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Od ćwierć wieku kształci 
młode pokolenia z 
powiatu świdnickiego. Jej 
absolwenci znajdują prace 
w restauracjach i hotelach 
nie tylko w Polsce, ale też 
za granicą. Zespół Szkół 
Hotelarsko-Turystyczny 
w Świdnicy obchodził 
25-lecie swojego istnienia. 

Milion na 
ratowanie 
zabytków

Podczas sesji Rady Miejskiej 29 marca radni zadecydowali, że prawie 1 milion 200 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie 
z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. 
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Świdnica

Mszą świętą pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego abp. Salvato-
re Pennachio rozpoczęły się 23 marca w 
katedrze świdnickiej obchody 15-lecia 
ustanowienia Diecezji Świdnickiej. 

Przypomnijmy, że powołał ją do 
istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, 
realizując założenia bulli „Totus Tuus 
Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 
r. Dekret erygujący diecezję wszedł w 
życie 25 marca 2004 r. Diecezja Świd-
nicka należy do Metropolii Wrocław-
skiej. Jej patronem jest św. Stanisław 
Biskup i Męczennik. – Pierwsze decyzje, 
jakie zostały podjęte, dotyczyły utwo-
rzenia świdnickiej Kurii Biskupiej. Potem 
tworzy ono kolejne instytucje, dziś mamy 
ich 10 – wspominał podczas konferen-
cji prasowej 22 marca biskup świdnicki 
Ignacy Dec. 

Powierzchnia diecezji świdnickiej wy-
nosi ok. 4.000 km2. Jej terytorium zostało 
wyłączone z archidiecezji wrocławskiej - 
13 dekanatów (region kłodzki) i z diecezji 
legnickiej - 8 dekanatów (region wałbrzy-
ski). – Obecnie diecezja liczy 24 dekanaty, 
190 parafii i 1 ośrodek duszpasterski na 
Górze Igliczna. Liczy 625 tys. 138 mieszkań-
ców, choć rzeczywistych mieszkańców jest 

mniej – mówił kanclerz kurii ks. Stanisław 
Chomiak. 

Od czasu powołania diecezji utworzo-
no m.in. Caritas, Wyższe Seminarium Du-
chowne, Zakład Opieki Leczniczej, Hospi-
cjum, Sąd Biskupi, Dom Księży Emerytów, 

który od 2014 roku mieści się 
w Świdnicy. – Każdego dnia w 
jadłodajni Caritas wydajemy 
1300 posiłków. Policzyliśmy, 
że przez tych 15 lat wydaliśmy 
5 milionów 40 tys. posiłków 
dla ubogich – podsumowy-
wał dyrektor Caritas ks. Ra-
dosław Kisiel. – To wszystko, 
czego udało nam się doko-
nać, jest dziełem wspólnym. 
Udało nam się tyle zrobić 
dzięki wspaniałej współpracy 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji ogłosiło przetarg na 
prace budowlane związane z moderni-
zacją basenu letniego przy ul. Śląskiej. 
Oferenci mają czas do 18 kwietnia na 
złożenie oferty cenowej w systemie „za-
projektuj i zbuduj”.

Wyłoniony w przetargu wykonawca 
będzie mógł wejść na plac budowy w II 
połowie września, po zakończeniu tego-
rocznego sezonu na miejskim kąpielisku, a 

na wykonanie wszystkich prac będzie miał 
czas do listopada 2021 roku.

- Na przebudowę czekają wszystkie 
niecki, które zostaną wykonane ze stali 
nierdzewnej i dostosowane do funkcji re-
kreacyjnych, choć zwolennicy treningu pły-
wackiego też znajdą miejsce dla siebie po 
remoncie. Część wodna będzie wydzielona 
niskim ogrodzeniem, za którym znajdą się: 
basen sportowy, baseny rekreacyjne, bro-
dzik, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie, tara-

sy wypoczynkowe oraz wieża ratowników. 
Pomiędzy nieckami projektuje się tarasy 
wypoczynkowe zacieniane przez żagle so-
larne. Wokół basenów i tarasów wypoczyn-
kowych planuje się budowę nowych plaż 
o nawierzchni syntetycznej wraz z elemen-
tami towarzyszącymi tj. brodziki (nogomy-
je) z prysznicami, ławki, siedziska, oprawy 
oświetleniowe - informuje Witold Tomkie-
wicz, rzecznik prasowy ŚPWiK.

W pobliżu wydzielonej części base-
nowej, na terenie trawiastym projektuje się 
przebieralnie z prysznicami. Po wschod-
niej części basenów planuje się budowę 
nowych trybun, ukształtowanych na ist-
niejącej skarpie oraz zacienionych altan 
wypoczynkowych. Od strony lodowiska 
planuje się lokalizację plaży piaszczystej 
wygrodzonej niskim ogrodzeniem oraz 
wysokimi trawami. Po przeciwnej stro-
nie terenu kąpieliska powstanie budynek 
technologii basenowej z sanitariatami.

Plany inwestycji przewidują również 
elementy małej architektury tj. kosze na 
odpady, wodopoje, tablice informacyjne 
oraz nowe nasadzenia drzew i zieleni ni-
skiej, w tym traw i krzewów.

Wszystkie projektowane budowle i 
elementy małej architektury będą nawią-
zać do stylistyki budynków istniejących 
oraz do stylu lat 20-30.

Oprac. 

Ogłoszono przetarg na modernizację basenu

Diecezja Świdnicka świętuje 
15-lecie istnienia

Harmonogram obchodów:
▪ 6 kwietnia - Msza Święta papie-
ska w Wałbrzychu pod przewodnic-
twem kard. Stanisława Dziwisza
▪ 8 maja - Odpust diecezjalny ku 
czci św. Stanisława pod przewodnic-
twem abp. Józefa Michalika
▪ 13-14 czerwca - 383. Zebranie Ple-
narne Konferencji Episkopatu Polski

poszczególnych grup diecezjalnych, współ-
pracy z dziekanami, którzy są ambasado-
rami biskupa w terenie, współpracy z wła-
dzami samorządowymi. Jan Paweł II uczy 
nas, że zawsze powinniśmy pełnić służbę z 
drugimi, a nie przeciwko drugim. I tak sta-
ramy się pełnić nasze obowiązki – mówił 
biskup Ignacy Dec.          Ak
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Jak bezpiecznie 
kupować w sieci

Ruch w sieci internetowej, 
tak jak ruch drogowy, wyma-
ga od nas przestrzegania 
pewnych reguł bezpieczeń-
stwa. 

Nikt rozsądny nie prze-
chodzi przez ulicę przy czerwo-
nym świetle. Jeśli nie ma sygnali-
zacji świetlnej, to przed przejściem 
należy spojrzeć w lewo, potem w pra- w o , 
jeszcze raz w lewo i po stwierdzeniu, że nie nadjeżdża 
żaden pojazd, może spokojnie przejść na drugą stronę 
ulicy. Tak samo nikt rozsądny nie daje nieznanej osobie 
swojego portfela z pieniędzmi. A właśnie tak często 
robimy w Internecie, kiedy nie przestrzegamy podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa i przelewamy swoje 
pieniądze na konta przestępców lub też dajemy im 
dostęp do naszych wrażliwych danych, i w ten sposób 
pozwalamy się okraść. 

Bezpieczny komputer – to podstawa
Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci, to 

też musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede 
wszystkim nasz komputer musi być bezpieczny. Na 
bezpieczeństwo naszego komputera składają się dwa 
elementy: nasze zachowanie w sieci i zainstalowane 
oprogramowanie. 

Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na 
podejrzane strony, to jest wysoce prawdopodobne, że 
sami nie ściągniemy do swojego komputera złośliwe-
go oprogramowania, które może ułatwić przestępcom 
okradzenie nas. Nie powinniśmy też sami instalować na 
komputerze oprogramowania z nieznanych źródeł czy 
nielegalnych kopii oprogramowania znanych firm. 

Ważny program antywirusowy
Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci, mamy 

legalne oprogramowanie, to jeszcze potrzebny będzie 
nam strażnik naszego komputera, czyli program anty-
wirusowy, który chroni nas także przed oprogramowa-
niem szpiegującym. Co ważne nasz program antywiru-
sowy musi być na bieżąco aktualizowany przez dostaw-
cę tego programu. Koszt takiego rozwiązania to kwota 
ponad stu złotych w skali roku. Istnieje także darmowe 
oprogramowanie antywirusowe, które można ściągnąć 
z internetu. Do nas należy decyzja, które oprogramowa-
nie wybrać. Płatne czy bezpłatne. Najlepszym wyjściem 
jest skorzystanie z rady kogoś kto już od dawna korzy-
sta z komputera. Niektóre banki proponują swoim klien-
tom oprogramowanie antywirusowe. Często można z 
niego korzystać przez kilka miesięcy, a potem kupić je 
po promocyjnej cenie. 

Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do zakupów 
w internecie. Zakupy w sieci oznaczają, że zaczynamy 
wchodzić na strony, których do tej pory nie odwiedzali-
śmy i nie wiemy czy są bezpieczne. 

Nie ufaj linkom, załącznikom 
i wyszukiwarkom

Ważne jest to jak dotrzemy na taką stronę. Nale-
ży unikać wchodzenia na daną witrynę z linków, które 
otrzymujemy w wysyłanych do nas wiadomościach 
elektronicznych, ani też nie powinniśmy wchodzić na 
stronę klikając w znaleziony w wyszukiwarce adres. 
Może się bowiem okazać, że ktoś chce nas zwabić na 
stronę o podobnej nazwie do tej, którą rzeczywiście 
jesteśmy zainteresowani. Dlatego za każdym razem po-
winniśmy sami wpisywać w przeglądarkę adres sklepu 
czy serwisu, a nawet banku w którym mamy konto. 

Kłódka i https
Przede wszystkim należy stwierdzić czy przy na-

zwie witryny, na której chcemy robić zakupy, widnieje 
napis https zamiast http. Powinniśmy także widzieć 
symbol kłódki, który oznacza bezpieczne połączenie 
internetowe. Były już jednak przypadki ataków na in-
ternautów przy użyciu autentycznych certyfikatów na 
fałszywych stronach. Aby wyeliminować to ryzyko na-
leży kliknąć w symbol kłódki na witrynie i wyświetlić 
informacje na temat certyfikatu bezpieczeństwa danej 
witryny. Można także skorzystać z pomocy najpopu-
larniejszej w Polsce wyszukiwarki internetowej Go-
ogle. Wystarczy wkleić w wyszukiwarkę poniższy link 
i na końcu wpisać adres sprawdzanej strony. http://
www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=a-
dres_strony

Sprawdzaj każdą nową witrynę
Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u 

danego sprzedawcy w internecie to warto sprawdzić 
jego dane kontaktowe i identyfikacyjne. Brak numeru 
telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien nas 
zaniepokoić. Warto też sprawdzić jakie metody płatno-
ści proponuje sprzedawca. Jeżeli jest to jedna metoda 
płatności i żąda się od nas zapłacenia z góry za dany 
towar to taka transakcja może być ryzykowna. Serwisy 
cieszące się uznaniem zwykle oferują możliwość zreali-
zowania zakupu na kilka sposobów np. z użyciem karty 
płatniczej, czy za pośrednictwem różnych banków jako 
szybkie i bezpośrednie płatności. 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z 
największych programów edukacji finansowej w Euro-
pie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowo-
ści. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów 
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy 
dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsię-
biorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotów-
kowego. 

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Za wykorzystanie dostępnych inno-
wacji na rzecz rozwoju infrastruktury, 
poprawy jakości powietrza oraz po-
prawy życia mieszkańców w zakresie 
inteligentnego zarządzania transpor-
tem miejskim, Świdnica została laure-
atem konkursu Smart City w kategorii 
miast do 100 tys. mieszkańców. Oceny 
merytorycznej zgłoszeń dokonała nie-
zależna kapituła konkursowa, skła-
dająca się z uznanych autorytetów w 
branży.

Nagrodę podczas Wielkiej Gali 
Smart City Forum w Warszawie w środę, 
27 marca odebrała prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska.

Świdnica nagrodzona 
za innowacyjność w transporcie

Konkurs Smart City ma na celu po-
pularyzację osobowości i przedsięwzięć, 
które w znaczący sposób przyczyniły 
się do promocji rozwiązań, służących 
budowie inteligentnych miast w Polsce 
oraz miast realizujących tę ideę. Wyróż-
nienia skierowane są zarówno do przed-
stawicieli sektora biznesowego, jak i 
administracji lokalnej, którzy poprzez 
realizowane projekty, z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań i strategii za-
rządzania, przyczyniają się do wzrostu 
konkurencyjności polskich miast, gospo-
darki i biznesu.

Od kilku lat miasto Świdnica efektyw-
nie i skutecznie wykorzystuje dostępne 

innowacje na rzecz rozwoju infrastruktury, 
poprawy jakości powietrza oraz poprawy 
życia mieszkańców w zakresie inteligent-
nego zarządzania transportem miejskim. 
Wdrażane innowacje są odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców oraz zgodne ze 
Strategią Rozwoju Miasta.

- Poprawiając komfort podróżowania 
w transporcie miejskim wprowadziliśmy 
rozwiązania, które oszczędzają czas, pie-
niądze i energię naszych mieszkańców. 
Przekłada  się to na konkretne korzyści fi-
nansowe, ekologiczne i zarządcze w mie-
ście – mówi prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal-Słaniewska. 

