest czwartym RPD 
po: Marku Piechowiaku, Pawle Jarosie 
i Ewie Sowińskiej. Najdłużej urzędują-
cym – w 18 letniej historii tego urzędu 
w Polsce pełni funkcję 10 lat. W latach 
2011-2012 pełnił funkcję przewodni-
czącego Europejskiej Sieci Rzeczników 
Praw Dziecka ENOC. Z jego inicjatywy 
ONZ uchwalił III Protokół do Konwen-
cji o prawach dziecka, a Europejska 
Sieć Rzeczników Praw Dziecka przy-
jęła stosowną rezolucję, dotyczącą 
ochrony praw dzieci wojny w Syrii. Jest 
pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka 
i urzędnikiem najwyższego szczebla 
państw Unii Europejskiej, który odwie-
dził dzieci w Aleppo podczas trwające-
go konfliktu zbrojnego.

Michalak był emisariuszem posta-
nowienia Międzynarodowej Kapituły 
Orderu Uśmiechu, które w Roku Ireny 
Sendlerowej i 50-lecia Orderu Uśmiechu 
trafiło do syryjskiego Aleppo. Zgodnie z 
decyzją tej Kapituły, w dwóch placów-
kach zawisła tablica Centrum Dziecięcej 
Przyjaźni im. Ireny Sendlerowej Kawalera 
Orderu Uśmiechu- w centrum Francisz-
kanów dla rodzin oraz w świetlicy dla 
dzieci. Oba miejsca otaczają wsparciem 
ponad 2 tys. dzieci. 
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Ponad 100 tysięcy złotych dofinan-
sowania otrzymał samorząd Świdnicy 
na wynagrodzenia asystentów rodziny. 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej rozstrzygnął Program asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy 
zastępczej na rok 2018. 

W ramach Programu Ministerstwo 
udzieliło gminie miasto Świdnica do-
finansowanie w wysokości 106.585 zł. 
Otrzymane środki przeznaczone są na 
dofinansowanie wynagrodzenia asy-
stentów rodziny. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Świdnicy w bieżącym 
roku zatrudnia 7 asystentów rodziny.

Ich rolą jest wspieranie rodzin, któ-
re z różnych powodów nie są w sta-
nie, samodzielnie pełnić prawidłowo 
funkcji opiekuńczo–wychowawczych 
wobec własnych dzieci. Głównym za-
daniem jest wspieranie rodziny, aby 
mogła ona wychowywać dzieci w ich 
domu rodzinnym lub umożliwić jak 

najszybszy powrót dziecka umieszczo-
nego w pieczy zastępczej do rodziców. 
Asystent rodziny zgodnie z ustawą 
może prowadzić pracę z nie więcej niż 
15 rodzinami.

Asystenci rodziny to specjaliści, któ-
rzy w głównej mierze są realizatorami 
zadania własnego gminy, jakim jest pra-
ca z rodziną. 

Pracownik socjalny przeprowadza-
jąc rodzinny wywiad środowiskowy i 
stwierdzając, że w rodzinie występuje 
problem opiekuńczo-wychowawczy lub 
uzyskując informację, że w określonej 
rodzinie taki problem występuje, wnio-
skuje o wsparcie rodziny poprzez przy-
dzielenie asystenta. Rodzina musi wyra-
zić zgodę na wsparcie asystenta rodziny i 
współpracę z nim. Wsparcie to jest przy-
znawane bez względu na dochód ro-
dziny. Asystent rodziny może pracować 
również z rodziną, w której dzieci zostały 
zabezpieczone w pieczy zastępczej. 

Program powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać” jest adresowany do 
uczniów szkół podstawowych z klas I – III 
w całej Polsce. Zakłada systematyczny i 
powszechny udział dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sporto-
wych z zakresu nauki pływania. Zajęcia 
sportowe realizowane w ramach pro-
gramu to przede wszystkim nauka pod-
stawowych umiejętności pływania, jak 
też możliwość rozwijania i podnoszenia 
sprawności fizycznej.

- Chcemy zachęcić dzieci do aktywno-
ści fizycznej oferując im szeroki wachlarz 
zajęć. Nauka pływania połączona z za-
bawą jest bardzo dobrze odbierana przez 
najmłodszych, bez względu na poziom ich 
umiejętności i sprawności fizycznej – mówi 
Radosław Werner, kierownik Referatu 
Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

W Świdnicy udział w projekcie w tym 
roku weźmie 6 grup uczniów po 15 osób 
w każdej. W pierwszej edycji było 9 grup 
15 osobowych, czyli łącznie 225 osób w 
ciągu dwóch edycji. Placówki objęte pro-
gramem to Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 6, 
8, 105 oraz 315.  Zajęcia będą realizowane 
na krytej pływalni Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  przy ul. Równej od 3 
września do 7 grudnia w blokach 2 x 45 
minut, tj. 1,5 godziny zajęć na basenie x 10 
wejść - łącznie 20 godzin lekcyjnych. W 
przyszłym roku planowana jest kontynu-
acja projektu.

Nauczą się pływać w Świdnicy
Łącznie 90 dzieci z 6 świdnickich szkół podstawowych weźmie udział w drugiej edycji programu „Umiem pływać”, który 

zapozna ich z podstawami umiejętności pływania. Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, realizowany jest przez Dolnośląską Federacje Sportu.
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na asystentów rodziny
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Karta płatnicza staje się poza gotów-
ką coraz częstszym „wyposażeniem” na-
szego portfela. W przypadku kradzieży 
karty złodziej, aby wypłacić pieniądze 
z bankomatu lub dokonać transakcji w 
sklepie, musiałby znać nasz kod PIN.

Wyjątkiem od tej reguły są transakcje 
na kwoty poniżej 50 złotych metodą zbli-
żeniową (bez wprowadzania kodu PIN). 
PIN to klucz do naszego skarbca. Aby kod 
PIN mógł być skuteczną obroną przed 
kradzieżą naszych pieniędzy, musimy 
przestrzegać kilku zasad.

Kod PIN możemy znać tylko my. To 
oznacza, że nie powinniśmy nikomu da-
wać naszej karty po to, aby wypłacił dla 
nas pieniądze z bankomatu lub zrobił za-
kupy.

Kod musimy pamiętać. Nie powin-
niśmy go zapisywać, a jeśli musimy, to w 
bezpiecznym miejscu, a cyfry kodu po-
winny być tak zapisane, aby nikt postronny 
nie mógł się domyślić, co one oznaczają. 
W żadnym wypadku nie przyklejajmy kar-
teczek z kodem PIN do karty płatniczej, nie 
wkładajmy kodu zapisanego na karteczce 
do portfela, ani nie zapisujmy go w telefo-

Uroczyste odznaczenie zostało 
wręczone podczas sesji Rady Miej-
skiej w piątek 31 sierpnia. -Spotkał 
mnie ten zaszczyt, że dzisiaj otrzymuję 
to wyróżnienie i w takim szczególnym 
dniu -porozumień solidarności w 68 
roku i w tak szczególnym roku, jakim 
jest 100. rocznica odzyskania niepod-
ległości. Służyłem jako kleryk w wojsku 
przez dwa lata. Miałem łatwą służbę, 
bo traktowano mnie jako pracownika 
umysłowego. Do przysięgi nie można 
było opuszczać koszar. Po przysiędze 
jednak nie opuściłem ani jednej mszy 
świętej niedzielnej, chodziłem do ko-
ścioła w Kędzierzynie Koźlu. W drugim 
roku służby nie opuściłem nabożeń-
stwa różańcowego. Służyłem i ojczyź-
nie i kościołowi. Pan Bóg tak kieruje 
losem każdego, by go jak najlepiej 
wyprowadzić. Mnie wyprowadził z Ka-
zachstanu, gdzie byliśmy na zesłaniu. 
Tam zmarła moja mama. To wszystko 
trzeba było przeżyć, by dożyć tego dnia 
- mówił podczas sesji ks. Kazimierz 
Barzycki.

Wielką pasją księdza jest układa-
nie kostki Rubika. - To wynalazek na 
1000 lat. Napisałem instrukcję, jak się 
ją układa w 24 ruchach – dodaje. 

Decyzją radnych pod-
czas sesji 31 sierpnia do 
grona „Zasłużonych dla 
Miasta Świdnicy” dołączą 
Krystyna Lasek, szefowa 
Uniwersytetu Trzeciego 
wieku w Świdnicy oraz Zyg-
munt Zelek – prezes świd-

nickiego oddziału Związku 
Sybiraków. 

Dotychczas tym tytułem 
wyróżniono 26 osób. Tytu-
ły zostaną nadane podczas 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej we wrześniu.  

Kolejni "zasłużeni"
19 września śniadanie biznesowe 

z lokalnymi przedsiębiorcami

Projekt „Razem dla biznesu” zagości w Świdnicy na śnia-
daniu biznesowym organizowanym przez grupę „Współpraca 
firm lokalnych - Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice”. Będzie to 
dobra okazja do poznania lokalnych, aktywnie działających 
firm oraz ich potrzeb, a także do zaprezentowania im misji 
projektu i sposobów współpracy. 

Śniadanie biznesowe odbędzie się w godzinach 8:00 - 
11:00 w Restauracji Rynek 43, ul. Rynek 43, Świdnica.

26 września seminarium: Porozmawiajmy o biznesie

„Razem dla biznesu” ponownie spotka się z przedsiębiorca-
mi. Tym razem podczas organizowanego w ramach projektu se-
minarium, w którym  udział wezmą reprezentanci polskich oraz 
czeskich firm. Podczas spotkania goście poznają korzyści wyni-
kające z networkingu, czyli budowania sieci kontaktów i utrzymy-
wania relacji z lokalnymi firmami z różnych branż. Dowiedzą się 
również o tym, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w 
Czechach, poznają fakty i mity dotyczące prowadzenia biznesu u 
naszych sąsiadów. Po seminarium i panelach dyskusyjnych grupa 
przedsiębiorców z Trutnova odwiedzi jedną ze świdnickich firm.

nie komórkowym, ponieważ w przypadku 
kradzieży wszystkie te przedmioty mogą 
znaleźć się w posiadaniu złodzieja.

