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Od jedenastu lat działają 
prężnie, rozwijając się 
na niemal wszystkich 
szczeblach życia 
społecznego. Po raz 
jedenasty Uniwersytet 
III Wieku w Świdnicy 
zainaugurował kolejny rok 
akademicki. 

Park Sikorskiego to kolejny teren zielony w Świdnicy, który został poddany gruntownej rewitalizacji. Na obszarze ponad 8 
hektarów nasadzono nową roślinność, pojawiło się ponad 100 drzew i prawie 5 tysięcy krzewów. Prawdziwym hitem tego 
miejsca jest bez wątpienia jednak, pierwszy w historii naszego miasta psi park! W niedzielę 14, października dokonano sym-
bolicznego otwarcia parku.

Park Sikorskiego 
oficjalnie otwarty!
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Rozmawiali nad rozwojem turystyki

str. 8

Prawie 400 uczestników 
wzięło udział w konferencji 
Kongresu Turystyki Polskiej 
„Jak złowić turystę w 
sieć? Sieciowe produkty 
turystyczne w czasach 
experience economy”. 
Wspólnie szukano dróg 
rozwoju dla branży 
turystycznej. 
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Świdnica

Przedstawiciele wszyst-
kich gmin powiatu świdnic-
kiego podczas uroczystej 
sesji, która odbyła się 5 paź-
dziernika, podpisali Dekla-
rację Świdnicką.

Uroczysta sesja samorządów odbyła 
się w sali widowiskowej I Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy. Otworzył ją 
występ zespołu Mazowsze.

Oprócz przedstawicieli wszystkich 
gmin wzięli w niej udział także zaproszeni 
goście: starosta powiatu kartuskiego Ja-
nina Kwiecień, starosta powiatu tatrzań-
skiego Edward Tybor, radna powiatu 
tatrzańskiego Krystyna Gaśnica-Waw-
rytko, Ida Jenkova – burmistrz Polic nad 
Metuji, przedstawiciele powiatu Berg-
strasse, Iwona Krawczyk – wicemarsza-
łek województwa dolnośląskiego, przed-
stawiciele organizacji, stowarzyszeń. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Świdnicy Jan Dzięcielski odczytał treść 
Deklaracji Świdnickiej. Następnie przed-
stawiciele poszczególnych samorządów 
odczytali uchwały rad o podpisaniu de-
klaracji. 

- Na mapę Polski powróciła państwo-
wość, której nie byli w stanie zdeptać ani 
skruszyć zaborcy. Cieszę się, że upamięt-
niając najważniejszy jubileusz Rzeczpo-
spolitej Polskiej spotykamy się w gronie 
wszystkich samorządów powiatu świdnic-

kiego. Historia jest rejestrem zdarzeń, któ-
re mają służyć wyciąganiu wniosków. Na-
uka nie poszła w las, pokolenia Polaków 
zadbały o współczesną pozycję Polski na 
arenie międzynarodowej – mówił starosta 
świdnicki  Piotr Fedorowicz.

Podczas sesji Iwona Krawczyk, 
wicemarszałek województwa dolno-
śląskiego, wręczyła medale dla zasłu-
żonych na rzecz województwa dolno-
śląskiego. Otrzymali je: Jolanta Kumor 
– nauczycielka wychowania fizycznego, 
pierwsza trenerka Pawła Fajdka; Paweł 
Fajdek; Zygmunt Worsa – wicestarosta 
świdnicki,  prezes Dolnośląskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki.

Deklaracja świdnicka podpisana

Rondo u zbiegu ulic Pionierów i 
Sprzymierzeńców otrzymało nazwę 
Ronda 100-lecia Niepodległości Pol-
ski.

Uroczystość nadania imienia ron-
du oraz odsłonięcia pamiątkowego 

obelisku odbyła się 5 października 
przed godz. 12.00. – Tym gestem Świd-
nica rozpoczyna świętowanie 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę – mówiła prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska.

Rondo Pionierów-Sprzymierzeńców z nową nazwą
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Samorząd powiatowy za szczegól-
ne zasługi na rzecz powiatu przyznaje 
orły powiatu. Podczas sesji statuetkę 
starosta Piotr Fedorowicz, wicestarosta 
Zygmunt Worsa, przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Sołtys wręczyli wójt 
gminy Świdnica Teresie Mazurek. - Po 
raz pierwszy tę nagrodę udało się utrzy-
mać w tajemnicy. To dla mnie zaszczyt i 
honor. Mam nadzieję, że będzie jedną z 
ważniejszych moich nagród – dziękowała 
wójt Teresa Mazurek. 

Sesja była także okazją do wręczenia 
tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnica”. 

Otrzymała go Ida Jenkova – burmistrz 
partnerskich Polic nad Metują. Odznacze-
nia wręczyli prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska oraz Jan Dzięcielski, 
przewodniczący Rady Miejskiej. – Dzię-
kuję za te 20 lat, które mogłam wspólnie 
ze Świdnicą spędzić. Czas, płynie, coś się 
zaczyna, coś kończy. Odchodzę i jestem 
szczęśliwa, bo nie były to zmarnowane 
lata. Jestem bardzo wzruszona tą nagro-
dą, dziękuję – mówiła Ida Jenkova. 

Na zakończenie sesji zaprezentowa-
li się świdniccy tancerze Anna i Tomasz 
Wojasowie. 
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W wyniku pozytywnej oceny miasto 
Świdnica uzyskało dofinansowanie w 
kwocie 3  258 847 zł na dwa projekty 
złożone do Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, na remont i odnowę części 
wspólnych domów wielorodzinnych 
mieszkaniowych.

Rewitalizacja obejmie 11 budynków 
komunalnych przy ulicy Przechodniej, 
Gdyńskiej, Teatralnej, Spółdzielczej, 
1-Maja, Żeromskiego, Kotlarskiej i będzie 
dotyczyła remontów dachów i elewacji, 
włącznie z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej.

Kolejne unijne pieniądze 
na rewitalizację kamienic w Świdnicy

- Rewitalizacja w Świdnicy w ostatnich 
latach bardzo mocno postępuje, zarówno 
dzięki miejskim dotacjom dla kamienic, jak 
i unijnym środkom. Przypomnę, że realizu-
jemy już dwa duże projekty z dofinanso-
waniem ze środków europejskich - chodzi 
tu o budynek Rynek 39-40 i cztery zabyt-
kowe fontanny. To oczywiście nie koniec w 
dziedzinie rewitalizacji, bo plany są bardzo 
ambitne i dalekosiężne. Remonty te wpły-
wają na  znaczną poprawę stanu technicz-
nego obiektów, jak również poprawę walo-
rów estetycznych otoczenia – dodaje za-
stępca prezydenta, Szymon Chojnowski. 

Ul. Spółdzielcza

Ul. Przechodnia

Pierwsze zadanie obejmuje wyko-
nanie remontu komunalnych budynków 
wielorodzinnych usytuowanych przy ul. 
Gdyńskiej 3-3A; ul. 1- Maja 3; ul. Stefana 
Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; 
ul. Kotlarskiej 5A. Łączny koszt zadania 
to 2  245 325 zł, w tym dofinansowanie 
1 836 198 zł.

Druga inwestycja to rewitalizacja 
wielorodzinnych domów mieszkalnych 
przy ul. Przechodniej 3, 5, 6, 8, 10 oraz ul. 
Teatralnej 25. Łączny koszt zadania wy-
niesie 1 954 998 zł, w tym dofinansowa-
nie 1 422 648 zł.

Ul. Teatralna
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Szatę roślinną Parku Sikorskiego 
stanowią przede wszystkim rośliny ro-
dzime (przeważającym gatunkiem są 
lipy drobnolistne oraz dęby szypułko-
we), występują pojedyncze nasadzenia 
gatunków obcych. Na terenie parku 
brakowało natomiast warstwy zieleni 
niskiej – utrwalonych w historycznych 
materiałach ikonograficznych żywopło-

Park Sikorskiego 
oficjalnie otwarty!

Park Sikorskiego to kolejny teren zielony w Świdnicy, który został poddany gruntownej 
rewitalizacji. Na obszarze ponad 8 hektarów nasadzono nową roślinność, pojawiło się po-
nad 100 drzew i prawie 5 tysięcy krzewów. Prawdziwym hitem tego miejsca jest bez wąt-
pienia, pierwszy w historii naszego miasta psi park! W niedzielę, 14 października dokonano 
symbolicznego otwarcia parku.

tów grabowych, grup różaneczników 
czy też hortensji. Całkowicie odnowiona 
warstwa zieleni niskiej sprawiła, że po-
wstały bogate, wielopiętrowe i wielo-
gatunkowe założenia zieleni, tworzące 
dogodne warunki dla rodzimych pta-
ków, owadów i drobnych ssaków. Wpro-
wadzone zostały gatunki rodzime takie 
jak berberys pospolity, dereń świdwa 

czy kalina koralowa. Dodatkowo, dereń 
świdwa związany jest etymologicznie 
z nazwą miasta Świdnica, co zostanie 
podkreślone w ramach ścieżki eduka-
cyjnej.

– Ten projekt już od dawna chodził 
nam po głowie, ale szukaliśmy pieniędzy. 
Pomysł udało się jednak zrealizować. In-
westycja została dofinansowana z fun-

duszy unijnych, z programu operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki 
temu mamy odnowiony kolejny tak duży 
i ważny fragment zieleni w Świdnicy. 
Mam nadzieję, że będziecie państwo tu 
przychodzić i wypoczywać, siadać na 
nowych ławkach, a dzieci będą się ba-
wiły na placu zabaw. Absolutnym hitem 
tego miejsca jest pierwszy w Świdni-
cy park dla psów – mówiła prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. – 
Chciałbym oficjalnie podziękować pani 
prezydent za troskę o tereny zielone w 
Świdnicy. Mamy teraz piękny park przy 
ul. Sikorskiego. Sam mieszkam nieda-
leko i chciałbym podziękować również 
wszystkim sąsiadom, którzy mnie mobi-
lizowali do działania. Dbajmy o ten park. 
Zarówno ci co biegają, wyprowadzają 
swoje czworonogi, jeżdżą na rowerze i 
spacerują. To miejsce jest przepiękne! – 
dodaje przewodniczący Rady Miejskiej 
w Świdnicy Jan Dzięcielski.

Teren zyskał kilka ciekawych atrak-
cji. To między innymi psi park – miejsce 
do zabaw z psami, z urządzeniami zaba-
wowymi typu wyniesienia, wały ziem-
ne, tunele, przeszkody. Całość została 
wygrodzona i osłonięta nasadzeniami 
krzewów. Pojawiło się tam również no-
woczesne oświetlenie. Teren dawnego 
amfiteatru został uporządkowany. Po-
wstała tu górka saneczkowa. Zlikwido-
wane zostały betonowe elementy, a w 
ich miejsce pojawi się trawnik. Dawny 
układ ścieżek został uporządkowany i 
wzbogacony o nowe łączniki. Całość 
parku uzyskała nowe oświetlenie oraz 
kamery przemysłowe, co pozytywnie 
wpłynie na obraz tego miejsca wśród 
mieszkańców i ograniczy występowa-
nie zjawisk niepożądanych społecznie.
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Sesja została zorganizowana przez 
Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnic-
kiej w ramach obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Wzięli w niej udział uczniowie świdnic-
kich szkół średnich.

Na powitanie zaprezentował się 
chór wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 

8 w Świdnicy. Uroczystego otwarcia sesji 
dokonała prezydent Beata Moskal-Sła-
niewska. - Kiedy na początku tego roku 
zaprosiliśmy różne osoby do włączenia się 
w obchody 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, towarzystwo jako 
pierwsze zgłosiło się z pełnym pakietem 
pomysłów. Dziękuję, że zawsze na was 

można liczyć, ale chciałam dzisiaj powie-
dzieć dwa zdania do młodzieży. Odłóżcie 
na bok na chwilę podręcznik do historii i 
włączcie wyobraźnię. Spróbujcie prze-
nieść się w czasie do 1795 roku. Potraficie 
sobie wyobrazić, że nie ma Polski? Potem 
jest rok 1914 i nasi dziadkowie stają do 
trzech różnych armii, często walcząc prze-
ciwko sobie. I w tym wszystkim udaje się 
zjednoczyć i zawalczyć o niepodległość. 
Niech ta sesja skłoni was do przemyśleń 
i poszukiwań. Poznawajcie historię wa-
szych dziadków, pradziadków – mówiła 
prezydent. 

