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Najzdolniejsi młodzi muzycy nagrodzeni stypendiami 

str. 8

Muzyka jest ich największą 
pasją. Nadal szlifują swój 
warsztat, a naukę i rozwój 
mają wspomóc stypendia, 
jakie otrzymali z programu 
„Zostań Wirtuozem”, 
którego organizatorem 
i pomysłodawcą 
jest Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich. 

Świdnickie jaskółki już w nowych mieszkaniach 

str. 5

30 osób, w tym 7 
dzieci, znalazło swoje 
miejsce w nowo 
powstałych mieszkaniach 
wspomaganych przy ul. 1 
Maja w Świdnicy. Tu będą 
uczyć się podstawowych 
prac domowych, dbania 
o siebie, a także znajdą 
drogę na wyjście z 
życiowych trudności. 

Doda, Patrycja Markowska, Łona i Weber, Danzel oraz Arka Noego zaprezentują się świdniczanom podczas tegorocznego 
Święta Miasta, które odbędzie się od 31 maja do 2 czerwca. Podobnie jak rok temu mieszkańcy bawić się będą w Rynku oraz 
na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W numerze pełny program wydarzenia.
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Przed nami 
Dni Świdnicy!
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Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już po raz szósty blisko 1000 uczestników weźmie udział w tegorocz-
nej edycji Miasta Dzieci. Podczas dwóch turnusów od 2 do 11 lipca, dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ze szkół z terenu gminy 
wiejskiej Świdnica i miasta Świdnica będą wypoczywać, uczyć się i bawić. Organizatorzy przygotowali dla nich moc atrakcji 
i dziesiątki ciekawych zawodów, z którymi będą mogli się zapoznać z bliska. Rekrutację dzieci prowadzą już szkoły podsta-
wowe. 
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Świdnica

- Po tych wszystkich latach wspól-
nej pracy jako organizatorzy doskonale 
wiemy i jesteśmy przekonani, że Miasto 
Dzieci jest inicjatywą, która doskonale 
zaspokaja deficyty dobrej wakacyjnej za-
bawy tym, którzy z różnych przyczyn nie 
mogą wyjechać na wakacje. Formuła 
wydarzenia doprowadzona jest wręcz 
do perfekcji, choć pracując z dziećmi za-
wsze trzeba szczególnie bacznie czuwać 
nad jej przebiegiem. Myślę, że tak jak i 
dzieci nie możemy już doczekać się pierw-
szego dnia, kiedy się spotkamy  – mówi 
Violetta Mazurek, koordynator Miasta 
Dzieci.

Dziewczęta i chłopcy, bawiąc 
się i wcielając w pracowników prze-

Miasto Dzieci w Świdnicy po raz szósty

różnych zawodów, będą za swoją 
pracę i zaangażowanie otrzymywać 
wynagrodzenie w postaci tzw. „tauron-
ków”, specjalnej waluty stworzonej na 
potrzeby Miasta Dzieci. Dzięki zarobio-
nym pieniądzom będą mogli zakupić 
wiele atrakcyjnych artykułów w „Skle-
pie marzeń”. W ten sposób nauczą się 
pracy, zarabiania pieniędzy i podej-
mowania decyzji, oczywiście w formie 
zabawy. Każdy dzień w mieście rzą-
dzonym przez dzieci został zaplano-
wany tak, aby mijał w ciekawy sposób. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na gru-
py, które co godzinę będą zmieniały się 
w wykonywaniu danego zawodu. Czas 
nie będzie mijał wyłącznie na pracy. W 

przerwie dzieci będą mogły skorzystać 
z wielu rozrywek sportowo-rekreacyj-
nych, a także zjeść drugie śniadanie i 
obiad.

Tradycyjnie, na każdym z turnusów 
będzie wybierany prezydent Miasta 
Dzieci, który przez czas trwania półko-
lonii będzie reprezentował najmłod-
szych w kontaktach z władzami miasta 
i  ŚOSiR-u. Tak jak w świecie dorosłych, 
wybory poprzedzi kampania wyborcza 
kandydatów, którzy przedstawią swój 
program i pomysł na rządzenie miastem. 

Organizatorzy poszukują do tego 
projektu wolontariuszy - wychowawców 

półkolonii. Mogą nimi być osoby, które 
ukończyły kurs instruktorski dla kandy-
datów na wychowawców, mają 18 lat i co 
najmniej średnie wykształcenie.

Do zadań wolontariusza będzie 
należała opieka nad 10-osobową gru-
pą dzieci, uczestników Miasta Dzieci, a 
przede wszystkim asystowanie im pod-
czas zajęć na poszczególnych stanowi-
skach, w czasie wycieczek, posiłków i 
zabaw. Zgłoszenia kandydatów na wo-
lontariuszy prosimy przesyłać na adres: 
swidnica.miastodzieci@gmail.com.
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Gry terenowe, integracja i mnóstwo 
dobrej zabawy - w sobotę 11 maja firma 
Sonel S.A. zorganizowała dla swoich pra-
cowników pieszy rajd na Wielką Sowę. 
Jest to już VIII jego edycja i dla firmy co-
roczna tradycja.

Tegoroczna wycieczka minęła pod 
hasłem „EKO Turysta”. - Jest to za każ-
dym razem okazja do osiągnięcia innego 
społecznego celu. W tym roku wyposa-

żeni w worki i rękawice uczestnicy, przy 
okazji pieszej wędrówki, zadbali dodatko-
wo o czystość na szlakach turystycznych 
prowadzących do naszego najwyższego 
szczytu gór sowich. Do akcji przyłączy-
ła się także Fundacja Ziemi Świdnickiej 
SKSK, której podopieczni są   wspierani 
przez firmę Sonel od wielu lat. Młodzież z 
równym entuzjazmem podjęła inicjatywę 
ekologiczną, co z pewnością wpłynie na 

Sprzątali Wielką Sowę
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kształtowanie przyszłych postaw w doro-
słym życiu oraz dbałość o otaczające nas 
środowisko, co wydaje się być kluczowe w 
kontekście przyszłych pokoleń - informu-
je główny organizator imprezy Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Sonel.S.A.

Około godz. 12.00   na szczycie 
Wielkiej Sowy odbyło się oficjalne pod-
sumowanie Rajdu Sonel S.A., poprowa-
dzone przez dyrektora Tomasza Wi-
śniewskiego oraz wiceprezesa zarządu 
Jana Walulika, wręczono pamiątkowe 
statuetki oraz prezenty specjalne dla 
najlepszych „zbieraczy”. Wspólne ogni-
sko, pieczenie kiełbasek oraz zjazd z 
wieży widokowej na linie, to dodatkowe 

atrakcje przygotowane w tym roku dla 
uczestników.

Firma Sonel S.A. to globalny producent 
przyrządów pomiarowych dla energetyki, 
który działa na naszym terenie od 1994 roku. 
Ten rok jest dla firmy szczególnie ważny, 
ponieważ obchodzi ona 25-lecie istnienia. 
Firma poprzez swoje inicjatywy społecz-
ne oraz dbałość o pracownika, z pewno-
ścią wyróżnia się na lokalnym rynku pracy. 
Współpraca z domem dziecka Fundacji 
Ziemi Świdnickiej oraz klasa patronacka w 
Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych, 
to tylko jedne z niewielu aktywności firmy, 
którą z pewnością można nazwać odpo-
wiedzialną społecznie.                                   akfo
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Przed nami bardzo ważna niedziela 
– dzień wyborów naszych przedstawi-
cieli do Unii Europejskiej. Po raz czwar-
ty wybierzemy reprezentantów do Par-
lamentu Europejskiego. Podobnie jak 
mieszkańcy pozostałych 27 państw 
członkowskich. Od lat to niestety wy-
bory, podczas których nasza frekwen-
cja przy urnach jest najniższa. „Nieste-
ty”, bo nasza obecność w strukturach 
Zjednoczonej Europy, trwająca ponad 
15 lat, ma także wpływ na to, w jakim 
kraju przyszło nam żyć. 

Wczoraj dostałam do ręki od mło-
dego człowieka ulotkę wyborczą. Wrę-
czający mi miał może z dwadzieścia 
lat. Nie pamięta czasów zamkniętych 
granic, trudno dostępnych paszportów, 
płatnych wiz. Nie pamięta tego, że po-
kolenie jego rodziców – czyli także moje 
– mogło podejmować pracę w Niem-
czech czy Francji przeważnie nielegal-
nie. Nie pamięta czasów, gdy „Zachod-
nia Europa” była dla nas niedostępnym 
Edenem, światem dobrobytu, demokra-
tycznych rządów i wolności. 

Na ulotce przeczytałam apel, by… 
nie wierzyć, iż Układ z Schengen to osią-
gnięcie Unii, bo należy do tego układu 
Norwegia czy Szwajcaria. Nie miałam 
czasu, by opowiedzieć temu młodemu 
człowiekowi, iż pomysłodawcami ukła-
du było pięciu ministrów krajów unij-
nych, którzy w 1985 roku spotkali się w 
niewielkiej luksemburskiej wsi w rejonie 
Mozeli, niedaleko granicy z Francją i 
Niemcami. To spotkanie na małym, spa-
cerowym stateczku okazało się przeło-
mowe w historii UE. To tam podpisano 
pierwsze porozumienie, które po 12 

My, obywatele UE 

latach zaskutkowało tym, że swoboda 
przemieszczania się obywateli na tere-
nie krajów członkowskich stała się jed-
ną z najważniejszych europejskich swo-
bód, jednym z najważniejszych praw i 
przywilejów. 

Szkoda, że nie wystarczyło mi też 
czasu, by wytłumaczyć temu młodemu 
człowiekowi, iż to dzięki unijnej wspól-
nocie on i jemu podobni młodzi ludzie 
mogą po Europie nie tylko swobodnie 
podróżować, ale uczyć się na zagra-
nicznych uczelniach, korzystać z tanie-
go Internetu czy zunifikowanych taryf 

za połączenia komórkowe. Żałuję, że 
nie mogłam – nie ruszając się nawet 
ze świdnickiego Rynku – pokazać ile 
dobrych rzeczy zadziało się w naszym 
mieście dzięki Unii Europejskiej. 