Przestępca może również próbować 
odgadnąć nasz PIN, nie wybierajmy więc 
takich ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111, albo 
roku naszego urodzenia, który złodziej 
może znać, jeśli poza kartą ukradnie nam 
także dowód osobisty. Wtedy koniecznie 
pamiętajmy o zastrzeżeniu naszego do-

kumentu w swoim banku lub pod ogólno-
polskim numerem (+48) 828 828 828, aby 
ustrzec się przed zaciągnięciem na nasze 
konto kredytu w banku!

Chrońmy swój kod PIN
Nikt nie powinien widzieć, jaki kod PIN 

wpisujemy na klawiaturze bankomatu, 
albo na terminalu w sklepie czy w restau-
racji. Czasami przestępcy umieszczają w 
bankomatach kamery. Dlatego na wszelki 
wypadek, kiedy wpisujemy PIN na klawia-
turze, powinniśmy tę klawiaturę zasłaniać 
drugą ręką. Podobnie powinniśmy się za-
chowywać w sklepie.

Nie traćmy karty z oczu 
nawet na chwilę

W restauracji nie powinniśmy dawać 
karty kelnerowi, aby użył jej gdzieś na za-
pleczu. Obecnie w restauracjach są prze-
nośne terminale POS i obsługa umożliwia 
nam płacenie przy stoliku. Jeśli w restaura-
cji nie ma przenośnego terminala powin-
niśmy dokonać płatności przy kasie, cały 
czas obserwując osobę, która ma naszą 

Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych

Ks. Kazimierz Barzycki 
odznaczony patentem oficerskim

Ksiądz Kazimierz, postanowieniem prezydenta RP, został mianowany na stopień wojsko-
wy podporucznika.

Ksiądz Kazimierz Barzycki, ur. 22 czerwca 
1938 roku, w latach 1940-1946 wywieziony 
do Kazachstanu, gdzie w 1945 r. zmarła mu 
matka. Osierocony, po powrocie do Polski 
zamieszkał w Domu Dziecka w Szczyrku. 
W 1948 r. trafił do swojej nowej, przybra-
nej rodziny pod Jaworem. Trudne dzieciń-
stwo utorowało mu własną drogę życia, 
zahartowało w rozwiązywaniu problemów 
i utwierdziło w wierze, która przywiodła go 
do stanu kapłaństwa. Jego życiowym mot-
tem staje się: modlitwa, praca i wola boża 
Swoje rozwiązanie problemu, „jak żyć”, 
przedstawił w książce: „ISKRA BOŻA” bazu-
jącej na Dzienniczku św Fastyny. Niekon-
wencjonalne podejście rozwinął w publi-
kacji „Iskra Boża i kostka Rubika”, w której 
warstwy kostki Rubika przyporządkowuje 
symbolicznie trzem warstwom w życiu 
każdego człowieka: modlitwie, pracy i woli 
Bożej.

kartę w swoich rękach. Nie możemy do-
puścić do sytuacji, w której tracimy kartę 
z oczu nawet na chwilę, aby nie dopuścić 
do skopiowania danych z karty, za pomo-
cą których przestępca mógłby dokonać 
płatności w internecie.

Stracisz kartę – natychmiast ją 
zastrzeż

Posiadacz karty powinien ją natych-
miast zastrzec w momencie, kiedy zorien-
tuje się, że ją zgubił lub mu ją ukradziono. 
Karty płatnicze można zastrzec w oddziale 
banku lub telefonując na infolinię banku, 
albo dzwoniąc pod ogólnopolski numer (+ 
48) 828 828 828.

Program sektorowy „Bankowcy dla 
Edukacji” to jeden z największych pro-
gramów edukacji finansowej w Europie. 
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy 
Związku Banków Polskich przez Warszaw-
ski Instytut Bankowości. Jego celem jest 
edukowanie uczniów, studentów i senio-
rów w zakresie podstaw praktycznej wie-
dzy dotyczącej ekonomii, finansów, ban-
kowości, przedsiębiorczości, cyberbezpie-
czeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Dowiedz się więcej na 
www.bde.wib.org.pl

Przed nami wrzesień, który obfituje w wiele wydarzeń dedykowanych przedsiębiorcom ze Świdnicy oraz Trutnova. 
W ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia 

oraz panele dyskusyjne, których celem jest pogłębianie współpracy transgranicznej obu miast.
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Rozpoczęły się wykopy pod ciepło-
ciąg na ul. Franciszkańskiej, a równo-
legle w Rynku powstaje ciepłociąg po-
między kamienicami Rynek 10 i Rynek 
39. To już ostatnie inwestycje MZEC 
przy rozbudowie sieci w tym roku.

Z tego fragmentu sieci wykonanych 
zostanie 5 nowych przyłączy do budyn-
ku Spółdzielni Mieszkaniowej przy Sio-
strzanej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
podłączona zostanie dawna SP 10 oraz 
kamienice Grodzka 1,3,5 oraz 4. 

Do ciepła systemowego, dzięki ru-
rze poprowadzonej piwnicami wzdłuż 
ul. Bohaterów Getta, zostanie jeszcze 
przed sezonem ciepłowniczym podłą-
czony budynek przy ul. Przechodniej 2. 
Ten fragment sieci oraz budynki w tym 

Prace przy rozbudowie 
sieci ciepłowniczej w 2018 na finiszu

rejonie dotychczas zasilane z lokalnej ko-
tłowni przy ul. Bohaterów Getta  zostaną 
włączone do nowej magistrali w obrębie 
skrzyżowania ul. Teatralnej i Mennickiej. 
Podobne zespolenie nowej sieci ze starą 
dokonuje się właśnie w rejonie  ul. Szpi-
talnej przy ul. Teatralnej. Zbudowany w 
II kwartale ciepłociąg wzdłuż ulicy Wod-
nej, po bezkolizyjnym przewiercie pod ul. 
Wrocławską, zasilający dwie szkoły oraz 
mieszkania przy ul. Wodnej, Wrocławskiej 
i Warszawskiej jest w tej chwili łączony z 
biegnącą parkiem magistralą na zaple-
czu pawilonu meblowego. Wykonano 
wszystkie niezbędne przyłącza, a także 
ukończono przywracanie terenu do sta-
nu poprzedniego we wszystkich miej-
scach, gdzie były prowadzone wykopy. 

Do nowej magistrali zostały przyłączone 
także dwa budynki SP 105 oraz moderni-
zowany z przeznaczeniem na mieszkania 
wspomagane budynek przy ul. 1-Maja. 
Nie ma śladu po niedawnych wyko-
pach przy ul. Mennickiej i Pułaskiego, 
którędy doprowadzone zostało ciepło 
do budynków Pułaskiego 42-46 oraz 48. 
W przyszłym roku zaplanowane jest do-
starczenie miejskiego ciepła do ul. Łuka-
sińskiego i dalej ulicą ks. Bolka Świdnic-
kiego do ul. Jagiellońskiej.

- Wszystkie inwestycje związane z 
budową ciepłociągów i przyłączy powin-
ny zakończyć się do 31. sierpnia, za wy-
jątkiem przewidzianych do realizacji we 
wrześniu przyłączy do kamienicy Rynek 

39 oraz ul. Franciszkańskiej i Grodzkiej. 
Również do końca sierpnia, być może z 
małym przesunięciem na pierwszy tydzień 
września, nastąpi spięcie wszystkich od-
cinków ciepłociągu i napełnienie wodą. 
Tylko odcinek wzdłuż ul. Wodnej zostanie 
wpięty i napełniony do końca pierwszej 
dekady października. W początkach paź-
dziernika zakończy się odtwarzanie na-
wierzchni oraz zieleni i wtedy rozpoczną 
się odbiory. Koszt prac wykonanych i za-
planowanych do wykonania w roku 2018 
roku to 3,99 mln złotych. MZEC zatrudnia 
4 podwykonawców, a własne siły przed-
siębiorstwa pracujące przy rozbudowie 
sieci to 18 osób – informuje rzecznik pra-
sowy MZEC Witold Tomkiewicz. fo
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Jedna z najbardziej malowniczych 
tras kolejowych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej powróci do swojej świetności. Zno-
wu będzie można dojechać koleją ze 
Świdnicy do Jedliny Zdroju. Polskie Ko-
leje Państwowe Polskie Linie Kolejowe w 
piątek, 17 sierpnia wyłoniły wykonawcę, 
którego zadaniem będzie opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie 
robót budowlanych związanych z prze-
budową linii kolejowej nr 285. 

Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana 
Koleją Bystrzycką) łączy stacje Wrocław 
Główny ze Stacją Jedlina Zdrój i liczy po-
nad 82 kilometry. Ruch pasażerski na linii 
nr 285 zawieszono w 2000 roku ze wzglę-
du na zły stan techniczny infrastruktury. 
Rewitalizacja linii umożliwi przywrócenie 
przewozów pasażerskich, a co za tym 
idzie poprawę atrakcyjności komunika-
cyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzię-
ki środkom powierzonym Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych rewitalizowa-
ny będzie odcinek o długości 21,41 km 
na trasie Świdnica-Kraszowice – Jedlina 
Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi 
na odcinku Świdnica Kraszowice – Świd-
nica Miasto i Jedlina Zdrój – Wałbrzych.

Wykonawca ma za zadanie stworzyć 
projekt budowlany, uzyskać potrzebne po-
zwolenia i wykonać remont linii. W ramach 
remontu wymieniona zostanie nawierzch-
nia torowa, przebudowane przystanki oso-
bowe w miejscowościach: Bystrzyca Góra, 
Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice.