Młodzieży historię Polski przedsta-
wili uczestnicy sesji – Adolf Juzwenko 
- polski historyk, od 1990 dyrektor Bi-
blioteki Ossolineum, następnie Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich we 

W środę, 17 października zamknięte 
zostało skrzyżowanie ulic Kraszowic-
kiej i Przyjaźni. Większość tras objazdo-
wych pozostaje taka sama, jednak uli-
ca Kraszowicka ma dojazd jedynie od 
ulicy Bystrzyckiej - w dwóch miejscach. 

Mieszkańcy północnej części ulicy 
Kraszowickiej i ulic: Poprzeczna, Chłop-
ska, Działkowa, Osiedle Słoneczne będą 
mają zapewniony dojazd od skrzyżowa-
nia ulic Bystrzyckiej i Kraszowickiej, przy 
przejeździe kolejowym. Natomiast do 
południowej części ulicy oraz do ulic: To-
rowej i Rzemieślniczej wyznaczony zo-
stał on od skrzyżowania w rejonie stacji 
kolejowej Świdnica Kraszowice. 

- Prosimy kierowców i pieszych o 
ostrożność i szczególną uwagę, ponieważ 
na linii   kolejowej nr 285 (przejazd Kra-
szowicka/Działkowa oraz Kraszowicka/
Torowa) prowadzony jest ruch kolejowy 
związany z zamknięciem linii kolejowej 
771, gdzie trwają prace przy budowie tu-

nelu. Z obsługi wyłączone zostały także 
przystanki autobusowe przy ul. Przyjaźni. 
Dla linii nr 30 (kierunek miasto) oraz linii 
50 i 52 zostanie wprowadzony przystanek 
zastępczy przy ul. Zielonej – informuje 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy Magdalena Dzwonkowska. 

Przypomnijmy, że koszt przebudo-
wy ul. Kraszowickiej w pierwszym etapie 
wyniesie około 6 milionów złotych z cze-
go blisko 50% zostanie zrefundowane w 
ramach Program Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. W ramach tych środków wy-
konana zostanie nowa konstrukcja drogi 
wraz z ciągiem pieszo rowerowym, miej-
sca postojowe w rejonie szkoły i „zatoki 
Kraszowice”. Powstaną 4 zatoki autobuso-
we z infrastrukturą, odwodnienie na całej 
długości jezdni oraz oświetlenie drogo-
we. Natomiast gestorzy sieci w swoim za-
kresie wykonają przebudowę sieci ener-
getycznej oraz budowę sieci gazowej.

Po śladach historii
Opowieść o Polsce przed rozbiorami i tej, która w 1918 

odzyskała niepodległość była przedmiotem sesji popular-
no-naukowej, jaka odbyła się we wtorek, 9 października w 
teatrze.

Wrocławiu, dr Stanisław Bogaczewicz 
z Oddziałowego Biura Edukacji Publicz-
nej IPN we Wrocławiu oraz mecenas 
Andrzej Pawlikowski. Moderatorem 
dyskusji była Małgorzata Gryń-Chlebic-
ka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Świdnicy.

- Cieszy mnie bardzo to zaproszenie, 
właśnie tu do Świdnicy. Tu zdawałem ma-
turę, tu chodziłem do liceum Kasprowicza, 
tu są moi nauczyciele. Z historią zawsze 
było bardzo trudno, ale gdybyśmy się za-
stanowili, jak wyglądała Polska w 1918 r 
w porównaniu do tej która upadła, musie-
libyśmy prześledzić cały ciąg wydarzeń i 
uwarunkowań historycznych. Rzeczpo-
spolita była jednym z najmocniejszych 
państw Europy, dzięki unii polsko-litew-
skiej. To była Rzeczpospolita wielonaro-
dowa. W 1918 r. powstała Polska, której 
odbudowa była bardzo trudna, ponieważ 
w XIX wieku coś się wydarzyło. Główne 
narody Polska, Litwa, Ukraina dojrzały 
wszystkie do własnego państwa – mówił 
Adolf Juzwenko. 
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Zmiana organizacji ruchu 
na ulicy Kraszowickiej
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Witamina D3
Większość z nas ma niedobór witaminy D3  

we krwi. Dzieje się tak dlatego, że z żywności 
dostarczamy jej zaledwie kilka procent. Aktywna 
witamina D reguluje syntezę serotoniny w mózgu 
oraz dopaminy. Przekłada się to na nasze zdrowie 
psychiczne oraz nastrój. Oficjalne rekomendacje 
zalecają spożywanie witaminy D3 w ilości 2000UI 
dziennie. Przy większym niedoborze wartość ta 
może wynosić 4000UI.

Selen
Jest niezbędnym mikroelementem w syntezie 

hormonów tarczycy, których prawidłowa ilość jest 
niezbędna w utrzymaniu dobrej kondycji psychicz-
nej. Selen ma także właściwości antyoksydacyjne. 
Znajdziesz go w ziarnach zbóż, pestkach dyni, orze-
chach, fasoli oraz w chudym mięsie i rybach. 

Antyoksydanty
Przemiany w organizmie człowieka sprawiają, 

że jesteśmy bardzo narażeni na działanie wolnych 
rodników, które przyspieszają degradację komó-
rek. Na ich działanie w szczególny sposób narażo-
na jest tkanka mózgowa. Antyoksydanty to związki 
zwalczające wolne rodniki. Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na:
◾ witaminę C: żurawina, grejpfrut, kiwi, pomarańcze, 
truskawki, brokuły, pomidory, papryka.
◾ witaminę E: margaryna, oleje roślinne, orzechy, 
ziarna zbóż.
◾ beta-karoten: żółte i pomarańczowe owoce i wa-
rzywa (morele, brzoskwinie, nektarynki, melon, mar-
chew, pomidory, dynia), zielone warzywa liściaste 
(szpinak, kalafior, brokuły, cykoria, kapusta, gor-
czyca, kasza gryczana, mniszek lekarski), szparagi, 
suszone owoce.

Tryptofan
Jest zawarty w jajach, rybach, żółtym serze, 

twarogu, mięsie. Jest niezbędny przy powstawaniu 
serotoniny, która wpływa na nasz nastrój. Długo-
trwały stres powoduje obniżenie poziomu seroto-
niny.

Magnez
W organizmie jego poziom obniża się wraz 

ze zwiększoną ilością stresu, nadmiernym piciem 

Dieta na jesienne smutki
Lato już za nami. Ustąpiło miejsca pięknej 

i słonecznej jesieni, a już niedługo przyjdzie 
biała zima. Jak sobie radzić z jesiennymi 

i zimowymi smutkami? 

kawy i alkoholu oraz wynikiem niedoborów pokar-
mowych.

Wpływa na poprawę wydolności fizycznej 
i psychicznej, łagodzi zmęczenie i rozdrażnienie, 
reguluje pobudliwość nerwowo-mięśniową i za-
burzenia snu.

Znajduje się w bananach, warzywach liścia-
stych, orzechach, pieczywie pełnoziarnistym, kaszy 
gruboziarnistej, migdałach, czekoladzie, mięsie.

Cynk i wapń
Są niezbędne do pracy komórek nerwo-

wych. Cynk odpowiada za przewodzenie bodźców 
pomiędzy komórkami nerwowymi. Jego źródłem 
są: chude mięso, ryby, jaja, pełne ziarna zbóż. Na-
tomiast wapń wpływa na pobudliwość nerwowo-
-mięśniową i zawarty jest w produktach mlecznych, 
sardynkach i szprotkach, migdałach, roślinach 
strączkowych.

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4

ŚWIDNICA

1200 żonkili posadzono na placu 
Grunwaldzkim w ramach ogólnopol-
skiej akcji “Pola Nadziei”.

„Pola Nadziei”, którego symbolem 
jest żonkil, to ogólnoświatowa kampania 
promująca ideę wolontariatu, wzmacnia-
jąca  uwrażliwienie  społeczeństwa oraz 
wspierająca bezinteresowną pomoc oso-

Żonkile w kolorze nadziei
bom terminalnie chorym. Odbywa się ona 
w dwóch etapach. Jesienią sadzi się ce-
bulki żonkili, a wiosną rozkwitają żółte pola.

W piątek 12 października o godz. 11.00 
na placu Grunwaldzkim wspólnie z Towa-
rzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
tysiące  sztuk cebulek posadziły władze 
miast z terenu powiatu świdnickiego, dar-
czyńcy, wolontariusze, uczniowie i przed-
szkolaki oraz inni zaproszeni goście.

Podczas akcji odbyła się publiczna 
zbiórka funduszy na wsparcie pacjentów 
Hospicjum. – Uroczystość zakończono 
umieszczeniem tabliczki pamiątkowej, 
aby ta idea na stałe wpisała się w tradycje 
naszego miasta i była żywym dowodem 
dla wszystkich, że jesteśmy sobie wzajem-
nie potrzebni – powiedziała Joanna Ga-
dzińska, prezes hospicjum w Świdnicy.
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11. Violetta Skibicka – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6

12. Monika Eszwowicz –  wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6

13. Dorota Żurman –  wicedyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6

14. Agnieszka Fila – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 8

15. Małgorzata Pielach – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 105

16. Małgorzata Komorowska – nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 105

17. Katarzyna Nowak – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 105

18. Małgorzata Kozakow  – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 315

19. Wioletta Ziobrowska – nauczycielka 
Młodzieżowego Domu Kultury

Galę wręczenia nagród uświetnił 
występ Krzysztofa Daukszewicza.

Nauczyciele z nagrodami
19 nauczycieli z placó-

wek oświatowych w Świd-
nicy zostało nagrodzonych 
z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Uroczysta gala 
odbyła się w poniedziałek 
15 października w Teatrze 
Miejskim w Świdnicy.

Wzorem lat ubiegłych oprócz kwia-
tów nauczycielki otrzymały także nagro-
dy pieniężne.
Nagrody otrzymali:
1. Małgorzata Stańczak – nauczycielka 

Przedszkola Miejskiego nr 1
2. Monika Śliwowska – nauczycielka 

Przedszkola Miejskiego nr 4
3. Katarzyna Skupień – dyrektor Przed-

szkola Miejskiego nr 14
4. Józefa Sadkiewicz – dyrektor Przed-

szkola Miejskiego nr 15
5. Anna Bobrowska – nauczycielka Miej-

skiego Przedszkola Integracyjnego 
nr 16

6. Anna Woźniak –  nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 1

7. Arkadiusz Oleksy – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 2

8. Beata Laskowska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4

9. Danuta Dębek – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4

10. Małgorzata Kędzierska – wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4
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Bank 
zmieniającego się 

świata

Organizatorem promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, 
REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@aktywnizbgzbnpp.pl. Informacje o promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”, w tym jej Regulamin, dostępne 
na stronie www.aktywnizbgzbnpp.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” obowiązuje od dnia 14.09.2018 r. do osiągnięcia liczby 
4 000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji). Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat, ale nie skończyły 26 lat na dzień 
31 października 2018 roku i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczem ani współposiadaczem rachunku 
oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Skorzystanie z nagrody wymaga zalogowania się przez Uczestnika 
na stronie www.pakietyoksystem.pl/aktywnizbgzbnpp z wykorzystaniem kodu przesłanego przez Organizatora na numer telefonu Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie 
promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” jest rachunkiem indywidualnym (nie wspólnym) z planem taryfowym Konto Optymalne albo Konto Maksymalne, prowadzonym na podstawie Umowy ramowej dla jednego 
posiadacza i jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). 
Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne oraz Konto Maksymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 
(opłata za połączenie według cennika operatora). 

Informacja o zasadach przetwarzania danych Uczestnika Promocji oraz zasadach składania reklamacji zawarta jest w regulaminie promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”.   

PROMOCJA KONTA OSOBISTEGO 
3 MIESIĄCE DARMOWEGO KORZYSTANIA
Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH (2 TRENINGI W TYGODNIU)

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

WARTO BYĆ W DOBREJ FORMIE!