W ramach konsekwentnej polityki 
transportowej zakupiono, zmodernizo-
wano lub wdrożono:
▪ tabor niskoemisyjny (9 szt. ekologicz-
nych i nowoczesnych autobusów);
▪ system kamer i nadajników GPS we 
wszystkich autobusach;
▪ nowoczesne bezgotówkowe formy 
płatności za przejazd w autobusach;
▪ kasowniki przystosowane do zbliżenio-
wych płatności bezgotówkowych karta-
mi bankowymi w każdym autobusie;
▪ terminale zbliżeniowe dla kontrolerów 
sprawdzających bilety kupione przy uży-
ciu bankowych kart płatniczo/kredyto-
wych;
▪ internetowe rozkłady jazdy-www.roz-
klad.mpk.swidnica.pl;
▪ tablice Systemu Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej tzw. elektroniczne wy-
świetlacze;
▪ aplikacje na telefon-mobilny dyna-
miczny rozkład jazdy on-line na smart-
fony;

▪ płatności przez internet;
▪ 25 nowoczesnych wiat przystanko-
wych o aluminiowej konstrukcji i wyż-
szym standardzie technicznym
▪ dodatkowo przebudowano infrastruk-
turę drogową, wybudowano zatoki, 
ścieżki rowerowe prowadzące do cen-
trum oraz Centrum Przesiadkowe.

W roku 2018 Świdnica przystąpiła 
także do Programu na opracowanie Stra-
tegii rozwoju elektromobilności i Pro-
gramu Gepard-transport zeroemisyjny 
w mieście, który ma ułatwić pozyskanie 
środków na przedsięwzięcia polegające 
na obniżeniu zużycia energii i paliw w 
transporcie oraz zakup 2 bezemisyjnych 
autobusów o napędzie elektrycznym 
wraz z trzystanowiskową stacją ładowa-
nia baterii autobusowych. 

Oprac. UM Świdnica

fo
to

: o
rg

an
iz

at
o

rz
y



4 |  5-15.04.2019 r.Świdnica

aktualności

28 marca w Szkole Podstawowej nr 6 
w Świdnicy odbyła się międzynarodowa 
konferencja „Wieloaspektowość w do-
radztwie zawodowym – słowo o poten-
cjale”. Udział w niej wzięli nauczyciele 
oraz doradcy zawodowi  z Polski i Czech. 
Uczestnicy mieli okazję nie tylko wy-
słuchać ciekawych paneli, ale również 
wziąć udział w warsztatach.

To już trzecia konferencja dedyko-
wana doradztwu zawodowemu zorgani-
zowana przez Szkołę Podstawową nr 6 w 
Świdnicy.

Do uczestnictwa w niej zostali zapro-
szeni doradcy zawodowi z całej Polski, 
specjaliści zajmujący się poradnictwem i 
nauczyciele uczący przedmiotu przedsię-
biorczość. Patronat honorowy nad konfe-
rencją objęli: prezydent miasta Świdnica, 
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 

Zawodowych RP, Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu.

W konferencji udział wzięło prawie 
120 uczestników, w tym goście z Czech, 
a warsztaty poprowadziło 15 trenerów z 
całej Polski, m.in. Agnieszka Ciereszko, 
Mapa Karier Małgorzata Kazubska, Klau-
dia Stano oraz dr Daria Zielińska-Pękał z 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Uczestnikom konferencji zaprezento-
wana została Mapa Karier. To darmowe, 
interaktywne narzędzie do prowadzenia 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
szkole. Pomaga w wybraniu ścieżki kariery 
i odkrywa setki ciekawych zawodów oraz 
informacji na temat wielkości rynku pracy, 
czasu nauki i wysokości zarobków. Prezen-
tuje również pomysły na lekcje w szkole, 
ułatwiające uczniom podjęcie przemyśla-
nych wyborów zawodowych.

2, Kolejowej 18, Grodzkiej 19-19B-19C, 
Wrocławskiej 6 i Komunardów 20  na 
remont elewacji frontowych. Właścicie-
lowi kamienicy przy ul. Muzealnej 4 na 
remont dachu, wspólnocie mieszkanio-
wej przy ul. Budowlanej 4 na program i 
konserwację reliktów średniowiecznych 
detali architektonicznych w elewacji 
frontowej. Właścicielowi kamienicy Ry-
nek 32 na remont dachu, elewacji fron-
towej i tylnej, właścicielowi kamienicy 
przy ul. Trybunalskiej 9 na remont ele-
wacji frontowej. Parafii ewangelicko-au-
gsburskiej  na prace konserwatorskie 
przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim 
Hali Polnej i Hali Zmarłych w Koście-
le Pokoju, a parafii katedralnej na pra-
ce konserwatorskie w obrębie Chóru 
Mieszczańskiego. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 
podmiotom przekazano kwotę 406 800 
zł. Ale już w kolejnym roku wartość do-
tacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 
2015 roku udzielono dotacji 19 podmio-
tom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku 
dla 24 wnioskodawców wydatkowano z 
budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017 roku 
1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie 
prac remontowych dla 17 obiektów. W 
2018 roku prawie 3 miliony zł trafiły do 25 
wnioskodawców.

- Niestety, w tym roku nie uda się 
wspomóc dotacją z miasta wszystkich, 
którzy złożyli wnioski. Nasz program 
dotacji pokazuje jak spore zapotrzebo-
wanie jest wśród zarządców wspólnot 
mieszkaniowych i ich mieszkańców na 
realizację kosztownych inwestycji zwią-
zanych z remontami zabytkowych ka-
mienic, których w Świdnicy nie brakuje. 

My dajemy im szansę na wykonanie tych 
pomysłów i mobilizujemy do działania. 
To dzięki współpracy z mieszkańcami 
miasto zmienia się na lepsze – dodaje 
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Uchwała oznacza, że są spore szan-
se na to, że zaniedbana od lat willa 
przy ulicy Muzealnej wreszcie odzyska 
dawną świetność. Budynek odkupiła 
mieszkanka powiatu świdnickiego, która 
planuje odnowić budynek. Nie zdradza 
na razie planów, jaką funkcję zamierza 
nadać obiektowi, ale wiadomo, że już w 
najbliższym czasie rozpoczną się pierw-
sze prace remontowe. 

Budynek od lat znajdował się w 
prywatnych rękach i mimo nakazów 
powiatowego inspektora nadzoru bu-
dowlanego, nigdy nie doczekał się re-
montu.  

Obiekt został wzniesiony w 1892 r. 
jako willa znanego świdnickiego inży-
niera Morisa. Od 1939 r. przez kilka lat 
mieściło się tam Muzeum Miejskie, od 
którego pochodzi obecna nazwa ulicy. 
Po II wojnie światowej kamienica pełni-
ła również funkcję szkoły średniej wraz 
z internatem jako budynek wydzielo-
ny I Liceum Ogólnokształcącemu, aż 
do początku lat 90 – tych, gdy liceum 
przeniosło się na ul. Pionierów. Na 
fragmencie elewacji zachodniej ściany 
kamienicy, przedstawiona jest postać 
górnika sztygara. Natomiast na kartu-
szu, umieszczonym w portalu bramy 
głównej, umieszczono górnicze godło, 
charakterystyczne dla zawodu, wyko-
nywanego przez właściciela obiektu.

Ak / oprac. UM

Rozmawiali o potencjale uczniów

nością zabytku. Wśród wnioskodaw-
ców znalazły się osoby fizyczne, parafie 
i wspólnoty mieszkaniowe. A planowane 
przez nie zadania to głównie remonty da-
chów i elewacji – mówi Barbara Sawicka, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i 
Konserwacji Zabytków. 

Dotacji w tym roku udzielono: wła-
ścicielom lokali użytkowych przy ul. 
Grodzkiej 4 i Rynek 31 na wymianę wi-
tryn, a właścicielowi lokalu użytkowego 
Rynek 20 na renowacje witryny. Wspól-
notom mieszkaniowym: przy ul. Kościel-
nej 11, Grodzkiej 5, Równej 8, Długiej 21,  
Komunardów 18, Kazimierza Pułaskiego 

Podczas sesji Rady Miejskiej 29 
marca radni zadecydowali, że prawie 
1 milion 200 tysięcy złotych przezna-
czonych zostanie z budżetu miasta na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących  się w gminnej ewidencji 
zabytków. 

W wyznaczonym terminie naboru 
wpłynęło aż 86 wniosków. Dotacji udzie-
lono 19 podmiotom. - Komisja dokonując 
podziału środków na ten cel kierowała się 
przede wszystkim wartością historyczną, 
naukową lub artystyczną, a także złym 
stanem technicznym i publiczną dostęp-

Milion na ratowanie zabytków

W kolejnej części Anna Skrzypacz, 
dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrz-
nych i Rozwoju Gospdoarczego Urzędu 
Miasta w Świdnicy zaprezentowała pro-
gram oraz potencjał, jaki tkwi w progra-
mach „Razem dla biznesu” i „Zostańcie z 
nami – Miasto i Powiat Świdnica”. To pro-
jekt skierowany do uczniów trzecich klas 
gimnazjalnych. Obejmuje takie działania 
jak warsztaty ekonomiczne zakończone 
cieszącą się popularnością grą ekono-
miczną, warsztaty z doradztwa zawo-
dowego, wizyty w firmach realizowane 
w formie wycieczek, w trakcie których 
uczniowie poznają zakłady pracy, firmy 
od środka, ich pracowników i mogą za-
poznać się z charakterem danej pracy. W 
działaniach tych aktywnie uczestniczą 
świdnickie   firmy biorące udział w obu 
przedsięwzięciach.

Ponieważ konferencja miała charak-
ter warsztatowy, po panelach uczestnicy 

zostali podzieleni na grupy i mogli po-
pracować nad takimi tematami jak: pra-
ca na zasobach ucznia, rekrutacja i HR 
od kuchni - vademecum dla doradcy, 
narzędziownik doradcy zawodowego, 
błędy poznawcze, czyli jak poprawić ko-
munikację, aby zostać zrozumianym, gry 
strategiczne - nowoczesne narzędzia w 
poradnictwie zawodowym, badania spo-
łeczne prowadzone przez młodzież a ich 
potencjał jako przyszłych uczestników 
rynku pracy, mapa karier - program z po-
tencjałem i psychologia motywacji.

Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica ra-
zem dla biznesu” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go Programu Współpracy Transgranicznej 
2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska.

Oprac. 
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11 marca w rokowaniach za milion 
100 tys. zł budynek przy ulicy Klicz-
kowskiej 34 kupiła świdnicka spółka 
Pebek. Właściciele nie zdradzają na 
razie, jakie mają plany wobec obiek-
tu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż 
obiektu został ogłoszony 21 sierpnia 
2018 roku. – Nie przyniósł on jednak roz-
strzygnięcia. Drugi przetarg ogłoszono 
17 grudnia 2018 roku i teraz w tym roku 
odbyły się pierwsze rokowania. Obiekt 
sprzedano za milion 100 tysięcy złotych 

Budynek przy ul. Kliczkowskiej 
sprzedany

– informuje Małgorzata Synowiec, dy-
rektor Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomości. 

W nieruchomości przez lata znaj-
dowała się siedziba dyrekcji Świdnic-
kiej Fabryki Urządzeń Pomiarowych. 
Potem swoją siedzibę miała tu Wyższa 
Szkoła Technologii Teleinformatycz-
nych. W 2001/2002 studia rozpoczęła 
pierwsza grupa studentów. Uczelnia 
opuściła budynek w 2015 roku. 
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Pokazy najnowszych filmów, spo-
tkania z przedstawicielami kina, kon-
kursy i mnóstwo innych atrakcji. Fe-
stiwale Spektrum i Okiem Młodych 
zdobyły już grono stałych fanów. Od 
tego roku będą się odbywać w nowej, 
połączonej i rozbudowanej formule, 
pod wspólnym szyldem Spektrum. 
Ma być łatwiej o środki i promocję. A 
to nie koniec nowości.  Wydarzenia 
filmowe mają być rozłożone na cały 
rok, a nie tylko na kilka dni festiwalo-
wych. I, co najbardziej ucieszy fanów 
w Spektrum, filmy będą wyświetla-
ne w dwóch salach – w Teatrze Miej-
skim i sali widowiskowej I LO przy ul. 
Pionierów. – To cegiełka do tego, by 
Świdnica stała się filmowym centrum 
regionu – mówi Paweł Kosuń, dyrek-
tor obu festiwali. 

Festiwale Spektrum i Okiem Młodych 
w nowej odsłonie

28 marca w Trybik Cafe odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem twór-
ców festiwali oraz władz miasta. Jak po-
informowano, od tego roku oba festiwa-
le łączą się w jeden.

Przypomnijmy, Świdnicki Festiwal 
Filmowy Spektrum to spotkania z najlep-
szym kinem ostatnich miesięcy, a także 
z twórcami prezentowanych filmów. 
To święto kina artystycznego, podczas 
którego widzowie oglądają to, co naj-
ciekawsze w kończącym się sezonie w 
Polsce, w Europie i na świecie. W trakcie 
festiwalu odbywa się konkurs główny 
na najlepszy film oraz konkurs filmów 
krótkometrażowych. Okiem Młodych to 
konkursu dla twórców filmów krótkome-
trażowych. 