175 milionów złotych – to bilans 
unijnego wsparcia dla Świdnicy tylko w 
ciągu ostatnich czterech lat. W Rynku 
kończy się remont kolejnego centrum 
organizacji pozarządowych i nowej 
siedziby informacji turystycznej, cie-
szą wyremontowane fontanny, właśnie 
otworzyliśmy budynek z mieszkaniami 
wspomaganymi, a za kilkanaście dni do 

odnowionego budynku przy ulicy Trau-
gutta wprowadzą się samotne mamy. 
Jeździmy „unijnymi” autobusami, prze-
siadamy się na rowery, by skorzystać 
z „unijnych” ścieżek, spacerujemy po 
„unijnych” placach i parkach. Za „unijne” 
środki wyremontowaliśmy częściowo 
Szkołę Podstawową nr 4 czy wybudo-
waliśmy tunel na Kraszowicach. 

Ale Unia Europejska to nie tylko 
pieniądze, otwarte granice czy swo-
boda przepływu kapitału. To także eu-
ropejskie wartości, zawarte między 
innymi w Traktacie z Lizbony. „Unia 
opiera się na wartościach poszano-
wania godności osoby ludzkiej, wol-
ności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, jak również poszanowania 
praw człowieka, w tym praw osób na-
leżących do mniejszości. Wartości te 
są wspólne Państwom Członkowskim 
w społeczeństwie opartym na plura-
lizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności oraz na 
równości kobiet i mężczyzn”. To drugi z 
artykułów tego fundamentalnego aktu. 

I nie wierzcie tym, którzy mówią, że 
Unia Europejska odbierze nam naro-
dową tożsamość. Przeciwnie – posza-
nowanie różnorodności kulturowej to 
znów jeden z najważniejszych zapisów 
unijnego traktatu. 

A że Unia wymaga? Przynależność 
w niej, to nie tylko prawa, ale także obo-
wiązki, konieczność szanowania reguł, 
dostosowanie prawa. Oczywiście nad 
wszystkimi regułami trzeba się pochy-
lić, trzeba o nich rozmawiać, negocjo-
wać. Dlatego ważne, by w dyskusjach 
tych uczestniczyli ludzie kompetentni 
i mądrzy. Szanujący nasz narodowy in-
teres z poszanowaniem unijnych wy-
mogów. Wybierzmy zatem mądrze. 
Mam nadzieję na liczne spotkania przy 
urnach wyborczych już w niedzielę, 26 
maja. 

Beata Moskal-Słaniewska 
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Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzony 
został katalog osób, uprawnionych do 
Karty Dużej Rodziny (krajowej).  

O wydanie Karty Dużej Rodziny 
mogą ubiegać się rodzice, którzy mieli 
na wychowaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na wiek tych dzie-
ci, w chwili składania wniosku. Oznacza 
to, że wszyscy rodzice, wychowujący co 
najmniej troje dzieci, które aktualnie są 
już osobami dorosłymi, zyskują prawo 
do posiadania karty. 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Ro-
dziny można składać w siedzibie Miej-

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
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Odciski – potocznie zwane nagniotkami  to  
stwardniałe miejsca na stopach, o żółtawym 
zabarwieniu, odgraniczone od reszty skóry, 
powodujące duży dyskomfort w trakcie cho-
dzenia. Powstają w wyniku ciągłego ucisku 
na tkanki, np. w wyniku źle dobranego obu-
wia, ale również w wyniku ucisku kości na 
tkanki. Na skutek ucisku oraz tarcia docho-
dzi w tym miejscu do rogowacenia, przybie-
rającego ostatecznie postać twardego rdze-
nia w kształcie stożka, który uciska tkanki, z 
czasem wrastając coraz głębiej i powoduje 
ból.

Stopom
na ratunek

dłowym rozpozna-
niu może zaaplikować 
środek złuszczający miejscowo naskórek, 
przy czym zabieg obejmuje tylko miejsce 
wystąpienia zmiany. Istnieją także inne me-
tody na usunięcie odcisków, np. za pomocą 
narzędzi podologicznych – dłutka, skalpela 
czy z wykorzystaniem frezarki i specjalnych 
frezów próżniowych. Zabiegi  wykonywane 
są zawsze sterylnymi narzędziami. Ważną 
informacją jest również to, że prawidłowo 
wykonany zabieg usunięcia odcisku nie 
jest bolesny. Po wykonanym zabiegu zo-
staje założony opatrunek.

Jak można zapobiegać tworzeniu się 
odcisków?
▪ Unikaj ciasnego i niewygodnego obuwia
▪ Dokładnie osuszaj strefę międzypalcową. 
Szczególnie, jeżeli masz palce ściśle przyle-
gające do siebie. W tym celu używaj ręcznika 
z chłonnego materiału.
▪ Nie używaj ostrych narzędzi metalowych 
podczas samodzielnego robienia pedicure. 
W szczególności dotyczy to miejsc przy wale 
paznokciowym.
▪ Należy korygować deformacje palców i 
stóp. Najlepiej pod okiem podologa, który w 
razie potrzeby założy odpowiednie odciąże-
nie lub ortezy.
▪ W przypadku odcisków odnawialnych do-
brym sposobem jest chodzenie w wygod-
nych butach z indywidualną wkładką ortope-
dyczną.

Od maja zapraszamy do 
Salonu Podologicznego „Happy Feet”

Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica

tel. 603 381 381

Większość pacjentów, zanim trafi w ręce 
specjalisty,  próbuje radzić sobie z odciskami 
w domowych warunkach, mniej lub bardziej 
skutecznymi metodami.

Usuwanie odcisków, z punktu widze-
nia podologii, czyli dziedziny specjalizu-
jącej się w pielęgnacji stóp,  jest jednym z 
prostszych zabiegów. Podolog po prawi-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Świdnicy (w przypadku mieszkańców 
Miasta) przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 
17, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 15.30, zaś we wtorek do 
godz. 17.00, lub za pośrednictwem  Por-
talu Informacyjno-Usługowego Emp@
tia– empatia.mpips.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela 
Dział Pomocy Specjalistycznej MOPS ul. 
Franciszkańska 7, pok. 17, lub telefonicz-
nie pod numerem 74 854-90-59.
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III edycja programu „Zostańcie z 
nami – Miasto i Powiat Świdnica” jest 
już na finiszu. Zalogowani kończą kon-
kurs posiadając pełen wachlarz do-
świadczeń, wiedzy, i  umiejętności. W 
ciągu roku szkolnego młodzież wy-
konywała różne zadania, walcząc o 
atrakcyjne nagrody. Była to okazja do 
poznania świdnickich firm od kuchni 
oraz do wzięcia udziału w warsztatach 
doradztwa zawodowego.

Organizatorem przedsięwzięcia 
jest miasto Świdnica we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i 
Kupców Świdnickich, Forum Obywatel-
skiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Ma 
ono na celu zachęcenie młodych ludzi 
do pracy i zamieszkania w Świdnicy i 
okolicach oraz do kształcenia w kierun-
kach przydatnych na lokalnym rynku 
pracy. - „Zalogowani” to wiele różnych 
działań prowadzonych przez ostatnie trzy 
lata. To spotkania motywacyjne z liderami 
świdnickich firm i osobowościami. To rów-
nież tworzenie klas patronackich, a także 
udział siódmoklasistów w lekcjach edu-
kacji obywatelskiej prowadzonych przez 
prezydent Beatę Moskal-Słaniewską 
– mówi Szymon Chojnowski, zastępca 
prezydent Świdnicy.  

Jednym z elementów projektu był 
również udział w cyklu warsztatów eko-
nomicznych prowadzonych przez wo-
lontariuszy Santander Bank Polska S.A. 
oraz w interaktywnej grze ekonomicz-
nej sprawdzającej wiedzę, spryt i  spo-
strzegawczość młodzieży. W tym roku 
było wyjątkowo, ponieważ tylko pod-
czas tej edycji konkursu każdy Zalogo-
wany mógł rozwiązywać zadania eko-
nomiczne będąc w dowolnym miejscu 
na świecie, konieczny był tylko dostęp 
do Internetu. Taka nauka przez zabawę 
możliwa była dzięki specjalnej aplikacji 
„Kompas” zaprojektowanej przez mło-
dy zespół  Newbies ze świdnickiej firmy 

„Zalogowani” 
na finiszu zmagań 
konkursowych

IT – RST Software Masters. Zasady gry 
nie wykluczały łączenia się w zespoły 
i  wspólnego rozwiązywania problemów 
na przykład w szkole, w  domu czy też 
w bibliotece. Gra ekonomiczna pokaza-
ła, że współpraca grupowa i atmosfera 
podczas rozwiązywania zadań jest bar-
dzo ważnym ogniwem edukacyjnym. - 
Udział w grze wzięło 105 Zalogowanych z 
klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych 
ze wszystkich świdnickich szkół podsta-
wowych. Dla wielu uczniów udział, logo-
wanie, konieczność skorzystania z pomo-
cy informatycznej, działanie pod presją 
czasu rozwiązując zadania było sporym 
wyzwaniem, ale przede wszystkim nie-
zwykle cennym doświadczeniem, które 
mamy nadzieję zaowocuje w ich dorosłym 
życiu – mówi Anna Skrzypacz, dyrektor 
Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. 

Zalogowani odwiedzili także lokalne 
przedsiębiorstwa, czyli Świdnicką Fabry-
kę Urządzeń Przemysłowych, IMP Com-
fort, Cloos Polska, Zakład Produkcyjny 
„Cukrownia Świdnica”, Wagony Świdni-
ca, Promet, Dolmeb, Electrolux i  Krause. 
Uczniowie poznali charakter, rodzaj pro-
dukcji, jak również zakres pracy osób na 
różnych stanowiskach. 

– Poznanie od kuchni funkcjonowania 
zakładów pracy może pomóc młodzieży 
w tworzeniu i realizacji planów zawodo-
wych oraz w kształtowaniu świadomość 
i obrazu pracy w warunkach obecnej 
gospodarki rynkowej – dodaje zastępca 
prezydenta, Szymon Chojnowski.