Plakat Forma A3.indd   1 27/09/2018   08:00

aktualności

Studenci na 
piątkę z plusem 

Od jedenastu lat działają prężnie, rozwijając się na nie-
mal wszystkich szczeblach życia społecznego, udowadnia-
jąc przy tym, że „jesień życia” jest okresem pięknym i rado-
snym. I można z niej czerpać pełnymi garściami, zarażając 
innych pasją i uśmiechem. Po raz jedenasty Uniwersytet III 
Wieku w Świdnicy zainaugurował kolejny rok akademicki. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2018/2019 Uniwersytetu III Wieku odbyła się w te-
atrze w piątek 12 października. Wzięły w niej udział 
zaprzyjaźnione UTW z innych miast - Nowej Rudy, 
Bielawy i Dzierżoniowa. 

Kolejny rok rozpoczęło ponad 300 studentów 
w wieku powyżej 60. roku życia. Rozdano także le-
gitymacje tym, którzy dopiero teraz rozpoczynają 
swoją przygodę z Uniwersytetem. 

- Inauguracja roku jest szczególnym dniem, ale 
ta tegoroczna ma wyjątkowy wyraz. Jesteśmy rok po 
10-leciu. To też ostatni rok działania trzeciej kadencji 
UTW w Świdnicy – mówiła Krystyna Lasek, prezes 
UTW w Świdnicy. 

Podczas inauguracji nie zabrakło podsumowań 
okresu wakacyjnego, który był bardzo aktywny dla 
świdnickich seniorów. Szczególne owacje zebrała 
grupa „UTWORKI”, która po raz drugi z rzędu zdo-
była I miejsce podczas wrześniowych juwenaliów w 
Warszawie. 

W czasie uroczystości wręczono także tytuł 
przyjaciela Uniwersytetu III Wieku Tomaszowi Ku-
rzawie, prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego Świdnica, który wspomógł między 
innymi transport seniorów na warszawskie juwe-
nalia. – Jestem bardzo zaskoczony, to są te drob-
ne życzliwości, to barter wzajemnych życzliwości 
życzę wam, abyście zawsze mieli z tym barterem 
do czynienia – mówił Tomasz Kurzawa. 

Uniwersytet III Wieku w Świdnicy to bogata 
oferta zajęć dla seniorów – warsztaty komputero-
we, nauka języków obcych, zajęcia z psychologiem. 
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W tegorocznej konferencji wzię-
ło udział prawie 400 uczestników, dla 
których rozwój turystyki jest istotny. - 
Po raz kolejny udało się nam zaprosić 
do Świdnicy ekspertów turystycznych 
- przedstawicieli przedsiębiorstw, or-
ganizacji i stowarzyszeń turystycznych, 
fundacji,  firm świadczących usługi lub 
oferujących produkty dla sektora tury-
stycznego, a także prezydentów, burmi-

Jak wesprzeć rozwój turystyczny regionu?

Konferencja Kongresu Turystyki Polskiej 
po raz kolejny odbyła się w Świdnicy

W dniach 10-11 października odbyła się konferencja Kon-
gresu Turystyki Polskiej „Jak złowić turystę w sieć? Siecio-
we produkty turystyczne w czasach experience economy”, 
która organizowana jest przez miasto Świdnicę, Lokalną 
Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, 
Dolnośląską Izbę Turystyki oraz Fundację Symbioza.

strzów i wójtów. W tak szerokim gronie 
prowadzimy dyskusję nad rozwojem i 
promocją turystyki w Polsce – mówiła 
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Do Świdnicy przyjechali znakomi-
ci eksperci związani z turystyką, m.in. 
Magdalena Kachniewska - doktor 
habilitowana, profesor Szkoły Głównej 
Handlowej, Armin Mikos von Rohr-
scheidt - doktor habilitowany, profesor 

Konferencja była okazją do nagrodzenia 
gmin, instytucji i firm szczególnie zaangażo-

wanych w rozwój turystyki. 

Przyjazna Gmina to ogólnopolski program, który 
redakcja Forum Biznesu po raz dziesiąty skierowała 
do polskich miast i gmin. Celem konkursu jest wyło-
nienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja 
i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych 
projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, 
ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i histo-
ryczno-kulturowym. 

Poprzez ten program prezentowane są sukce-
sy polskich miast i gmin, wiele uwagi poświęcone 
jest roli samorządów w kontekście euroregionalnego 
funkcjonowania, nowoczesnych rozwiązań, jakie gmi-
ny wprowadziły, by podnieść poziom życia mieszkań-
ców i atrakcyjność inwestycyjną, gwarantującą wzrost 
gospodarczy. Promowanie polskich miast i gmin jest 
elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji 
konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, 
jak i międzynarodowym. Program „Przyjazna Gmina” 
nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w 
gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obsza-
rów współpracy.

W kategorii gmina miejska o charakterze 
wielobranżowym od 50 do 100 tys. mieszkań-

ców tytuł Przyjazna Gmina 2018 otrzymało 
Miasto Świdnica.

Nagrodę przyznano za szereg inwestycji i prac, re-
alizowanych na przestrzeni minionych 4 lat, dzięki 
którym miasto staje się piękniejsze i przyjaźniejsze 
zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających je 
turystów. Rewitalizacja Starówki z renowacją kamie-
nic i elemetnów małej architektury, skuteczne wdra-
żanie ustawy krajobrazowej, dzieki której miasto sta-
je coraz bardziej estetyczne, szereg dziłań z zakresu 
turystki, sportu i rekreacji, wzbogacającej ofertę 

Świdniy w zakresie zafospodarowania czasu wolne-
go – budowa ścieżek rowerowych, zmodernizowana 
hala sportowa, stadion miejski, czy rewitalizacja Par-
ku Centralnego i Parku Sikorskiego oraz inwestycje 
w nowoczesny i ekologiczny tabor komunikacji miej-
skiej. To także szereg akcji rekreacyjno-edukacyj-
nych, jak np. Świdnica na rowery (w tym roku 1500 
uczestników), edukacja regionalnej o księciu Bolku, 
czy przystąpienie do programów Smart city oraz od-
smogowywania miasta.

Wśród nagrodzonych znalazły się także świdnickie 
firmy i instytucje:

◾ Złotą Odznakę Izby Turystyki przyznano dla Gminy 
Miasto Świdnica, 

◾ Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 
uhonorowano instytucje i ludzi za ich działalność tury-
styczną oraz wkład i wzorową pracę na rzecz rozwoju 
turystyki Dolnego Śląska. Wyróżnieni z naszego miasta 
to: Biuro Podróży Beata Olipra i Lokalna Organizacja 
Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.

◾ Nagrodę za propagowanie historii Świdnicy przyzna-
no dla Świdnickiego Bractwa Rycerskiego  
Za propagowanie po całej Polsce historii Świdnicy w 
najwierniejszej jej postaci, „zarażanie” ideą powrotów 
do przeszłości rodzin z dziećmi, które coraz liczniej 
włączają się w struktury bractwa i biorą udział w przy-
gotowywanych przez nie rekonstrukcjach i pogadan-
kach oraz za organizację wakacyjnego Średniowiecz-
nego Towarzyskiego Turnieju na Zamku Grodziec, któ-
ry jako olbrzymie widowisko historyczno-turystyczne 
wpisał się już w lokalną tradycję i stał się produktem 
turystycznym  tego obszaru. Stowarzyszenie Świdnic-
kie Bractwo Rycerskie powstało w 2013 roku skupiając 
w swoich szeregach osoby ze Świdnicy i okolicznych 
miejscowości. Tworzą je pasjonaci historii chcący jak 
najwierniej odtworzyć czasy średniowiecznej Świd-
nicy w czasie jej największego rozkwitu. Członkowie 
bractwa odtwarzają różne warstwy społeczne śre-
dniowiecznego Śląska oraz rzemiosła dawne.

Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, doktor 
inżynier Iwona Batyk, doktor Elżbieta 
Wąsowicz – Zaborek, doktor Jerzy Ra-

ciborski, Violetta Hamerska, Rajmund 
Papiernik, Adam Karpiński oraz Adam 
Stanach.
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3 października w klubie Bolko odbył 
się organizowany przez Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Świdnicy konkurs „Kocham 
cię, moja Polsko”. Wszystko w ramach 
projektu finansowanego z Ministerstwa 
Edukacji o nazwie „Z miłości do Niepod-
ległej”. 

Z historią Polski za pan brat

Do rywalizacji przystąpili przedsta-
wiciele 9 szkół ze Świdnicy: SP nr 2, SP 
nr 8, SP nr 6, SP nr 105, SP nr 1, SP nr 4, 
SP nr 315, Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa „Bliżej dziecka” oraz Społeczna 
Szkoła Podstawowa. 

Jaka waluta obowiązywała w Polsce między pierwszą 
a drugą wojną światową? Jak miał na imię zwierzchnik sił 
zbrojnych? Między innymi na takie pytania odpowiadali 
uczestnicy świdnickich szkół podstawowych podczas kon-
kursu „Kocham cię, moja Polsko”. Uczniowie udowodnili, że 
historia Polski nie ma dla nich tajemnic.

Zespoły zmierzyły się z pięcioma  
głównymi zadaniami oraz z dodatkowy-
mi. Na początku odbył się test wiedzy o 
niepodległości Polski, złożony z piętna-
stu pytań, m.in. o obowiązującej w Pol-
sce walucie między pierwszą a drugą 
wojną światową. Drugą konkurencją były 
„Szalone literki”. Zadanie polegało na 
ułożeniu odpowiedzi na pytanie zadane 
przez prowadzącego. Każdy uczestnik 
otrzymywał styropianową literkę do ręki, 
uczniowie mieli za zadanie tak się usta-
wić, żeby poszczególne litery utworzyły 
odpowiedź. Prowadzącymi konkurs byli 
Marta Gasek oraz Leszek Kościołek – 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Świdnicy. 

Po zaciętej rywalizacji jury w skła-
dzie: Alicja Matysik – dyrektor SP 2, 
Adriana Krzyżaniak - nauczyciel an-

gielskiego oraz doradca zawodowy w 
Szkole Podstawowej nr 2, Marzena Zię-
ba - nauczyciel historii w Szkole Pod-
stawowej nr 8 oraz Tadeusz Niedzielski 
- dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy zdecydowało, 
że najlepszą drużyną w konkursie była 
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 
105 w Świdnicy.  Drugie miejsce zajęli 
gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa 
nr 2. Trzecie miejsce zajęła Społeczna 
Szkoła Podstawowa w Świdnicy. Nagro-
dą za pierwsze trzy miejsca były gry o 
tematyce historycznej oraz o Polsce, 
m.in.: „Kocham Cię Polsko”, „ale Histo-
ria!” i „Historia Polski”. Pozostali uczest-
nicy otrzymali grę planszową o nazwie 
„Polska’’ i inne upominki.

Jan Krzyżaniak, 
Szkoła Podstawowa nr 2
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Obszar objęty rewitalizacją: 8,15 ha

Zakres prac:
 r gospodarka drzewostanem oraz wykonanie zieleni niskiej
 r remont i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych
 r budowa oświetlenia wysokiego i niskiego
 r wykonanie psiego parku – miejsca do zabaw z psami
 r montaż obiektów małej architektury
 r (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody)

Całkowita wartość inwestycji: 4 311 665,48 zł
Wartość dofinansowania z UE: 2 429 382,65 zł

REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI W ŚWIDNICY
Zadanie nr 2: Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – etap I

www.mapadotacji.gov.pl
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,,Bardzo pozytywny projekt unijny we ,,Frajdzie”

W Niepublicznym Przedszkolu ,,Frajda” realizowany jest projekt ,,POZYTYWKA – pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” 
- projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej przedszkola.