Niebawem ruszy remont linii 285 
Świdnica – Jedlina Zdrój

Linia nr 285 to jedna z najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie i krajobra-
zowo tras Dolnego Śląska. Na długo-
ści 21 km, prowadzi przez 23 mosty i 
wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. 
Przebiega przez takie miejscowości 
jak Zagórze Śląskie (zamek Grodno), 

Lubachów (elektrownia wodna), Wa-
lim (sztolnie), Jedlina Zdrój (kompleks 
uzdrowiskowy). Linia będzie doprowa-
dzała ruch do tras Wrocław-Zgorzelec 
oraz Jelenia Góra – Wrocław. Umożli-
wiony zostanie szybki dostęp, do za-
kładów pracy, instytucji kultury, szkół, 

zakładów opieki zdrowotnej na terenie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Cena wybranej w przetargu oferty to 
135 294 412,25 zł). W ramach instrumentu 
ZIT AW projekt może uzyskać dofinan-
sowanie na kwotę 74 milionów 706 tys. 
500 zł.
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W uroczystości oprócz delegacji 
z Trutnova i Iwano-Frankowska wzięli 
udział przedstawiciele innych partner-
skich miast – Polic (Czechy), Święcian 
(Litwa) i Kazincbarcika (Węgry).

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska oraz Starosta Trutnova, Ivan 
Adamec i Pierwszy Zastępca Mera Iwa-
no-Frankowska, Mykola Witenko pod-
pisali listy jubileuszowe, potwierdzające 
owocną i bogatą w sukcesy współpracę 
partnerską oraz odnawiające przyrze-

Deklaracja 
o partnerstwie podpisana

czenia honorowane postanowieniami 
umów partnerskich. Jest to deklaracja 
dalszego wsparcia i pomocy organiza-
cjom młodzieżowym, sportowym, go-
spodarczym, kulturalnym, oświatowym i 
społecznym aktywnie realizującym ideę 
partnerstwa miast. – Kiedy mówimy o 
partnerstwie, nie mogę nie wspomnieć o 
jednym człowieku – nadburmistrzu Bibe-
rach, który 28 lat wniósł idee partnerstwa 
do wielu miast Europy. I my także się tym 
wirusem zaraziliśmy. Chcemy czasów, w 

których nie ma żadnych barykad. Prze-
cież wyznajemy te same wartości, zależy 
nam na tym samym – chcemy miast, w 
których dorastają nasze dzieci, miast, któ-
re się rozwijają i współpracują. Jak spoj-
rzymy na karty historii, to zobaczymy, że 
mamy już bardzo dużo wspólnych kart. 
Konsekwentnie realizujemy razem wiele 
projektów, nasi mieszkańcy spotykają się, 
poznają i ta przyjaźń kwitnie – mówiła 
prezydent Beata Moskal-Słaniewska. – 
W ramach partnerskiej współpracy prze-

Świdnica z czeskim Trutnovem współpracuje już 20 lat, z ukraińskim Iwano-Frankowskiem 
– 10 lat. I współpraca, jak deklarują partnerzy, będzie trwać nadal, bo wszyscy mamy wspólne 
marzenia – by się rozwijać i tworzyć Europę pokoju. W sobotę 25 sierpnia w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy odbyła się uroczystość podpisania deklaracji dalszej współpracy.
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Miasta partnerskie Świdnicy:
◾ Biberach nad Riss (Niemcy) - układ part-
nerski pomiędzy 30-tysięcznym Biberach i 
Świdnicą został zawarty w 1990 r. Była to 
pierwsza umowa, jaka powiązała miasto 
z partnerem zagranicznym. Od początku 
współpracy rozwijano szerokie kontakty 
- nie tylko oficjalne, a także nieformalne - 
między towarzystwami partnerskimi, mło-
dzieżą i dziećmi, harcerzami i strażakami. 
◾ Iwano-Frankowsk (Ukraina) – podpisanie 
porozumienia partnerskiego pomiędzy mia-
stami Świdnica i Iwano-Frankowsk nastąpi-
ło 19 września 2008 roku, po trzech latach 
kontaktów nieformalnych, podczas jubile-
uszu 15-lecia Świdnickiego Towarzystwa 
Partnerstwa Miast obchodzonego w tym 
czasie w Świdnicy. Współpraca rozwija się 
szczególnie dobrze w sferach: kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i wymiany młodzieży. 
◾ Kazincbarcika (Węgry) - miasto przemy-
słowe, liczące 38 tys. mieszkańców. Poro-
zumienie o współpracy kulturalnej oraz go-
spodarczej zostało zawarte w marcu 1999 r. 
Zainicjowała je pomoc Węgrów podczas po-
wodzi stulecia w 1997 r. Świdnica otrzymała 
wówczas od węgierskiego partnera szeroką 
pomoc materialną, m.in. w postaci środków 
chemicznych przeznaczonych do dezynfekcji 
zalanych studni. Kazincbarcika położone jest 
w regionie Borsod-Abauj-Zemplen w północ-
no-wschodniej części Węgier nad rzeką Sajo. 
◾ Niżyn (Ukraina - obwód czernihowski) 
- układ partnerski podpisano 10 grudnia 
2001 r. w Świdnicy. Objęto nim współpracę 
w zakresie kultury i sztuki, oświaty, nauki, 
sportu, turystyki i gospodarki. Samorządy 
obu miast zainicjowały spotkania przedsię-
biorców polskich i ukraińskich, zdobywając 
na ten cel środki z Polsko-Amerykańsko-
-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy. 
◾ Police nad Metuji (Czechy) - Świdnica 
podpisała list intencyjny z czeskim mia-
stem w 1994 r., wyrażając wolę nawiązania 
współpracy partnerskiej w dziedzinie kul-
tury, oświaty, nauki, sportu i gospodarki. 
Współpraca trwa do dziś. 
◾ Rejon Święciański (Litwa) - przedmio-
tem zawartego w maju 2002 r. porozu-
mienia stała się współpraca w zakresie 
wspólnego pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej, wymiany doświadczeń i infor-
macji, gospodarki, oświaty, kultury i sportu, 
zdrowia i opieki społecznej oraz ekologii. 
Rejon Święciański położony jest w północ-
no-wschodniej części Litwy. Liczy 37 tys. 
569 mieszkańców, w tym 28,8% to Polacy.
◾ Dystrykt Tendring (Anglia) - porozumie-
nie o współpracy zostało zawarte w sierp-
niu 1999 r. w Anglii i w maju 2000 r. w Świd-
nicy, z okazji 750-lecia miasta. Współpraca 
prowadzona jest w dziedzinie kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i gospodarczej. W 
2001 roku zainicjowano w Świdnicy Jesien-
ne Spotkania Przyjaciół, w których udział 
biorą rodziny z miast partnerskich.
◾ Trutnov (Czechy) - porozumienie o 
współpracy zostało podpisane w 1998 r. 
Współpraca rozwija się w dziedzinie kultu-
ralnej, oświatowej, naukowej, turystycznej 
oraz gospodarczej.

konujemy, że mamy wspólne marzenia. 
I że wcale nie jest tak, że jeden mieszka 
w centrum Europy, a drugi na drzewie. 
Wszyscy chcemy tego samego. Na cze-
le powiatu trutnovskiego stoję od 20 lat. 
Obserwuję nasze relację i muszę nas po-
chwalić. Wiele się zmieniło, jesteśmy dziś 
w zupełnie innym miejscu niż 20 lat temu 
– dodawał Ivan Adamec. – Dziękuję dziś 
za tę współpracę. Najważniejsza jest za-
wsze ta między ludźmi – mówił Mykola 
Witenko – Pierwszy Zastępca Mera Iwa-
no-Frankowska.
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W piątek, 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia na-
gród w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”. Świdnicka inwestycja, czyli  „Moder-
nizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska ŚOSiR” zdobyła I miejsce 
w ogólnopolskim głosowaniu internetowym na najpopularniejsze modernizacje w Polsce w 
kategorii sport i rekreacja oraz wyróżnienie przyznane przez jury konkursu. Wszystko dzięki 
mieszkańcom i przyjaciołom Świdnicy, którzy przez kilka tygodni systematycznie oddawa-
li głosy. Nagrodę w imieniu miasta odebrali Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego oraz Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Wydział 
komunikacji - 
ułatwienia 
dla klientów

Od 3 września Wydział Komu-
nikacji, Transportu i Dróg Publicz-
nych, za wyjątkiem Zamiejscowe-
go Referatu Komunikacji w Strze-
gomiu, zmienia swoje godziny 
urzędowania. Do tej pory wydział 
czynny był do godz. 14.30 (w ponie-
działki, środy i czwartki), do godz. 
17 (we wtorek) oraz do godz. 12.45 
w piątek. Od 3 września Wydział 
Komunikacji w zakresie rejestracji 
pojazdów i wydawania praw jaz-
dy czynny będzie w poniedziałek, 
wtorek i czwartek od godz. 7.30 
do godz. 17.30, w środy od 11.30 do 
17.30, natomiast w piątek od 7.30 
do 12.45. 

- Wydział Komunikacji jest naj-
bardziej obleganym wydziałem w 
całym Starostwie.  Średnio dziennie 
przyjmowanych jest około 250 klien-
tów. Zdajemy sobie sprawę, że nie 
zawsze jesteśmy w stanie przyjąć 
wszystkich zainteresowanych, mam 
nadzieję, że wydłużenie godzin urzę-
dowania przyczyni się do zmiany tej 
sytuacji. Ponadto chcemy wyjść tą 
decyzją naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy aby załatwić 
sprawy w wydziale musieli zwalniać 
się z pracy. Mamy nadzieję, że wydłu-
żone godziny pracy, nie tylko uspraw-
nią działanie urzędu, ale będą znacz-
nym ułatwieniem dla wszystkich 
mieszkańców odwiedzających ten 
wydział – wyjaśnia starosta świdnicki 
Piotr Fedorowicz.

- W ubiegłym roku Ogród Różany, w 
tym roku świdnickie lodowisko - kolejne 
nasze modernizacje, które poddane zo-
stały gruntownej przebudowie, otrzymują 
tak zaszczytny tytuł.   Dziękuję wszyst-
kim, którzy głosowali. To dla Państwa 
przeobrażamy zaniedbane miejskie prze-
strzenie w miejsca przyjazne, z których 
korzystacie coraz częściej i coraz liczniej  
– mówi prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

Konkurs „Modernizacja Roku” to oka-
zja do promocji najciekawszych doko-
nań polskich inwestorów, projektantów 
i wykonawców w zakresie modernizacji, 
rewitalizacji, remontów czy renowacji i 
przeobrażania obiektów i przestrzeni. 
Liczba nadsyłanych zgłoszeń z całego 
kraju świadczy o randze konkursu. W te-
gorocznej XXII już edycji konkursu star-
towało 540 realizacji z całego kraju. Jury 
wizytowało 53 obiekty zakwalifikowane 

Świdnickie lodowisko z tytułem 

„Modernizacji Roku”

do finału. Nagrody przyznano w 12 kate-
goriach. W każdej z nich jest jedna głów-
na nagroda tytuł „Modernizacja Roku 
2017” oraz wyróżnienie „Modernizacja 
Roku 2017”.