Dzięki połączeniu wszystkie kon-
kursy odbywać się będą pod szyldem 

SPEKTRUM. Wydłu-
żony zostaje wiek dla 
twórców do 35. roku 
życia. Ponadto, jak za-
pewniają organizato-
rzy, dzięki połączeniu 
festiwali ma być łatwiej 
aplikować o środki, ale 
też zapewnić odpo-
wiednią promocję. Ła-
twiej promować jeden 
festiwal porządnie, niż 
na mniejszą skalę dwa. 
– Stajemy się bardziej 
dojrzali i to połączenie 
to krok w kierunku doj-
rzałości festiwalowej. 
Spektrum nabierze cha-

rakteru międzynarodowego. Będzie wię-
cej sal, ponieważ oprócz teatru filmy będą 
wyświetlane w auli I LO i, co za tym idzie, 
pokażemy więcej filmów – mówił Paweł 
Kosuń. – Ta decyzja wywołała wcześniej 
wiele dyskusji i przemyśleń. Nie była łatwa, 
ponieważ widzowie związali się i z jednym 
festiwalem i drugim, ale mamy nadzieję, 
że uda nam się zadowolić jednych i dru-
gich – tłumaczy Anna Rudnicka, dyrek-
tor Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

Nowa, połączona formuła nie ogra-
niczy się wyłącznie do kilku dni, pod-
czas których wyświetlane będą filmy, 

ale planowana jest organizacja imprez 
filmowych przez cały rok. Już 17 kwietnia 
widzowie będą mieli okazję obejrzeć film 
Jana Jakuba Kolskiego „Ułaskawienie” 
i spotkać się z Grażyną Błęcką-Kolską, 
odtwórczynią roli Hanki. W Świdnicy po-
wstanie także mural Andrzeja Wajdy. Bę-
dzie to nawiązanie do premiery „Panny 
Nikt” w Świdnicy. Film ten będzie można 
zobaczyć podczas festiwalu. Natomiast 
autorem muralu będzie Robert Kukla. 
Na stworzenie grafiki udało się pozyskać 
środki z Urzędu Marszałkowskiego. 
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Uroczystości odbyły się 22 marca w 
Teatrze Miejskim w Świdnicy. – Wiele ser-
deczności i życzliwości. Ćwierć wieku to ka-
wał pięknej historii. Jesteśmy z Was dumni. 
Niech ta przygoda trwa nadal – mówiła 
Alicja Synowska, członek Zarządu Powia-
tu, która odczytała także list gratulacyjny 
od starosty świdnickiego Piotra Fedo-
rowicza i wicestarosty Zygmunta Wor-
sy. – Kibicowałam tej szkole od początku 
przekształcenia jej w 1994 roku w szkołę, 
której absolwenci po jej ukończeniu będą 
mieli pracę. Macie wspaniałego patrona (od 
red. Tony’ego Halika), dzięki któremu nasze 
pokolenie mogło zobaczyć świat. Ten świat, 
który wówczas był dla nas trudno dostępny. 
Aldonko, gratuluję, że tak pięknie rozwinę-
łaś szkołę, że wielu absolwentów pracuje w 

Kawał pięknej historii – 
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych 
obchodził 25-lecie

Od ćwierć wieku kształci młode pokolenia z powiatu świdnickiego. Jej absolwenci znajdują prace w restauracjach i ho-
telach nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczny w Świdnicy obchodzi 25-lecie swojego 
istnienia. 

Trochę historii

Na terenie należącym obecnie do Zespołu Szkół Ho-
telarsko - Turystycznych, przed wojną znajdowała się tkal-
nia J. Rosenthala, przekształcona w połowie lat dwudzie-
stych XX wieku w Spółkę Akcyjną dla Przemysłu Lnianego 
i Bawełnianego w Świdnicy - Aktiengesellschaft fur Leinen 
– und Baumwollindustrie  Schweidnitz. Po zakończeniu 
wojny i właczenia Śląska w granice Polski, 2 stycznia 1947 
roku w budynkach po tym zakładzie utworzono fabrykę 
produkującą części samochodowe, znaną później jako 
Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Elmot”. W roku 
1962 przy zakładzie powstała  Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa POLMO - ELMOT. Początkowo placówka kształciła 
jedynie na jednym kierunku: obróbka mechaniczna, lecz 
dzięki szybkiemu rozwojowi pod kierunkiem dyrektora 
Jana Pisarkiego po pięciu latach istnienia szkoły kształciło 
się w niej już ok. 100 uczniów w zawodzie ślusarza i toarza. 

Początkowo zajęcia odbywały się w dwóch salach budyn-
ku przychodni zakładowej (obecnie prywatna przychodnia 
przy ul. Równej).

Dyrekcja ZEM coraz poważniej myślała o budowie 
budynku szkolnego. Najpierw miała to być przybudów-
ka. W roku 1967 podjęto decyzję o rozbudowie zakładu i 
utworzeniu nowej szkoły zawodowej i warsztatów szkol-
nych. Nowy budynek szkolny i halę warsztatową oddano 
do użytku 28 grudnia 1972 roku.

Decyzją Kuratora Oświaty w Wałbrzychu 1 września 
1994 roku dotychczasową placówkę przekształcono w 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Świdnicy. W zespole 
szkół utworzono Liceum Księgarskie i Technikum Zawo-
dowe, kształcące w zawodzie technik hotelarstwa.

1 września 1998 roku w ramach Zespołu Szkół po-
wołano Szkołę Policealną, kształcącą w zawodzie tech-
nik obsługi ruchu turystycznego. Rok później, 1 wrze-
śnia 1999 roku, weszła w życie uchwała Rady Powiatu w 
Świdnicy o zmianie dotychczasowej nazwy, Zespół Szkół 
Nr 2, na nową: Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych. 
W lutym 2000 roku radni Powiatu Świdnickiego podjęli 
decyzję o utwo-
rzeniu w Zespo-
le Szkół, Liceum 
Technicznego, 
kształcącego w 
kierunku usłu-
gowo - gospo-
darczym.

Bardzo waż-
nym wydarze-
niem w życiu 
szkoły było prze-

jęcie opieki nad Schroniskiem Młodzieżowym przy ul. Ka-
nonierskiej w Świdnicy. Obiekt został zmodernizowany i do-
stosowany do potrzeb niepełnosprawnych, a od 1 stycznia 
2001 roku uczniowie mają możliwość odbywania praktyk 
w schronisku.

15 lipca 2002 roku Starostwo Powiatowe przekazało 
szkole budynek przy ul. Równej, odkupiony od poprzed-
niego właściciela, którym dotychczas był ZEM. 

21 listopada 2003 nasza szkoła zwyciężyła w kon-
kursie MENiS  na opracowanie projektu pracowni kom-
puterowej. Historycznym wydarzeniem dla szkoły było 
ogłoszenie decyzji Rady Powiatu w Świdnicy, zgodnie z 
Uchwałą nr XVI/146?2004 z dniem 10 marca 2004 roku 
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych otrzymał imię 
Tony Halika.

branży, że wkładacie profesjonalizm i ser-
ce w to, co robicie – gratulowała dyrektor 
szkoły Aldonie Liszce-Urbańskiej prezy-
dent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.  
Nie zabrakło także gratulacji od dyrekto-
rów pozostałych szkół średnich w powie-
cie świdnickim oraz od szkoły partnerskiej 
w Berlinie. – Jesteśmy dumni, że jesteśmy 

częścią tej historii. Współpracujemy od 15 
lat i wiele razem przeżyliśmy, mroźny wiatr 
w Berlinie i upał w Świdnicy. Zawsze cho-
dziło tylko o jedno, by uczniowie mogli się 
spotykać, zwiedzać świat i to nam się udało 
– mówił przedstawiciel szkoły partnerskiej 
w Berlinie. 
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Ile znajduje się działających sond na 
Marsie? Czy branża kosmiczna w Pol-
sce dynamicznie się rozwija? Czy moż-
na w marzeniach wznieść się na orbitę? 
I czy marzenia o kosmosie, w Polsce, 
w Świdnicy, mogą się spełniać? Odpo-
wiedzi na te pytania szukali uczestnicy 
spotkania z Jędrzejem Kowalewskim, 
założycielem firmy Scanway, jednym z 
twórców kosmicznej wiertarki, jaką wy-
słano w kosmos.

Spotkanie odbyło się 20 marca w auli 
widowiskowej I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Świdnicy.  - Jak widać dzisiaj, ma-
rzenia się spełniają. Jeśli ktoś jest dobry w 
malowaniu, rysowaniu śpiewaniu, idźcie 
za ciosem i spełniajcie swoje marzenia. 
Działajcie, bądźcie aktywni, także na 
rzecz miasta, współpracujcie z młodzie-
żową radą miejską – mówił, otwierając 
spotkanie, zastępca prezydenta Szymon 
Chojnowski. 

Jędrzej Kowalewski jest absolwen-
tem II Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy oraz Wydziału Automatyka i 
Robotyka Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Opinii publicznej dał się poznać, kiedy 
wspólnie z grupą studentów z wydziału 
skonstruował wiertarkę kosmiczną i wy-
słał ją w kosmos. - Zawsze mnie intereso-
wało to, co latające i myślałem, jak to zro-
bić, by tych obiektów na świdnickim niebie 
było jak najwięcej. W pewnym momencie 
zdałem sobie sprawę, że muszę zacząć 
od najprostszych rzeczy. Myślałem, że 
w polskiej branży kosmicznej nic się nie 
dzieje. Nie było to prawdą, ale tak mi 

Jędrzej Kowalewski: 

spełniajcie marzenia 

się wydawało. Zaczęliśmy kombinować, 
sami robić silniki do rakiet. Aplikowaliśmy 
wtedy do projektu Europejskiej Akademii 
Kosmicznej i dostaliśmy się. Chcieliśmy 
wysłać balon i mierzyć, jak niszczeniu 
ulega ozon. Budowaliśmy nasz balon z 
kartonu, żeby w ESIE mogli zobaczyć, jak 
to wygląda. Maglowali nas strasznie. Po-
dróżowaliśmy po wielu miejscach, na ko-
niec wylądowaliśmy w Szwecji za kołem 
podbiegunowym, gdzie są tylko zorza i 
renifery. Stamtąd wysyłaliśmy balon. Po-

lecieliśmy na niecałe 30 kilometrów,  gdzie 
rekord Polski w locie balonem stratosfe-
rycznym to 53 km – wspominał Jędrzej 
Kowalewski.

W tym samy czasie realizowany był 
eksperyment rakietowy. Świdniczanino-
wi i grupie jego przyjaciół bardzo się to 
spodobało. W ich głowach zakiełkował 
pomysł związany nie tylko z rakietami, 
ale też z górnictwem kosmicznym. - Przy 
posiłku narysowaliśmy konspekt ekspe-
rymentu. Czy wiecie, że ludzkość do tej 

pory wydobyła złoto w ilości sześcianu 
o boku 50 m? I teraz pomyślcie, że jest 
asteroida, która wielkością odpowiada 
województwu dolnośląskiemu, z platy-
ny albo złota.  W niektórych asteroidach 
jest też woda. Zaproponowaliśmy agen-
cji eksperyment, który pozwoliłby badać, 
co się stanie w stanie nieważkości, jak się 
zacznie wiercić w skale i jak to potem, co 
wydobędziemy, złapać? Wykonaliśmy 
prototyp  wiertarki, który ważył 6 kilogra-
mów, i wysłaliśmy go w kosmos za pomo-
cą rakiety – opowiadał.

Na wiertarce zamontowano także 
laser, który wyłapywał i pokazywał wy-
dobyte drobinki. Okazało się potem, że 
nie zachowują się one tak, jak można 
się było spodobać. Drobinki poruszały 
się wokół wiertła, a wiertło zaczęło się 
oblepiać. – Był to, jak się okazało, pierw-
szy w historii eksperyment wiercenia w 
kosmosie. Teraz nasze publikacje cytują 
w NASA, więc zrobiliśmy kawał dobrej ro-
boty. Poza tym NASA bada teraz wyniki 
eksperymentu – podsumowuje Jędrzej 
Kowalewski. 

Niestety, po skończeniu studiów, 
świdniczanin stracił możliwość uczest-
nictwa w konkursach studenckich. Ale 
nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Założył firmę – Scanway – która 
wykorzystuje technologie kosmiczne do 
codziennych rozwiązań, m.in. w pomia-
rach 3D, skanowaniu, rejestracji wielo-
płaszczyznowej obszarów.  To dopiero 
początek kosmicznej przygody świdni-
czanina. - Projektujemy teleskop, który 
będzie można zamontować w satelicie. 
Będzie robił zdjęcie z orbity i na bieżąco 
aktualizował dane. W przemysł kosmicz-
ny warto inwestować. Zachęcam do eks-
perymentów, rozwijanie pasji, aplikacji w 
konkursach, zarówno studentów, ale też 
was, licealistów. Będą was zniechęcać, 
mówić, że w Polsce nikt tego nie robi, ale 
to nieprawda. Spełniajcie marzenia – za-
chęcał. 
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Ludzie coraz chętniej swój wolny 
czas poświęcają na zajęcia fitness oraz 
siłownie. Zamiast spędzać leniwie po-
południe z pilotem w dłoniach wolimy 
z własnej woli w pocie czoła pracować 
nad naszą tężyzną fizyczną. W jaki spo-
sób rozpocząć swoją przygodę z ,,by-
ciem fit”? Jakich błędów się wystrze-
gać i jakich zasad należy przestrzegać, 
zdradza świdnicka trenerka fitnessu 
Paulina Walczewska. 

Jaki wpływ na nasze zdrowie ma 
regularny wysiłek fizyczny np.:  
fitness, czy ćwiczenia na si-
łowni? 