Założenia projektu:
– uruchomienie i funkcjonowanie jednej 

grupy integracyjnej, z 17 nowymi miejscami, 
dostosowanymi do potrzeb dzieci w wieku 
3-6 lat, również z niepełnosprawnościami;

– wyposażenie jednej grupy przedszkolnej 
(pomoce, zabawki, meble) i szatni;

– wyposażenie gabinetu do terapii i 
wczesnego wspomagania rozwoju;

– wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt 
TIK (m.in. tablety dla dzieci, laptopy, tablica 
interaktywna, magiczna ściana edukacyjna, 

programy multimedialne do prowadzenia 
zajęć grupowych i specjalistycznych);

– rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe 
zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla 
nowopowstałej grupy  oraz dla dzieci 
dotychczas uczęszczających do przedszkola;

– doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli, 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Czas trwania projektu: do 29.02.2020r.
Wartość projektu: 829 230 zł
Kwota dofinansowania: 704 590zł

Dzięki projektowi ,,POZYTYWKA – pozy-
tywne zmiany w edukacji przedszkolnej” - dofi-
nansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego przedszkolaki z Frajdy mogą korzystać 
z mnóstwa dodatkowych zajęć edukacyjnych 
takich jak: zumba, dogoterapia, programowanie, 
teatrzyki edukacyjne, zajęcia terenowe w Kraszo-
wickiej Zagrodzie. 

Celem zajęć trenowych w Kraszowickiej Za-
grodzie jest zapoznanie dzieci z dawniej wykony-
wanymi zawodami, takimi jak m.in. garncarstwo, 
piekarstwo, kowalstwo, młynarstwo. Poprzez sa-
modzielne wykucie podkowy, upieczenie chleba 
czy nakarmienie zwierząt w gospodarstwie dzie-
ci będą mogły uświadomić sobie znaczenie pra-
cy ludzi, nauczyć się szacunku wobec wszyst-
kich osób bez względu na wykonywany zawód. 

Cykl edukacyjnych teatrzyków tematycz-
nych pozwoli rozwijać u dzieci kompetencje 
społeczno-emocjonalne. Razem z bohaterami 
ulubionych bajek przedszkolaki będą uczyć się 
m.in. szacunku i tolerancji do innych przekonań, 

akceptacji i odpowiedzialności w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, zasad bezpieczeń-
stwa w kontaktach z osobami nieznajomymi.

Kontakt z czworonogiem podczas zajęć z 
dogoterapii zachęca dzieci do podejmowania 
aktywności, otwierania się na innych oraz za-
chęca do łamania barier, chociażby tych zwią-
zanych z nieśmiałością. 

Coraz częściej programowanie określane  
jest  mianem „języka przyszłości” dlatego wśród 
zajęć dodatkowych  nie mogło zabraknąć zajęć 
z poznawania nowych technologii i odkrywania 
ich możliwości. 

Niewątpliwie projekt  ,,POZYTYWKA – po-
zytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” to 
wielki rozwój placówki i ogromne korzyści dla 
całej społeczności przedszkola.
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codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl

Obszar objęty rewitalizacją 12,203 ha

Zakres prac:
 r przebudowa ciągów pieszych i rowerowych
 r montaż obiektów małej architektury  

(ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody)
 r budowa oświetlenia wysokiego i niskiego
 r gospodarka drzewostanem oraz nasadzenia zieleni niskiej

Całkowita wartość inwestycji: 10 589 985,12 zł
Wartość dofinansowania z UE: 5 891 466,81 zł

REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI W ŚWIDNICY
zadanie nr 1: Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy – etap I

www.mapadotacji.gov.pl

re
kl

am
a



1119.10-1.11.2018 r.   | Świdnica

promocja

Więźba dachowa przygotowywa-
na jest tradycyjnie na placu budowy, 
po przywiezieniu odpowiedniej jakości 
drewna z tartaku. Jej wykonanie zajmuje 
sporo czasu i kosztuje jeszcze więcej wy-
siłku. Inwestorzy, którym zależy na czasie, 
coraz przychylniejszym okiem spogląda-
ją w kierunku prefabrykowanych więźb 
dachowych, które składają się z mniej-
szych fragmentów, tzw. wiązarów krato-
wych (kratownicowych).   Wiązary trafiają 
na miejsce budowy gotowe do montażu, 
przez co skraca się okres potrzebny do 
oddania nieruchomości do użytku. Tego 
typu rozwiązania w wielu zachodnich kra-
jach, zwłaszcza w Skandynawii, wyparły 
inne sposoby przygotowywania więźby 
dachowej. Takie rozwiązania oferuje tak-
że firma Wiązar Polska w Jaworzynie Ślą-
skiej. - Jesteśmy rodzinną firmą, o ugrun-
towanej pozycji na rynku i wieloletnim 
doświadczeniu. Naszymi atutami są wie-
dza, wieloletnie doświadczenie, a przede 
wszystkim zaangażowanie w każdy powie-
rzony nam projekt. Zajmujemy się dostar-
czaniem prefabrykowanych konstrukcji 
dachowych dla budynków mieszkalnych, 
rolniczych i przemysłowych. Nasze wiązary 
powstają z klasyfikowanego drewna C-24, 

o stopniu wilgotności 18%. Usługę monta-
żu konstrukcji wykonujemy kompleksowo, 
co daje gwarancję solidnie i sprawnie za-
montowanych elementów. Każda inwesty-
cja jest traktowana indywidualnie, dlatego 
niezbędna jest rozmowa z klientem w celu 
określenia parametrów zamówienia. Przy-
gotowujemy projekt wraz z wyceną, aby 
przed podjęciem ostatecznej decyzji klient 
miał wgląd w działania na potrzeby swojej 
budowy. Na nasze produkty oraz montaż 
konstrukcji dajemy gwarancję – mówi Hu-
bert Wychowanek, współwłaściciel Wią-
zar Polska.

Elementy więźby powstają w nowo-
czesnym parku maszynowym

Cały proces produkcji i prefabry-
kacji odbywa się w nowoczesnej hali 

Dach szybko i tanio? 
Oczywiście! 

Budowa domów z prefabrykatów na stałe weszła już do 
kanonu usług budowlanych i cieszy się uznaniem klientów. 
Najnowsze technologie idą krok dalej – teraz także dach 
można zamówić w gotowych elementach. Co więcej, jest to 
rozwiązanie szybsze i tańsze od klasycznie stawianej więź-
by dachowej. 

produkcyjnej. Dzięki temu wiązary da-
chowe są precyzyjniej wykonane od 
tradycyjnej więźby, która jest zawsze 
składana na placu budowy. Inżyniero-
wie, korzystając z programu kompu-
terowego, dokonują przeliczeń dachu 
i wszystkie informacje na temat po-
szczególnych elementów przekazują 
bezpośrednio do piły, która dokonu-
je precyzyjnych cięć. - Elementy, któ-
re otrzymujemy, umieszczamy na stole 
montażowym. Ułożenie wyciętych ele-
mentów wyznacza rzutnik laserowy, któ-
ry również wskazuje położenie płytek kol-
czastych. Następnie płytki zostają wpra-
sowane w drewno, a cały wiązar tworzy 
solidny element poddany oczywiście te-
stom wytrzymałościowym. Gotowe wią-
zary przewozimy na plac budowy wła-
snym transportem i za pomocą naszego 
dźwigu układamy je na wieńcu budynku 
lub murłacie. Zapewniamy wszystkie 
okucia ciesielskie. Wiązary zakotwicza-
my przy pomocy kątowników do elemen-
tu nośnego budynku. Po zamontowaniu 
wszystkich wiązarów całość jest stężona, 
zapobiega to przewróceniu się całej kon-
strukcji. Posiadamy doświadczone ekipy 
montażowe, które w sprawny sposób wy-
konują składanie konstrukcji – tłumaczy 
Hubert Wychowanek. 

Dlaczego wiązary?
Wiązary z powodzeniem można sto-

sować w budowlach o różnorakim prze-
znaczeniu. Jest to rozwiązanie tańsze i 
szybsze do zrealizowania w porównaniu 
do tradycyjnej więźby dachowej. Po-
zwala odciążyć fundamenty oraz zre-
dukować ilość ścian nośnych budynku. 
Eliminacja podpór pozwala natomiast 
swobodniej zaprojektować wewnętrzną 
przestrzeń. - Dzięki geometrii wiązara, 
uzyskujemy od razu konstrukcję stropu 
ostatniej kondygnacji. Oznacza to brak 
konieczności wykonania stropu żelbeto-
wego. Wiązary dachowe pozwalają na 
wykorzystanie przestrzeni jako pomiesz-
czenie użytkowe lub strych. Wykorzysta-
ne suche drewno w wiązarach, pozwala 
zamontować płyty gipsowo-kartonowe 
bezpośrednio do pasa dolnego – dodaje 
Hubert Wychowanek.
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4. Świdnicki Festiwal 
Filmowy SPEKTRUM

Jacek Braciak, Wojciech Mecwaldowski i Michał Koterski - to nazwiska gości, którzy odwie-
dzą Festiwal SPEKTRUM. Wiemy już także, jakie filmy zobaczymy w programie wydarzenia.

BILETY
KARNETY
w sprzedaży od 16 października
CENA: 75 PLN
Karnety można zakupić w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury (płatność wyłącznie 
gotówką). 
Karnet gwarantuje wstęp (pod warunkiem przybycia do miejsca projekcji przed rozpoczęciem 
seansu) na wszystkie wydarzenia festiwalowe za wyjątkiem: „Winologii” (z karnetem można 
nabyć bilet zniżkowy w cenie 15 PLN) oraz koncertu „Better Person” (z karnetem można nabyć 
bilet zniżkowy w cenie 10 PLN).
Ilość karnetów jest ograniczona.
Do zakupionego karnetu dołączany jest zestaw upominków festiwalowych.

BILETY
w sprzedaży od 19 października 
CENY:
◾ Oficjalne Otwarcie – 10 PLN
◾ „Winologia” – 20 PLN
◾ koncert „Better Person” – 15 PLN (bilety na to wydarzenie można nabyć online przez stronę 
www.bilety.sok.com.pl oraz w dniu koncertu od godz. 22:30 w Klubie Bolko)
◾ Wszystkie pozostałe seanse – 5 PLN
Bilety w terminie 19.10-5.11 można zakupić stacjonarnie w godzinach otwarcia sekretariatu 
Świdnickiego Ośrodka Kultury (płatność gotówką) oraz Galerii Fotografii lub online przez stro-
nę www.bilety.sok.com.pl.
W trakcie Festiwalu (6.11 – 10.11) bilety stacjonarnie będą sprzedawane w holu Sali Teatralnej 
Świdnickiego Ośrodka Kultury w godzinach otwarcia Centrum Festiwalowego (start: 30 minut 
przed rozpoczęciem pierwszego seansu; koniec: 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu) 
oraz w godzinach otwarcia Galerii Fotografii.
W trakcie Festiwalu (6.11 – 10.11) nadal prowadzona będzie sprzedaż online przez stronę www.
bilety.sok.com.pl.
Wstęp na dyskusje, wykłady i spotkania – wolny w miarę dostępności miejsc. Pierwszeństwo 
dla ludzi z biletem na poprzedzający seans.

Wydarzenia towarzyszące
Koncert: Better Person // Panie proszą Panów
10.11.2018 (sobota), Klub Bolko, start 23:00 (wejście od 22:30)
Tegoroczną edycję Spektrum zamknie podróż przez mniej lub bardziej znane melodie lat 80. 
i 90. Organizatorzy zapraszają na koncert Adama Byczkowskiego – Better Person oraz po-
tańcówkę na wysokim poziomie w Klubie Bolko przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy. W 
tę nietuzinkową podróż zabierze nas dziennikarz radia RAM, Maciek Przestalski oraz przed-
stawicielka wrocławskiego kolektywu regime brigade, Julia Bartosz. Ekipa Regime to młodzi 
ludzie z pasją w sercu i z otwartymi na rozwój umysłami. Od kilku lat starają się zamieszać 
kulturalnym życiem Wrocławia i wprowadzić do niego świeżość i zaskoczenie.