Przed Zalogowanymi pozostała 
jeszcze prezentacja swoich biznes pla-
nów. A uroczysta gala podsumowująca 
program „Zostańcie z nami – Miasto i 
Powiat Świdnica”, podczas której na-
grodzeni zostaną najlepsi, odbędzie się 
5 czerwca o godz. 10.00 w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Oprac. UM Świdnica
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Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 
na mieszkania socjalne

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Świdnica na podstawie umowy  
o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Budynek A i B- zakończono: roboty rozbiórkowe, remontowe, ścianki działowe, mon-
taż stolarki okiennej i drzwiowej, dach, wykonanie sufitów podwieszonych, posadzek, 
tynków, licowanie ścian,  docieplenie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, c.o.,wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji, demontaż instalacji elektrycznej, wykonanie uziomu i od-
gromu, montaż: rozdzielnic,  ścianek teletechnicznych,   przewodów, kabli, osprzętu, 
opraw elektrycznych, instalacji domofonowej, systemu przyzywowego, kuchenek 
elektrycznych . W Budynku B - zakończono: instalację gazową.
Zagospodarowanie terenu - zakończono wymianę konstrukcji dachu wiaty garażowej, 
nawierzchnie z kostki brukowej, nasadzenia, ogrodzenie, kanalizację telekomunika-
cyjną  oraz przyłącza: wodne, kanalizacyjne, zwu, cwu i studzienki.

Termin zakończenia: 24.05.2019 r.

Beneficjent:
GMINA MIASTO ŚWIDNICA

Całkowita wartość projektu: 2.466.903,16 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1.759.483,85 zł

www.mapadotacji.gov.pl

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl



aktualności

524.05-6.06.2019 r.   | Świdnica

re
kl

am
a

SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW? TAK!

W jaki sposób wychowywać dziec-
ko, by było szczęśliwe? Jak mówić i 
postępować, aby słuchało i chciało z 
nami rozmawiać? Świdnicka Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców to propozy-
cja dla tych, którzy szukają wsparcia w 
procesie wychowania najmłodszych.

„Dajcie mi punkt podparcia, a po-
ruszę Ziemię” – słowa te wypowiedział 
Archimedes po wynalezieniu dźwigni. 
Okazało się, że używając niewielkiej 
siły, można podnieść niezwykle ciężki 
przedmiot. Odwrotnie, naruszenie lub 
usunięcie tego punktu zawsze skutku-
je zmianą lub nawet zniszczeniem całej 
konstrukcji. Istotne jest, aby nie tylko 
określić punkt przyłożenia, ale w taki 
sposób nim balansować, aby używając 
jak najmniejszych sił realizować okre-
ślone zadanie. 

W kwestii oddziaływania wycho-
wawczego dorosłych na dzieci, dobra 
relacja, oparta na miłości, bezwarun-
kowej akceptacji i bezpieczeństwie 
jest właśnie takim filarem, koniecz-
nym i wystarczającym dla prawidło-
wego, harmonijnego rozwoju naszych 
pociech. Jednoczesne zastosowanie 
wszystkich wymienionych  elemen-
tów filaru jest gwarancją użycia opty-
malnych środków dla osiągnięcia za-
mierzonego celu. Jest wsparciem dla 
dzieci w trakcie stopniowego osiągania 
przez nie dojrzałości. 

Relację z dzieckiem budujemy od 
chwili narodzin. Niemowlę ma zapew-
nione poczucie bezpieczeństwa i w każ-
dej chwili odczuwa naszą miłość. Bez-
warunkowo akceptujemy jego potrzeby:  
snu, zaspokojenia głodu i  pragnienia, 
zabawy i wszystkie inne, o których nam 
komunikuje najlepiej, jak potrafi, a które 

my, dorośli ochoczo zaspokajamy. Etap 
przedszkolny to następny szczebel roz-
woju. Czy nasze nadmierne wymagania 
w tym okresie nie naruszają owego filaru, 
punktu podparcia? Czy w miarę wzrasta-
nia dziecka brane są pod uwagę opty-
malne warunki jego rozwoju? 

Idąc dalej, stawiamy pytanie:  jak wy-
gląda relacja osoby dorosłej z dzieckiem 
w wieku nastoletnim, który to okres jest 
kolejnym stopniem osiągania dorosłości 
przez nasze pociechy. Czy nadal dba-
my o prawidłowe relacje i pielęgnujemy 
składowe owego filaru podparcia w co-
dziennym życiu? 

Próbą odpowiedzi na powyższe py-
tania są dyskusje i debaty w ramach na-
szych warsztatów, poparte wiedzą i do-
świadczeniem zarówno prowadzących 
jak i uczestników - rodziców, opiekunów 
i nauczycieli.  

„Wychowanie to odkrywanie w 
dziecku tego co dobre i stwarzanie ta-
kich warunków, aby to dobro mogło się 
rozwijać, to poszukiwanie, odkrywanie 
w nim przysłowiowych „grudek złota” 
(J. Sakowska, Szkoła dla Rodziców i Wy-
chowawców, Warszawa 2008, CMPPP). 

Dzięki wsparciu i żywemu zainte-
resowaniu tą problematyką Samorzą-
du świdnickiego, Świdniczanie mogą 
bezpłatnie korzystać z uczestnictwa w 
warsztatach, które są realizacją progra-
mu Świdnickiej Szkoły dla Rodziców i 
Wychowawców. 

Więcej informacji dotyczących 
warsztatów znaleźć można na stro-
nie www.warsztaty-rodzice.pl oraz 
pod numerami telefonów 728  132  292, 
785 412 999 

Prowadzące warsztaty: Urszula La-
recka, Paulina Rękas.

30 osób, w tym 7 dzieci, znalazło 
swoje miejsce w nowo powstałych 
mieszkaniach wspomaganych przy ul. 
1 Maja w Świdnicy. Tu będą uczyć się 
podstawowych prac domowych, dba-
nia o siebie, a także znajdą drogę na 
wyjście z życiowych trudności.  

„Świdnickie jaskółki” to projekt reali-
zowany wspólnie przez miasto Świdnica 
i Fundację Rozwoju Ekonomii Społecz-

Świdnickie jaskółki 
już w nowych mieszkaniach 

nej z Wałbrzycha. W ramach jego re-
alizacji stworzono 20 mieszkań wspo-
maganych. To lokale dla osób, które 
potrzebują pomocy, by móc wyjść z ży-
ciowych kłopotów, bądź nauczyć się sa-
modzielnego funkcjonowania. – Nazwa 
projektu jest bardzo odważna, ale na tym 
nam właśnie zależy, by osoby, które znaj-
dą się w prowadzonych przez nas miesz-
kaniach, jak jaskółki wracały potem do 

swoich mieszkań i domów. Jeśli z jakichś 
powodów je stracili, to żeby potrafili zna-
leźć nowe – mówi Zenon Matuszko, pre-
zes fundacji.

20 maja odbyło się uroczyste otwar-
cie mieszkań. – Ten budynek przez kilka 
lat stał pusty i cieszę się, że udało nam się 
tu stworzyć mieszkania wspomagane. To 
takie mieszkania, gdzie nie otrzymujemy 
stałego miejsca na ziemi, ale uczymy się, 
jak o takie lokum dbać, jak wychodzić z 
problemów.  Są tu sami wybrańcy, którzy 
przeszli rekrutację, potrzebują pomocy 
i będą potrafili z tej pomocy skorzystać 
– mówiła prezydent Beata Moskal-Sła-
niewska. 

Mieszkania znalazło tu 30 osób, w 
tym 7 dzieci. - Proces rekrutacji nie był 
łatwy, bo było więcej chętnych, niż miejsc. 
Zgłosiło się ponad 80 osób. Mogliśmy 
przyjąć 30. Przewidujemy, że przez trzy 
lata realizacji projektu pomoc znajdzie tu 
90 osób – dodała Violetta Kalin, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.

O pomoc mieszkańcom dba 8-oso-
bowy personel, pracujący na zmiany 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 
dobę. - To jest dziś wyzwanie cywiliza-
cyjne, wszyscy szukają pomysłu, jak po-
moc takim osobom, w trudnej sytuacji. 
Wspieramy w nauce gotowania, dbania 
o siebie, a nie wyręczamy. W przyszłym 
miesiącu uruchomimy staże zawodo-
we dla 3 osób. Skala problemu jest bar-

dzo szeroka, od osób starszych, które 
na nowo trzeba uczyć samodzielnego 
funkcjonowania, po osoby, które próbują 
wyjść z bezdomności – wyjaśniał Zenon 
Matuszko. – To innowacyjny, wzorcowy 
projekt w skali kraju. Dotychczas funk-
cjonowały mieszkania pojedyncze, a tu 
pierwszy raz taki projekt, na taką skalę, 
przy wykorzystaniu tak dużych środków – 
dodał zastępca prezydent Świdnicy Szy-
mon Chojnowski.

Pod okiem kadry świdnickie jaskółki 
będą mogły nabyć podstawowe umie-
jętności związane z gospodarowaniem 
w mieszkaniu i pełnieniem ról społecz-
nych. Nabiorą nawyku systematycznego 
sprzątania, korzystania ze sprzętów do-
mowych czy dbania o higienę osobistą. 
Przejdą trening gospodarowania pie-
niędzmi. Nauczą się przygotowywać po-
siłki, nawiązywać kontakty z otoczeniem, 
załatwiać podstawowe sprawy urzędo-
we czy organizować sobie czas wolny. 
Specjaliści doradzą w wyborze ścieżki 
kariery i podpowiedzą, w jakich instytu-
cjach można szukać pomocy. Wsparcie 
w mieszkaniach wspomaganych otrzy-
mają m. in. osoby opuszczające pieczę 
zastępczą, niepełnosprawni, ofiary prze-
mocy, pacjenci po terapii uzależnień, 
osoby bezdomne czy opuszczające za-
kłady karne.

Świdnica otrzymała ponad 2,8 mln 
zł dofinansowania unijnego na realizację 
tej inwestycji.

Ak

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a



6 |  24.05-6.06.2019 r.Świdnica

aktualności

re
kl

am
a

re
kl

am
a

Jak długo trwa Pani przygoda z 
animacją? Skąd pomysł na wybór 
takiego właśnie sposobu na życie?

- Moja przygoda z animacją zaczęła się 
przypadkiem w 2006 roku. Byłam na stu-
diach we Wrocławiu, gdy koleżanka z har-
cerstwa zaproponowała mi pracę w firmie 
swojej siostry, która organizowała imprezy 
urodzinowe dla dzieci. Przyznam, że stre-
sowałam się przed pierwszymi urodzinami. 
Jednak, kiedy przyszły dzieci i wcieliłam się 
w swoją rolę (akurat wtedy kapitana pirac-

kiego statku), to cały stres minął i nie wiado-
mo, kiedy zleciały te dwie godziny.