- Regularna aktywność fizyczna ma bar-
dzo duży wpływ na nasze zdrowie. Regu-
larna aktywność fizyczna pomaga także 
w walce z nadwagą i otyłością. Bardzo 
dobrze działa też na procesy poznawcze 
człowieka, np. na koncentrację, zdolność 
logicznego myślenia. Dodatkowo wytwa-
rza w nas także endorfiny czyli dzięki temu 
jesteśmy szczęśliwsi i więcej nam się chce. 

Czy ćwiczenia fizyczne wpły-
wają na lepsze samopoczucie 
psychiczne?

-Zdrowie psychiczne człowieka zależy od 
wielu czynników. Jednym z tych stymulu-
jących jest właśnie aktywność fizyczna. 
Osoba, która przychodzi na trening albo 
idzie biegać czy w jakikolwiek inny sposób 
uprawia sport po pierwsze ma poczucie, 
że zrobiła coś dla siebie. Jest zadowolona 
z siebie, często zdarza się, że to właśnie 
siłownia, zajęcia fitness, bieganie itd. stają 
się azylem dla człowieka- miejscem wyci-
szenia.  Ludzie aktywni są bardziej zmo-
tywowani do dalszego działania, zdarza 
się, że na ten sam problem patrzą z innej 
strony. Ćwiczenia odcinają od problemów 
życia codziennego, podczas treningu wy-
dzielają się endorfiny czyli hormon szczę-
ścia, który oprócz zmiany nastroju ma 
jeszcze jedną zaletę - pomaga nam zwal-
czyć wiele chorób.

Na horyzoncie wiosna, co 
oznacza, że wkrótce osoby 
uczęszczające na zajęcia będą 
chciały odsłaniać coraz więcej 
ciała. Czy wraz z nadejściem 

ciepłej pory roku zauważasz 
wysyp ,,sezonowców”? Czy 
jednak w dobie mody na życie 
fit to zjawisko jest coraz rzad-
sze?

- Wiosna jest okresem w którym odkrywa-
my więcej ciała. Zdajemy sobie sprawę, że 
już za chwilę wakacje i upragniony urlop 
na którym każdy chce wyglądać dobrze 
i czuć się dobrze, bo nie tylko o wygląd 
chodzi. Sam fakt, że w naszym klubie 
mamy akcję ,,ciało na lato” świadczy o 
tym, że zwłaszcza panie są zmotywowa-
ne do aktywności fizycznej aby zdążyć do 
wakacji i założyć ulubione bikini.

Jakie błędy najczęściej po-
pełniamy na początku naszej 
przygody z fitnessem?

-Zauważam nie do końca pozytywny 
trend. Dziewczyna, która postanawia 
zacząć ćwiczyć, zwykle robi to w ponie-
działek. „Rzuca się”  na wszystkie zajęcia. 
Chce skorzystać z różnych form aktyw-
ności, bo myśli, że dzięki temu szybciej 
schudnie. Niestety, tak nie jest.  Musimy 
rozgraniczyć dwie sprawy. Po pierwsze, 
dobry mocny trening, a po drugie regene-

racja. Bez regeneracji nie jesteśmy w sta-
nie uzyskać takiego ciała o jakim marzy-
my. Jeśli zrobimy bardzo mocny trening, 
ćwiczymy miesiąc codziennie, już po 
krótkim czasie po prostu nie mamy siły 
ćwiczyć więcej i zwykle kończy się to tym, 
że jesteśmy zdemotywowani i porzucamy 
nasz cel. To jest największy błąd. Powin-
niśmy rozważnie podchodzić do treningu. 
Nie zaczynać od tego żeby ćwiczyć co-
dziennie po godzinie, dwie  tylko dobrze 
sobie to rozplanować, zaczynać powoli 
żeby nie nabawić się kontuzji. Musimy 
sobie zdać sprawę z tego, ze jeśli długo 
nie ćwiczyliśmy albo w ogóle nie ćwiczy-
liśmy to nagle takie treningi, które mogą 
być nieodpowiednie i niedopasowane 
mogą nam wyrządzić większą krzywdę 
niż przynieść pożytku.

Czy przy regularnych ćwicze-
niach fizycznych musimy sto-
sować określoną dietę?

-Temat diety jest powszechnie znany. 
Wszyscy już wiedzą, że bez połączenia 
diety i treningu nie mamy zadowalających 
efektów. Jednym z najczęściej popełnia-
nych błędów jest duża intensywność tre-

ningów bez odpoczynku, a dietę zastępu-
je się głodowaniem. Trzeba pamiętać, że 
kiedy ćwiczymy robimy deficyt kaloryczny, 
to znaczy, że więcej energii zużywamy niż 
pozyskujemy z pokarmu. Nie oznacza 
to jednak, że skoro trenujemy to może-
my sobie pozwolić na jedzenie dwa razy 
więcej.  Trening wymusza na organizmie 
zwiększone zużycie zapasów energetycz-
nych, dzięki czemu przyspieszeniu ulega 
metabolizm. Umiejętnie ustalony deficyt 
kaloryczny będzie pomagał w redukcji 
tkanki tłuszczowej. Jeśli zaczynamy ćwi-
czyć i przestajemy jeść, zwykle kończy się 
to tym, że po dwóch, trzech tygodniach 
takich treningów nie mamy siły na więcej. 
Spada motywacja, energia, a organizm 
nie jest w stanie wytrzymać takiego tem-
pa, jest po prostu obciążony. Ważna jest 
dieta, ale taka, która dostarczy organi-
zmowi odpowiednich wartości odżyw-
czych. Dzięki odpowiednio zbilansowanej 
diecie możemy schudnąć, bądź skupić się 
na budowaniu rzeźby. Najlepiej udać się 
do specjalisty dietetyka aby ułożył nam 
odpowiednią dietę,  jeśli chcemy schud-
nąć, a o ile zwiększyć jeśli chcemy przytyć 
albo nabrać masy mięśniowej.

Jakimi cechami powinien cha-
rakteryzować się trener fit-
ness? Jakie kwalifikacje  i kur-
sy powinien posiadać?

Dobry trener fitness powinien mieć 
przede wszystkim osobowość. Osobo-
wość jest bardzo ważna, ponieważ to 
musi być taki człowiek, taki trener do 
którego ludzie chcą przychodzić. Taki 
który motywuje, jest uśmiechnięty, ra-
dosny, nie ma tutaj miejsca na gorsze 
dni. Klienci przychodzą i chcą czerpać  
pozytywną energię, potrzebują odpo-
wiedniej motywacji i pracy nad sobą. 
To jaki będzie miał ukończony kurs na 
początku nie jest kluczowe. Oczywiście 
nie pod względem wiedzy, która jest 
ogromnie ważna. Trener fitness musi po-
siadać, odpowiednią wiedzę z zakresu 
bezpiecznego i prawidłowego wykony-
wanych ćwiczeń.

Które formy wysiłku fizyczne-
go cieszą się dzisiaj najwięk-
szym zainteresowaniem wśród 
kobiet i mężczyzn w Świdnicy?

- Ciężko powiedzieć które formy cieszą 
się największym zainteresowaniem z tego 
względu, ze każdy sport ma swoją grupę 
takich zapaleńców i dość rzadko zdarza 
się migracja pomiędzy formami aktyw-
ności fizycznej. Na pewno duża grupę w 
Świdnicy stanowią biegacze, bardzo dużo 
osób chodzi na siłownie i dużo osób upra-
wia fitness. Ostatnio popularny jest bun-
gee, który jest w naszym klubie, czyli taki 
trening w podwieszeniu na linach w któ-
rym możemy spalić nawet do 800 kalorii. 
Generalnie dużo, różnych ćwiczeń z muzy-
ką w tle. Ostatnio też dość modna stała 
się salsa i wszystkie formy taneczne gdzie 
możemy po prostu nauczyć się tańczyć, a 
po drugie miło spędzić czas.

Daniel Gębala

W zdrowym ciele zdrowy duch
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RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Z oferty "0 kosztów" mogą skorzystać Klienci, którzy zawierają pierwszą umowę o pożyczkę do 3 000,00 zł z CAPITAL SERVICE S.A. 
Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej zdolności kredytowej Klienta. Oferta jest ograniczona czasowo. Szczegóły oferty dostępne w Oddziale u Doradcy Klienta. Opłata za połączenie 
jest zgodna z cennikiem operatora.

ZADZWOŃ: ul. Długa 2974 850 17 55 ŚWIDNICA

POŻYCZKA 
WIELKAMOCNA



95-15.04.2019 r.   | Świdnica

aktualności

re
kl

am
a



10 |  5-15.04.2019 r.Świdnica

aktualności

„Sówki”

„Wesołe minionki”

Poznajcie przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy
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„Żabki”

foto: D. Gębala

„Słoneczka”
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W jaki sposób wychowywać dziecko, by było szczęśliwe? Jak mówić i postę-
pować, aby słuchało i chciało z nami rozmawiać? Świdnicka Szkoła dla rodziców i 
wychowawców to propozycja dla tych, którzy szukają wsparcia w procesie wycho-
wania najmłodszych.

Jeśliby zapytać dorosłych, na jakich ludzi pragną wychować swoje dzieci, więk-
szość rodziców i nauczycieli odpowie, że chcieliby wychować dziecko na człowieka, 
który będzie w życiu kierował się takimi wartościami jak szacunek, miłość, dobroć, 
uczciwość. Pragniemy też, aby nasze dzieci przejawiały empatię wobec innych ludzi, 
były zdolne do współpracy i zdobyły takie kwalifikacje, które pozwolą im wykonywać 
w dorosłym życiu pracę zgodną z ich zainteresowaniami. Nie mamy też problemu z 
odpowiedzią na pytanie, czego dzieci potrzebują od nas, dorosłych, aby ich rozwój 
przebiegał harmonijnie - miłości, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, uwagi. Dlacze-
go więc tak wiele młodych ludzi traci zdrowie psychiczne i nie radzi sobie z codzien-
nymi problemami w domu i w szkole? Dlaczego nasze dzieci przejawiają niechęć do 
nauki, ulegają negatywnym wpływom otoczenia, popadają w uzależnienia, zachowują 
się agresywnie, cierpią na depresję? Dlaczego tak bardzo przejmujemy się tym, że 
brakuje miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla najmłodszych? Przecież nie chce-
my, aby nasze dzieci stały się pacjentami oddziałów psychiatrycznych. Chcemy, aby 
słuchały tego, co do nich mówimy, wykazywały otwartość na nasze rady, wskazówki, 
korzystały z naszych doświadczeń życiowych. I aby to osiągnąć, wciąż polegamy na 
starych metodach wychowawczych, nie poddając ich refleksji. Czy zastanawiamy się, 
czego tak naprawdę uczą się nasze dzieci, jeśli stosujemy wobec nich kary i nagrody 
– w domach, przedszkolach, szkołach? Gdyby tak, nadal powszechny system wycho-
wania oparty na „kiju i marchewce” był skuteczny, świat byłby pełen szczęśliwych, ko-
chających się i wzajemnie szanujących ludzi. Dlaczego w sytuacji, gdy rozwój dziecka 
został zaburzony, myślimy, że winne jest dziecko, bo specjalnie źle się zachowuje, ma-
nipuluje, chce rządzić i oczekujemy, że to dziecko musi się zmienić. Oczywiście dalej 
mamy nadzieję, że poskutkuje kara, w różnej formie – ograniczenia wolności, uwagi 
w dzienniczku, odebrania tzw. przywilejów, czarnej kropki na tablicy, udzieleniem na-
gany. Nazywamy to konsekwencją zachowania dziecka – bo to brzmi trochę lepiej niż 
kara. Zrzucamy z siebie odpowiedzialność, nie analizujemy swoich przekonań i postaw 
wobec dzieci, które z nich wynikają i przekładają się na zachowanie dziecka. Nie mamy 
wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci ani nie znamy mechanizmów funkcjo-
nowania ich mózgu. Jak możemy myśleć, że stosując te same nieefektywne metody 
otrzymamy inny rezultat? I czy faktycznie chodzi nam o to, aby dziecko zachowywało 
się dobrze ze strachu przed karą? Czy wychowamy w ten sposób szczęśliwego, ko-
chającego siebie i innych ludzi człowieka ? Czy może kogoś, kto ma niskie poczucie 
własnej wartości, nie radzi sobie ze stresem, ulega nałogom, żyje w lęku i niepewności, 
nie potrafi nawiązywać satysfakcjonujących, opartych na wzajemnym szacunku relacji 
z innymi ludźmi – przyszłego pacjenta gabinetów terapeutycznych.

Dzięki wsparciu i żywemu zainteresowaniu tą problematyką samorządu świdnic-
kiego, świdniczanie mogą bezpłatnie korzystać z uczestnictwa w warsztatach, które są 
realizacją programu Świdnickiej Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 

Więcej informacji dotyczących warsztatów znaleźć można na stronie www.warsz-
taty-rodzice.pl oraz pod numerami telefonów 728 132 292, 785 412 999 

14 solistów oraz 10 duetów i zespo-
łów rywalizowało o laur zwycięstwa 
w XVI edycji Konkursu Piosenki dla 
Dzieci i Młodzieży „Przebój z ja-
jem”, który odbył się 1 kwietnia w 
klubie Bolko. 