Przypomnijmy, że modernizacja lo-
dowiska obejmowała m.in. instalację no-
wej wentylacji w obiekcie, remont oświe-
tlenia i nagłośnienia, a także poprawę 
akustyki. Przebudowana została również 
część pomieszczeń, dzięki czemu zyska-
no dodatkowo 2 szatnie dla zawodników, 
szatnię trenerską, 2 pomieszczenia WC z 
natryskami i pomieszczenia magazyno-
we. Wyremontowano zadaszenie oraz 
elewację hali sztucznego lodowiska, co 
poprawiło estetykę i wygląd zewnętrzny 
obiektu. Zakupiono także nawierzchnię 
pod funkcjonowanie hali lodowiska do 
rozgrywania zawodów sportowych w 
piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej 
oraz sportów wrotkarskich.
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W związku z rozwojem firmy szukamy osób zainteresowanych pracą na stanowisku

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
Opis stanowiska:
• Sprzedaż produktów i usług firmy
• Utrzymywanie kontaktów z aktualnymi klientami
• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• Sporządzanie ofert handlowych
• Prowadzenie negocjacji handlowych
• Realizowanie założonych celów sprzedażowych

 Wymagania:
• Doświadczenie w branży spawalniczej lub branży pokrewnej 
• Wykształcenie techniczne lub inżynierskie
• Znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
• Prawo jazdy kat.B
• Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy
• Dyspozycyjność i gotowość do odbywania częstych wyjazdów służbowych

 Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Wszystkie niezbędne narzędzia do pracy
• Szkolenia branżowe
• Pracę w prestiżowej firmie

Firma Cloos Polska powstała w 1991 roku, ma charakter firmy inżynieryjno-handlowej zaj-
mującej się techniką i wyposażeniem stanowisk spawalniczych. Podstawowym asortymen-
tem oferowanym przez spółkę jest sprzęt oraz zrobotyzowane systemy spawalnicze nie-
mieckiej firmy CARL CLOOS Schweisstechnik, urządzenia do spawania orbitalnego, cięcia 
plazmą oraz wyposażenie stanowisk w urządzenia odsysająco-filtrujące. Firma dostarcza 
również narzędzia oraz komponenty dla przemysłu, takie jak zaciski szybkomocujące, urzą-
dzenia do trwałego znakowania, stoły spawalnicze.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji 
(CV + list motywacyjny) na adres 

t.jastrzebski@cloos.pl
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Przez pierwsze miesiące trwać będzie 
sondaż, który pozwoli w kolejnym rozkładzie 
wprowadzić zmiany najdalej wychodzą-
ce naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. 
Autobusy wyruszą z pl. Małgorzaty, przez 

Startuje linia 31 do Wałbrzycha

ul. Zamenhofa, dwa przystanki w Sło-
twinie, Komorów i Mokrzeszów, cztery 
przystanki w Świebodzicach do Wał-
brzycha. Tu linia ma przystanki na Szcza-
wienku, przy skrzyżowaniu de Gaulle’a 

Regularna linia autobusowa nr 31 do Wałbrzycha przez Świebodzice reaktywowana zostanie  
8 września. W nowej odsłonie z rozszerzeniem A.

19.35. Kursy odbywać się będą codziennie 
w takich samych godzinach. Bilet do Wał-
brzycha ma kosztować 5,00 złotych, do 
Świebodzic 3,00, a miesięczny 120 złotych. 
Na linii będą honorowane wszystkie ulgi 
ustawowe, nie obowiązują ulgi gminne. 
Bilety mają być dostępne w tradycyjnych 
punktach sprzedaży, w autobusie będzie 
można zapłacić za bilet w biletomacie kar-
tą zbliżeniową, a bilety miesięczne można 
będzie kupić przez internet. - Oddajemy 
pasażerom tej linii wygodne autobusy, z do-
stępnością dla niepełnosprawnych i rodzin 
z wózkami - mówi Tomasz Kurzawa, pre-
zes zarządu MPK Świdnica. – Nie trzeba się 
martwić o bilet czy drobne, bo w autobusie 
opłaca się przejazd w nowoczesnym bileto-
macie z użyciem karty zbliżeniowej, nie trze-
ba też martwić się o to, za ile minut autobus 
przyjedzie, bo jego pozycja jest ustalana na 
podstawie GPS, a rzeczywiste czasy odjaz-
dów można znaleźć w naszym mobilnym 
rozkładzie jazdy. Mam nadzieję, że nowa 
linia MPK Świdnica przypadnie do gustu 
mieszkańcom regionu i będzie alternatywą 
wobec oferty innych przewoźników.

Linia do Wałbrzycha przez Świebodzi-
ce to drugie komercyjne przedsięwzięcie 
świdnickiego przewoźnika. Pierwszym jest 
działająca już kolejne wakacje regularna li-
nia turystyczna nad Bałtyk, która cieszy się 
dużym uznaniem podróżnych.

i Wrocławskiej, przy OBI, koło Politech-
niki, pod dworcem PKP Miasto oraz na 
ul. Wysockiego przy pl. Grunwaldzkim. 
Odjazdy w pierwszym okresie zaplanowa-
no na godzinę 4.40, 7.50, 12.40, 15.30 oraz 
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Jesteśmy w przededniu wielu waż-
nych wydarzeń i uroczystości w Świd-
nicy, które mają przypominać miesz-
kańcom o 100-leciu odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji 
miasto przygotowało także okolicz-
nościową zalepkę listową, którą okle-
jane będą koperty urzędowych pism. 
Jest to okrągła naklejka z herbem 
miasta i napisem „100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości 1918-2018. Miasto 
Świdnica”. 

Pierwowzorem winiet listowych 
były pieczęcie odciskane w gorącym 
laku lub wosku wylanym na kartkę 
papieru. Pojawiły się one około 1850 
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Koniec wakacji nie musi być szary 
i smutny! Przekonali się o tym świd-
niczanie, którzy w piątek, 31 sierpnia 
tłumnie bawili się nad zalewem Wito-
szówka podczas Festiwalu Kolorów – 
święta wolontariatu i tolerancji. Koloro-
wa impreza wieńcząca okres wakacyjny 
odbyła się w naszym mieście już po raz 
drugi. Wydarzenie zorganizowane zo-
stało przez Młodzieżową Radę Miasta 
Świdnicy oraz Urząd Miasta Świdnicy.

Każdy kto zjawił się w piątek w okoli-
cach świdnickiego bosmanatu, nie mógł 
narzekać na nudę. Organizatorzy imprezy 
zadbali o szereg różnorodnych atrakcji 
tj: warsztaty Zumby, puszczanie wielkich 
baniek mydlanych, food trucki, bazooki 
co2 i wyrzuty proszków holi o każdej peł-
nej godzinie. W związku z przypadającą 
w tym roku setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, świdni-
czanie mieli możliwość wystrzeliwania 
proszków w biało-czerwonych barwach. 
Imprezę poprowadzili DJ Piotrek i DJ To-
mek.  Tegoroczna edycja wydarzenia była 
również świętem tolerancji – nie było 
podziałów na gorszych i lepszych, każdy 
mieszkaniec Świdnicy mógł uczestniczyć 
w wydarzeniu. Wszystko po to, aby kolo-
rowo uczcić zakończenie wakacji, poczuć 
wszechobecną radość i z przytupem 
powitać nowy rok szkolny. Podobne ini-
cjatywy z wykorzystaniem sypkich, nie-
toksycznych barw mają miejsce w wielu 
miastach Polski i cieszą się dużym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców, w 
tym zwłaszcza osób młodych.

Świdnicka zalepka listowa
roku, kiedy nie znano jeszcze kopert. 
W takiej formie stosowane były aż do I 
wojny światowej. W późniejszym okresie, 
aby zaoszczędzić koszty, używano tylko 
stempli, a następnie drukowano pieczęć 
na papierze listowym lub kopercie. 

- Przygotowano 22 tysiące sztuk za-
lepek listowych, które posłużą pracowni-
kom magistratu do oklejana urzędowych 
kopert do końca tego roku. Jeśli nie ocze-
kują Państwo na korespondencję od nas, 
a chcielibyście otrzymać taką pamiątko-
wą zalepkę, to zapraszamy do Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskiego w Świdnicy – 
mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wydzia-
łu Promocji. 

Kolorowo pożegnaliśmy 
wakacje
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W tym roku zobaczymy dwa spekta-
kle repertuarowe: „WĘDROWANIE. CZĘŚĆ 
II   WYZWOLENIE” wg Stanisława Wy-
spiańskiego w reżyserii Krzysztofa Jasiń-
skiego Krakowskiego Teatru Scena STU 
oraz „NA CZWORAKACH” wg Tadeusza 
Różewicza w reżyserii Jerzego Stuhra Te-
atru 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 Rudnicka, 
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, przedszkola, 

Powraca CZAS NA TEATR!
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.  

Juliusza Chrząstowskiego, Tomka Da-
jewskiego i Dominika Strycharskiego. 

- Zapowiada się prawdziwa teatralna 
uczta, która odbywać się będzie w Świdnicy 
od 24 września do 1 października. O szcze-
gółach będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować – dodaje Anna Rudnicka, dyrektor 
Świdnickiego Ośrodka Kultury.    