Jak to się stało, że zdecydowała 
się Pani na założenie firmy z ta-
kiej właśnie branży? Pamięta Pani 
początki funkcjonowania firmy? 
Ile osób pracowało wtedy u Pani? 
Czym dokładnie się wówczas zaj-
mowaliście? Organizacją imprez, 
świadczeniem usług animator-
skich? Jak to wyglądało?

- W 2008 roku los sprawił, że nagle zde-
cydowaliśmy się na powrót do Świdnicy ze 
studiów. I wtedy pojawiła się myśl o założe-
niu własnej firmy. Widzieliśmy potencjał w 
tym mieście – dobre położenie, duża ilość 
placówek oświatowych, mała konkuren-
cja. W tym roku również wzięliśmy udział w 
konkursie na najlepszy debiut gospodarczy, 
organizowanym przez Urząd Miejski. Zajęli-
śmy drugie miejsce i zdobyliśmy dofinanso-
wanie na rozwój firmy. W lutym 2009 roku 
zarejestrowaliśmy działalność, więc w tym 
roku „stuknęło” nam okrągłe 10 lat!
Nasze początki to głównie animacje urodzi-
nowe. Razem z Dawidem, moim mężem, 
dojeżdżaliśmy do klientów autobusami ze 
sprzętem spakowanym do wielkiego tury-
stycznego plecaka. Dziś, jadąc na imprezę, 
pakujemy się do busa, trzech przyczep i da-
lej jest nam ciasno!

Co stanowiło dla Pani wówczas 
największe wyzwanie?

- Wieść o naszych animacjach bardzo 
szybko się rozchodziła wśród rodziców. 
Potrzebowaliśmy animatorów do pomocy. 
Ogromne doświadczenie w pracy z dzieć-
mi zdobyliśmy dzięki harcerstwu i tutaj też 
postanowiliśmy szukać chętnych do pracy 
w naszej firmie. Na początku działalności 
każdą zarobioną kwotę inwestowaliśmy w 
nowy sprzęt i wtedy pojawiły się problemy 
logistyczne związane z magazynowaniem 
sprzętu i jego transportem na imprezy.  Na 
szczęście mogliśmy liczyć na pomoc rodzi-
ny, która wygospodarowała dla nas trochę 
miejsca w komórce... a później w garażu... 
i jeszcze na strychu. Przyznam, że mamy 
wielkie szczęście do ludzi, których spotkali-
śmy na swojej zawodowej ścieżce. Mieli oni 
ogromny wpływ na nasz zawodowy start - 
bardzo utalentowane krawcowe, kreatywny 
stolarz, który robił cuda z drewna, nieza-
wodny twórca strony internetowej i profesjo-
nalny kamerzysta, który uwieczniał nasze 
Dni Bańki Mydlanej.

Kiedy cała ta machina nabrała roz-
pędu? Kiedy poczuła Pani, że firma 
zaczyna się prężnie rozwijać? Że 
decyzja o wyborze takiej działal-
ności była dobrą decyzją?

- Mniej więcej po dwóch latach zaczęliśmy 
dostawać większe zlecenia na animacje 
podczas imprez firmowych. Wtedy zaczęli-
śmy inwestować w większy sprzęt, jak wielkie 
klocki, mobilne pola do mini golfa czy nasze 
drewniane gry wielkoformatowe. Pozytywne 
opinie klientów po animacjach bardzo szyb-
ko utwierdziły nas w przekonaniu, że decyzja 

o założeniu działalności była słuszna. Cieszy 
nas również fakt, że klienci zostają z nami na 
lata. Bardzo nas to mobilizuje do dalszego 
rozwoju, inwestowania w nowe atrakcje i 
tworzenia ciekawych animacji.

Czy trudno jest kobiecie godzić ży-
cie zawodowe z prywatnym? Jest 
Pani mamą dwójki dzieci, jak Pani 
radzi sobie ze wszystkimi obowiąz-
kami?

- Czy trudno jest kobiecie godzić życie zawo-
dowe z prywatnym? Nie chcę się wypowia-
dać za inne kobiety. Mam wielkie szczęście 
do ludzi.  Zawsze mogę liczyć na pomoc 
męża, rodziny, przyjaciół  w opiece nad 
dziećmi lub chociaż podwiezieniu animato-
rów na imprezę. W czasie ciąży i przez pierw-
sze miesiące po narodzinach dzieci nieoce-
niona była pomoc i zaangażowanie naszych 
animatorów. To oni byli wówczas wizytówką 
naszej firmy na imprezach. Jak widać, imprez 
wciąż przybywa, więc wywiązali się ze swoje-
go zadania rewelacyjnie. Oczywiście czasa-
mi zdarzają się awaryjne sytuacje, w których 
muszę zabrać Franka (4,5) i Antka (2,5) do 
pracy, ale im to w ogóle nie przeszkadza.

Skąd czerpie Pani pomysły na 
atrakcje dla dzieci, zabawy?

- Na początku naszej działalności bazo-
waliśmy na doświadczeniu i wiedzy zdo-
bytej przez lata w harcerstwie, prowadząc 
gromady zuchowe. Obecnie wiele inspiracji 
czerpiemy z internetu. Staramy się, aby pro-
ponowane przez nas atrakcje były niesza-
blonowe. Dlatego wciąż rozwijamy naszą 
ofertę drewniany gier wielkoformatowych. 
Jednak i tak nasze atrakcje by się nie spraw-
dziły na imprezie bez kreatywnych animato-
rów. To dopiero jest kopalnia pomysłów!

Jakie cechy charakteru powinien 
posiadać animator?

- Animator powinien lubić pracować z dzieć-
mi. Jeśli ta praca sprawia mu frajdę, to już 
połowa sukcesu. W tym zawodzie bardzo 
przydatna jest kreatywność i elastyczność.  
Dodatkowe zainteresowania i umiejętności 
(np. taneczne, plastyczne) będą na pewno 
dużym atutem. Bardzo się cieszę, że w na-
szym zespole nigdy nie brakowały chłopa-
ków  z zacięciem do animacji. Można nawet 
powiedzieć, ze historia zatoczyło koło, bo 
cztery obecne animatorki to nasze pierwsze 
„klientki” urodzinowe.

Dziś Ale Heca jest marką rozpo-
znawalną w całej Świdnicy. Jakie 
ma Pani plany na przyszłość?

- Dla mnie Ale Heca to dziś zespół anima-
torów, który chciałabym rozwijać. To oni sta-
nowią trzon naszej działalności. Na pewno 
wciąż będziemy wzbogacać nasz zestaw 
drewnianych gier wielkoformatowych. Musi-
my też poszerzyć naszą „flotę” samochodo-
wą, która wozi sprzęt na imprezy. Okazuje 
się, że nie jest z gumy, a sprzętu ciągle przy-
bywa.

Agnieszka Komaniecka

Zapisz się na bezpłatne kursy 
Trwa kolejny nabór na bezpłatne 

kursy j. angielskiego i komputerowy. 
Dotychczas z tej formy nauki skorzy-
stało ponad 100 świdniczan.

Od ubiegłego roku w Świdnicy, a 
także w miastach ościennych realizo-
wany jest projekt unijny Altair 2018, po-
legający na kompleksowym nabywaniu 
umiejętności językowych i cyfrowych.  
Do tej pory z kursów, m.in. j. angielskie-
go, skorzystało w samej tylko Świdnicy 
ponad 100 osób. Do końca roku projekt 
zakłada przeszkolenie kolejnych chęt-
nych. Zajęcia j. angielskiego odbywa-
ją się m.in. w Klubie Seniora Zawiszów 
przy ul. W. Łokietka 13.

Kto może wziąć udział?
Pierwszą grupę stanowią osoby, 

które ukończyły 50 lat - wykształce-
nie nie ma znaczenia. Drugą grupą  są 
osoby 18 plus, jednak one nie mogą 
posiadać wyższego wykształcenia. Do 
tej pory najmłodsza uczestniczka mia-
ła 19 lat a najstarsza 74.  - Jestem grubo 
po 50-ce i bardzo się cieszę, że wzięłam 

udział w szkoleniu z j. angielskiego. By-
łam ostatnio w Londynie i czułam się 
dużo lepiej na lotnisku i wśród znajomych 
syna - mówi Bernarda Łepkowska. - 
Mam zięcia Anglika, rodzinne spotkania, 
kontakt z wnukami był dla mnie przed-
tem dość stresujący. Na szczęście wiele 
się zmieniło, skorzystałam z darmowej 
nauki i radzę sobie dużo lepiej - dodaje 
Irena  Drozd.

Kurs językowy trwa 5 miesięcy, a 
zajęcia odbywają się dwa razy w tygo-
dniu. Uczestnik otrzymuje pomoce na-
ukowe i duże wsparcie lektora prowa-
dzącego. Kurs kończy się uzyskaniem 
certyfikatu unijnego TGLS. - Skorzystaj, 
nie wahaj się, znajomość j. angielskiego 
czy obsługi komputera  jest na co dzień 
bardzo potrzebna. Udział w zajęciach to 
konkretne umiejętności, gimnastyka dla 
umysłu i rozrywka – zachęca Małgorza-
ta Owsiany z Klubu Seniora na Zawi-
szowie. 

Zapisy pod nr. tel: 784044156 lub na 
FB Klub Seniora Zawiszów.

Ak

W tym roku świętujemy 
10. urodziny

- Nasze po-
czątki to głównie 

animacje urodzinowe. 
Dojeżdżaliśmy do klientów 

autobusami ze sprzętem spa-
kowanym do wielkiego turystycz-

nego plecaka. Dziś, jadąc na imprezę, 
pakujemy się do busa, trzech przyczep i da-

lej jest nam ciasno! – mówi Anna Sobczyk, wła-
ścicielka firmy Ale Heca, zajmującej się organi-
zacją imprez dla dzieci.
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Muzyka jest ich największą pasją. 
Są niezwykle utalentowani i już mimo 
tak młodego wieku mogą pochwa-
lić się osiągnięciami. Nadal szlifują 
swój warsztat, ale w przyszłości mogą 
stać się wspaniałymi reprezentanta-
mi Świdnicy i Wałbrzycha. Ich naukę i 
rozwój mają wspomóc stypendia, jakie 
otrzymali z programu „Zostań Wirtu-
ozem”, którego organizatorem i pomy-
słodawcą jest Stowarzyszenie Przed-
siębiorców i Kupców Świdnickich. Gala 
rozdania nagród i wyróżnień odbyła się 
w środę, 15 maja w Międzynarodowym 
Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

– Prawie 30 lat temu przedsiębiorcy, 
kupcy, właściciele firm ze Świdnicy i okolic 
stowarzyszyli się po to, aby razem sobie 
pomagać, a także by wspierać lokalne 
otoczenie. Tego przejawem jest właśnie 
druga już edycja programu „Zostań Wir-
tuozem” – wyjaśniał prowadzący uro-
czystość Krzysztof Habowski, świdnicki 
przedsiębiorca, prezes RST i przedstawi-
ciel SPIKŚ.  