Rywalizacja nie była łatwa. 
Ostatecznie jury w składzie: Beata 
Bartko–Kozieł – dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Świdnicy, Patrycja 
Kamola – nauczyciel muzyki w Młodzie-
żowym Centrum Kultury w Legnicy, Adam 
Miszkuro – nauczyciel muzyki w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Świdnicy oraz 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy po-
stanowiło nagrodzić:
W kategorii klasy 1- 3 solo:
▪ I miejsce - Natasza Stych, MDK Bolesła-
wiec, 
▪ II miejsce – Martyna Korkiewicz, MDK 
Świdnica, 
▪ III miejsce – Maja Kałamarz, MDK Świdnica. 
W kategorii klasy  4 – 8 solo:
▪ I miejsce - Emilia Nowak, Good Voce Stu-
dio w Lesznie, 

▪ II miejsce – Zofia Lipa,  
▪ III miejsce – Daria Kwiecińska, SP nr 
8 w Świdnicy.
W kategorii Duety i zespoły klasy 
1-3:
▪ I miejsce - zespół „Wirusy” z MDK 

Świdnica.  
W kategorii starszej w tej kategorii 

pierwsze miejsce powędrowało do Ze-
społu „Akwamaryn” MDK Świdnica, drugie 
miejsce – Zespół „Four teen” MDK Świdni-
ca oraz Zespół „Iniemamocni” MDK Bole-
sławiec, trzecie miejsce – Zespół wokalny 
„Zygzak” MDK Świdnica. Jury przyznało rów-
nież wyróżnienia specjalne oraz wyróżnienia. 
Grand Prix zdobyła Anna Sobkowic ze Szko-
ły Podstawowej nr 16 w Legnicy. W tym roku 
również publiczność mogła wybrać swojego 
faworyta. Nagroda Publiczności powędro-
wała do   Zespołu „Wirusy” z MDK Świdnica. 
Nagrodę za najlepsze przebranie otrzymał 
Dominik Niżyński z Gminnego Centrum Kul-
tury w Żarowie. 

Organizatorem konkursu był Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Świdnicy.

SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW? TAK! Zaśpiewali z jajem
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NASZE ZDROWIE

AKCJA BEZPŁATNYCH BADAŃ I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH

-spirometria
-USG tarczycy
 (dla osób nieleczących się w poradni endokrynologicznej)

-badanie ostrości wzroku
-badanie ucha środkowego 
-badanie poziomu cukru i cholesterolu
-pomiar ciśnienia tętniczego krwi-pomiar ciśnienia tętniczego krwi
-porady dietetyka wraz z analizą 
 składu masy ciała
-profilaktyka raka piersi
-badanie stężenia tlenku węgla 
 w wydychanym powietrzu (osoby palące)

-symulatory alko- i narkogogli
-warsztaty wielkanocne dla dzieci-warsztaty wielkanocne dla dzieci

14.00 - 18.00

11.00 - 18.00
badanie densytometryczne

w kierunku osteoporozy
wykonywane z kręgosłupa lędźwiowego

lub z szyjki kości udowej

oraz badanie słuchu

Osteobus i Słuchobus/
/wejscie od ul. Miłego Dnia/wejscie od ul. Miłego Dnia

13.04/GALERIA ŚWIDNICKA Zadbaj o wzrok 
Bezpłatnie sprawdzimy 
stan Twojego wzroku 
W dniach 
• bezpłatne, wstępne badania jakości widzenia autorefraktometrem
• konsultacje w zakresie możliwości korygowania wad wzroku

Placówka Partnerska Partner akcji 

www.neśtbank.pl 

.::;.:::•:-:-.-.:. ::i::= ••• =::::: ·-�·-•.•::•·
V1s1on Express 

Rozwiń skrzydła 

Badanie autorefraktometrem przeprowadzane będzie przez wykwalifikowanego doradcę firmy VISION EXPRESS, będącej partnerem akcji. 
Szczegóły oraz regulamin akcji dostępne są w Placówce Partnerskiej Nest Banku, w której odbędzie się badanie autorefraktometrem. 
Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XI 11 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, N IP 526-10-21-021. 

11.04– 12.04. 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:30 zapraszamy na:

ul. Trybunalska 19/2 
58-100 Świdnica 
Godziny otwarcia 
pn.–pt. 10:00–16:30 
T: +48 74 857 46 99
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Przez dwie godziny uwijali się jak w 
ukropie, aby stworzyć potrawy dosko-
nałe. Kulinarne dzieła miały nie tylko 
trafić w gusta jury, ale też oczarować 
estetycznym podaniem. W pierwszej 
edycji konkursu „Mistrz Gastronomii”, 
jaki odbył się 26 marca w Zespole 
Szkół nr 1, wzięły udział 22 zespoły – 44 
uczniów klas IV-VIII. I miejsce wywal-
czyły uczennice Szkoły Podstawowej 
w Mrowinach – Amelia Zielińska, Kinga 
Policht. 

Inicjatorkami konkursu były nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej nr 8 w Świd-

Mistrz Gastronomii wybrany! 
nicy - Dorota Kocoń i Barbara Bilańska-
-Świerzko. Organizatorami natomiast: 
Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół nr 
1, Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w 
Świdnicy. 

Uczestnicy mieli za zadanie stwo-
rzyć potrawę nie tylko zaskakują-
ca smakiem i wyglądem, ale przede 
wszystkim zdrową, wykorzystując 
warzywa i owoce. Pomysłowość i kre-
atywność uczniów nie miała granic. 
Dlatego też jury nie miało łatwego 
zadania. – Obrady były bardzo długie, 
ponieważ się spieraliśmy. Pomysły i pro-

jekty były fantastyczne – oceniał Tade-
usz Niedzielski, członek jury, dyrektor 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. Ostatecznie poza plano-
wanymi trzema pierwszymi miejscami, 
jury postanowiło przyznać dodatkowe 
pięć wyróżnień. 

I tak wśród wyróżnionych zespołów 
znaleźli się:
▪ Melania Mielcarek, Zofia Miłkowska 

SP8 w Świdnicy
▪ Magdalena Rudownik, Emilia Orłowska 

SP 105 w Świdnicy

▪ Oliwia Ciosek, Anna Piskorz  SP 4 w 
Świdnicy

▪ Malwina Kossowska, Alicja Dobrowol-
ska SP8 w Świdnicy

▪ Aleksandra Waligóra, Martyna Turek, 
SP w Grodziszczu

Zwycięskie drużyny:
▪ I miejsce Amelia Zielińska, Kinga Po-

licht SP w Mrowinach
▪ II miejsce Maja Jewuła, Michał Hatdy 

SP1 w Świdnicy
▪ III miejsce Hanna Karpińska, Julia Fi-

trzyk SP8 w Świdnicy        Akfo
to

: D
. G

ę
b

al
a

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

re
kl

am
a

re
kl

am
a

Badania kliniczne wskazują, że osoby zdrowe jak  i 
obciążone dużym ryzykiem chorób sercowo-naczy-
niowych mogą odnieść korzyści z jedzenia jajek pod 
warunkiem, że są one składnikiem ogólnie dobrze 
zbilansowanej diety.

Ile jaj w tygodniu można spożywać?
▪ Australijska organizacja National Heart Foundation 
zaleca spożycie maksymalnie 6 jajek na tydzień,
▪ Brytyjskie towarzystwa – British Heart Foundation i 
Diabetes United Kingdom – nie ograniczają spożycia 
cholesterolu (w tym jajek),
▪ Amerykańskie towarzystwo American Diabetes As-
sociation (ADA) do niedawna zalecała spożycie cho-
lesterolu do 300 mg dziennie (maksymalnie 1 jajko 
dziennie).
Czy jajka podnoszą poziom cholesterolu?
Podnoszą. Jednak ich wpływ ocenia się jako niewiel-
ki. Analiza 28 badań pokazała, że jaja w niewielkim 
stopniu podnoszą poziom cholesterolu LDL.
Czy jaja zwiększają ryzyka chorób serca?
Badania wykazują, że u osób chorujących na cukrzy-
cę typu II, większa ilość niż 4 jaja w tygodniu może 
zwiększać ryzyko chorób serca o 69%. U osób zdro-
wych wpływ jaj na podniesienie ryzyka wystąpienia 
chorób serca jest jedynie umiarkowany. 
Jakie są plusy i minusy spożywania jajek?
Korzystne efekty konsumpcji jajek wynikają z zawar-
tości w nich:
1. karotenoidów działających korzystnie w prewencji 

zaćmy oraz zwyrodnienia plamki związanej z wie-
kiem,

2. argininy – która działa rozszerzająco na naczynia 
krwionośne i odgrywa kluczową rolę w regulacji 
funkcji śródbłonka naczyń krwionośnych,

3. kwasu foliowego - redukuje ryzyko rozwoju wad 
cewy nerwowej w trakcie rozwoju płodowego, 
zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 
II i choroby sercowo-naczyniowe,

4. choliny -  bierze udział w procesach poznawczych 
mózgu.

Jajka są bardzo sycące i odżywcze. Powinny 
być wprowadzone jako składnik naszego menu, w 
ilości do kilku w tygodniu. Duże znaczenie ma, w ja-
kiej formie je spożywamy. Czy są dodatkiem do ka-
napek czy smażone na maśle czy boczku.

Jak jajko, to najlepiej w sałatce lub z dużą ilością 
warzyw. Dzięki nim lepiej wchłaniają się karotenoidy 
z warzyw. 

Jeść jajka, czy nie jeść...
Wielkimi krokami zbilżają się najbardziej jajecz-

ne święta. I jak co roku omawiany jest temat 
wartości zdrowotnych jaj. Wokół nich narosło 

mnóstwo mitów i półprawd.

Czy zatem należy bać się świątecznej sałatki 
jarzynowej z majonezem?

Dwie łyżki sałatki, z dobrym jakościowo majo-
nezem możemy oczywiście nałożyć sobie na talerz. 
Uważajmy jednak na ilość wszystkich potraw zjedzo-
nych w jednym dniu, jak ciasta, kiełabasa biała, wę-
dliny, inne sałatki z majonezem.

I na koniec ciekawostka: kiedy gotujemy jajka 
zbyt długo, wydziela się siarkowódor.

Dlatego na żółtku przegotowanego jaja po-
jawia się sinozielony osad. To właśnie siarkowodór, 
który zabarwił część żółtka.

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4

ŚWIDNICA

Najserdeczniejsze życzenia 
na zbliżające się święta. 
Dużo zdrowia, radości, 

pogody ducha, 
smacznej święconki 

i mokrego poniedziałku!
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Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Julia Wizowska – urodzona w Kazach-
stanie i wychowana w duchu szacun-
ku dla sowieckich wojskowych, oraz 
Grzegorz Szymanik – Polak, wyrosły w 
pogardzie do armii radzieckiej, przy-
bliżają historie bohaterów zza obu 
stron muru. Opisują życie w radziec-
kich bazach wojskowych i pokazują, 
w jaki sposób koszary „nieproszonej 
armii” stawały się przez dekady co-
dziennym elementem otaczającego 
nas krajobrazu.

Wypożyczalnia Multimediów – TOP Filmowy
1. Bohemian rapsody (2018)

gatunek: Biograficzny, Dramat, 
Muzyczny
reżyser: Bryan Singer

2. Planeta singli 2 (2018)
gatunek: Komedia rom.
reżyser: Sam Akina

3. Pierwszy człowiek (2018)
gatunek: Biograficzny, Dramat

reżyser: Damien Chazelle
4. Fantastyczne zwierzęta: 
    Zbrodnie Grindelwalda (2018)

gatunek: Familijny, Fantazy, 
Przygodowy
reżyser: Dawid Yates

5. Venom (2018)
gatunek: Akcja, Sci-Fi
reżyser: Ruben Fleischer

6. Jeszcze jeden dzień życia (2018)
gatunek: Animacja, Dokumentalny
reżyser: Raul de la Fuente, Da-
mian Nenow

7. Colette (2018)
gatunek: Dramat
reżyser: Wash Westmoreland

8. Dziewczyna w sieci pająka 
    (2018)

gatunek: Kryminał, Thriller
reżyser: Fede Alvarez

9. Mała Italia (2018)
gatunek: Komedia rom.
reżyser: Donald Petrie

10. Zakonnica (2018)
gatunek: Horror
reżyser: Corin Hardy

Kalendarium
▪ 5 kwietnia 1831 roku w Teatrze Narodowym 

w Warszawie odbyła się prapremiera „War-
szawianki”, oficjalnej pieśni powstania listo-
padowego.

▪ 6 kwietnia 1320 roku w Arbroath została ogło-
szona deklaracja niepodległości Szkocji.

▪ 7 kwietnia 1348 roku założono Uniwersytet 
Karola w Pradze.

▪ 8 kwietnia 1991 roku rozpoczęło się wycofy-
wanie wojsk radzieckich z Polski.

▪ 9 kwietnia 1241 roku [I najazd mongolski na 
Polskę] klęska wojsk polskich wspieranych 
przez rycerzy cudzoziemskich w bitwie pod 
Legnicą. W jej trakcie poległ dowodzący 
wojskami polskimi książę śląski, krakowski 
i wielkopolski Henryk II Pobożny oraz dwaj 
dowódcy hufców: cudzoziemskiego Bole-
sław Dypoldowic i małopolskiego Sulisław.

▪ 10 kwietnia obchodzimy Dzień Służby Zdro-
wia.

▪ 11 kwietnia 1926 roku założono Polski Zwią-
zek Szachowy (PZSzach).

▪ 12 kwietnia 1769 roku James Cook odkrył 
Wyspy Pod Wiatrem na Pacyfiku.

▪ 13 kwietnia 1957 roku Kościół Mariacki w Kra-
kowie odzyskał ołtarz Wita Stwosza, wywie-
ziony do Niemiec w czasie II wojny światowej.

▪ 14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych.
▪ 15 kwietnia 1770 roku brytyjski uczony Jo-

seph Priestley wynalazł gumkę do ścierania.