Przypomnijmy, że rok temu świdni-
czanie mieli okazję zobaczyć m.in. „Samo-
bójcę” Nikołaja Erdmana w reżyserii Piotra 
Siekluckiego Teatru Nowego Proxima 
z Krakowa i  „Piotrusia Pana” w reż. Karo-
liny Maciejaszek  Teatru Lalki i Aktora z 
Wałbrzycha

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Stanisław Różewicz
NA CZWORAKACH - 

spektakl Teatru Polonia 
w Warszawie, 

reżyseria: Jerzy Stuhr

Polska klasyka. Tekst należący 
do naszego kanonu teatralnego, 
kiedyś grany wciąż i wszędzie, dziś 
zyskał nowe treści i aktualność. 
Różewicz najwspanialszy. Jerzy 
Stuhr ten utwór uczynił lata temu 
tematem swojej pracy magister-
skiej. Dziś reżyseruje i interpretuje 
główną postać. Inteligent w swym 
poniżeniu i chwale. 

Jak mówi Jerzy Stuhr, reżyser: 
„Idea sztuki Różewicza zbiega się 
z moją sytuacją życiową, a zawsze 
taka zbieżność jest pociągająca 
twórczo, zwłaszcza jeśli stawia 
tę realną moją sytuację w świetle 
autoironii. Wielki Różewicz daje mi 
swą sztuką zakpić z siebie same-
go”.

◾ obsada: Anna Karczmarczyk, Do-
rota Stalińska, Michał Breitenwald, 
Wojciech Chorąży, Andrzej Glazer, 
Wiesław Komasa, Maciej Kosmala, 
Krystian Łysoń/Mateusz Kmiecik, 
Jerzy Stuhr
◾ muzyka: Jerzy Satanowski; świa-
tło: Adam Czaplicki; scenografia 
i kostiumy: Elżbieta Terlikowska; 
asystent scenografa i kostiumolo-
ga: Małgorzata Domańska; produ-
cent wykonawczy: Ewa Ratkowska; 
asystenci reżysera: Ewa Ratkowska 
i Piotr Kurzawa
◾ bilety: w przedsprzedaży 45 zł 
(normalne) / 35 zł (ulgowe), w dniu 
spektaklu 55 zł (normalne) / 45 zł 
(ulgowe)
◾ data: 1.10.2018, godz. 19.00
◾ miejsce: sala teatralna Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, Rynek 44
◾ czas trwania: 1 godz. 50 min. (1 
przerwa)

Impulsem do napisania Wyzwolenia był dla Wyspiańskie-
go sukces Wesela. Poeta, który chciał wstrząsnąć narodem, 
dotkliwie poruszyć sumienia Polaków, po premierze Wesela 
otrzymał brawa oraz wieniec laurowy z cyfrą 44. W Wyzwo-
leniu Wyspiański powraca do pytań o nasze społeczeństwo i 
naszą państwowość. Porusza kwestie wolności – nie tylko po-
litycznej, ale także artystycznej i duchowej. Wyzwolenie jest 
wielką dyskusją, rozpisaną na wiele postaci, reprezentujących 
rozmaite postawy i różne racje. Nie prowadzi do ostatecznej 
prawdy, nie daje prostych odpowiedzi. Składa się z pytań, a 
inscenizacyjnym wyzwaniem jest znalezienie takiego sposo-
bu ich zadawania, by zabrzmiały dotkliwie, aktualnie, współ-
cześnie.

Kluczem do odczytania  Wyzwolenia  jest akt II dramatu, 
na nim też koncentruje się inscenizacja Krzysztofa Jasińskie-
go. Konrad toczy rozmowy z 22 Maskami – dialogi krótkie, 
jakby naszkicowane, uchwycone „na gorąco”, następujące 
momentalnie jeden po drugim . Kim są tajemnicze Maski? W 
pierwszej, prywatnej redakcji utworu Maski nosiły imiona 

bądź nazwiska 
osób współ-
czesnych Wy-
spiańskiemu. 
Krzysztof Ja-
siński 22 po-
staci Masek 
zinterpretował 
jako Wiel-
kie Arkana. 
Wewnętrzny 
dialog Kon-
rada staje się 
tu procesem 

kształtowania własnej świadomości, docierania do tajnej wie-
dzy o samym sobie, co jest warunkiem prawdziwego osobi-
stego wyzwolenia: Wyzwolin ten doczeka się dnia,/ kto wła-
sną wolą wyzwolony.

◾ obsada: Radosław Krzyżowski, Beata Rybotycka, Robert 
Koszucki, Agata Myśliwiec- Grząślewicz, Krzysztof Kwiatkow-
ski, Michał Meyer, Andrzej Róg, Dorota Kuduk, Monika Kępka, 
Krzysztof Pluskota, Marcin Zacharzewski, Piotr Grząślewicz, 
Marcin Hilarowicz
◾ muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz, Piotr Grząślewicz, Marcin 
Hilarowicz, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta; scenografia: 
Maciej Rybicki; współpraca: Sławomir Czyż; kostiumy: Anna 
Czyż; zdjęcia: Tomasz Szkodziński
◾ bilety: 30 zł (normalne) / 20 zł (ulgowe)
◾ data: 27.09.2018, godz. 18.00
◾ miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 44
◾ czas trwania: 2 godz. 30 min. (1 przerwa)

Według Stanisława Wyspiańskiego
WĘDROWANIE. CZĘŚĆ II WYZWOLENIE - spektakl Krakowskiego Teatru Scena STU, reżyseria: Krzysztof Jasiński

Jeśli prawdziwym powodem napisania poematu „Bal w 
Operze” był sprzeciw Tuwima wobec rodzącego się w latach 
trzydziestych faszyzmu, to naszym, Alchemii, impulsem do wy-
brania tego tekstu jest wpisana w ten pamflet niezgoda na ze-
zwierzęcenie obecnego świata, pełnego pogoni za władzą, pie-

niądzem, seksem czy 
kiczowatością. Dla 
teatru doskonałym 
materiałem jest ze-
stawianie obok siebie 
nastroju wysokiego z 
niskim, patosu z try-
wialnością, a tak się 
dzieje we wszystkich 
jedenastu częściach 
tego poematu z 1936 
roku. Całość utworu 
nie jest możliwa dla Alchemików do wystawienia, dlatego też 
skupiono się na wybranych fragmentach, które zawierają w so-
bie określoną muzyczność, ton błazenady, żartu i obrazy całko-
wicie fantastyczne, z pogranicza snu.

 Świat groteski, absurdu, wyrazistości przekazu, pełen in-
wektyw, potocyzmów, makaronizmów utrzymanej w konwen-
cji nieustannej zabawy i tytułowego balu jest świetnym mate-
riałem do pracy warsztatowej dla ekspertów od dźwięku (Stry-
charski) ruchu (Dajewski) i techniki aktorskiej (Chrząstowski).

Pierwszy pokaz – 20.06.2018

BAL – rozpoczyna  CZAS NA TEATR

codzienna 

porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Uniwersytet III Wieku, będzie też seria wy-
darzeń angażujących mieszkańców.

Nie zawiodą również Alchemicy, któ-
rzy zaprezentują spektakl „BAL” na pod-
stawie utworu Juliana Tuwima w reżyserii 
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3 września odbyły się kolejne warsz-
taty pisarskie prowadzone przez Bar-
barę Elmanowską. Tym razem tematem 
spotkania był notes pisarza.

- Jak sporządzać notatki, kiedy, jak 
dokonywać selekcji materiału, jak bardzo 
zmysły, a przede wszystkim zapach biorą 
udział w zapamiętywaniu przez nas tego, 
co się nam przytrafia oraz – co najważniej-

kultura

◾ 7 września 1939 roku skapitulowało Wester-
platte.

◾ 8 września obchodzimy Dzień Dobrej Wia-
domości.

◾ 9 września 1791 roku stolica USA otrzymała 
nazwę Waszyngton.

◾ 10 września 1855 roku rozpoczęto budowę 
dworca kolejowego Wrocław Główny.

◾ 11 września 2001 roku blisko 3 tys. osób zgi-
nęło w serii największych w historii ataków 
terrorystycznych na World Trade Center w 
Nowym Jorku oraz Pentagon i Kapitol [uda-
remniony] w Waszyngtonie, dokonanych 
przez członków Al-Ka’idy przy użyciu upro-
wadzonych samolotów pasażerskich.

◾ 12 września 1733 roku Stanisław Leszczyński 
został wybrany na króla Polski.

◾ 13 września 1975 roku w muzeum w Amster-
damie szaleniec zniszczył obraz Rembrand-
ta „Straż nocna”.

◾ 14 września 1309 roku malborski zamek zo-
stał siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork 
stolicą zakonu krzyżackiego.

◾ 15 września obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Demokracji.

◾ 16 września 1497 roku Darłowo zostało zala-
ne przez tsunami wywołane eksplozją me-
tanu uwolnionego z dna morskiego.

◾ 17 września obchodzimy Światowy Dzień 
Sybiraka .

◾ 18 września 1793 roku rozpoczęto budowę 
Kapitolu w Waszyngtonie.

◾ 19 września 1940 roku rotmistrz Witold 
Pilecki dał się dobrowolnie aresztować 
Niemcom w łapance ulicznej na Żoliborzu, 
aby dostać się w celach wywiadowczych 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W 
czasie tej samej łapanki został aresztowany 
Władysław Bartoszewski.

◾ 20 września 1945 roku Mahatma Gandhi 
wraz z Jawaharlalem Nehru poprosili wojska 
Wielkiej Brytanii o opuszczenie Indii.

Kalendarium

Azulejos - oryginalnie były to biało-
-niebieskie płytki ceramiczne, sprowa-
dzone do Europy przez Maurów. Sławę 
i popularność w Portugalii zdobyły po 
wizycie króla Manuela I w południowej 
Hiszpanii. Król zafascynował się osza-
łamiającym pięknem mauretańskich 
dekoracji pałacu w Alhambrze i pod 
ich wrażeniem zlecił natychmiast przy-
ozdobienie swojego pałacu w Portuga-
lii podobnymi płytkami.

W grze Azul wcielisz się w artystę, 
układającego przepiękne mozaiki z Azu-
lejos na ścianach pałacu królewskiego w 
Évorze.