Niezmiennie od pierwszej edycji Fe-
stiwalu, w programie znalazł się Konkurs 
Główny – jury stanowi publiczność, która 
przyzna nagrodę swojemu ulubieńcowi. 
Do walki o uznanie widzów stanie dzie-
sięć filmów fabularnych. Będą to między 
innymi polskie produkcje: wspomniana 
już „Córka trenera” Łukasza Grzegorzka 
o skomplikowanej relacji ojciec-córka ze 
znakomitą rolą Jacka Braciaka; „7 uczuć” 
w reżyserii Marka Koterskiego – wzru-
szająca komedia dla dzieci od dorosłych, 
nagrodzona na tegorocznym Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
Nagrodą Specjalną Jury za wykreowanie 
autorskiej wizji świata; oraz „Kler” – film 
Wojtka Smarzowskiego, którego box 
office osiągnął ponad 935  000. Obok 
nich znalazły się tytuły z całego świata: 
„Dziewczyna” mówiąca o życiu w nie-
zgodzie z własnym ciałem w reżyserii 
Lukasa Dhonta, pokazywana na Festiwa-
lu Nowe Horyzonty; znana już z Nowych 
Horyzontów czy Tofifest „Granica”, której 
reżyserem jest Ali Abbasi, pełen historii 

kuchennych i rodzinnych „Ramen – smak 
wspomnień” autorstwa Erica Khoo; po-
kazywana podczas łódzkiego Transatlan-
tyku “Sofia” (reż. Meryem Benm’Barek-
Aloïsi), dynamiczna opowieść o trudach 
nastoletniego życia w tradycyjnym pań-
stwie; a także „Utoya. 22 lipca” w reżyse-
rii Erika Poppe – film poświęcony tragicz-
nym zdarzeniom związanym z atakiem 
Breivika w Norwegii.

Konkurs Polskich Filmów Krótkome-
trażowych przynosi zmiany – nagrodę 
po raz pierwszy przyzna nie publiczność, 
a jury w składzie: Emilia Mazik, koordy-
natorka programu Short Waves Festival, 
montażysta Przemysław Chruścielew-
ski oraz  krytyk filmowy i prezenter te-
lewizyjny Błażej Hrapkowicz. O zwycię-
stwo walczyć będzie dziesięć shortów: 
„1410” Damiana Kocura, który odwiedził 
Festiwal już w ubiegłym roku z filmem 
„Nic nowego pod słońcem”; „Drżenia” 
Dawida Bodzaka, „Na zdrowie” Pauli-
ny Ziółkowskiej”; zdobywca pierwszego 
miejsca wśród krótkich metraży na Festi-
walu w Gdyni – film „Zwykłe losy Zofii” 
w reżyserii Dominiki Gnatek, „Fascina-
trix” autorstwa Justyny Mytnik (nagro-
dzonej na Festiwalu Okiem Młodych za 
„Jak zostać papieżem?”); animacja „III” 
Marty Pajek; „Atlas” Macieja Kawalskie-
go, „Saszka” w reżyserii Katarzyny Le-
sisz”, „Users” autorstwa Jakuba Piątka 
oraz „Świtezianka” w reżyserii sióstr Bui.

Po pełnych wrażeń filmach konkur-
sowych oraz rozdaniu nagród przyjdzie 
czas na zamknięcie Festiwalu, na które 
organizatorzy przygotowali coś specjal-

nego: pokaz „Juliusza”, komedii wyreży-
serowanej przez Aleksandra Pietrzaka, z 
główną rolą Wojciecha Mecwaldowskie-
go. To nie koniec niespodzianek – w filmie 
obraz ściśle łączy się z dźwiękiem, a pod-
czas SPEKTRUM z muzyką. Na sobotni 
wieczór wieńczący Festiwal zaplanowano 
koncert Better Person – dream popowe-
go wokalisty, który sprawi, że publiczność 
zakocha się w nim bez pamięci. 

Kto jeszcze odwiedzi Świdnicę pod-
czas Festiwalu? Po filmie „Córka trene-
ra” z publicznością spotkają się twórcy: 
tytułowy trener Jacek Braciak, jego fil-
mowa córka, pochodząca z Wałbrzycha 
Karolina Bruchnicka oraz autorka zdjęć, 
Weronika Bilska. Pokazowi „Juliusza” 
towarzyszyć będzie Wojciech Mecwal-
dowski, a o swojej roli w filmie „7 uczuć” 
opowie Michał Koterski. Nie zabraknie 
również czasu, by goście udzielili wi-
dzom odpowiedzi na ich pytania.

Szczegółowy program wydarzenia do-
stępny jest na stronie internetowej: www.
spektrumfestiwal.pl. Bilety na pojedyncze 
seanse dostępne są od piątku, 19.10. Moż-
na nabyć je stacjonarnie w sekretariacie 
Świdnickiego Ośrodka Kultury (płatność 
gotówką) oraz w Galerii Fotografii lub onli-
ne przez stronę www.bilety.sok.com.pl.

Organizatorami pozostają niezmien-
nie Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Wro-
cławska Fundacja Filmowa. Wydarzenie 
finansowane jest ze środków Miasta Świd-
nica i ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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Wystawy, wernisaże, spotkania au-
torskie, koncerty - ponad 600 wyda-
rzeń w ciągu minionego roku zorgani-
zowały w Świdnicy jednostki kultury 
- Świdnicki Ośrodek Kultury, Miejska 
Biblioteka Publiczna i Muzeum Daw-
nego Kupiectwa. 4 października w 
teatrze zainaugurowano nowy se-

EKSPRESOWA POŻYCZKA 

...wsparcie domowego budżetu

tel. 797 603 000

www.benef itia.pl

Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent 
Na okres od 28 do 52 tygodni
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Sezon rozpoczęty, 
nagrody wręczone

zon kulturalny 2018/19. Wydarzenie 
uświetnił recital Zbigniewa Zama-
chowskiego. 

Podczas inauguracji wręczono na-
grody za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. Uhonorowano Teresę 
Corę - autorkę scenariuszy spektakli, 

Artura Janickiego - pomysłodawcę i 
twórcę „Świdnickich Nocy Jazzowych”, 
Zuzannę i Macieja Bator, którzy zarażają 
świdniczan miłością do muzyki organo-
wej. Tytuł mecenasa kultury trafił do fir-
my „Galess”.

Specjalnym upominkiem nagrodzo-
no także Marię Skiślewicz, która w tym 
roku obchodzi 60-lecie swojej pracy za-
wodowej.
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Usługi IT 
na miarę oczekiwań

ZETO-ŚWIDNICA jest jedną z naj-
większych firm IT na lokalnym rynku.

Jako nowoczesna spółka z o.o. 
działa już od 1991 roku, natomiast histo-
ria firmy sięga aż do 1973 roku. Wielolet-
nie doświadczenie gwarantuje klientom 
usługi charakteryzujące się stabilnością 
i bezpieczeństwem. Wysokiej klasy ka-
dra specjalistów oraz stosowanie naj-
nowszych technologii pozwala firmie 
tworzyć i wdrażać kompleksowe roz-
wiązania informatyczne. 

Klientami firmy są przedsiębiorstwa, 
instytucje oraz klienci indywidualni.

Żadna sfera działalności w dziedzinie 
IT nie jest im obca. Nie tylko możemy 
kupić tu wszelki sprzęt komputerowy, 

od pendrive’a po rozbudowane serwery 
firmowe, ale też w pełni go serwisować 

podczas użytkowania. Znajdziemy 
tu wszystko, co wiąże się z branżą IT. 

Właściciele firm znajdą wsparcie przy 
zakupie i obsłudze kas fiskalnych oraz 

oprogramowania – Za każdą usługą stoi 
ponad 25-letnie doświadczenie. 

ul. Grodzka 15, Świdnica
tel.74 85-82-900
www.zeto.swidnica.pl

Rozwiązania oferowane przez firmę 
skupiają się w czterech podstawowych obszarach:

◾ Oprogramowanie
Firma projektuje, wytwarza oraz wdraża specja-
listyczne systemy dla klientów instytucjonalnych 
oraz jednostek wymiaru sprawiedliwości - systemy 
repertoryjno-biurowe dla prokuratur, sądów i zespo-
łów kuratorskich.

◾ Serwis
Profesjonalna obsługę znajdą tu zarówno klienci 
biznesowi oraz indywidualni, szczególnie w zakresie 
konfiguracji i wdrażania sprzętu i oprogramowania. 
Sztab profesjonalistów szybko i dokładnie zdiagno-
zuje oraz usunie usterkę w sprzęcie. Tu naprawimy 
sprzęt, ale też pozbędziemy się wirusów z kompu-
tera. 

◾ Sklep komputerowy
Sprzedaż sprzętu oraz oprogramowania dla klien-
tów biznesowych i indywidualnych. Serwery, stacje 
robocze, drukarki, kasy fiskalne oraz rozwiązania de-
dykowane. Firma oferuje kasy fiskalne wraz z opro-
gramowaniem w pełni przystosowanym do działania 
w oparciu o najnowsze przepisy.

◾ Podpis elektroniczny
Jako autoryzowany Partner PCC CERTUM, ZETO-
-ŚWIDNICA oferuje dystrybucję certyfikatów kwalifi-
kowanych oraz urządzeń do składania bezpiecznego 
podpisu elektronicznego. W placówce prowadzony 
jest również Mobilny Punkt Potwierdzania Tożsa-
mości, który umożliwi potwierdzenie tożsamości i 
zawarcie umowy o świadczenie kwalifikowanych 
usług certyfikacyjnych we wskazanym przez Klienta 
miejscu.
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Z książką kreatywnie

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Najpełniejszy portret 
Grzegorza Ciechowskiego

Właśnie rozpoczynał kolejny etap 
swojego życia, planował nagranie nowej 
płyty Republiki, budowę nowego domu. 
Wszystko nagle zostawił w pewien gru-
dniowy dzień. Od jego śmierci minęło już 
prawie dwadzieścia łat, a polska scena 
muzyczna nadal nie doczekała się postaci 
podobnego formatu.

Grzegorz Ciechowski – ikona pol-
skiego rocka, lider Republiki, autor nieza-
pomnianych piosenek, poeta i producent 
muzyczny. Zmarł młodo i niespodziewanie 
w 2001 roku. Mimo że od śmierci Ciechow-
skiego minęło już prawie dwadzieścia lat, 
muzyka polska nadal nie doczekała się ar-
tysty podobnego formatu.

Tego dnia obudzi nas pomruk boży. 
Żadna z powstałych dotychczas książek 
o gwiazdach polskiego rocka nie była 
tak przejmująca. Piotr Stelmach, ceniony 
dziennikarz muzyczny radiowej Trójki, pro-
wadzi swoją opowieść od 2001 roku – od   
wiadomości o   nagłej śmierci Grzegorza 
Ciechowskiego i doświadczeniu pustki 
w świecie muzycznym, poprzez kolejne 
etapy kariery i życia osobistego artysty, 
wspomnienie młodości, rodziny, atmosfery 
miasta dzieciństwa – Tczewa, aż po dzień 
narodzin.

źródło opisu: www.empik.com

Janusz Głowacki zawsze powtarzał 
Łapickiej: „Powinnaś pisać. 
Wreszcie go posłuchała.“

Życie Zuzanny Łapickiej, córki Andrze-
ja Łapickiego, byłej żony Daniela Olbrych-
skiego, to idealny materiał na scenariusz 
serialu z życia tzw. wyższych sfer artystycz-
nych, nie tylko Polski.

W swej książce Łapicka kreśli portrety 
kilkudziesięciu intrygujących postaci, które 
spotkała, choćby Krzysztofa Kieślowskiego 
i Andrzeja Żuławskiego, ale równie ważny, 
jak one same, jest sposób, w jaki na nie 
patrzy: przenikliwie i dowcipnie. Łapicka pi-
sze także o Agnieszce Osieckiej i Jeremim 
Przyborze, o Federico Fellinim, spotkanym 
w Cinecittà, Janie Pawle II, odwiedzanym w 
Watykanie, o Andrzeju Wajdzie, Krystynie 
Jandzie i Joannie Szczepkowskiej, Gusta-
wie Holoubku i Tadeuszu Łomnickim, Elż-
biecie Czyżewskiej i Jerzym Skolimowskim, 
Stanisławie Dygacie i Tadeuszu Konwickim, 
o emigracyjnym Paryżu z lat 80. i Warsza-
wie, której już dziś nie ma.

źródło opisu: www.empik.com.pl

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!
Sprawdź czym tym razem zaskoczy 

Dorota Masłowska...

Miasto zatrute smogiem i pogardą, dro-
gie auta, tanie relacje, wysokie aspiracje i 
najniższe pobudki. Z dzikich potoków hipho-
powej nawijki wyłania się wizja współczesnej 
Warszawy najwyższej literackiej próby, zara-
zem poetycka i wulgarna, zabawna i mroczna. 
Tak potrafi tylko Dorota Masłowska.