Patronat honorowy nad konkursem 
objęli prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska oraz prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej. 

– Muzyka wymaga cierpliwości. To 
wielogodzinne i żmudne ćwiczenia. Potem 
jednak, gdy osiągniecie  sprawność pla-
ców, możecie z muzyką popłynąć. Życzę 
wam, by muzyka była obecna w waszym 
życiu zawsze. Jeśli nawet nie wszyscy zo-
staną zawodowcami, to kochajcie mu-
zykę po kres waszych dni, zarażajcie nią 
innych i nieście nią przekaz. Jest dosyć już 
spowszedniałe powiedzenie, że „muzyka 
łagodzi obyczaje”. Oby w naszym życiu 
tej muzyki było jak najwięcej, bo przez to i 
nasze obyczaje będą łagodniejsze – mó-
wiła obecna na gali prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska. 

Wśród przybyłych na uroczystość 
gości znaleźli się m.in. wiceprezydent 
Wałbrzycha Sylwia Bielawska, Małgo-
rzata Wiłkomirska, muzyk, nauczycielka 
i wieloletni pracownik Filharmonii Sudec-
kiej, menadżer artystyczny oraz radna 
Rady Miejskiej w Wałbrzychu, posłanka 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, wójt 
gminy Świdnica Teresa Mazurek, wice-
starosta świdnicki Zygmunt Worsa, wójt 
gminy Marcinowice Stanisław Leń, pre-
zes honorowy SPiKŚ Edward Szywała, 
dyrektorzy i wychowawcy ze szkół mu-
zycznych i innych placówek artystycz-
nych, rodzice młodych muzyków, człon-
kowie SPiKŚ, a także samorządowcy.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszo-
nych zostało 16 uczniów ze szkół mu-
zycznych i organizacji ze Świdnicy oraz 
z Wałbrzycha. Spośród nich Kapituła Ho-
norowa wyłoniła 7 laureatów. 

 – Wybór spośród kandydatów był 
trudny. Wszyscy są utalentowani i mają - 
mimo młodego wieku - różne, często im-
ponujące osiągnięcia. Biorą udział w kon-
kursach muzycznych o zasięgu i lokalnym 
i krajowym. Są ich laureatami. Tak więc 
wszystkim należy się wyróżnienie – pod-
kreśliła przewodnicząca komisji Małgo-
rzata Wiłkomirska. 

W skład Kapituły Honorowej we-
szli także – Szymon Chojnowski, wice-
prezydent Świdnicy, Sylwia Bielawska, 
wiceprezydent Wałbrzycha, posłanka 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Kry-
stian Kiełb, kompozytor, teoretyk i pe-
dagog, profesor sztuk muzycznych, wie-
loletni rektor Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Beata 
Bartko–Kozieł, dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Świdnicy, Krzysztof 

Brenk, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Wałbrzychu, a także członek 
SPiKŚ Krzysztof Habowski oraz (gościn-
nie) prezes SPiKŚ Andrzej Panas.

– Jesteście zdolnymi, młodymi ludźmi 
i z przyjemnością braliśmy udział w obra-
dach, a wręcz kłóciliśmy się w ich trakcie. 
Było ciężko dokonać tego wyboru, ale 
tym bardziej cieszę się, że możemy w ten 
sposób pomóc, także rodzicom, bo wiemy 
ile wymaga to cierpliwości i determinacji 
również z ich strony. Dziękuję wszystkim 
tym, którzy przyczyniają się do tego, że 
takie stypendia mogą być fundowane – 
stwierdziła wiceprezydent Wałbrzycha 
Sylwia Bielawska. 

Laureatami konkursu zostali: 
1) Stanisław Fedoruk – waltornia
2) Jakub Moneta – organy 
3) Lilianna Kozłowska – fortepian
4) Emilia Piksa – flet
5) Katarzyna Wójcicka – gitara
6) Miłosz Nowakowski – wiolonczela
7) Oliwia Walicka – wokal 

Młodzi świdniczanie i wałbrzyszanie 
otrzymali jednorazowe stypendia o war-
tości 1000 zł. Środki na ten cel to dochód 
ze sprzedaży biletów na ubiegłorocz-
nym charytatywnym Koncercie Bożona-
rodzeniowym, jaki odbył się w odnowio-
nej Filharmonii Sudeckiej. W tym roku to 
wyjątkowe muzyczne wydarzenie zapla-
nowane zostało na 14 grudnia. 

Przyznano także specjalną nagrodę 
w wysokości 500 zł, którą po raz kolej-
ny ufundowała posłanka Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska. Trafiła ona do uzdol-
nionej i niezwykle aktywnej społecznie 
gitarzystki Katarzyny Wójcickiej. Wrę-
czono także wyróżnienia pozostałym 
adeptom sztuki muzycznej – Radosław 
Teuerle, Aleksandra Pająk, Piotr Ma-
tejuk, Maksymilian Komenda, Klaudia 
Kaczmarska, Małgorzata Kuś, Paweł 
Kozłowski, Inga Panfil i Karolina Koch. 
Zwieńczeniem uroczystej gali był kon-
cert, podczas którego wyróżnieni i na-
grodzeni zaprezentowali swoje wspania-
łe talenty muzyczne. 

Oprac. SPiKS

Najzdolniejsi młodzi muzycy 
nagrodzeni stypendiami 

➤ Oliwia Walicka, 13-latka, uczennica 
SP nr 1 w Pieszycach, wokalistka u pani 
Iwony Kuśnierz, 17 nagród i wyróżnień , 
m.in.: 
▪ 2.06.2016r. - I miejsce w 26. Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej „Zabobrze 2016” 
(Jelenia Góra)
▪ 15.11.2017r. - I miejsce w Finale Dol-
nośląskim XXIII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej (kat. 
poezja śpiewana)(Nowa Ruda)
▪ 17.11.2018r. - I miejsce w Festiwalu 
Piosenki Młodzieżowej „Szczytniańska 
Jesień” (Szczytna)
▪ 2018r. - I miejsce w IX Powiatowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek (Łagiew-
niki) 
▪ 2018r. - Półfinalistka 39. Międzynaro-
dowego Festiwalu Piosenki w Koninie
▪ 2019r. - udział w programie telewizyj-
nym The Voice Kids, doszła do etapu 
„Sing off”, Oliwia znalazła się w 18tce 
najlepszych dzieci w Polsce

 
➤ Emilia Piksa, 13 lat, VI klasa ZSM, flet, 
nauczyciel Anna Dzienniak 
▪ III miejsce XVII Ogólnopolski Konkurs 
Młodych Solistów w Jaworznie
▪ 24/25pkt Regionalne Przesłuchania 
Centrum Edukacji Artystycznej w Świd-
nicy
▪ Wyróżnienie XI Ogólnopolski Konkurs 
Instrumentów Dętych JUPITER w Kra-
kowie
▪ Wyróżnienie I stopnia XVI Ogólno-
polski Wiosenny Festiwal Fletowy w 
Sochaczewie Wyróżnienie XV Ogólno-
polski Wiosenny Festiwal Fletowy w 
Sochaczewie

 
➤ Miłosz Nowakowski, IV klasa PSM, 
wiolonczela, nauczyciel Marzena Drzy-
mała 
▪ Wyróżnienie I stopnia Przesłuchania 
Młodych Wiolonczelistów w Kłodzku
▪ Wysoka ocena Przesłuchania CEA w 
Oławie
▪ Umiejętnościami i niezwykłą muzy-
kalnością znacznie przekracza ramy 
programu nauczania swojej klasy.

➤ Stanisław Fedoruk, 13 lat, VI klasa ▪ 
ZSM w Wałbrzychu, waltornia, nauczy-
ciel Czesław Czopka 
▪ Wyróżnienie na Obowiązkowych 
Przesłuchaniach Makroregionalnych w 
Jeleniej Górze

 
➤ Jakub Moneta, II klasa, SSM, orga-
ny, nauczyciel Maciej Bator,  kilkanaście 
koncertów
▪ Laureat VIII Dolnośląskiej Gali Talen-
tów w Bolesławcu
▪ III miejsce XXX Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi 
(najmłodszy)
▪ Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkur-
su Organowego w Olsztynie
▪ Nagranie płyty na organach w ka-
tedrze, Kościele Pokoju, kościele św. 
Józefa, kościele św. Krzyża - lada mo-
ment się ukaże

 
➤ Katarzyna Wójcicka, II klasa SSM, gi-
tara, nauczyciel Adam Kuceła 
▪ III miejsce XIII Letnie Warsztaty Gi-
tarowe „Gitara moja pasja” w Jedlinie 
Zdroju
▪ Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego 
jako akompaniator XII Przeglądzie Pio-
senki i Pieśni Patriotycznej
▪ co tydzień akompaniator scholii w 
parafii św. Ducha, realizacja koncertów 
w ramach wolontariatu na rzecz osób 
starszych w Domu Seniora Marconi, 
organizacja i prowadzenie warsztatów 
muzycznych dla przedszkolaków,
▪ gra i śpiewa.