W trakcie rundy każdy gracz wy-
biera płytki z jednego z warsztatów do-
stawców i układa w swoim magazynie. 
Następnie wszyscy gracze jednocześnie 
- w ściśle określony sposób - przeno-
szą zebrane płytki na ścianę pałacu. Po 
ułożeniu płytek na ścianie podliczane są 
punkty. Wygra gracz, który zdobędzie 
najwięcej punktów w trakcie gry.

Pierwsze powakacyjne spotkanie 
klubu gier planszowych Kostka odbę-
dzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
22 września. 

Zagramy w jedną 
z nowych gier 
biblioteki AZUL

Godziny otwarcia Biblioteki 
od 03.09.2018 r.:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Parter, pok. 104, tel. 74/640-09-35

wypo@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 09.00 - 18.00

czwartek 09.00 - 16.00
sobota nieczynne

Wypożyczalnia i Czytelnia 
dla Dzieci i Młodzieży

II Piętro, pok. 302, tel. 74/640-09-42
oddz@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 09.00 - 18.00

czwartek 09.00 - 16.00
sobota nieczynne

Wypożyczalnia Multimediów
Parter, pok. 114, tel. 74/640-09-36

multimedia@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 09.00 - 18.00

czwartek 09.00 - 16.00
sobota nieczynne

Czytelnia Naukowa 
Czytelnia  Czasopism

I Piętro, pok. 202, tel. 74/640-09-37
czyt@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 09.00 - 18.00

czwartek 09.00 - 16.00
sobota nieczynne

Pracownia Regionalna
I Piętro, pok. 204, tel.74/ 640-09-39

region@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 09.00 - 18.00

czwartek 09.00 - 16.00
sobota nieczynne

Dział Promocji Książki i Biblioteki
Parter, pok. 103, tel. 74/640-09-41

reklama@mbp.swidnica.pl

Czynny:
poniedziałek - piątek 08.00 - 16.00

Dział Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów

I Piętro, pok. 209, tel.74/ 640-09-33
mszwedo@mbp.swidnica.pl

Czynny:
poniedziałek - piątek 07.30 - 15.30

Filia nr 1
ul. Wrocławska 44, tel. 74/640-09-51

filia1@mbp.swidnica.pl
Czynna:

poniedziałek, wtorek, piątek 11.00-18.00
środa, czwartek 11.00-16.00

sobota nieczynna

Filia nr 2
adres tymczasowy: Szkoła Podstawowa 
nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30, tel. 

74/640-09-50
filia2@mbp.swidnica.pl

Czynna:
poniedziałek - piątek 10.00-18.00

czwartek 10.00-16.00
sobota nieczynna

Filia nr 3
ul.Leśna 27-29, Szpital „Latawiec“, tel. 

74/851-71-30
Czynna:

poniedziałek, czwartek, piątek 09.00-
12.00

(12.00 - 15.00 - biblioteka zamknięta, 
praca w oddziałach szpitalnych)

wtorek, czwartek, sobota nieczynna

Filia nr 5
ul.Kraszowicka 55, tel. 74/852-46-22

filia5@mbp.swidnica.pl
Czynna:

poniedziałek, wtorek, piątek 11.00-18.00
środa, czwartek 11.00-16.00

sobota nieczynna

www.mbp.swidnica.pl

Drodzy Czytelnicy!
Podczas wizyty w bibliotece 

zostaniecie poproszeni przez na-
szych pracowników o ponowne 
podpisanie zobowiązania i weryfi-
kację swoich danych osobowych.

Będzie to czynność mająca 
związek z wejściem w życie no-
wego Regulaminu korzystania 
ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C. K. Norwida w 
Świdnicy oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (określane 
jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” 
lub „Ogólne Rozporządzenie o 
Ochronie Danych”).

W związku z tym chcieliby-
śmy poinformować o przetwa-
rzaniu Waszych danych oraz za-
sadach, na jakich odbywa się to 
po dniu 25 maja 2018 roku: prze-
czytaj Klauzulę informacyjną.

Szkolili warsztat pisarski

Malowanie kartonów, puszczanie 
baniek mydlanych, gry, zabawy i mnó-
stwo dobrego humoru - ponad 400 
dzieci wzięło udział w piątkowych po-
rankach z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Świdnicy, organizowanych w każdy 
wakacyjny piątek.

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu 
„Poranki z miejską biblioteką” odbyło się 

Wakacje z biblioteką za nami
w piątek, 31 sierpnia. Zabawa jak zawsze 
była udana. Powstała pokaźna galeria 
wielkoformatowych prac plastycznych. 
Nie zabrakło również rozgrywek na 
grach planszowych czy zabaw na mini 
placu zabaw. 

Łącznie w ciągu dziewięciu wakacyj-
nych spotkań udział wzięło ponad 400 
dzieci. 
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sze – jak powstaje przeżycie, które z kolei 
inspiruje do zapisu. To przede wszystkim 
te dylematy były przedmiotem dyskusji. 
Sporą część zajęć poświęcono również 
analizie oraz krytyce tekstów warsztato-
wiczów – relacjonuje prowadząca Bar-
bara Elmanowska. 

Kolejne warsztaty odbędą się 1 paź-
dziernika o 16:30, a ich tematem będą 
środki stylistyczne w wierszu.
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kultura

14 września /piątek/
godz. 18.00  wernisaż pokonkursowej wystawy 
    „XXIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII ZESTAW – ŚWIDNICA 2018” oraz wręczenie nagród 
    /Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18/

15 września /sobota/
godz. 10.00  START „XXVII FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2018” 
    /Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

ŁÓDZKA FOTOGRAFIA W ŚWIDNICY
godz. 17.00  wernisaż wystawy „SALON” - WYSTAWA FOTOGRAFII ZE SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 
    /Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37/
godz. 18.00  wernisaż wystawy Grupy Artystycznej Łódź Kaliska „Niech sczezną mężczyźni” 
    /Galeria Fotografii, Rynek 44/
godz. 19.00  wernisaż wystawy „INTER MERITUM” OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW  
    /Wieża Ratuszowa/
    wernisaż wystawy „TWÓRCY” ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO 
    /Wieża Ratuszowa/
    wernisaż wystawy projektu „PLENER - ŁÓDŹ 2018” 
    /Wieża Ratuszowa/
godz. 22.00  META „XXVII FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2018” 
    /Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

16 września /niedziela/
godz. 12.00  wręczenie nagród „XXVII FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2018” 
    /Galeria Fotografii, Rynek 44/
godz. 12.00-15.00  Spotkanie z cyjanotypią – Świdnicka Fotografia Niezależna 
    /Promenada, ul. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, os. Młodych/ 

Ponadto: WYSTAWA PLENEROWA „XXVII FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2018”

Patronat:
Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy

Organizatorzy:
Andrzej Protasiuk /Es FIAP/
Świdnicki Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida 
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna
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aktualności

Od 24 sierpnia w Muzeum 
Dawnego Kupiectwa można 
podziwiać wykonaną z brązu 
rzeźbę młodej kobiety, dzieło 
Dorothei von Philipsborn. Posąg 
został odnaleziony w Strzelcach 
Świdnickich podczas prac ziem-
nych w pobliżu obecnej Szkoły 
Podstawowej – dawnym domu 
artystki. 

W budynku tym, Dorothea 
von Philipsborn mieszkała do 
lutego 1946 r. Decyzją konser-
watora zabytków rzeźba została 
przekazana w depozyt do świd-
nickiego muzeum. W związku z 
tym, że była bardzo uszkodzona 
poddano ją konserwacji. Prace 
te przeprowadzili: Mariusz Wier-
chowski i Grzegorz Radzikowski.

Dorothea von Philipsborn 
urodziła się 20 maja 1894 r. w 
Strzelcach Świdnickich. Jej oj-
cem był rotmistrz Adolf von Phi-
lipsborn. Artystka studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu oraz w Akademii Sztu-
ki w Dreźnie. Po wojnie tworzyła 
w Weiβwasser (dawna Niemiecka 
Republika Demokratyczna), gdzie 
zmarła 31 sierpnia 1971 r. W parku 
Centralnym w Świdnicy stoi inne 
dzieło artystki - granitowy po-
mnik kowala Wielanda.

Nowy eksponat 
w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa
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Folder na zakończenie 
projektu 

Dobiega końca projekt „Poznaj księcia Bolka” realizowany przez 
Świdnicki Ośrodek Kultury od kwietnia 2018 r. Założeniem było 
przybliżenie postaci śląskiego władcy Bolka II świdnickiego, po-
staci nietuzinkowej, choć ostatnio nieco zapomnianej. Okazją do 
tego jest przypadająca w tym roku 650 rocznica jego śmierci (1368 
r.). 

W ramach projektu w czerwcu odbyła się inscenizacja teatralna, 
koncert muzyki dawnej, gra miejska „Bolko Trip”, zaś w lipcu wystawa 
plenerowa o księstwie świdnicko-jaworskim oraz dwa spacery te-
matyczne: śladami Bolka po Świdnicy i po katedrze. Zwieńczeniem 
projektu jest właśnie wydany folder tematyczny, który przybliży czy-
telnikom tę niebanalną postać. W przystępny, ale wnikliwy sposób 
opisane zostały rządy Bolka II, księstwo świdnicko-jaworskie, miej-
sca i pamiątki związane z tym władcą, wybrane zamki, mauzoleum 
w Krzeszowie, 
obyczaje, a tak-
że ciekawostki 
z życia księcia. 
Teksty napisał 
Sobiesław No-
wotny, znany i 
ceniony histo-
ryk.

Folder jest 
dostępny nieod-
płatnie w siedzi-
bie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury 
oraz do pobrania 
na stronie www.
sok.com.pl.

W y d a n i e 
folderu zrealizo-
wano ze środ-
ków Muzeum 
Historii Polski w 
ramach progra-
mu „Patriotyzm 
Jutra 2018”.
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9 września
Trzy razy łóżko (spektakl Wrocławskiego Teatru Komedia)

On i Ona, mąż i żona w alkowie. Trzy potyczki, 
trzy ważne rozmowy, trzy przełomowe momenty w 
życiu pewnej pary. A wszystko pod jedną kołdrą.

Gdyby pokusić się o stworzenie rankingu me-
bli, które odgrywają najważniejszą rolę w życiu 
człowieka, bez wątpienia łóżko znalazłoby się w 
ścisłej czołówce.