„Inni ludzie“ to gatunkowa hybryda, po-
lifoniczny utwór-potwór, którego komiksowo 
uproszczone postacie, jak to u Masłowskiej, 
zdają się bohaterami posiłkowymi. Bo praw-
dziwym, najważniejszym bohaterem jest tu 
język, którym mówią (albo który mówi nimi): 
buzujący energią i dowcipem, a jednocześnie 
brutalny, kaleki, pełen niechęci i uprzedzeń. 
To w nim rozgrywa się erozja więzi, resztek 
wyższych uczuć i ludzkiej solidarności. To on, 
śmieszny i potworny jednocześnie, zadaje 
bolesne pytania o moment, w którym znaleź-
liśmy się jako wspólnota. Czy inni ludzie to nie 
przypadkiem my?

Źródło opisu: www.empik.com.pl

5 października odbył się wernisaż 
wystawy Edwarda Dwurnika zorganizo-
wanej przez Państwową Galerię Sztu-
ki w Sopocie, Agencję Zegart, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Świdnicy oraz 
Świdnicki Ośrodek Kultury. Wystawa 
prezentowana jest w Galerii Fotografii 
oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Świdnicy.

Edward Dwurnik to wybitny polski 
malarz i grafik, jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych osobowości polskiej sztu-
ki współczesnej. Jedyny polski artysta, 
któremu udało się odnieść międzynaro-
dowy sukces przed transformacją (m.in. 
udział w „documenta 7” w Kassel w 1982 
roku). Także – jedyny artysta, który nie-
zależnie od uznania w kręgach profesjo-
nalnych, stał się popularny we wszyst-
kich środowiskach konsumentów sztuki. 
Niepokorny i prowokacyjny, zmienny i 
nieprzewidywalny, pełen diabelskiego 
poczucia humoru, do dziś budzi skrajne 
reakcje i poruszenie, także wśród twór-
ców najmłodszego pokolenia.

Urodził się w 1943 roku w Radzymi-
nie. W latach 1963-70 studiował malar-
stwo, grafikę i rzeźbę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.

Wypożyczalnia 
multimediów poleca!

„Twarz” w reżyserii Małgorzaty Szu-
mowskiej, film otrzymał Wielką Nagrodę 
Jury – Srebrnego Niedźwiedzia, podczas 
68. Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego w Berlinie. To drugie najważniejsze 
wyróżnienie, jakie można otrzymać na 
Berlinale.

Współczesna baśń o człowieku, który 
podczas pracy traci twarz w wypadku. Jego 
dotychczasowe życie, przyjaźnie i miłość stają 
pod wielkim znakiem zapytania. Po nowator-
skiej operacji wraca do rodzinnej miejscowo-
ści, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. 
Staje się dla nich kimś obcym.

Dziś proponujemy niezwykle popu-
larny na świecie cykl o niecodziennej 
przyjaźni dzieci ludzkich i wampi-
rzych. 

R o z p o -
czyna się w 
pokoju dzie-
sięcioletniego 
Antosia, wiel-
biciela prze-
rażających opo-
wieści o wampirach, 
trollach i innych straszy-
dłach. Pod nieobecność rodziców chłop-
ca w otwartym oknie ląduje nieoczekiwa-
ny gość, najprawdziwszy wampir. Okazu-
je się, że ma na imię Rydygier, mieszka w 
starym grobowcu i jest młodym, ledwie 
stupięćdziesięcioletnim wampirkiem. An-
tosiowi w pierwszej chwili niełatwo jest 
pokonać niechęć - wampiry niemiłosier-

nie śmierdzą - i strach, musi bowiem 
udowodnić, że jego krew nie nadaje 

się do spożycia. Powoli jednak ta 
przedziwna znajomość zamie-
nia się w prawdziwą przyjaźń. 
Wampirek jest pasjonującą 
opowieścią o tolerancji, odwa-
dze i ofiarności.

W naszej bibliotece mamy 
całą serię autorstwa Angeli Som-

mer-Bodenburg o przesympatycz-
nym Wampirku.

Jak się możemy się pobawić? 
Zróbmy własne „wampirki”!
Co będzie nam potrzebne?
- rolka po papierze toaletowym
- kawałek czarnego papieru
- ruchome oczka
- coś do pisania
Do dzieła!

Malarstwo Dwurnika 
w Galerii Fotografii i w bibliotece

W 1965 roku rozpoczął niezależny od 
toku studiów cykl rysunków i akwarel, a 
od 1966 obrazów olejnych „Podróże au-
tostopem” – charakterystyczne widoki 
miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). 
Od 1970 roku powstaje kilkanaście innych 
cykli malarskich, między innymi w latach 
1972-1978 „Sportowcy” – jedna z najwyżej 
cenionych obecnie serii malarskich Dwur-
nika, ukazująca na poły karykaturalnie, na 
poły komiksowo bohaterów zwykłej PRL-
-owskiej codzienności. Wśród kolejnych 
cykli obrazów powstają dwie serie poświę-
cone tragicznym losom ludzi uwikłanych w 
historię: w „Drodze na Wschód” (1989-1991) 
Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, a w 
„Od Grudnia do Czerwca” (1990-1994) ofia-
ry stanu wojennego w Polsce.

W twórczości Dwurnika można tak-
że znaleźć obrazy niezaangażowane, np. 
cykl „Błękitne” (lata 90-te) to pozbawio-
ne horyzontu, bliskie abstrakcji pejzaże 
morskie, a „Dwudziesty piąty” barwne 
abstrakcje w technice action painting. 
Inne serie to min. „Portret” (od lat 70-
tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech 
żyje wojna!” (1991-1993), „Niebieskie mia-
sta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), 
„Wyliczanka” (od 1996).

Najnowsze gry planszowe w wypożyczalni multimediów

1. Kingdomino
2. Owce na wypasie
3. Zaklęta wieża
4. Rekin
5. Smoczy skarb
6. Cytadela
7. Jaipur
8. Sushi Dice
9. Eksplodujące kotki
10. Górą i dołem
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Gabriela Zapolska

tytuł: Moralność pani Dulskiej

AUDIOBOOK
czyta: słuchowisko

czas: 105 minut

FILM
reżyseria: Tomasz Zygadło

gatunek: komedia

Sztuka Zapolskiej jest tragifarsą, czy-
li połączeniem elementów komedii z 
elementami tragedii. Główna boha-
terka – Aniela Dulska – jest postacią 
obłudną, dwulicową, fałszywą, chci-
wą, nie potrafi okazać życzliwości, 
gardzi ludźmi biednymi, słabymi i 
wrażliwymi. Wszystko co robi, robi 
jest na pokaz. Jej postawa, nazywa-
na „dulszczyzną“, prezentuje pozor-
ną moralność; życie w zakłamaniu i 
obłudzie. Przymyka oko na romans 
jej syna z Hanką, aby tylko ten nie 
włóczył się nocami po lokalach (w 
rzeczywistości Dulska nie wyobraża 
sobie małżeństwa Zbyszka z Hanką, 
uważałaby to za hańbę dla jej ro-
dziny i splamienie honoru). Problem 
pojawia się, gdy Hanka zachodzi w 
ciążę.
Niezapomniana kreacja Anny Seniuk 
w roli tytułowej bohaterki w znakomi-
tej i pełnej dynamizmu, sztuce Teatru 
Telewizji w reżyserii Tomasza Zyga-
dło.

◾ 7 września 1939 roku skapitulowało We-
sterplatte.

◾ 8 września obchodzimy Dzień Dobrej Wia-
domości.

◾ 9 września 1791 roku stolica USA otrzyma-
ła nazwę Waszyngton.

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

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

◾ 12 września 1733 roku Stanisław Leszczyń-
ski został wybrany na króla Polski.

◾ 13 września 1975 roku w muzeum w Am-
sterdamie szaleniec zniszczył obraz Rem-
brandta „Straż nocna”.

◾ 14 września 1309 roku malborski zamek 
został siedzibą wielkiego mistrza, a Mal-
bork stolicą zakonu krzyżackiego.

◾ 15 września obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Demokracji.

◾ 16 września 1497 roku Darłowo zostało 
zalane przez tsunami wywołane eksplozją 
metanu 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 aresztowa-
ny Władysław Bartoszewski.

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

Kalendarium

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy wzięła udział w akcji czytel-
niczej „Mirabelka – kiełkująca historia 
w 100licy”, wpisała się tym samym w 
oficjalne obchody 100-lecia Niepodle-
głości.

Akcja wciąż trwa i polega na orga-
nizacji w bibliotekach w całej Polsce 
warsztatów, na podstawie książki „Mi-
rabelka” Cezarego Harasimowicza. W 
świdnickiej bibliotece warsztaty zosta-
ły zorganizowane w Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży oraz w filii nr 5.

O czym jest książka?
Mirabelka rosła na podwórku przy-

legającym do Nalewek. Przetrwała woj-
nę, getto, zagładę, stalinizm, budowę 
okolicznych domów, ale nie przetrwała 
naszych czasów. Nie przetrwała aparta-
mentowca, który powstał w jej miejscu. 
To wszystko, czego była świadkiem, 
zostało opisane w tej niezwykle wzru-
szającej i sentymentalnej powieści. Jest 

jednak nadzieja dla mirabelki – jej pestki 
zabrał kiedyś do Stanów Zjednoczonych 
pewien mężczyzna, który chciał mieć 
tam kawałek Muranowa. Zasadził mira-
belkę pod Waszyngtonem, a teraz Mura-
nów stara się przywrócić drzewo na swój 
teren.

Jak było w Świdnicy?
4 października 2018 r. dzieci ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Świdnicy wzię-

Wiemy już, który projekt stanie się 
wizualizacją audiobooka realizowane-
go przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Świdnicy. 

Projekt został wyłoniony w konkur-
sie organizowanym w ramach projektu 
Łączy Nas Niepodległa Świdnica 2018. 
Komisja w składzie: Robert Kukla, dział 
impresariatu i promocji Świdnickiego 

Jest już projekt 
okładki audiobooka

Ośrodka Kultury, Marta Ciućka - Gale-
ria Fotografii w Świdnicy, Marta Wojcie-
chowska – Wypożyczalnia i Czytelnia 
dla Dzieci i Młodzieży, MBP w Świdnicy 
przyznała nagrodę główną w wysoko-
ści 1000 zł Agacie Śliwińskiej.

Audiobook zaś będzie zawierał 
utrwalone wspomnienia świdniczan, 
przybyłych do miasta po 1945 roku.

Spacerem po historii
ły udział w spacerze „Cysters poznaje 
Mirabelkę”. Wraz z biblioteczną pacyn-
ką - Cystersem przemierzyły korytarze 
głównej biblioteki, która mieści się w 
zabytkowym Pałacu Opatów Cyster-
skich. Przy prawie każdym zabytkowym 
elemencie architektonicznym (portal, 
zabytkowe schody, oprawy kominków, 
maszkarony, nisze, piwnica z pochylnią, 
stiuki) został odczytany fragment książki. 
To, gdzie miała się pojawić historia Mira-
belki, wskazywały kody QR. Była to do-
skonała okazja do przybliżenia dzieciom 
różnych pojęć czasu, zaciekawienia hi-
storią, zapoznania się z wydarzeniami 
opisywanymi w Mirabelce, ale i poznanie 
historii zabytkowego budynku biblioteki. 
Po spacerze wspólnie stworzono drzew-
ko. Na jego liściach dzieci narysowały 
idealne miejsce dla Mirabelki.

Dzień wcześniej, 3 października 2018 
r. w filii nr 5 odbyły się warsztaty „Mała 
historia? - Nie! Jednak duża”. Pracow-
nik biblioteki wspólnie z dziećmi czytał i 
opowiadał o małych historiach z czasów 
drugiej wojny światowej. Uczestnikami 
spotkania byli uczniowie klasy drugiej i 
trzeciej Szkoły Podstawowej „Caritas” z 
Kraszowic. Poznali dzieje śliwki mirabel-
ki, a na koniec stworzyły swoje „drzewko 
pamięci” - na jego papierowych liściach 
napisały kogo i co kochają, i obiecały 
tego strzec.
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Z miłości do Niepodległej – SP nr 2 świętuje 
100. rocznicę odzyskania Niepodległości

Materiał w całości zrealizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy.

sonda

Magdalena Rumiancew-Wróblewska 
– radna miejska

Jest bardzo fajnie, mecz był ciekawy. 
Obie drużyny dawały z siebie wszyst-
ko, mimo że nie chodziło o wygraną, 
ale o dobrą zabawę. Bardzo mi się po-
dobało.