 
➤ Lilianna Kozłowska, I klasa SSM, for-
tepian, nauczyciel Katarzyna Bajorek 
▪ 22 nagrody i wyróżnienia
▪ Wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim 
Turnieju Pianistycznym i. Haliny Czer-
ny-Stefańskiej
▪ Indywidualne wyróżnienie w Przesłu-
chaniach CEA we Wrocławiu
▪ I miejsce w VII Spotkaniach Piani-
stycznych „Z tańcem przez świat” w 
Oławie

LAUREACI PROGRAMU „ZOSTAŃ WIRTUOZEM” 2019:
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LISTA NR 1
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY 
NARODOWCY
▪ IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 
▪ ŻUREK Piotr Grzegorz 
▪ POPLICHA Dagmara Ewa 
▪ SZKARUPSKI Daniel 
▪ CZERNIAK Hubert Stanisław 
▪ GIELERT Katarzyna Zofia 
▪ JARMUŁOWICZ Lidia Maria 
▪ BIELECKA Halszka Beata 
▪ DASZYŃSKA-HERCUŃ Anna Maria 
▪ KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 

LISTA NR 2
- KOMITET WYBORCZY 
WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
▪ ŚMISZEK Krzysztof Jan 
▪ LUBINIECKA-RÓŻYŁO Katarzyna Elżbieta 
▪ CHOJNOWSKI Szymon Piotr 
▪ MIGOCZ Izabela Monika 
▪ SYSKA Michał Jan 
▪ LEMPART Marta Mirosława 
▪ PILC Jarosław Stanisław 
▪ ODROWSKA Katarzyna 
▪ ZATKA Natalia Iwona 
▪ KOTARBA Mariusz 

LISTA NR 3 
- KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY 
KOALICJA EUROPEJSKA 
PO PSL SLD .N ZIELONI 
▪ OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria
▪ DUDA Jarosław, 
▪ SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena 
▪ BUŁA Andrzej 
▪ ROKICKA Julia Agata 
▪ MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna 
▪ KOZAKIEWICZ Władysław 
▪ STĘPIEŃ Elżbieta Krystyna 
▪ PROROK Genowefa Katarzyna 
▪ MIESZKOWSKI Krzysztof 

LISTA NR 4
- KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
▪ ZALEWSKA Anna Elżbieta 
▪ KEMPA Beata Agnieszka 
▪ KŁOSOWSKI Sławomir 
▪ KISIELEWICZ Andrzej Marian 
▪ SZWED Aleksander Jakub 
▪ ŚLUSARZ Rafał Józef 
▪ CZOCHARA Katarzyna Beata 
▪ BACZYŃSKI Jacek Marcin, 34 lata 
▪ ŻOŁNIERUK Beata Izabela 
▪ STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka 

LISTA NR 5
- KOALICYJNY 
KOMITET WYBORCZY LEWICA 
RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
▪ ZAWISZA Marcelina Monika 
▪ PRZYSTAJKO Jerzy 
▪ PIWCEWICZ Jolanta AnnaMiłków 
▪ BROWARNY Wojciech Jan 
▪ JAROŃSKA Kamila Maria 
▪ MAKÓWKA Jacek Edward 
▪ STABROWSKA Anna Ewa 
▪ DROST Andrzej Oswald 
▪ BURAKOWSKA Krystyna Anna 
▪ CHUDY Filip 

LISTA NR 6
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ’15
▪ ŚCIGAJ Agnieszka 
▪ GRABOWSKI Paweł 
▪ MAZUR Aneta 
▪ KUBALA Marek Zdzisław 
▪ LICZNAR Katarzyna Anna 
▪ CHARYTONIUK Gracjan 
▪ OLSZEWSKA Małgorzata 
▪ JAGIEŁŁO Wojciech Jan 
▪ ZYCH Anna 
▪ KRÓLAK Marcin Stanisław 

26 maja – wybory do europarlamentu
W okręgu nr 12, który obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie, o miejsce do Parlamentu Europejskiego w 

Brukseli stara się 60 kandydatów – po 10 z sześciu komitetów. Mieszkańcy będą mogli oddać głosy w tych samych 
lokalach wyborczych, jak w ostatnich wyborach samorządowych. Jedynym wyjątkiem jest przeniesienie 
lokalu wyborczego z teatru do Galerii Foto-
grafii (Rynek 44). Głosowanie odbywać się 
będzie od godz. 7.00 do 21.00. Osoby nie-
pełnosprawne mogą nieodpłatnie skorzy-
stać z darmowego transportu. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny w dniu wyborów 
pod numerem telefonu 74/856 28 23.

Robert Biedroń, lider ugrupowania 
Wiosna, 15 maja odwiedził Świdnicę, 
aby zachęcić mieszkańców do udzia-
łu w wyborach do europarlamentu.

Polityk spotkał się ze świdnicza-
nami w samo południe na świdnickim 
rynku. Towarzyszyli mu kandydaci 
startujący z list „Wiosny” do Euro-
parlamentu, m.in. „jedynka” na liście 
Krzysztof Śmiszek oraz startujący 
z pozycji nr 3 zastępca prezydenta 
Świdnicy Szymon Chojnowski. – Wsty-
dem jest to, że odległość między Świd-
nicą a Wrocławiem przemierza się w 
tempie żółwia. Wstydem jest też, że co 
roku Świdnica musi dopłacać do sub-
wencji oświatowej. W tym roku będzie 
to, jak mnie poinformowała prezydent, 
ponad 10 milionów złotych. Rządzą-
cy nie mogą oczekiwać, że samorządy 
sobie poradzą. Samorządy potrzebują 
wsparcia – przekonywał Robert Bie-
droń. – Zachęcam mocno do udziału w 
wyborach do europarlamentu 26 maja 
– mówił Szymon Chojnowski.

Ak 

Robert Biedroń odwiedził Świdnicę
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Małgorzata Kidawa-Błońska, 
wicemarszałek sejmu, odwiedziła 
Świdnicę, aby namawiać do udzia-
łu w niedzielnych wyborach do eu-
roparlamentu. Najpierw wspólnie z 
członkami Platformy Obywatelskiej, 
m.in. starostą świdnickim Piotrem 
Fedorowiczem, wiceprzewodniczą-
cą Rady Miejskiej Joanną Gadzińską, 
oraz prezydent Świdnicy Beatą Mo-

O kobietach w polityce

skal-Słaniewską i posłem Tomaszem 
Siemoniakiem namawiali do głosowa-
nia na Katarzynę Mrzygłocką. - Warto 
i trzeba głosować - mówiła Małgorza-
ta Kidawa-Błońska. - 26 maja są bar-
dzo ważne wybory. Jestem przekonana, 
że świdniczanie pokażą, że są w czo-
łówce frekwencji - dodała Katarzyna 
Mrzygłocka.

Następnie w Galerii Fotografii od-
było się spotkanie „Kobiety w polity-
ce”. Prowadziła je Violetta Mazurek. 
Wicemarszałek przekonywała, jak 
ważne jest uczestnictwo kobiet w ży-
ciu politycznym. - Zawsze myślałam, 
że zwiążę swoje życie z teatrem. Ni-
gdy nie przypuszczałam, że trafię do 
polityki. Moja aktywność zaczęła się, 
gdy syn poszedł do szkoły. Angażowa-
łam się coraz więcej. I znalazłam się w 
sejmie. Dziś wiem, że politykę trzeba 
uprawiać zespołowo. Ważne jest, by 
kobiet było w polityce więcej. Zawsze 
w historii odgrywały one ogromną 
rolę, tylko jakoś się o nich nie pisało. 
Były wszędzie, roznosiły ulotki, wal-
czyły, były zsyłane. Prawa wyborcze 
też sobie wywalczyły, nikt ich nie dał 
ot tak – mówiła Małgorzata Kidawa-
-Błońska. – Kobiety godzą wiele ról, ale 
wciąż płaca kobiety i mężczyzny nie 
jest równa. Mają one niższe emerytury. 
Nie zgadzam się, by tak było – dodała, 
zwracając uwagę na dyskryminację 

kobiet pod względem wynagrodzeń 
posłanka Katarzyna Mrzygłocka. To-
masz Siemoniak przekonywał, że z 
kobietami współpracuje się o wiele 
lepiej. - Nie kalkulują tak wszystkiego 
jak mężczyźni, tylko się angażują w peł-
ni – mówił.

Świdniczanie obecni na spotkaniu 
chcieli wiedzieć, jak wicemarszałek 
zapatruje się na informację o kryzy-
sie Unii Europejskiej. – Unia Europej-
ska jest jak stare dobre małżeństwo. 
Ma dobre i gorsze okresy. Ale ważne, 
by zawsze dochodzić do porozumienia. 
Wymaga to kompromisu i ustępstwa z 
każdej strony. Uczestnictwo w unii daje 
nam pokój. Chronione są prawa po-
szczególnych krajów, ale też prawa jed-
nostki – wyjaśniała Kidawa-Błońska, 
zaznaczając, że głosując trzeba do-
konywać starannych wyborów. Trzeba 
stawiać na tych, którzy potrafią rozma-
wiać, a nie dążyć do konfliktu. 

Ak

- Unia Europejska jest jak stare dobre małżeństwo. Ma 
dobre i gorsze okresy. Ale ważne, by zawsze dochodzić do 
porozumienia. To wymaga kompromisu i ustępstwa z każ-
dej strony – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska podczas 
spotkania „Kobiety w polityce”, jakie 21 maja odbyło się w 
Galerii Fotografii.
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ZADZWOŃ
I ZAMÓW REKLAMĘ

TEL. 502 487 512
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grupa I

grupa II i VI

Poznajcie przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Świdnicy
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grupa IV

foto: K. Maciejewska

grupa III i V
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29 maja, godz. 10.00
Festiwal Piosenki 

Przedszkolnej 
(koncert finałowy)

Wspaniała zabawa i okazja dla dzie-
ci do popisania się swoimi zdolnościami 
wokalnymi. Podczas koncertu finałowe-
go Festiwalu Piosenki Przedszkolnej zo-
staną powtórzone występy najlepszych 
wykonawców wyłonionych spośród 
uczestników tej imprezy.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

29 maja, godz. 18.00
Wieczory z Kinem Rosyjskim: 

„Karp odmrożony” (2018), 
reż. Wladimir Kott

Jelena Michajłowna przepracowała 
całe życie w szkole w prowincjonalnym 
miasteczku, teraz jest skromną eme-
rytką. Nieoczekiwanie dowiaduje się 
o śmiertelnej chorobie, która w każdej 
chwili może odebrać jej życie. Zamiast 
z rezygnacją oczekiwać końca, zdecy-
dowanie zabiera się za przygotowania 
do własnego pogrzebu. Jeden z byłych 
uczniów daje nauczycielce ogromną 
rybę — karpia, który sprawia, że wszyst-
ko staje na głowie.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

30 maja, godz. 18.00
Wernisaż wystawy 

Wacława Wantucha

Wacław Wantuch to artysta foto-
grafik i pisarz, pracujący w Krakowie. 
Tworzy przede wszystkim akty kobiece. 
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Autor książki „Kamień wawel-
ski?” i albumów fotograficznych. Wysta-
wiał w kraju i za granicą.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

31 maja — 2 czerwca
Dni Świdnicy

Na Dniach Świdnicy moc atrakcji 
i wielkie muzyczne emocje. Na tere-
nie OSiR-u wystąpią  Plethora, Doda & 
Virgin, Nullizmatyka, Łona, Webber & 
The Pimps, Patrycja Markowska, Andre 
i Danzel z zespołem. Na świdnickim 
Rynku tymczasem radosna familijna 
atmosfera: Gryfiada, Wręczenie statu-
etek w konkursach: Tato Roku 2019 oraz 
Passion, wsystęp zespołu Arka Noego 
koncert muzyki filmowej i musicalowej 
w wykonaniu Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia w Świdnicy i  chóru 
Pryma Voce z III LO w Świdnicy, Świę-
to Dzika, Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”, 

Mażoretki Prima, „Mały Jubilat”, zespół 
Totus Musicus (MDK), Dziki Chór  (ŚOK), 
Studio Muzyczne „Katharsis”, laureaci 
Konkursu Sygnalistów Myśliwskich o 
Kryształowy Róg w Świdnicy i zespół 
„Odgłosy Kniei” oraz Zespół Tańca Na-
rodowego i Estradowego „Krąg” i „Mała 
Świdnica”.