Piosenkarka, tancerka, aktorka okresu 
międzywojennego. Nazywana „cza-
rodziejką sceny“. Nieprzemijającą sła-
wę przyniosło jej wykonanie piosenki 
„Miłość ci wszystko wybaczy“ z filmu 
„Szpieg w masce“. Ordonka została 
legendą, którą sama wykreowała. W 
relacjach najbliższych pozostała zwy-
czajna i tajemnicza jednocześnie. Ale 
jaka była naprawdę ikona przedwo-
jennej piosenki?

Osobista historia Manal asz-Szarif, 
saudyjskiej aktywistki walczącej o 
prawa kobiet. Manal wychowywała 
się w tradycyjnej arabskiej rodzinie, w 
kraju pozostającym pod wpływem is-
lamskich radykałów. Dorastając, coraz 
mocniej doświadczała dyskryminacji 
tylko z tego powodu, że była kobietą. 
W dniu swoich 32 urodzin postanowiła 
zbuntować się i wbrew zakazowi usia-
dła za kierownicą…

ODPOWIEDŹ
C. Liczba boków figury otaczającej rysunek odpowiada liczbie ele-
mentów, z jakich zbudowana jest postać.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wykonaj zdjęcie nawiązujące do 
Barw Flagi Polski

 
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 
 
 

3. Wyślij zdjęcie do 23 kwietnia 
na adres

wypo@mbp.swidnica.pl
 

                  4. Wygraj nagrodę!
 
 
 
 

Czekamy na Twoje zdjęcie!
 
 

 

 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Świdnicy
zaprasza do udziału 

w konkursie
 

Biało-Czerwona w Obiektywie
 

 

szczegóły:
www.mbp.swidnica.pl

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

TAGI nowość od wydawnictwa Rebel
W grze Tagi 

każdy z uczest-
ników stara się 
zebrać z planszy 
jak najwięcej ko-
lorowych kulek. 
W tym celu bę-
dziemy musieli 
wymyślać hasła 
realizujące za-
dane kryteria: 
literę początko-
wą oraz katego-
rię. Ale uwaga! 
Ogranicza nas czas oraz odpowiedzi innych graczy.

Aby rozpocząć zabawę, nie musimy znać wielu zasad, a sama gra 
jest bardzo uniwersalna.

To naprawdę przyjemna wariacja na temat gier słownych, w której 
trenujemy nasz umysł i zdolności językowe.

Połączenie zadań kreatywnych z presją czasu zawsze prowadzi 
do ciekawych pomyłek, a co za tym idzie – masy śmiechu i dobrej 
zabawy.

Wypożyczalnia Multimediów 
poleca grę
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: William Shakespeare

tytuł: Król Lear

AUDIOBOOK
czyta: słuchowisko  

w reż. J. Kukuły
długość: 258 min.

FILM – TV BBC
reżyseria: Jonathan Miller

gatunek: dramat

Konflikt rodzinny przedstawiony w drama-
cie powszechnie uznawanym za najwięk-
sze osiągnięcie artystyczne Shakespeare’a 
ukazuje daremność ludzkiego losu.
Zdrada, obłęd, intrygi i rodzinna tragedia. To 
wielkie emocje, które rzucają losami boha-
terów. Wyrachowanie i fałsz, czy oddanie i 
miłość? Które uczucia zwyciężą i zasiądą 
na tronie królestwa?

 Polecają 
Wydawnictwo NON FICTION

W mojej biblioteczce od dłuższego czasu królują reportaże. Prawdziwą 
gratką jest przede wszystkim wydawnictwo NON FICTION, pięknie wydawane 
w formie nieregularnika (do tej pory 4 numery), za każdym razem skupione wo-

kół innego zagadnienia. Oprócz wysokiej jakości tekstów, 
NON FICTION wyróżnia się również dbałością o każdy 

szczegół wydawnictwa. Z ostatnich zdobyczy mogę 
jeszcze z całą odpowiedzialnością polecić:  Aleksan-
dra Lipczak „Ludzie z Placu Słońca” o przemianach 
ustrojowych i kryzysie mieszkaniowym w Hiszpa-

nii, Tom Dyckhoff „Epoka spektaklu” - subiektywnie 
i jednocześnie z rozmachem o architekturze oraz Ja-
cek Hugo Bader „Audyt” - czyli Polska jaka jest, każdy 
widzi... 

Polecam Maria Zięba, Fundacja Ładne Historie

NOWOŚCI FILMOWE 
KWIETNIA

Wypożyczalnia 
Multimediów poleca

1. Bohemian Rapsody
2. Planeta Singli 2
3. Fantastyczne zwierzęta zbrodnie 

Grindelwalda
4. Jeszcze dzień życia

13 drużyn rywalizowało w konkursie 
czytelniczym „Dzień dobry Pani Julio”, 
zorganizowanym przez Miejskie Przed-
szkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” 
w Świdnicy oraz Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Cypriana K. Norwida w 
Świdnicy. Finał konkursu odbył się 28 
marca w siedzibie biblioteki.  

Pierwszy etap został przeprowa-
dzony w poszczególnych placówkach 
przedszkolnych, w których zostały wyło-
nione trzyosobowe drużyny.

Tematem konkursu była znajomość 
treści książki Julii Duszyńskiej „Cudaczek 
Wyśmiewaczek“

Podczas finału jury w składzie: Mał-
gorzata Anklewicz – dyrektor Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Sło-
neczko”, Karolina Dzięcielska – zastęp-
ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Świdnicy, Anna Pietrzak – bibliote-
karz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i 
Młodzieży w Świdnicy zdecydowało, że 
wszyscy okazali się zwycięzcami i otrzy-
mali maksymalną ilość punktów.

I tak I miejsce otrzymały:
▪ Miejskie Przedszkole nr 6
▪ Niepubliczne Przedszkole „Frajda“
▪ Miejskie Przedszkole nr 14

▪ Miejskie Przedszkole nr 1
▪ Przedszkole Niepubliczne ”Radosny 
Delfinek”
▪ Przedszkole Miejskie nr 15
▪ Przedszkole Miejskie nr 4
▪ Przedszkole Miejskie nr 3

20 tysięcy euro dofinansowania dostała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Świdnicy na wspólny pro-
jekt z biblioteką w Policach nad Metuji na promocję 
polskich i czeskich twórców pogranicza. Całkowita 
wartość projektu to około 28 122,51 tys. euro.

Projekt „Słowem i obrazem”, na realizację które-
go przyznano dofinansowanie, zakłada szereg dzia-
łań z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mających na 
celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej 
przez artystów z pogranicza. Do końca października 
zaplanowano m.in. warsztaty plenerowe w Policach 
nad Metuji oraz konkurs, w którym wyłonieni zostaną 
autorzy z dorobkiem literackim (jeden z Polski, drugi z 
Czech), którym zostanie wydana książka w tłumacze-
niu na oba języki. Podczas finału, który zaplanowano 
na połowę czerwca w Świdnicy, odbędzie się wysta-
wa poplenerowa połączona z promocją książek. Pod-
sumowanie odbędzie się także jesienią po czeskiej 
stronie, a następnie wystawa wróci do Polski. 

To nie pierwszy projekt zrealizowany wspólnie 
przez obie biblioteki. W 2012 r koordynowały „Literac-
kie Inspiracje”. - Biblioteki prowadzą współpracę od lat. 
Pomysł wspólnego projektu zrodził się podczas kolejnej 
wizyty partnerskiej. Na etapie przygotowywania się do 
napisania wniosku odbywały się spotkania dyrekto-
rów placówek, pomysłodawcy projektu oraz zespołów 
realizujących projekt po obu stronach. Tym projektem 
chcemy przybliżyć świdniczanom i Czechom dorobek 
artystów i twórców pogranicza, którzy cieszą się uzna-
niem w swoim kraju, ale zupełnie nie są znani u sąsia-
dów – mówi Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy.

Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekra-
czamy granice”

▪ Przedszkole Publiczne Zgromadzenia 
PP Sióstr Prezentek
▪ Niepubliczne Przedszkole „Europejska 
Akademia Dziecka”
▪ Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 
„Słoneczko”
▪ Przedszkole Niepubliczne „Wesoła 
Piątka”
▪ Przedszkole Niepubliczne „Promyk”

Z czytaniem za pan brat
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Wspólnie promują artystów

W ramach projektu w dniach od 21 do 24 marca w Policach nad Metuji od-
były się warsztaty plenerowe dla początkujących twórców z dziedziny lite-
ratury, fotografii i grafiki ze Świdnicy i Polic nad Metuji. Wśród uczestników 
warsztatów wyłonionych w drodze konkursów po stronie polskiej i czeskiej 
byli: Piotr Kulej, Paweł Buczma, Marek Szulikowski, Mateusz Andrzej Ma-
słowski, Grzegorz Skoczylas, Mariusz Buczma, Ivana Richterová, Sára 
Evelína Valášková, Olga Landová, Nikola Zemanová, Lukáš Rutar, Květa 
Vídeňová.
Warsztaty plenerowe polegały na przygotowaniu do druku utworu lite-
rackiego zilustrowanego fotografią. W trakcie warsztatów odbyły się dwa 
wykłady poprowadzone przez Piotra Tomczyka – wykładowcę Państwo-

wej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyj-
nej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w 
Łodzi oraz dra hab. 
Michała Kacper-
czyka, którzy swoją 
wiedzą i doświad-
czeniem wspierali 
uczestników warsz-
tatów podczas pracy. 
Nad opracowaniem 
graficznym czuwał 
Adam Strózik.
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Kilkuletnia tradycja i wierne grono 
uczestników. Trzydzieści wyjazdów, 
między innymi do Złotego Stoku, Skal-
nego Miasta, Dusznik-Zdroju, Srebrnej 
Góry, Karpacza, Zakopanego, Krakowa, 
Pragi czy Drezna. Stowarzyszenie Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie” zaprasza 
mieszkańców powiatu świdnickiego 
na cykl autokarowych wycieczek kra-
joznawczych oraz rekreacyjnych wyjaz-
dów rowerowych. W tym roku na wy-
cieczkowej mapie znalazły się kolejne 
ciekawe miejsca.

W cenie każdej wycieczki autokaro-
wej zapewniony jest: przejazd klimatyzo-
wanym autokarem, ubezpieczenie gru-

powe, opieka profesjonalnego przewod-
nika sudeckiego oraz bilety wstępów do 
odwiedzanych atrakcji. 

-Idea, jaka nam przyświecała od 
samego początku organizacji Rajdów 
Książęcych, to chęć wyciągnięcia świdni-
czan sprzed telewizorów i pokazania im 
pięknych i ciekawych zakątków Dolnego 
Śląska oraz pasma Sudetów. Jak dotąd 
formuła sprawdza się doskonale, w auto-
karze zawsze mamy komplet uczestników 
– mówi Marcin Kistela z Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej. - Często zgłaszały 
się do nas osoby, które wykazywały chęć i 
gotowość wyjazdu, ale nie posiadały wła-
snego transportu. Inni zwyczajnie nie mają 
z kim wybrać się w podróż, a koszty prze-

Rusza cykl wycieczek 
autokarowych i rowerowych

jazdów i organizacji wycieczki w pojedyn-
kę są dla nich zbyt wysokie. Wychodzimy 
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ta-
kich właśnie osób – dodaje Jacek Sikora 
z Informacji Turystycznej.

Podczas rajdów rowerowych grupie 
towarzyszy dwóch opiekunów-pilotów, 
a każdy z uczestników otrzymuje kami-
zelkę odblaskową. Każdorazowo na za-
kończenie rajdu odbywa się integracyjne 
ognisko z kiełbaskami i poczęstunkiem. 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Gmi-
ny Miasta Świdnica, udział w imprezie 
jest bezpłatny.

Pod koniec marca odbył się już 
pierwszy rajd do Zamku Czocha, ale to 
dopiero początek całego cyklu. 

Harmonogram pozostałych wyjaz-
dów w roku 2019:

Kiedy? Gdzie? Koszt

27 kwietnia Kuks + Dvur Kralove 59zł

26 maja
Dolni Morava „Spacer w 
chmurach”

69zł

16 czerwca
Rajd rowerowy wokół Ślę-
ży

BEZPŁATNIE

6 lipca
Rajd rowerowy szlakiem 
pałaców i rezydencji

BEZPŁATNIE

4 sierpnia
Rajd rowerowy nad Jezioro 
Bielawskie

BEZPŁATNIE

17 sierpnia
Rajd rowerowy wokół Ksią-
żańskiego Parku Krajobra-
zowego

BEZPŁATNIE

31 sierpnia Zamek Frydlant 79zł

21 września
Szklarska Poręba (Łabski 
Szczyt, Śnieżne Kotły)

40zł

Zapisy rozpoczynają się na około 3 
tygodnie przed datą poszczególnych 
wycieczek, a prowadzi je Informacja 
Turystyczna w Świdnicy. Szczegóły na 
www.ks-j.pl oraz pod numerem: 74  852 
02 90. W każdym wyjeździe może wziąć 
udział 50 osób, obowiązuje kolejność 
zgłoszeń.
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17 zespołów walczyło o zwycięstwo 
w Przeglądzie Małych Form Teatralnych, 
jaki w dniach 18-19 marca odbywał się na 
deskach świdnickiego teatru. 26 marca 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

W tegorocznym, osiemnastym już, 
przeglądzie wzięło udział ponad 300 ma-
łych aktorów. Występy młodych aktorów 
oceniało jury w składzie: Teresa Cora- opie-
kunka grupy teatralnej ,,Utworki’’ działającej 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, autor-
ka nagradzanych scenariuszy, polonistka; 
Małgorzata Braniecka- wieloletni dyrektor 
Świdnickiego Ośrodka Kultury; Joanna Choj-
nowska- instruktor teatralny Młodzieżowego 
Domu Kultury; Bożena Kuźma-  zastępca 
dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Jury postanowiło przyznać
A. Nagrody indywidualne:
▪ Hanna Konior- Szkoła Podstawowa w Wito-
szowie Dolnym.
▪ Dorota Kryśpiak- Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Świdnicy.