Trzy odsłony, trzy noce, trzy momenty z ich 
życia, trzy punkty zwrotne – okazuje się, że tyle 
wystarczy, by opowiedzieć zabawną historię o 
pewnej parze.

To małżeńska komedia, która łączy lekkość 
stylu i żartu z pytaniami w tonie serio (np.: „Co jest 
lepsze: być piersiami reklamy społecznej czy twa-
rzą wieprzowiny?”), przeplatając – jak w życiu – 
śmiech z powagą.

Obsada:
Żona: Małgorzata Kałuzinska
Mąż: Wojciech Dąbrowski
Boy: Mirosław Zarzycki
Głosu użyczyła: Krystyna Czubówna
Czas trwania:1 godz. 20 min
9 września, godz. 20.00, teatr, bilety w cenie 60 zł do nabycia w sekretariacie 

Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne wejście (pn.-pt. godz. 8.00–16.00), 
Galerii Fotografii, Rynek 44 (w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt. godz. 14.00–18.00, 
sob. 12.00–16.00) oraz na godzinę przed koncertem/spektaklem w miejscu wyda-
rzenia. Można je kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl.

14 września 
Alchemia teatralna – pokaz „My body No body” repetitio

Pokaz warsztatowy    „My body No body” re-
petitio  w reż. Andrzeja Błażewicza

Występują : Konstancja Kowalska, Aleksan-
dra Miezgiel, Hanna Stawczyk, Adam Cisek

Popularne, utwierdzone w średniowieczu, 
a tak naprawdę zaproponowane z pełną mocą 
już przez Platona twierdzenie, że ciało jest wię-
zieniem dla duszy domaga się dzisiaj krytycz-
nego spojrzenia, a w konsekwencji poważnej 
reinterpretacji trwającego tysiąclecia binarnego 
podziału na ciało i ducha, a priori stawiającego 
to drugie wyżej w hierarchii wartości. Należy się 
zastanowić czy to właśnie nie ciało jest dzisiaj 
najbardziej gorącym polem batalii społecznych i 
politycznych.  Ciało, które może stać się nie tylko 
symbolem pewnych dążeń wolnościowych ale 
być rzeczywistą przestrzenią zapisu epoki. Na-
sze ciała nieustannie podlegają represjom po-
litycznym, biernej zbiorowej agresji, wymogom 
społecznym czy też ekonomicznym. Zasadne 
wydaje się postawienie pytania: Czy ciało jesz-
cze wciąż należy do mnie? Czy być może tak na-

prawdę  to duch więzi moje ciało i nie pozwala mu na pełnię egzystencji ze względu na 
moralność, schematy funkcjonowania komórek społecznych etc. Reżyserowani przez 
Andrzeja Błażewicza Alchemicy chcą w spektaklu „My body No body” zbadać nasze 
ciała w przestrzeni, sprawdzić jak zachowują się jeśli wyjmiemy je z normatywnych 
schematów codzienności, wydestylujemy. Czy będziemy zdolni zobaczyć jeszcze czło-
wieka? A może dostrzeżemy tylko cały absurd tego do czego tak bardzo zdążyliśmy 

14 września, godz. 17.00, dziedziniec pod Wieżą Ratuszową, wstęp wolny 

15 września
Fotomaraton Świdnicki

W Fotomaratonie może wziąć udział 
każdy fotografujący aparatem cyfrowym. 
Początek konkursu 15 września 2018 r. (godz.10.00). 
Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 go-
dzin 12 zadanych tematów fotograficznych. 
Meldujesz się osobiście w biurze Fotomarato-
nu, Klub “Bolko”, pl.Grunwaldzki 11, w dniu 15 
września o godz.10.00. o godzinach 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa 
tematy fotograficzne;  na każdy temat realizu-
jesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki 
komputerowej we własnym zakresie); kolejność 
realizacji tematów obowiązkowa; zdjęcia muszą 
być zapisane na płycie CD w formie w formie 
JPG, którą otrzymasz od organizatorów, do-
puszcza się możliwość obróbki komputerowej. 
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz 
wystawa prac odbędzie się 16.09. 2018 r. o 
godz. 12.00 w Teatrze Miejskim, Rynek 44.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w 
przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji 
zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, 
Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 8515657, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

Nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500 zł, III miejsce 500 zł

21 września
Gorycz (Spektakl Polskiego Teatru Tańca)

Świdnicki Ośrodek Kultury 
zaprasza na spektakl Gorycz 
w wykonaniu Polskiego Teatru 
Tańca, który w Świdnicy zapre-
zentuje się po raz pierwszy. 

Gorycz ma wiele odcieni. 
Autorka spektaklu przygląda się 
różnym obszarom jej doświad-
czenia – zmysłowego, egzy-
stencjalnego, metafizycznego. 
Gorycz kryje się w smaku rdzy, 
w upojeniu absyntem, w słodko-
-gorzkim uczuciu miłości. Jest w 
oczyszczającym zielu piołunu, 
które odczynia złe uroki. Do-
znanie goryczy odnalezione w 
tradycji literackiej i folklorystycznej – w poezji Mickiewicza i Berezina, oraz ludowych 
obrzędach Dziadów i Zielonych Świątek – splata się z ucieleśnionym doświadczeniem 
śpiewu otwartym, pełnym głosem.

Spektakl „Gorycz” został zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca 
w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2017. Zostanie zaprezentowany w ra-
mach programu „Scena dla Tańca”  Instytutu Muzyki i Tańca.

21 września, godz. 19.00, teatr, bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie 
Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne wejście (pn.-pt. godz. 8.00–16.00), 
Galerii Fotografii, Rynek 44 (w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt. godz. 14.00–18.00, 
sob. 12.00–16.00) oraz na godzinę przed koncertem/spektaklem w miejscu wyda-
rzenia. Można je kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl.

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
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Mecze na wysokim poziomie sporto-
wym, efektowny pokaz wsadów, niesa-
mowici goście oraz masa atrakcji przy-
gotowana dla wszystkich kibiców. Za 
nami siódma edycja turnieju Domino 
Streetball Cup, który odbył się w nie-
dzielę 26 sierpnia. Już po raz piąty z rzę-
du triumfatorami świdnickiego święta 
koszykówki została wrocławska ekipa 
Coco Jumbo. Zespół ze stolicy Dolnego 
Śląska pokonała w wielkim finale Gene-

roroztentegowywaczy ze Świdnicy. Or-
ganizatorami turnieju byli Stowarzysze-
nie Basket Świdnica oraz salon wnętrz 
Domino z Dzierżoniowa. 

W turnieju głównym wystąpiły 24 
drużyny podzielone na 6 grup. Ostatecz-
nie w wielkim finale spotkały się ekipy 
Generoztentegowywacze ze Świdnicy 
oraz Coco Jumbo z Wrocławia. Po wy-
równanym boju ostatecznie to ekipa z 
Wrocławia okazała się lepsza od koszy-

Janusz Gol 
piłkarzem 
Cracovii 

32-letni piłkarz ze Świdnicy  
podpisał 2-letnią umowę z wystę-
pującą w Ekstraklasie Cracovią 
Kraków. Doświadczony pomocnik 
przez ostatnie pięć lat występował 
w rosyjskim Amkarze Perm. 

32-letni pomocnik był wolnym 
zawodnikiem odkąd rozstał się z 
rosyjskim Amkarem Perm, który ze 
względu na problemy finansowe nie 
został zgłoszony do rozgrywek ligo-
wych. Już w czerwcu Gol rozważał 
powrót do Polski, wtedy intereso-
wała się nim krakowska Wisła. Osta-
tecznie zawodnik trafił do stolicy 
Małopolski, ale będzie występował 
w barwach Cracovii. Pomocnik nie 
powinien mieć większych proble-
mów z dostosowaniem się do rytmu 
treningowego. Mimo iż od dłuższe-
go czasu pozostawał bez klubu, na 
treningi z zespołem rezerw pozwolił 
mu jego były pracodawca – war-
szawska Legia. Janusz Gol rozpo-
czął karierę, w barwach świdnickiej 
Sparty. Udane występy w barwach 
Polonii/Sparty Świdnica sprawiły, 
że piłkarz zapracował na transfer 
do klubu z wyższej klasy rozgryw-
kowej. Do Ekstraklasy trafił w 2008 
roku, kiedy sięgnął po niego GKS 
Bełchatów. Dobra gra w Ekstrakla-
sie sprawiła, że następnie przeniósł 
się do Legii, z którą w 2013 roku 
sięgnął po Mistrzostwo Polski. Przy 
Łazienkowskiej wywalczył również 
trzy Puchary Polski. W 2013 roku tra-
fił do Amkara, gdzie w ciągu pięciu 
lat rozegrał 139 spotkań i zanotował 
po 11 bramek i asyst.

Daniel Gębala

Świdnica kocha Streetball! 

Rywalizacja toczyła się w kategoriach 
wiekowych 2004-2006 oraz 2007–2009. 
Zawodnicy, którym spodoba się zaba-
wa 3×3 mają możliwość zapisania się 
do szkółki koszykarskiej prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Basket Świdnica. 
Ostatecznie w kategorii dzieci najlepsza 
okazała się ekipa Atomówki Ślęza Wro-
cław, a wśród młodzików triumfował MKS 
Szczawno Zdrój.

Daniel Gębala
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Zakończenie wakacyjnej szkółki te-
nisa ziemnego odbyło się na raty. Lekki 
deszcz na formalnie ostatnich zajęciach 
w czwartek 30 sierpnia przestraszył nie-
których rodziców i na trening przyszło 
tylko kilkoro dzieci. Część kolejnych zja-
wiła się dzień później. Przez cały sierpień 
ze szkółki skorzystało blisko 30-ro dzieci 
w wieku od pięciu do czternastu lat. 