Marek Borowy
Emocje były ogromne. Fajnie, że w 
Dniu Nauczyciela wszyscy potrafią się 
integrować poprzez sport i dobrą za-
bawę.

Kinga Marcinkowska, klasa 8
Jest ciekawie, wesoło i można robić 
dużo rzeczy. Nie nudzimy się.

Ksawery Karpiś – kl. 4, 
zawodnik podczas meczu

Za wysocy przeciwnicy, ale grało się 
dobrze.

Mariusz Kuc – zawodnik podczas 
meczu, nauczyciel wychowania 

fizycznego SP2
Gramy przeciw reprezentacji szko-
ły, z radą miasta i czwartoklasistami 
wspartymi przez zawodowców, jest 
super.

Adriana Mibs - klasa 3 gimnazjum
Festyn przebiega super, jest bardzo 
ciekawie. Na stoiskach jest dużo do-
brego jedzenia. To najlepszy festyn, 
na jakim byłam, odkąd uczę się w tej 
szkole. Z chęcią przyszłabym za rok.

Marek Kawalec 
- nauczyciel informatyki i edukacji 

dla bezpieczeństwa SP2
Nigdy w życiu się tak dobrze nie bawi-
łem. Chciałbym, aby taki festyn odby-
wał się nawet dwa razy w roku.

Dominika Bazyluk – klasa 7
Bardzo podobają mi się słoiki, są naj-
lepsze. Nastrój jest świetny. Podoba 
mi się również muzyka, smakowały mi 
ciasta. Z chęcią przyszłabym na taki 
festyn za rok.

Lena Jasiecka - klasa 8, 
zawodniczka podczas meczu

Niestety zremisowaliśmy, trafiłam trzy 
razy, mogło być lepiej.

Lidia Nawrocka - nauczycielka religii
Bardzo dobrze pracuje mi się z dzieć-
mi. Doskonale wykonują one swoją 
pracę i są chętne do pomocy.

Natalia Chmielarska 
- przewodnicząca klasy 8

Impreza jest bardzo fajna, wszyscy są 
ubrani na biało-czerwono i pięknie to 
wygląda. Czuję, że są jeszcze na świe-
cie osoby, które kochają Polskę. Mali 
i duzi się ze sobą dogadują i wspólna 
zabawa jest super.

Natalia Sobel - wolontariuszka 
i Konrad Nowak - uczeń klasy 8

Jest super praca zespołowa, świetne 
towarzystwo, bardzo fajny pomysł z 
budowaniem bud dla kotów, któ-
ry angażuje uczniów ze wszystkich 
klas. Jest świetna zabawa, ciekawe 
pomysły, wzajemna pomoc i nauka 
empatii.

Paulina Pacuła i Oliwier Matuszyk

12 października reprezentacje klas 
czwartych i piątych również wyru-
szyły  na wycieczkę rowerową „W 
poszukiwaniu narodowego skar-
bu”. Grupą opiekowali się: dyrektor 
szkoły, wychowawca klasy 5a, tato 
Marcina i mama Klaudii. Uczestnicy 
otrzymali mapę, na której zazna-
czone były punkty, do których na-
leżało dotrzeć. Na każdym należało 
rozwiązać zadanie matematyczne z 
treścią, które przygotowała Jolanta 
Trzop. Łącznie do pokonania było 
11 km, do rozwiązania 10 zadań. Na 
trasie rowerzyści otrzymali koperty 
z informacjami o historii Polski, które 
należało wykorzystać do rozwiąza-
nia testu po powrocie do szkoły. Pro-
jekt dofinansowała Fundacja mBan-
ku. I miejsce zajęła kl. 4b, II miejsce 
- ex aequo 4a i 5a

Aleksandra Nieciąg 
i Magdalena Szachniewicz z kl. 5a

Gra miejska, mecz koszykówki, po-
kaz mody kibica, warsztaty kulinarne 
i mnóstwo dobrej zabawy - w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Świdnicy odbył się 
festyn „Z miłości do Niepodległej”.

Tym wydarzeniem szkoła wpisała 
się w kalendarz obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

Od rana w piątek 12 października te-
ren przy szkole tętnił życiem. Tuż po 9.00 
rano uczniowie klas 7 i trzecich gimna-
zjalnych wraz z nauczycielkami mate-
matyki wyruszyli na trasy gry miejskiej, 
wiodącej przez najbardziej charaktery-
styczne punkty na mapie Świdnicy. W 
każdym z wyznaczonych punktów nale-
żało rozwiązać zadania matematyczne i 
odczytać zaszyfrowane hasło. Po przej-

ściu 9 punktów uczestnicy wrócili do 
szkoły, gdzie czekał na nich test spraw-
dzający wiedzę o wszystkich odwiedzo-
nych podczas gry miejscach. Najlepiej z 
zadaniami poradziła sobie reprezentacja 
klasy 8a. II miejsce zajęła 3c, III – 3a, IV – 
3d, V- 3b.  

Po grze na terenie szkoły odbył się 
festyn „Z miłości do Niepodległej”. Nie 
brakowało samodzielnie zrobionych 
pysznych ciast czy pierogów, stoisk z 
zabawami plastycznymi. W ramach fe-
stynu odbył się konkurs śpiewania pieśni 
patriotycznych oraz mecz koszykówki 
pomiędzy reprezentacjami szkoły i Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy. Po bardzo 
zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła 
drużyna szkoły.

Do zabawy w festynie zaproszono 
także mieszkańców osiedla Młodych.

Dominika Bazyluk
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
20 października 2018, 

godz. 16.00
XXIII Dni Gór Świdnica 2018

W tym roku ostatnie spotkanie w ra-
mach Dni Gór poświęcone będzie Zimo-
wej Wyprawie Narodowej na K2. Wezmą 
w nim udział uczestnicy historycznego 
przedsięwzięcia: P. Tomala, M. Chmie-
larski, P. Guła,  J. Gołąb M. Bedrejczuk, 
M. Kaczkan, A. Malek, P. Snopczyński R. 
Jałocha (TVN) i O. R. Pereira (TVP). Moż-
na też będzie posłuchać wystąpień o 
medycynie w górach (Przemysław Guła), 
Wspinaczce na Kaukazie (Maciej Bedrej-
czuk) i o Manaslu (Paweł Michalski, Grze-
gorz Bielejec).

Klub Bolko (plac Grunwaldzki 11) — 
wstęp wolny

20 października 2018, 
godz. 19.00

Noce Jazzowe: 
Włodek Pawlik Trio

Włodek Pawlik Trio to jedna z naj-
ważniejszych formacji polskiego jazzu, 
odnosząca sukcesy na arenie między-
narodowej, mająca swój udział w naj-
bardziej spektakularnym sukcesie pol-
skiego jazzu – zdobyciu nagrody Gram-
my w 2014 roku za płytę Night in Calisia 
nagraną z amerykańskim trębaczem 
Randy Breckerem oraz Orkiestrą Filhar-
monii Kaliskiej. To zespół stanowiący od 
niespełna 30 lat główną płaszczyznę 
realizacji kompozytorskich i interpreta-
torskich wizji swojego słynnego lidera 
(skład: Włodek Pawlik — fortepian, Pa-
weł Pańta — kontrabas, Cezary Konrad 
— perkusja).

sala teatralna ŚOK (Rynek 43) — bi-
lety: 35 zł parter i 30 zł balkon / w dniu 
koncertu 45 zł parter i 35 zł balkon

26 października, godz. 18.00
Kantata Reformacyjna

Powstała w 2017 roku dla uczcze-
nia 500-lecia Reformacji Kantata Re-
formacyjna to dzieło wykorzystujące 
środki muzycznego wyrazu od baroku 
aż do czasów współczesnych. Utwór 
ten przybliża słuchaczom ważne treści 
teologiczne i historyczne niosąc je w 
atrakcyjnej formie muzycznej. Twórcą li-
bretta jest Jacek cygan, który pojawi się 
w Świdnicy w partii Narratora, a autorem 
muzyki Stanisław Szczyciński, który na 
koncercie w Kościele Pokoju zadyryguje 
własnym utworem.

Kościół Pokoju w Świdnicy — wstęp 
wolny

27 października, godz. 16.00
Cyrk Doktora Dolittle 

(spektakl familijny)

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 
dzieci z rodzicami na spektakl Zdrojowe-
go Teatru Animacji w Jeleniej Górze Cyrk 
Doktora Dolittle w reż. Libora Štumpfa. 
Tym razem, znana wszystkim historia o 
umiejącym rozmawiać ze zwierzętami 
doktorze Janie Dolittle, opowiedziana 
będzie przy pomocy „czarnego teatru’’. 
Dzięki specjalnemu, ultrafioletowemu 
światłu, niewidoczni dla publiczności ak-
torzy będą ożywiać lalki i przedmioty, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

sala teatralna ŚOK (Rynek 43) — bi-
lety: 13 zł parter i 11 zł balkon

27 października, godz. 20.00
Nowe, Lizka i after 

(alternatywa/hip-hop)

Lizka czyli Eliza Szymczak (wokal, 
teksty) pochodzi z Koszalina a obecnie 
mieszka i tworzy w Świdnicy. Zaczyna-
ła swoją muzyczną przygodę od takich 
programów jak Must Be The Music czy 
Szansa Na Sukces. Następnie swój talent 
wokalny zaczęła wykorzystywać w hip-
-hopie, który stał się jej pasją i najlepiej 
pozwala wyrażać własne zdanie. Zespół 
Nowe to wypadkowa dwóch światów 
muzycznych, delikatnego wokalu (Na-
talia Widuto) oraz ciężkich, elektronicz-
nych podkładów (Mateusz Chochołek). 
Materiał, który wykona dla Was zespół, 
pochodzi z nadchodzącej płyty. Brzmie-
nie określają jako „synth retro”, które w 
połączeniu z nazwą nasuwa myśl, że jest 
to Nowe spojrzenie na muzykę elektro-
niczną.

Klub Bolko (plac Grunwaldzki 11) — 
10 zł (dostępne w dniu koncertu)

28 października, godz. 18.00
Chłopcy Kontra Basia i Tantua 

(jazz/etno/folk)

Chłopcy Kontra Basia starają się 
tworzyć muzykę świeżą, nieuchwytną; 
dbają o tę swoistość, lubują się w nie-
oczywistych rozwiązaniach muzycz-
nych i tekstowych, rozsmakowują się w 
baśniowych historiach, długich frazach 
kontrabasu, nieregularnych rytmach. Fa-

scynują się dawnymi melodiami kościel-
nymi, surowymi pieśniami obrzędowymi, 
balladami, ale zaraz wykonują stylistycz-
ny zwrot, tak że nie sposób określić ich 
jak zespół folkowy. Chłopcy kontra Basia 
szczególnie upodobali sobie formułę 
piosenki-opowieści. Snują więc swoje 
historie z morałem, dziejące się w kra-
jobrazach dawnej wsi, zaczarowanego 
miasta, bajkowego „za górami, za lasa-
mi”, nadając starym ludowym motywom 
nowe życie i sensy.