Podsumowanie XVIII Międzyszkolnego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych

▪ Hanna Kubik- Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Świdnicy.
▪ Zofia Malczyk- Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Świdnicy.
▪ Kalina Zięcina- Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Świdnicy.
▪ Karolina Czubska- Europejska Akademia 
Dziecka.
▪ Marceli Wach- Przedszkole Miejskie nr 1 w 
Świdnicy.
▪ Katarzyna Leciejewska- Miejskie Przedszkole 
Integracyjne ,,Słoneczko’’
▪ Lena Bylica- Szkoła Podstawowa nr 2 w Świd-
nicy.
B. Nagrody dla zespołów
Kat.I
▪ Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy-za rado-
sną, wspólną zabawę na scenie, przemyślaną 
scenografię i właściwie dobrane kostiumy.
▪ Publiczne Przedszkole w Marcinowicach- za 
wysoki poziom gry teatralnej.
▪ Przedszkole Miejskie nr 1 w Świdnicy- za in-
teresujące i inspirujące połączenie motywów o 
kotach.

Kat.II
▪ Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy- za po-
etyckie zobrazowanie dziecięcego świata oraz 
czystość obrazu teatralnego.
▪ Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy- za czy-
stość artystyczną w działaniach aktorskich i 
umiejętne współdziałanie w grupie.
Kat.III
▪ Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy- za doj-
rzałe i umiejętne połączenie różnych form te-
atralnych oraz wyróżniającą grę aktorską.
▪ Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy- za aktor-
ską zabawę na scenie dobrze wkomponowaną 
w treść spektaklu oraz ciekawe kostiumy.

C. Wyróżnienia dla zespołów
Kat.I
▪ Przedszkole ,,Bajkowa Dolinka’’ w Pszennie- za 
spójność obrazu scenicznego.
▪ Przedszkole Samorządowe ,, Chatka Puchat-
ka’’ w Jaworzynie Śląskiej- za mądrość w prze-
słaniu.
▪ Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 ,,Sło-
neczko’’ w Świdnicy- za wprowadzenie elemen-
tów teatru kukiełkowego.
▪ Przedszkole Europejska Akademia Dziecka w 
Świdnicy- za zbudowanie właściwej dramatur-
gii spektaklu.
Kat.II
▪ Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym- 
za właściwy dobór efektów dźwiękowych.
▪ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebo-
dzicach- za niezamierzone efekty komediowe.
▪ Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy- za łą-
czenie elementów teatralnych.
▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy – za pro-
pagowanie polskiej literatury dziecięcej.
Kat.III
▪ Szkoła Podstawowa w Marcinowicach- za 
umiejętne wykorzystanie teatru ruchu.
▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy- za dy-
daktyczne walory spektaklu.

Jury postanowiło przyznać dwie nagrody za re-
żyserię i autorski scenariusz dla:
- Małgorzaty Pękały ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Świdnicy
- Małgorzaty Komorowskiej ze Szkoły Podsta-
wowej nr 105 w Świdnicy.

Organizatorem przeglądu była Szkoła 
Podstawowa nr 105 w Świdnicy. Była to już 
18. edycja wydarzenia.                                 Ak

▪ Hanna Rosa- Szkoła Podstawowa nr 8 w Świd-
nicy.
▪ Aleksandra Kaczyńska- Szkoła Podstawowa 
w Świebodzicach.
▪ Amelia Powroźnik- Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Świdnicy.
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9 kwietnia, godz. 10.00
64. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski — eliminacje 

miejskie/rejonowe
Niewiele jest działań na rzecz upo-

wszechniania kultury i edukacji artystycznej 
z podobną tradycją. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski na przekór tej specyfice trwa 
już grubo ponad pół wieku! Warto dodać, 
że uczestnikami tego konkursu byli wybitni 
dzisiaj aktorzy tacy jak m. innymi: Krzysztof 
Kolberger, Janusz Gajos, Marek Opania, 
Olgierd Łukaszewicz czy Marek Kondrat. 
Prezentacje konkursowe odbywają się w 
formie czterech turniejów: recytatorskiego, 
poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora 
i „wywiedzione ze słowa”. Konkurs rozwija 
przede wszystkim umiejętności interpreta-
cyjne i kulturę słowa oraz zachęca do po-
znawania dobrej literatury.

Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp 
wolny

12 kwietnia, godz. 18.00
Wernisaż wystawy Malwiny, 

Krzysztofa i Antoniego 
Sergiusza de Bradé

W Galerii Fotografii tym razem wyjąt-
kowa zbiorowa wystawa prac wielostron-
nie artystycznie utalentowanych członków 
rodziny de Bradé.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

12 kwietnia, godz. 19.00
Alchemia teatralna: „Hamlet” 

(spektakl)
Po tym jak dorosła Alchemia wystawi-

ła „Rzecz o Hamlecie w pewnym powie-
cie” po tekst najbardziej znanego drama-
topisarza wszech czasów sięga młodzież 
pod opieką Andrzeja Błażewicza. Hamlet 
w wydaniu młodej Alchemii będzie opo-
wieścią o brutalnej walce o władzę w 
świecie pozbawionym szczerej miłości.

reżyseria: Andrzej Błażewicz; obsada: 
Filip Pawlik, Hania Stawczyk, Adam Cisek, 
Michasia Grabińska, Karolina Warzecha, Ola 
Miezgiel, Hania Szalecka, Sandra Matysz-
czyk, Ada Broszczak, Konstancja Kowalska, 
Zuzia Wolińska, Daria Michurska, Julia Dudek

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp 
wolny

13 kwietnia, godz. 16.00
„Królewna z drewna” 
(spektakl familijny)

„Królewna z drewna” Waldemara Wo-
lańskiego to piękna baśń adresowana 
przede wszystkim do małych dzieci, ale 
będąca również atrakcyjna propozycja dla 
dzieci starszych i młodzieży. Opowieść w 
wykonaniu aktorów Zdrojowego Teatru 
Animacji ma to wszystko, co powinna mieć 
baśń: magię, czary, walkę dobra ze złem. 
Ekscytujące przygody i nie nachalną na-
ukę o lesie, drzewach, ale także o przyjaźni 
i poświęceniu. Mała, psotna sosenka, córka 
królewskiej pary, wyrusza w głąb ciemne-
go lasu. aby uratować swoich rodziców i 
wszystkie drzewa przed straszliwym nie-
bezpieczeństwem. Przeżywa wiele przy-
gód, poznaje przyjaźń, miłość i ze zdu-
mieniem odkrywa, czym jest prawdziwe 
szczęście. Czy jej wyprawa zakończy się 
sukcesem? (Spektakl dla dzieci od lat 4). 
reżyseria: Waldemar Wolański; obsada: Zu-
zanna Łuczak, Diana Jonkisz, Lidia Lisowicz, 
Jacek Maksimowicz, Sylwester Kuper, Sła-
womir Mozolewski

Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
15 zł (parter) / 12 zł (balkon)

13 kwietnia, godz. 19.00
TRUSKAWKA #3: Mindless (grun-

ge) + Shapeless One (hard/he-
avy) + Collision (death)

Świdnicki Przegląd Muzyczny „Truskaw-
ka” to impreza, która rozwija się od 30 lat! Jej 
głównym celem jest wsparcie lokalnych ze-
społów. Dziewięć z nich nagrało na jubileusz 
swoje utwory i teledyski! Już ostatnich trzech 
zespołów z tego zestawu posłuchać będzie 
można w Klubie Bolko 13 kwietnia.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bile-
ty: 10 zł

14 kwietnia, godz. 12.30
Widowisko obrzędowe 

„Wesołego Alleluja!”
Zespoły „Krąg” i „Mała Świdnica” (ŚOK) 

oraz „Mokrzeszów” i „Ale Babki” (Gmina 

Świdnica) w Niedzielę Palmową zainsceni-
zują najpiękniejsze, a często już zapomnia-
ne, polskie obrzędy wielkanocne. 

reżyseria i choreografia: Maria i Woj-
ciech Skiślewiczowie; kierownictwo mu-
zyczne: Zdzisław Christ

plac Jana Pawła II, wstęp wolny (ple-
ner)

16 kwietnia, godz. 18.00
Świdnicka Środa Literacka 

(we wtorek): spotkanie 
z Przemysławem Owczarkiem

Gościem kwietniowej ŚŚL będzie 
Przemysław Owczarek — polski poeta i 
antropolog kultury. Absolwent Studium 
Literacko-Artystycznego UJ, doktor nauk 
humanistycznych, wykładowca, redaktor 
naczelny Kwartalnika Artystyczno-Literac-
kiego „Arterie”. Odpowiada za Dział Kultur 
Miejskich w Muzeum Archeologicznym i 
Etnograficznym w Łodzi. Tradycyjnie od-
będzie się też Turniej Jednego Wiersza — 
do wygrania 100 zł!

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

17 kwietnia, godz. 18.30
„Ułaskawienie” (2018), reż. Jan 

Jakub Kolski + spotkanie z Graży-
ną Błęcką-Kolską

Zapraszamy na projekcję najnowszego 
filmu Jana Jakuba Kolskiego. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia będzie grająca w filmie 
główną rolę aktorka Grażyna Błęcka-Kol-
ska. „Ułaskawienie” to osadzona w realiach 
powojennej Polski historia zmagających się 
z żałobą rodziców, wyruszających ze swo-
im synem w ostatnią podróż, opowiedziana 
z perspektywy ich wnuka Jana.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
10 zł

26 kwietnia, godz. 19.15
26. Świdnickie Noce Jazzowe: 

„Adeama & Second Line”
Adeama & Second Line, to blues, 

soul, jazz i rock podane w energetyczny i 
pełen emocji sposób. Muzycy przeplatają 
piosenki w wykonaniu adeamy utworami 
instrumentalnymi autorstwa Marka Wasz-

czyńskiego i standardami z repertuaru 
Johna Scofielda, czy Robbena Forda.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bile-
ty: 20 zł

26—27 kwietnia
Alchemia teatralna: 

warsztaty dramatopisarskie 
z Mateuszem Pakułą

Prowadzący warsztaty pisania drama-
tów Mateusz Pakuła to Mateusz Pakuła 
(1983) – dramatopisarz, dramaturg, reży-
ser. Absolwent AST (PWST) w Krakowie. 
Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicz-
nej (Smutki tropików) oraz trzykrotny fina-
lista tego Konkursu. Wielokrotny finalista 
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawie-
nie Polskiej Sztuki Współczesnej i laureat 
19 edycji tego Konkursu (Mój niepokój ma 
przy sobie broń). Finalista „Talentów Trójki” 
2013, nominowany do nagrody TVP Kul-
tura „Gwarancje Kultury” 2010. Stypendy-
sta Ministra Kultury (Stypendium „Młoda 
Polska” 2014) oraz Miasta Krakowa (Sty-
pendium Artystyczne 2010 w kategorii 
literatura). Wydał pięć książek z dramata-
mi. W ostatnim czasie zajmuje się również 
reżyserią słuchowisk teatralnych (Lord 
Kantor, Pawi tren, Kowboj Parówka, Jungle 
People, Samiec Alf), w 2017 roku otrzymał 
nagrodę za debiut reżyserski w Teatrze 
Polskiego Radia.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny (obowiązują wcześniejsze zapisy)

ŚWIDNICA KULTURALNIE

Elżbieta Tądel z Młodzieżowego 
Domy Kultury zdobyła kwalifikację do 
wystawy pokonkursowej w V Ogólno-
polskim Biennale Grafiki Warsztato-
wej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia wy-
obraźni”. Wykonała pracę w technice 
pleksorytu, jest to technika graficzna 
druku wklęsłego. 

Organizatorem konkursu jest Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stad-
nickiej w Radomiu. Obrady jury odbyły 
się 1 marca 2019 r., oprócz domów kul-
tury i szkół podstawowych w konkursie 
wzięli udział uczniowie szkół plastycz-
nych i ASP. Jury podkreśliło wysoki 
poziom artystyczny nadesłanych prac 
i stosowanie przez młodych artystów 
trudnych i różnorodnych technik gra-
ficznych. Na biennale wpłynęło 396 
prac z 30 placówek z całej Polski. Wy-
stawa pokonkursowa została otwarta 
29 marca. - Grafika wymaga więcej po-
święcenia niż malarstwo. Same linory-
ty potrafią zająć dużo czasu i energii, a 
pleksoryty pochłaniają go o wiele więcej. 
Właśnie dlatego wybrałam tę technikę. 
Gdy rysuję na matrycy, a potem ocie-
ram pot z czoła, podczas mozolnego 
i wyczerpującego drukowania jestem 

naprawdę szczęśliwa, 
dumna z siebie, mam 
szczególne przywiąza-
nie do swojej pracy. Zauważyłam rów-
nież, że zaraziłam „pleksomanią” innych 
rówieśników – mówi o swoich zajęciach 
Ela. 

Jeśli chcecie „zarazić się” miłością 
do sztuki, wykonywać prace w różnych 
technikach plastycznych: malarskich 
i graficznych, warto zajrzeć na zajęcia 
w pracowni plastycznej „Mansarda” w 
MDK w Świdnicy.(nauczyciel Joanna 
Waksmundzka).