świdnicki Rynek, wstęp wolny / 
OSiR, bilety: 2 zł

2 czerwca, godz. 8.00
Giełda Staroci, Numizmatów 

i Osobliwości

Giełda Staroci od prawie 50 lat gro-
madzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdża-
jących z całego Dolnego Śląska kolek-
cjonerów, łowców okazji i miłośników 
rzeczy, których w sklepach już kupić nie 
można. Stałe spotkania mają w Świdnicy 
kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, 
birofiliści i filateliści. Kupić można meble, 
dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz 
akcesoria i części służące do przywra-
cania starym przedmiotom ich dawne-
go blasku. Świdnicka Giełda jest jedną z 
trzech najstarszych w Polsce i drugą co 
do wielkości na Dolnym Śląsku. 

świdnicki Rynek

7 czerwca, godz. 17.00
Wernisaż wystawy 

Maksymiliana Wnęka

Zapraszamy na wernisaż wystawy 
malarstwa świdnickiego twórcy Mak-
symiliana Wnęka — twórcy przede 
wszystkim pogodnych, barwnych, peł-
nych światła i nasyconych kolorów pej-
zaży, wedut i martwych natur.

Wieża Ratuszowa, Rynek, wstęp 
wolny

7 czerwca, godz. 19.30
26. Świdnickie Noce Jazzowe 
– Eskaubei & Tomek Nowak 

Quartet

Zespół Eskaubei & Tomek Nowak 
Quartet Jazz Rap Band jako jedyny w 
Polsce łączy pełną improwizacji grę 
znakomitych jazzowych muzyków i rap 
w języku polskim pozbawiony banału i 
wulgaryzmów. Zespół łączy na swoich 
koncertach kilka pokoleń słuchaczy w 
przystępny sposób pokazując młodym 
słuchaczom hip-hopu elementy muzyki 
improwizowanej, a starszej publiczności 
rap podany w formie łamiącej stereoty-
py związane z tym gatunkiem. W ciągu 
4 lat działalności zespół zagrał blisko 
100 koncertów, w każdym miejscu spo-
tykając się z entuzjastycznym przyję-
ciem. W skład zespołu wchodzą czoło-
wi polscy jazzmani młodego i średniego 
pokolenia: Tomasz Nowak, Kuba Płużek, 
Alan Wykpisz, Filip Mozul oraz raper i 
tekściarz: Eskaubei. 

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bi-
lety: 20 zł

16 czerwca, godz. 12.00 i 13.15
Muzaza: muzyka klezmerska 

dla najmłodszych
Dzieci już od niemowlęctwa po-

winny mieć kontakt z muzyką, by była 
ona w ich życiu czymś naturalnym i 
zrozumiałym, stąd pomysł organizacji 
koncertów właśnie dla najmłodszych. 
Odpowiednio dobrany i zróżnicowany 
repertuar, prezentacja różnych składów 
instrumentalnych i gatunków muzycz-
nych a przede wszystkim możliwość 
swobodnego odbioru muzyki przez 
małe dzieci to główne zalety tych wy-
jątkowych muzycznych spotkań — tym 
razem będzie to spotkanie z żywiołową 
muzyką klezmerską.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bi-
lety: 10/5 zł

16 czerwca, godz. 18.00
Alchemia teatralna: „Hamlet” 

(spektakl), 
reż. Andrzej Błażewicz

Po tym jak dorosła Alchemia wy-
stawiła „Rzecz o Hamlecie w pewnym 
powiecie” po tekst najbardziej znanego 
dramatopisarza wszech czasów sięga 
młodzież pod opieką Andrzeja Błażewi-
cza. Hamlet w wydaniu młodej Alchemii 
będzie opowieścią o brutalnej walce o 
władzę w świecie pozbawionym szcze-
rej miłości.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

18 czerwca, godz. 18.00
Alchemia teatralna: „Wyobraź” 

(pokaz) i rozstrzygnięcie 
konkursu na sztukę teatralną

Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, 
tak opisuje ideę nowego pokazu Alche-

mii: „Wyobrażam sobie teraz spektakl, 
wyobrażam sobie coś, co w gruncie 
rzeczy ma miejsce, ma miejsce w mojej 
głowie, ale wyobrażam sobie przecież 
też rzecz, która nigdy w takim kształ-
cie się nie wydarzy. Wyobrażam sobie 
spektakl o wyobraźni, o wyobrażaniu 
sobie rzeczy. O wyobrażaniu sobie sie-
bie. W wyobraźni widza i w wyobraźni 
aktora. Zmierzenie się z wyobrażeniem 
o sobie, z wyobrażeniem o dawnych 
wspomnieniach, z wyobrażeniem przy-
szłości, z wyobrażeniem sobie rzeczy 
nie do wyobrażenia”.  

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

23 czerwca, godz. 16.00
Obrzęd Nocy Świętojańskiej

Od godz. 16.00 na terenach przy za-
lewie Witoszówka będzie można odwie-
dzić stoiska artystyczne i rzemieślnicze, 
punkt plecenia wianków, wziąć udział 
w warsztatach plastycznych,  oraz grze 
terenowej. W Świdnicy starosłowiańskie 
święto Nocy Kupały obchodzimy jak co 
roku uświetnione występami Zespo-
łu Tańca Narodowego i Estradowego 
„Krąg”, który swój obrzęd rozpocznie o 
godz. 21.00.

tereny przy zalewie Witoszówka, 
wstęp wolny

28 czerwca, godz. 17.00
Świat pod Kyczerą

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca 
„Kyczera” i Świdnicki Ośrodek Kultury 
zapraszają na XXII edycję Międzynaro-
dowego Festiwalu Folklorystycznego 
„Świat pod Kyczerą”. Ten wyjątkowy fe-
stiwal to feeria barw, muzyka, taniec, 
radość, które zapewniają występy ze-
społów folklorystycznych z najdalszych 
zakątków świata!

świdnicki Rynek, wstęp wolny

ŚWIDNICA KULTURALNIE

codzienna 

porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Intymne zapiski o uwikłaniu w powin-
ności i konieczności, o tym, co trzeba i 
co należy. Opowiadania układają się w 
historię o dziewczynie, która wtłoczo-
na w świat utkany ze słów matki, babci, 
koleżanek, nauczycielek, chłopaków, 
kochanków, partnerów, pełen konwe-
nansów i zasad zaczyna kawałek po 
kawałku tracić swoje życie. To ślady 
jej próby odnalezienia się w rzeczywi-
stości, której sztywne ramy nie znoszą 
sprzeciwu, inności i wrażliwości.

8 maja w ramach obchodów Dnia 
Zwycięstwa w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbył się koncert piosenek 
Jacka Kaczmarskiego „A źródło wciąż 
bije”. Występ przygotowany został 
przez Studio Piosenki pod kierunkiem 
Mirosława Jabłońskiego i oparty w ca-
łości o utwory  Kaczmarskiego, nazy-
wanego bardem Solidarności.

Podczas koncertu usłyszeliśmy na-
stępujące utwory: „Modlitwa o wscho-

dzie słońca”, „Bajka”, „Starzy ludzie w au-
tobusie”, „Ballada wrześniowa”, „Ballada 
o bieli”, „Mimochodem” „Zbroja”, „Niech”, 
„Teodycja”, „Encore”, „Jeszcze raz”, „Przed-
szkole”, „Opowieść pewnego emigranta”, 
„Mury”, „Autoportret Witkacego”, „Źródło”. 
Wystąpili uczestnicy pracowni muzycznej 
Mirosława Jabłońskiego z koła gitar kla-
sycznych: Weronika Waśniowska, Daniel 
Kłos, Studio Piosenki Juniors: Maja Kie-
lar, Lena Kozioł, Marta Moląg oraz soli-

Znana z filii bibliotecznej na Kraszo-
wicach Iwona Wiśniewska obchodzi w 
tym roku 40-lecie swojej pracy zawo-
dowej.

Z tej okazji pani Iwona odebrała po-
dziękowania od Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich. - Pani zaangażowanie 
w kreowanie wizerunku dolnośląskich 
bibliotek jest nieocenione, a niestrudzo-
na postawa w dążeniu do doskonalenia 
i unowocześniania procesów bibliotecz-
nych przynosi wymierne efekty - pisze 
przewodnicząca wałbrzyskiego koła 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Jolanta Poważyńska.

ak

Kalendarium
▪ 24 maja 1609 roku król Zygmunt III 

Waza opuścił wraz z rodziną i dwo-
rem Wawel, przenosząc się na stałe 
do Warszawy.

▪ 25 maja obchodzimy Międzynarodo-
wy Dzień Dziecka Zaginionego.

▪ 26 maja 1956 roku w Krakowie zainau-
gurował działalność kabaret Piwnica 
pod Baranami.

▪ 27 maja obchodzimy Dzień Samorzą-
du Terytorialnego.

▪ 28 maja 1349 roku we Wrocławiu i 
Świdnicy doszło do pogromów Ży-
dów posądzanych o wywołanie epi-
demii i głodu.

▪ 29 maja 1953 roku Nowozelandczyk 
Edmund Hillary wraz z nepalskim 
szerpą Tenzingiem Norgayem jako 
pierwsi w historii weszli na szczyt Mo-
unt Everestu.

▪ 30 maja 1505 roku podczas obrad Sej-
mu w Radomiu uchwalono konstytu-
cję Nihil Novi.