Trenerzy, Marta Antonowicz i Łukasz 
Zięta, prowadzący organizowaną przez 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
szkółkę wdrażali uczniów w arkana tej nie-
łatwej dyscypliny sportu. Z doświadczenia 
wiemy, że po takich zajęciach część dzieci 
złapie bakcyla i zacznie systematycznie 
trenować grę w tenisa. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy szkółki otrzymali pa-
miątkowe certyfikaty ukończenia kursu i 
słodkiego batona. Należy trzymać kciuki, 
może z tych grup wyrośnie kolejna Ra-
dwańska lub Janowicz. 

Oprac.

karzy z naszego miasta. Dla Coco Jumbo 
to piąty z rzędu wygrany turniej w Świd-
nicy! Poza turniejem głównym odbył się 
także konkurs rzutów za trzy oraz konkurs 
wsadów w którym brylował niesamo-
wity Piotr Grabo Grabowski. Promocja 
i rozwój koszykówki nie miałyby sensu 
bez udziału najmłodszych zawodników. 
W tym roku dzięki wsparciu firmy Igner-
Home oraz osobistemu zaangażowaniu 
Michała Ignerskiego odbył się również 
w pełni profesjonalny turniej młodzików. 

ŚKPR szlifuje formę przed startem sezonu
Pierwszoligowa Siódemka Miedź 

Legnica oraz występujące w II lidze 
Dziewiątka Legnica i Śląsk Wrocław 
byli rywalami ŚKPR-u Świdnica w 
pierwszych grach kontrolnych przed 
nowym sezonem. Bilans tych gier był 
korzystny dla drużyny budowanej 
przez trenera Grzegorza Garbacza. 
Szare Wilki zanotowały dwa zwycię-
stwa.

Świdniczanie przygotowania do 
nowego sezonu rozpoczęli na począt-
ku sierpnia. Część zawodników wzięła 
udział w obozach sportowych w No-
wej Bystrzycy i Żaganiu, pozostali pra-
cowali na miejscu. Pierwszy test mecz 
rozegrano w piątek, 17 sierpnia, kolejne 
23 sierpnia i 28 sierpnia. W najbliższym 
czasie (sobota, 8 września) ŚKPR weź-
mie udział w towarzyskim turnieju w 

Podsumowanie letniej szkółki tenisa

Lesznie z udziałem czterech drużyn 
(Ostrovia, Real Astromal Leszno, Nielba 
Wągrowiec)

ŚKPR Świdnica – Siódemka Miedź Legnica 
24:34 (10:18)

Dziewiątka Legnica – ŚKPR Świdnica 
19:25 (10:12)

ŚKPR: Prus, Głośniak – Daszczenko 10, Chmiel 
5, Żubrowski 3, Wychowaniec 3, Makowiejew 
2, Cegłowski 2, Pęczar

ŚKPR Świdnica – Śląsk Wrocław 
31:21 (14:13)

ŚKPR: Głośniak, Jabłoński - Chmiel 7, Cegłow-
ski 5, Daszczenko 4, Makowiejew 4, Borowski 
4, Redko 3, Wychowaniec 2, Kozak 1, Pęczar 1, 
Żubrowski, Gregorczyk

ŚKPR Świdnica
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Lepiej późno niż wcale! Aż do 4. ko-
lejki przyszło poczekać na pierwsze w 
sezonie zwycięstwo piłkarzy Dabro Bau 
Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni 
Rafała Markowskiego w sobotę 1 wrze-
śnia wygrali na wyjeździe w małych 
derbach regionu z Bielawianką Biela-
wa 0:1. Bramkę na wagę zwycięstwa 
w końcówce spotkania zdobył Robert 
Myrta. 

Bielawianka Bielawa – Dabro Bau Polonia-
-Stal Świdnica 0:1 (0:0)

Dabro Bau Polonia-Stal: B. Kot, Kozachenko, 
Białas, Sowa, Ł. Kot, Białasik (75β Brzeziński), 
Szuba, Filipczak, Szczygieł (64β Traczykowski), 
Baumgarten (80β Jhon Lee Do Carmo), Lima 
(71β Myrta)
bramka: 0:1 – 88β Myrta

Pozostałe rezultaty 4. kolejki, 
IV liga dolnośląska (grupa wschodnia):

Nysa Kłodzko – Piast Nowa Ruda 4:2
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Piast Żerniki 2:1
Sokół Wielka Lipa – Polonia Trzebnica 1:2
Śląsk II Wrocław – Sokół Marcinkowice 2:1
MKP Wołów – Orzeł Prusice 2:4
GKS Mirków – Zjednoczeni Żarów 3:3
Górnik Wałbrzych – Unia Bardo 2:0
Terminarz 5. serii gier:
Dabro Bau Polonia-Stal Świdnica – Unia Bar-
do – sobota, 8 września, godz. 17.00
Zjednoczeni Żarów – Nysa Kłodzko
Orzeł Prusice – GKS Mirków
Sokół Marcinkowice – MKP Wołów
Górnik Wałbrzych – Śląsk II Wrocław
Polonia Trzebnica – Bielawianka Bielawa
Piast Żerniki – Sokół Wielka Lipa
Piast Nowa Ruda – Orzeł Ząbkowice Śląskie

Daniel Gębala

Za nami czwarta runda Mistrzostw 
Dolnego Śląska w Rajdach Samocho-
dowych 2. Rally Ireco Tarmac Masters, 
to eliminacja rozgrywana na terenie 
gminy Nowa Ruda. Próba, rozgrywana 
w dniach 25-26 sierpnia liczyła łącznie 
129 km z czego 35 km to odcinki spe-
cjalne na których ścigało się łącznie 
113 załóg. W rajdzie startowali broniący 
tytułu mistrzowskiego świdniczanie – 
Krzysztof i Daniel Trybus.

– Przed rajdem plan był jeden: zwycię-
stwo i odrabianie strat po awarii podczas 
ostatniej rundy. Od początku wiedzieli-
śmy, że nie będzie łatwo. Konkurencja 
bardzo silna, odcinki bardzo wymagające. 
Pierwszy odcinek wygraliśmy z przewagą 
zaledwie 0,6 sekundy nad dwoma zało-

gami, które osiągnęły ten sam czas. Na 
drugim OeSie mieliśmy małe ,,ratowanie’’ i 
dały znać o sobie nie do końca dobrze do-
brane opony, które na szybkich partiach 
zaczęły się przegrzewać. Mimo tych przy-
gód wygraliśmy i zwiększyliśmy przewagę 
do 4,5 sekundy. Na kolejnych próbach 
podkręciliśmy tempo i kolejne trzy odcinki 
padły naszym łupem. Do ostatniej próby 
w rajdzie wyruszyliśmy z przewagą 16,6 
sekundy, dzięki czasu mogliśmy pozwolić 
sobie na zachowawczą jazdę i dowiezie-
nie rewelacyjnego wyniku do mety. Dzięki 
zwycięstwu wskoczyliśmy na drugą pozy-
cję w klasyfikacji rocznej Tarmac Masters 
i odrabiamy punkty do obecnych liderów 
– relacjonuje Krzysztof Trybus.

Daniel Gębala

36 zespołów z Polski, Czech i Nie-
miec stanęło w szranki 7. Międzynaro-
dowego Turnieju Piłki Ręcznej Świdnica 
Cup. Zwycięzców poznaliśmy po trzech 
dniach zaciętej rywalizacji. Z dwoma 
pucharami opuścili Świdnicę szczy-
piorniści MTS-u Kwidzyn, którzy trium-
fowali w kategorii juniorów i juniorów 
młodszych. Wśród młodzików zwycię-
żył ŚKPR Świdnica, a wśród chłopców 
Olimp Grodków.

Turniej od 30 sierpnia do 2 września 
odbywał się w czterech halach w Świdni-
cy i Witoszowie. Młodzi szczypiorniści ro-
zegrali w sumie ponad 120 meczów. Były 
wielkie emocje, szalona radość zwycięz-

ców i smutek pokonanych. Co najważ-
niejsze wszyscy bawili się doskonale i 
zabrali do domów dobre wspomnienia 
i bagaż sportowych doświadczeń. W 
najmłodszej kategorii chłopców tak jak 
przed rokiem bezkonkurencyjny okazał 
się Olimp Grodków. Ekipa z Opolszczy-
zny wygrała komplet sześciu spotkań. 
Debiutująca w turnieju drużyna gospo-
darzy trenowana przez Tomasza Christa 
zameldowała się na szóstym miejscu. 
W turniej młodzików świetnie spisali się 
podopieczni Wiesława Iwanio. Młodzi 
świdniczanie okazali się „mało gościnni” 
i pokazali plecy całej stawce drużyn! W 
mocno obsadzonych zawodach junio-

Świdniczanie walczą 
o kolejne mistrzostwo!

Przełamanie piłkarzy!

Za nami siódma edycja Świdnica Cup

rów młodszych zwyciężył MTS Kwidzyn. 
Grający młodszym rocznikiem ŚKPR 
(trener Patryk Dębowczyk) był dziesiąty. 
W turnieju juniorów najbardziej okazały 
puchar wywalczył MTS Kwidzyn, który w 
decydującym boju pokonał 27:25 ŚKPR 
I Świdnica (trener Krzysztof Terebun). 
Co ciekawe, sytuacja w grupie finałowej 
ułożyła się w ten sposób, że zwycięstwo 
w ostatnim meczu dawałaby świdnicza-
nom pierwsze miejsca, a porażka pe-
chowo zepchnęła ich na czwartą loka-
tę. Szóste miejsce przypadło młodszej 
rocznikiem ekipie ŚKPR-u II (trener Pa-
tryk Dębowczyk). W głównej ceremonii 
zakończenia turnieju (zawody juniorów) 

brali udział między innymi: prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, jej 
zastępca Szymon Chojnowski, honoro-
wy i urzędujący prezes ŚKPR-u Świdni-
ca Jan Masłowski, wiceprezes ŚKPR-u 
Arkadij Makowiejew, kierownik Referatu 
Sportu UM Świdnica Radosław Werner, 
prezes zarządu firmy EPEKOKS Roman 
Etel i sędzia główny zawodów Mieczy-
sław Kubik. Głównym organizatorem 
turnieju jest Świdnicki Klub Piłki Ręcznej. 
Partnerami turnieju są: Urząd Miejski w 
Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji, SP 1 i SP 105 w Świdnicy.
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