Klub Bolko (plac Grunwaldzki 11) — 
bilety: 20 zł / w dniu koncertu 30 zł 

6-10 listopada 2018
Świdnicki Festiwal Filmowy 

SPEKTRUM

IV Świdnicki Festiwal Filmowy SPEK-
TRUM to kolejne spotkanie z najlepszym 
kinem ostatnich miesięcy, a także z twór-
cami prezentowanych filmów. Nasza 
impreza to święto kina artystycznego, 
podczas którego oglądamy i rozmawia-
my nowe produkcje z Polski, Europy i 
ze świata. Podczas Festiwalu odbędzie 
się Konkurs Pełnych Metraży, w którym 
startuje 10 najlepszych premierowych 
filmów z tego sezonu, a jedynym jurorem 
jest publiczność. W drugim konkursie 
swoją nagrodę przyznaje profesjonalne 
Jury, a w zmaganiach o laur bierze udział 
10 polskich filmów krótkometrażowych. 
Prócz tego czeka nas moc spotkań z 
gwiazdami kina, dyskusji, wydarzeń to-
warzyszących. Nad wszystkim unosi się 
tegoroczne hasło festiwalowe: „Film od 
kuchni”.

projekcje w sali teatralnej ŚOK — 
bilety: 5 zł (na dany seans) (od red. pe-
łen program na s. 12)

Konkurs 
„Kulturalnie Zakręceni”

Konkurs „Kulturalnie Zakręceni” trwa 
od 17 września 2018 do 10 maja 2019 
(pula nagród to 10 tys. zł!) i mogą wziąć 
w nim udział wszyscy uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych w Świdnicy w prze-
dziale wiekowym 15—60 lat. Zasady są 
bardzo proste: uczestnik po wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego zbiera pie-
czątki potwierdzające jego obecność na 
wydarzeniu organizowanym przez Świd-
nicki Ośrodek Kultury, Miejską Biblio-
tekę Publiczną lub Muzeum Dawnego 
Kupiectwa. Pieczątki będą zbierane na 
specjalnej karcie stanowiącej załącznik 
do formularza zgłoszeniowego. Karty 
można pobrać w każdej z wymienio-
nych jednostek, a później zarejestrować 
w sekretariacie ŚOK. Jeśli tylko aktyw-
nie uczestniczy się w życiu kulturalnym 
miasta, nagrody są na wyciągnięcie ręki. 
Szczegóły na www.sok.com.pl/projek-
ty/konkurs-kulturalnie-zakreceni/.
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porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Blisko 200 zawodniczek i zawodni-
ków z czołowych klubów z całego kraju 
zaprezentowało  swoje niesamowite 
umiejętności podczas Międzynarodo-
wego Turnieju w akrobatyce sportowej  
o Puchar Prezydent Miasta Świdnica. 
Na starcie nie mogło zabraknąć licznej 
reprezentacji świdnickiej Polonii, czyli 
głównego organizatora zawodów.

Areną zmagań, które odbyły się 13 
października, było świdnickie lodowisko. 
Poza rywalizacją sportową organizato-
rzy przygotowali również szereg innych 
atrakcji. Poczynaniom akrobatów przy-
glądał się między innymi olimpijczyk Ra-
fał Kubacki.

Wyniki akrobatów świdnickiej Polonii:
1. dwójka mieszana kat.11-16 lat: Zuzanna 

Idziak i Szymon Wolano
1. trójka kobiet kat.13-19 lat: Roksana Niedział-

kowska, Karolina Kozieł, Amelia Cieślak

Hala sportowa na Zawiszowie w 
sobotę, 13 października zmieniła się w 
arenę rywalizacji młodych fighterów. 
Wszystko za sprawą Mistrzostw Pol-
ski Południowej Taekwondo. Organi-
zatorzy, Polska Unia Taekwondo oraz 
świdnicki UKS Taekwondo Gryf Świd-
nica zagwarantowali uczestnikom 
sporą dawkę emocji i przede wszyst-
kim dobrą zabawę!

Impel Volley 
Wrocław pokonany!

Kolejny dreszczowiec swoim ki-
bicom zafundowały siatkarki MKS-
-u Polonii Świdnica. Podopieczne 
Magdaleny Sadowskiej w piątkowe 
popołudnie 12 października po pię-
ciosetowym boju pokonały Impel 
Volley Wrocław. Najlepszą zawod-
niczką spotkania została rozgrywa-
jąca Anna Śmidowicz. 

MKS Polonia Świdnica – 
Impel Volley Wrocław 3:2 

(24:26, 25:23, 26:24, 20:25, 15:11)
MKS Polonia: Maziakowska (k), Woź-
niak, Jewiarz, Kołodziejczak, Gierwa-
towska, Mielczarek, Gałązka (l) oraz 
Śmidowicz, Zwolińska, Bober

Pozostałe rezultaty 4. kolejki:
◾ MKS II Dąbrowa Górnicza – Płomień 
   Sosnowiec 1:3
◾ Amber Kalisz – Jedynka Siewierz 0:3
◾ Sobieski Oława – PLKS Pszczyna 0:3
◾ Częstochowianka Częstochowa 3:2

Daniel Gębala

Rywalizacja młodych fighterów 

Łącznie na tatami zameldowało się 
blisko 200 młodych fighterów z połu-
dnia Polski. Do Świdnicy przyjechali 
między innymi zawodnicy z Często-
chowy, Opola czy Pabianic. Uczestnicy 
mieli okazję sprawdzić się w konkuren-
cjach sprawnościowych oraz walkach 

soft stick, semi i light contact. Rywali-
zacja została podzielona na kategorię 
dzieci, młodzików oraz kadetów. Na 
najlepszych fighterów czekały pamiąt-
kowe medale oraz dyplomy.

Daniel Gębala

Niesamowity świat akrobatyki
2. dwójka kobiet kat.11-16 lat: Oliwia Pyka, 

Sara Niedzielska
4. trójka kobiet kat.11-16 lat : Amelia Opalska, 

Nicole Bober, Hanna Czoch
5. trójka kobiet kat.11-16 lat: Marika Pietras, 

Aleksandra Wolano, Amelia Trelewska
5. kat. youth1 dwójki dziewcząt: Zofia Lemań-

ska, Nikola Mojsa
6. kat. youth1 trójki dziewcząt: Anna Kulig, 

Marika Rudnicka, Zuzanna Cieślak
8. kat. youth2 trójki dziewcząt: Malwina Kulig, 

Zofia Kowal, Aleksandra Żygadło

Daniel Gębala
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Współcześni gladiatorzy posiada-
jący nadludzką siłę walczyli podczas 
drugiej edycji Pucharu Świdnickie-
go Dzika w wyciskaniu sztangi leżąc. 
Łącznie do rywalizacji 6 października 
przystąpiło 8 kobiet i 43 mężczyzn. 
Tak jak w roku ubiegłym zawody od-
były się w Galerii Świdnickiej.

Rywalizacja toczyła się w siedmiu 
kategoriach wagowych, a także trzech 
OPEN (mężczyzn, kobiet i weteran 
+40 lat). Ostatecznie największy ciężar 
wycisnął Marcin Karkuła z Warszawy 
(262,5 kg). Zatem wciąż niepobity zo-

stał rekord policjanta Andrzeja Kocyły 
ze Złotoryi, który w tej edycji pełnił rolę 
sędziego. Przypomnijmy, że ubiegło-
roczny triumfator pucharu wycisnął aż 
270 kg. Kocyła, który ze względu na 
kontuzję, nie mógł wziąć udziału w za-
bawie, jak sam przyznaje, za rok spró-
buje pobić własne osiągnięcie.  Wśród 
kategorii wagowych była również ta 
dedykowana świdniczanom, wśród 
których najsilniejszą okazała się Justy-
na Kloc (70 kg) oraz Konrad Michalak 
(210 kg).  W międzyczasie zaprezento-
wali się akrobaci z MKS Polonia Świd-

Konsekwentna gra w obronie oraz 
dobra skuteczność sprawiła, że ko-
szykarze IgnerHome Polonii Świdnica 
mogą się cieszyć z drugiego zwycię-
stwa w sezonie. Podopieczni trenera 
Pawła Domaradzkiego w sobotę 13 
października pokonali WKS Śląsk Wro-
cław różnicą 30 punktów. 

Sobotnie spotkanie wyjątkowo roze-
grane zostało w hali w Żarowie, Jak się 
szybko okazało, nowa hala nie zdepry-
mowała koszykarzy ze Świdnicy, którzy 
bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie. 
Dobra gra w obronie i spokojna, kon-
sekwentna gra w ataku sprawiły, że na 
dwie minuty przed końcem pierwszej 
kwarty świdniczanie prowadzili dwoma 
punktami, by ostatecznie wygrać pierw-
szą część 20:17. Druga odsłona meczu 
to dalsza dobra gra Polonii i wyrównana 
walka kosz za kosz. Kilka przechwytów 
oraz akcji bez punktów dla Śląska i po-
loniści schodzili na przerwę z wynikiem 
42:31. Po zmianie stron obie drużyny wró-

ciły na boisko zmotywowane, jednak to 
świdniczanie zaskoczyli rywali agresyw-
ną obroną na całym boisku. Kompletnie 
zaskoczeni wrocławianie popełnili kilka 
strat z rzędu i różnica punktowa szybko 
osiągnęła 20 punktów na rzecz Polonii. 
Czwarta odsłona meczu to dalszy po-
pis umiejętności obronnych świdniczan, 
którzy konsekwentnie realizowali zało-
żenia taktyczne trenera Domaradzkiego 
– stosując obronę strefową. Na uwagę 
zasługuje również bardzo wyrównania 
dyspozycja wszystkich zawodników, a 
w szczególności umiejętna gra rozgry-
wającego Łukasza Kołaczyńskiego i za-
cięta walka pod koszem Maksymiliana 
Otręby. Kolejne spotkanie świdniczanie 
rozegrają  w niedzielę 21 październik na 
wyjeździe z zespołem WKK Wrocław.

IgnerHome Polonia Świdnica – 
WKS Śląsk Wrocław 89:59 (42:31)

Daniel Gębala

Srogą lekcję otrzymali od wicelidera 
tabeli piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica. 
W piątek 12 października w meczu 4. 
kolejki I ligi świdniczanie przegrali we 
własnej hali z MKS-em Wieluń 20:31 
(9:16).

Grający szybko i kombinacyjnie w 
ataku oraz posiadający za plecami de-
fensywy Mikołaja Krekorę, golkipera, 
który jeszcze w poprzednim sezonie wy-
stępował na parkietach PGNiG Superligi, 
szczypiorniści z Wielunia byli w piątkowy 
wieczór absolutnie poza zasięgiem pod-
opiecznych Grzegorza Garbacza. Młody 
zespół Szarych Wilków z pewnością miał 
chrapkę na sprawienie sensacji, ale nie 
miał wystarczających argumentów, aby 
skutecznie przeciwstawić się rywalom. 
Goście rozpoczęli bardzo mocno i po 
kwadransie prowadzili już 11:3. Dystans 
ośmiu bramek utrzymał się do przerwy. 
Po zmianie stron świdniczanie na mo-
ment zmniejszyli straty do sześciu trafień 

Pokonali Śląsk Wrocław

(12:18 w 37. minucie), ale po chwili wynik 
znów zaczął być coraz bardziej nieko-
rzystny. Ostatecznie ŚKPR przegrał 20:31 
i trzeba przyznać, że było to bolesne 
zderzenie z jedną z mocniejszych dru-
żyn naszej grupy I ligi, która obecnie zaj-
muje drugie miejsce w tabeli. Z porażki 
trzeba wyciągnąć wnioski i wykorzystać 
je w starciu z zespołami, które będą w 
zasięgu Szarych Wilków. W następnej 
kolejce ŚKPR zagra wyjazdowy mecz z 
Politechniką Anilaną Łódź, a 3 listopada 
do Świdnicy zawita beniaminek I ligi Fo-
rza Wrocław. 

ŚKPR Świdnica – MKS Wieluń 
20:31 (9:16) 

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Makowiejew 6, 
Cegłowski 5, Daszczenko 3, Wychowaniec 
3, Chmiel 1, Żubrowski 1, Kozak 1, Pęczar, K. 
Stadnik, Borowski, Etel, Zaremba 

ŚKPR Świdnica

Porażka z wiceliderem 

Dali pokaz nadludzkiej siły!
nica oraz Szymon Król, który przed-
stawił się w pokazie kulturystycznym. 
Honorowy patronat nad imprezą obję-
ła prezydent miasta Świdnicy – Beata 
Moskal-Słaniewska. Organizatorami 
wydarzenia byli: MKS Polonia Świdni-
ca – sekcja akrobatyki, Urząd Miejski w 
Świdnicy, Galeria Świdnicka oraz Do-
minika, Krzysztof Bałysowie. Partne-
rzy wspierający wydarzenie: JAKO, AC-
TIVLAB, FERROS, Radny Rady Miejskiej 
w Świdnicy – Krzysztof Grudziński, 
Piwnica Ratuszowa, Hotel Red Baron, 
KFC, Klub CF 58100. 

Daniel Gębala

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a



20 |   19.10-1.11.2018 r.Świdnica

reklama

re
kl

am
a

re
kl

am
a

re
kl

am
a

re
kl

am
a