Oprac. MDK

Świdniczanka na 
ogólnopolskiej wystawie
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Po raz czwarty świdniczanie podej-
mą próbę pobicia i ustanowienia rekor-
dów Polski w jeździe 24-godzinnej na 
rowerze stacjonarnym, biegu na bieżni 
mechanicznej oraz ergometrze wio-
ślarskim. Celem akcji jest promowanie 
i popularyzacja wśród mieszkańców 
Świdnicy jazdy na rowerze, biegania, 
zdrowego trybu życia i rodzinnego spę-
dzania czasu.

Każdy może mieć w tym swój udział. 
Zapraszamy do Galerii Świdnickiej. Start o 
godzinie 9.00 w sobotę, 11 maja, a koniec 
dokładnie 24 godziny później – o godzi-
nie 9.00 w niedzielę, 12 maja. Wszystko w 
ramach kolejnej edycji akcji AKTYWNI 24.

– W ustanawianiu rekordów udział 
wezmą zaproszeni goście, kolarze, biega-
cze oraz wszystkie chętne osoby pełnolet-
nie, które serdecznie zachęcam do wspól-
nej zabawy. W zeszłym roku rowerzyści 
wykręcili 1416,8 km. Biegacze wybiegali 
296,32 km, a na ergometrze pokonano dy-
stans 307,91 km – dodaje Radosław Wer-
ner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Miasto Świdnica posiada oficjalne re-

kordy Polski z jazdy na rowerze oraz bie-
gu na bieżni mechanicznej. W tym roku 
ustanowimy Rekord Polski w wygenero-
wanej łącznej mocy mechanicznej na ro-
werze oraz w przebytych kilometrach na 
bieżni i ergometrze. Wykręcanie rekor-
dów będzie się odbywać na odcinkach 
czasowych 15 lub 30 minut. Warunkiem 
wzięcia udziału jest wysłanie zgłoszenia 
poprzez specjalny formularz rejestracyj-
ny dostępny na stronie: http://sport.swid-
nica.pl/aktywni-24-zapisy-2/

Ustanowienie nowych rekordów 
Polski nie jest jedynym celem jaki po-
stawili sobie organizatorzy. Każdy prze-
byty przez uczestników kilometr będzie 
przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten 
sposób kwota zostanie przeznaczona na 
cel charytatywny. W trakcie wydarzenia 
przewidziane są atrakcje dla odwiedza-
jących Galerię Świdnicką. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny. Organizatorami 
imprezy są: Urząd Miejski w Świdnicy, 
Galeria Świdnicka, Fitness World Galeria 
Świdnicka przy współpracy Świdnickiej 
Grupy Biegowej oraz CrossBox74.

Oprac. UM Świdnica

Szalone emocje towarzyszyły spo-
tkaniu Grunwaldu Poznań z ŚKPR-em 
Świdnica w ramach 19. kolejki I ligi. Ma-
jący „nóż na gardle” świdniczanie po 
niezwykle dramatycznym meczu zre-
misowali w Poznaniu z Grunwaldem. 
W konkursie rzutów karnych lepsi byli 
rywale.

Podopieczni Grzegorza Garbacza 
rozegrali jedno z najlepszych spotkań w 
tym sezonie. Mimo problemów kadro-
wych przez pełną godzinę jak równy z 
równym walczyli z wyżej notowanym 
przeciwnikiem. Ba, byli o włos od zwy-
cięstwa w regulaminowym czasie gry. 
Jeszcze na 40 sekund przed końcową 
syreną Szare Wilki prowadziły dwoma 
bramkami (28:26), ale grając końcówkę 
w osłabieniu, pogubiły się i po dwóch 
kolejnych rzutach karnych Grunwald 
doprowadził do remisu. W kolejnych 
„siódemkach”, już w ramach konkursu 
rozstrzygającego mecz, Grunwald wy-
kazał się bezbłędną skutecznością. W 

świdnickim zespole pomylił się Bartosz 
Żubrowski i miejscowi zwyciężyli 5:3. 
Mimo przegranej gracze ŚKPR-u zasłu-
żyli na olbrzymie słowa uznania za walkę 
i zaangażowanie. Genialne zawody roze-
grał Mateusz Wychowaniec (12 bramek), 
a trafienia Władysława Makowiejewa 
na 13:13 z rzutu bezpośredniego po za-
kończeniu czasu pierwszej połowy, czy 
ekwilibrystyczny rzut z zerowego Ada-
ma Chmiela w końcówce meczu mogły-
by być ozdobą spotkań najwyższej rangi. 
Świetnie zaprezentowali się też bram-
karze obu ekip: Filip Tarko (Grunwald) i 
Damian Olichwer.

Grunwald Poznań – ŚKPR Świdnica 
28:28 (13:13), k. 5:3

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Wychowaniec 12, 
Chmiel 4, Makowiejew 3, Zaremba 3, Borowski 
2, Żubrowski 2, Daszczenko 1, Etel 1, Redko, 
Kozak
Karne: Grunwald 5/5, ŚKPR 5/5
Kary: Grunwald 4 minuty, ŚKPR: 8 minut

ŚKPR Świdnica

Już w pierwszy weekend kwietnia 
rozpocznie się kolejny sezon Mistrzostw 
Dolnego Śląska w Rajdach Samocho-
dowych. Na rajdowych trasach ponow-
nie zobaczymy świdnickich braci Trybus 
w swoim Fiacie Cinquecento. Pierwsza 
runda eliminacji zostanie rozegrana na 
terenie Nowej Rudy.

-Na 2019 rok przygotowaliśmy zupeł-
nie nową, mocniejszą jednostkę napędo-
wą. Cieszy nas fakt, że w tym sezonie dalej 
wspierać nas będą: Wolnet, MojaŚwidni-
ca.pl, Power ECU, P. Puchalski Rally Foto. 
Udało nam się także pozyskać dodatkowe 
wsparcie ze strony Urzędu Miasta Świd-
nicy – Świdnica Rynek z Tradycjami, firmy 
TuningProject.pl ze Strzegomia, a o stronę 
wizualną auta zadba firma: Dbam o sa-
mochód. Dzięki dodatkowemu wsparciu 
będziemy mogli wystartować w dwóch cy-
klach rajdowych: Rally Masters oraz Tarmac 

Masters co łącznie da 10 startów. Oczywi-
ście najważniejszym celem na 2019 rok jest 
obrona tytułu mistrzowskiego na Dolnym 
Śląsku – opowiada świdnicki kierowca 
Krzysztof Trybus.

Kalendarz Tarmac Masters:
– 06-07.04.2019 – 3. Rally Ireco – Nowa Ruda
– 17-18.05.2019 – Rally Kipard – Stronie Śląskie
– 15-16.06.2019 – 2. Rally Skars – Świeradów 
Zdrój
– 24-25.08.2019 – 2. Ecumaster Rally – Gryfów 
Śląski
– 21-22.09.2019 – 5. Runda – Wałbrzych
– 26-27.10.2019 – 6. Runda – Lokalizacja jeszcze 
nieznana
Kalendarz Rally Masters:
– 25-26.05.2019 – Rally Masters – Sobótka
– 15-16.06.2019 – Rajd Festiwalowy – Opole
– 07-08.09.2019 – Rally Masters – Świdnica
– 4. Runda – data i lokalizacja jeszcze nieznana

Daniel Gębala

Emocjonująca potyczka w Poznaniu
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AKTYWNI 24h! Pobijmy wspólnie 
kolejny rekord Polski i Świdnicy 

Bracia Trybus wracają do gry!
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sport

69 zawodników stanęło na starcie dru-
giej edycji Marconi Indoor Triathlon Świd-
nica. Sobotnia rywalizacja przyniosła spo-
rą dawkę sportowych emocji, okraszonych 
bardzo dobrymi rezultatami! Areną zma-
gań, które odbyły się w sobotę, 30 marca 
była pływalnia Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Równej.

Przypomnijmy, że przed rokiem udział 
w imprezie wzięło łącznie 60 sportowców 
(44 mężczyzn i 16 kobiet). Podczas drugiej 
edycji na starcie zjawiło się 69 z 75 zapisa-
nych uczestników (52 mężczyzn i 17 kobiet).

Na wynik do klasyfikacji łącznej zawo-
dów należała suma dystansów z poszcze-
gólnych dyscyplin: pływanie w basenie (10 
minut), jazda na rowerze stacjonarnym (20 
minut) oraz bieg na bieżni mechanicznej 
(15 minut). Rywalizacja została podzielo-
na na osiem kategorii wiekowych kobiet i 
mężczyzn. Ostatecznie w klasyfikacji OPEN 
bezkonkurencyjny okazała się czołowy pol-

ski triathlonista Marcin Ławicki 24,800 km 
(ubiegłoroczny zwycięzca Krzysztof Domi-
nikowski – 18,735 km). Drugie miejsce zajął 
Łukasz Malaczewski 24,360 km. Miejsce na 
podium uzupełnił Krzysztof Augustyniak 
24 km. Wśród pań najlepsza okazała się 
Katarzyna Kalita 20,240 km, przed Domini-
ką Mojsą 18,700 km i Brygidą Szymańską 
18,340 km.

Głównym organizatorem imprezy był 
Klub Triathlonowy Żelazna Świdnica. Spon-
sorem tytularnym – Marconi Świdnica, czyli 
kolejna lokalna firma, która włączyła się w 
realizację sportowego wydarzenia. Ponad-
to wydarzenie wspierali: Urząd Miejski w 
Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fit-
ness World – Galeria Świdnicka, Świdnicka 
Grupa Biegowa, Powiatowe Zrzeszenie LZS.

Daniel Gębala

Remisem 1:1 zakończył się mecz Da-
bro-Bau Polonii-Stal Świdnica i Biela-
wianki Bielawa w ramach 19 kolejki IV 
ligi dolnośląskiej. Małe derby regionu 
obfitowały w sporą dawkę ostrej, mę-
skiej gry. Finalnie o lekkim rozczaro-
waniu mogą mówić gospodarze, którzy 
w drugiej połowie zaprzepaścili kilka 
stuprocentowych sytuacji do objęcia 
prowadzenia. 

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

Po raz kolejny spore wyróżnienie 
spotkało młode zawodniczki MKS-
-u Polonii Świdnica. Joanna Kudyba i 
Zuzanna Waryas zostały powołane do 
kadry Dolnego Śląska rocznika 2007. 
Ogromnym sukcesem jest również po-
wołanie świdnickiego szkoleniowca 
Tomasza Gołowkina na pierwszego tre-
nera kadry wojewódzkiej rocznika 2007. 

– Nadmienić należy, że prowadząc 
od pięciu lat szkolenie w naszym klubie, 
odnosimy wiele sukcesów w rozgrywkach 

Podział punktów z Bielawianką 
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica: B. Kot, 
Florian, Sowa, Salamon, Ł. Kot, Gruba Filho, 
Białasik, Szczygieł, Baumgarten, Myrta, Lima 
Santos oraz Kozachenko, Szuba, Orzechowski
bramki: 0:1 (7′ Aleksiuk), 1:1 (36′ Lima)

Pozostałe rezultaty 19. kolejki:
▪ Unia Bardo – Górnik Wałbrzych 2:2
▪ Piast Nowa Ruda – Nysa Kłodzko 4:1
▪ Piast Żerniki – Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:1
▪ Polonia Trzebnica – Sokół Wielka Lipa 1:4
▪ Sokół Marcinkowice – Śląsk II Wrocław 4:0
▪ Orzeł Prusice – MKP Wołów 2:1
▪ Zjednoczeni Żarów – GKS Mirków 0:2

Daniel Gębala

Trener i zawodniczki 
Polonii Świdnica 
w kadrze Dolnego Śląska

Kinder+Sport mini-siatkówki dziewcząt, 
zajmując wysokie lokaty w rozgrywkach 
Dolnego Śląska i awansując do Mistrzostw 
Polski w Zabrzu. Tam rywalizujemy z naj-
lepszymi zespołami w Polsce. Ciągle pro-
wadzony nabór do klubu, jak również do 
klas sportowych w Szkole Podstawowej 
nr 105 o profilu siatkówki dziewcząt, daje 
gwarancję dobrze prowadzonego szkole-
nia – tłumaczy prezes Polonii Świdnica 
Grażyna Działowska.
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Rekordowa frekwencja 
i rezultaty!
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Fighterzy 
opanowali 
Świdnicę 

Pokazali wachlarz swoich nieprze-
ciętnych umiejętności oraz kwesto-
wali na rzecz chorego Filipka Topol-
skiego. Blisko 300 fighterów z Polski i 
zagranicy wzięło udział w Otwartych 
Mistrzostwach Polski WKA Polska 
WFMC Polska Kick Boxing, które 30 
marca odbyły się w hali sportowej 
Zawiszów. Głównym organizatorem 
imprezy był Fighter Klub Kaczmare-
k&Grodowski.

- Do Mistrzostw zgłosiło się 300 
zawodników. Walczyli na trzech ma-
tach i ringu. Za nami na prawdę wiele 
interesujących walk, Kick-boxing, Mu-
ayThai , K1, ciekawi goście, licytacje na 
rzecz chorego Filipa, dla którego w tym 
roku walczyliśmy. Federacja WKA po 
raz kolejny zaufała Fighter Klub Kacz-
marek&Grodowski umożliwiając nam 
organizację tak prestiżowej imprezy - 
opowiada Arkadiusz Kaczmarek.

Daniel Gębala
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