▪ 31 maja 1503 roku Mikołaj Kopernik 
doktoryzował się w Ferrarze z prawa 
kanonicznego.

▪ 1 czerwca 1215 roku Czyngis-chan 
zdobył i spalił 350-tysięczny wówczas 
Pekin.

▪ 2 czerwca 1891 roku Położono kamień 
węgielny pod budowę gmachu Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

▪ 3 czerwca 1925 roku po raz pierwszy 
do niepodległej Polski przyjechała 
Maria Skłodowska-Curie.

▪ 4 czerwca obchodzimy Dzień Wolno-
ści i Praw Obywatelskich.

▪ 5 czerwca 1851 roku w amerykańskim 
czasopiśmie National Era ukazał się 
pierwszy odcinek powieści „Chata 
wuja Toma” Harriet Beecher Stowe.

▪6 czerwca 1973 roku w Bielsku-Białej 
rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 
126p.

A źródło wciąż bije

Obejrzyj fragment koncertu

ści ze Studia Piosenki: Martyna Korkie-
wicz, Paulina Dobroń, Natalia Walusiak, 
Aleksandra Herbut, Agata Wiśniewska, 
Natalia Błoch, Angelika Ślęzak, Sandra 
Olczak, Małgorzata Dworecka. Koncert 
poprowadzili uczestnicy pracowni te-
atralnej Joanny Chojnowskej: Dagmara 
Brendowska i Franciszek Tabor. Nad ca-
łością od strony technicznej czuwali: Le-
szek Matus i Adam Broźbar. 
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40 lat pracy 
w bibliotece

NOWOŚCI FILMOWE MAJA
Wypożyczalnia Multimediów poleca:

Aquaman

Narodziny Gwiazdy

Mary Poppins powraca

Spider Man Universum

Kody 
w aplikacji Legimi

Uwaga!
Od 15 maja 2019 Miejska 
Biblioteka Publiczna w 

Świdnicy zaprzestała wy-
dawania kodów aplikacji 

Legimi do odwołania.
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 Polecają 
„Pokraj” Andrzej Saramonowicz

Gdy kupuję książkę, to zaraz po przeczytaniu oddaje in-
nym, aby podzielić się szczęściem i oczywiście treścią. Te, 
które zatrzymuję, muszą mnie mocno poruszyć. „Pokraj” 
Andrzeja Saramonowicza wciąż jeszcze leży obok łóżka. To 
przeinteligentna, dowcipna, smutna, groteskowa książka, 
którą się czyta bez wytchnienia. To opowieść, w której łatwo 
można doszukać się podobieństw różnych zachowań i sytu-
acji. Przekrój społeczny ukazany w opowieści zmusza do za-
stanowienia się, w jakim miejscu jesteśmy i w jakiej kondycji 
jest nasz kraj. I to ta smutna strona dzieła Saramonowicza, 
którego obraz wskazuje, że jego pisanie ma się coraz lepiej. 

Polecam Violetta Mazurek

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Severski Vincent V.

tytuł: Nielegalni

AUDIOBOOK
czyta: Krzysztof Gosztyła
długość: 30 godz. 30 min.

FILM
reżyseria:  

Dawid Leszek, Matuszyński Jan P.
gatunek: serial

„Nielegalni” Vincenta V. Severskiego to 
trzymająca w napięciu i mająca wiele 
zwrotów akcji powieść szpiegowska o 
tajnikach polskiego wywiadu!
Pewnego dnia Instytut Pamięci Naro-
dowej otrzymuje informację, że w ru-
inach Twierdzy Brzeskiej znajduje się 
tajemnicza skrzynia zakopana przed 
wieloma laty przez radziecki wywiad. 
Według zebranych informacji mogą 
to być „niewygodne” przedwojenne 
archiwa, które Rosja nie chce, żeby 
ujrzały światło dzienne. As polskich 
służb specjalnych Konrad Wolski i 
jego zespół mają niewiele czasu na 
przejęcie skrzyni, bo po piętach dep-
czą im rosyjscy agenci...

Z książką kreatywnie Chcesz zobaczyć, 
jak to działa! 

Zeskanuj kod QRW bibliotece książek o dinozaurach mamy mnóstwooo! 
Dziś szczególnie polecamy tytuł: „Dziobem, piórem i pazu-
rem o dinozaurach” Guido van Genechten. W dość dowcipny 
sposób dowiemy się z niej: Czy velociraptory ścigały się na 
kolarzówkach? Gdzie diplodoki spędzały długie weekendy? 
Jak stegozaury obchodziły urodziny? Już nie trzeba się za-

stanawiać, cała prawda 
o przedpotopowych ga-
dach na zdjęciach. 

Jak możemy się pobawić? Stwórzymy swój słoiczek 
na drobiazgi.
Potrzebujemy:
▪ słoik bez etykiety
▪ klej na gorąco
▪ figurka dinozaura lub inna ulubiona :)
▪ farba w spray’u

Do dzieła!

Które z dzieci nie lubi dinozaurów?

„Na ulicy Franciszkańskiej Miejska 
Biblioteka / Prócz książek na turystę 
duch Cystersa czeka. / Po dawnym pa-
łacu poprowadzi z ochotą, / Gdy nie-
bo tryska słońcem lub zasnute słotą. 
/ Perła Dolnego Śląska do ciekawych 
miejsc należy / Niech przekona się 
każdy, kto w to jeszcze nie wierzy.” – to 
fragment wiersza nagrodzonego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach 
konkursu „Moja Świdnica -   Poematy 
Moje, Mamy i Taty”. 16 maja mali świd-
niccy poeci odebrali nagrody za wier-
sze, jakie wspólnie z rodzicami napisali 
o Świdnicy.

Rozstrzygnięcie siódmej edycji kon-
kursu literackiego „Moja Świdnica -  Po-
ematy Moje, Mamy i Taty” organizowa-
nego przez Urząd Miejski i Niepubliczne 
Przedszkole „Wesoła Piątka” w Świdnicy 
odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilne-
go. Zadaniem przedszkolaków i rodzi-
ców było tradycyjnie napisanie wiersza 
o Świdnicy i ich codziennym życiu. Jury 
oceniło pomysłowość, bogactwo języka 
i rytmikę. Wszyscy otrzymali nagrody. 
Wręczono także specjalne wyróżnienia, 
m.in. od Miejskiej Biblioteki Publicznej za 
wiersz nawiązujący treścią do placówki. 

Mali poeci z nagrodami 

Konkurs patronatem honorowym 
objęła prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska.
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Zapraszamy wszelkiej maści osoby piszące, 
które chcą pogłębić swoje umiejętności warsztatowe, 

poszerzać świadomość twórczą, 
cenią sobie rozmowy o literaturze i kulturze.

Warsztaty
pisarskie

spotkanie: 

3 czerwca 

(poniedzia³ek) 

godz. 16:30

temat spotkania:  Dialog w prozie

Prowadzenie:
BarbaraBarbara Elmanowska - ur. 1981 roku, poetka, doktor nauk huma-
nistycznych. Debiutowała w 2006 roku esejem Zawsze fragment, 
którym zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Literackie Ta-
lenty 2006” w Świdnicy. Autorka tomików poetyckich: Tę drogerię 
mam po drodze (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2009), 
którego wydanie było nagrodą w konkursie na książkowy debiut 
poetycki oraz Próby generalne (Mamiko, Nowa Ruda 2014). W 
2016 roku wydała książkę Czarny pegaz, pierwszy powojenny prze-
wodnik szlakiem artystów pochowanych w Świdnicy. Laureatka in-
dywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
oraz dzięki wsparciu samorządów województwa dolnośląskiego, miasta i gminy Świdnica, powiatu świdnickiego i samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

ORGANIZATORZY PARTNERZY PATRONAT MEDIALNY SPONSORZY

codzienna 

porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Przed nami Dni Świdnicy
Doda, Patrycja Markowska, Łona i Weber, Danzel oraz Arka Noego zapre-

zentują się świdniczanom podczas tegorocznego Święta Miasta, które odbę-
dzie się od 31 maja do 2 czerwca. Podobnie jak rok temu mieszkańcy bawić 
się będą w Rynku oraz na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

31 maja 2019 r. - 15.30-19.00, Rynek
▪ Godz. 15.30 – Wręczenie statuetek dla nagrodzonych w 
konkursach: TATO ROKU 2019 oraz PASSION (org. Funda-
cja Volto Amore, współorg. Gmina Miasto Świdnica)
▪ Godz. 16.00 – koncert zespołu ARKA NOEGO
▪ Godz. 18.00 - „Muzyczna stopklatka” – koncert w wykona-
niu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia, Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia.  Gościnnie 
wystąpi chór Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształcącego.
W programie: muzyka filmowa i musicalowa.

Osir: wstęp 2 zł
▪ 19.30 – Plethora
▪ 21.00 – Doda & Virgin

1 czerwca 2019 r. – 12.00-17.00, Rynek
▪ w godz. 12.00-18.00 Święto Dzika
▪ Godz. 9.00 -  Otwarcie konkursu sygnalistów myśliw-
skich „O Kryształowy Róg”
▪ Godz. 11.50 – uroczyste otwarcie 
▪ Godz. 11.55 – Sygnaliści
▪ Godz. 12.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”, Mażoretki 
Pryma,  dziecięcy zespół „Mały Jubilat”
▪ Godz. 13.30 – Festiwal Wrażeń – oficjalne otwarcie, w 
programie: wręczenie nagród oraz występ zespołu muzy-
ki dawnej TOTUS MUSICUS (MDK)
▪ Godz. 14.00 – DZIKI CHÓR  pod dyrekcją Katarzyny 
Szymko-Kawalec

▪ Godz. 14.30 – Studio Muzyczne „Katharsis”
▪ Godz. 15.00 – Wręczenie nagród - Laureaci konkursu 
sygnalistów myśliwskich o Kryształowy Róg w Świdnicy 
– edycja XVIII
▪ Godz. 15.30 – Występ zespołu sygnalistów myśliw-
skich „Odgłosy Kniei”
▪ Godz. 16.00 – Zespół Tańca Narodowego i Estradowe-
go „Krąg”, dziecięcy zespół „Mała Świdnica”
▪ W godzinach 14.00-18.00 – Rynek  Studio Radiowe 
Złote Przeboje

Osir – wstęp 2 zł
▪ 18.00 – Nullizmatyka
▪ 19.30 – Łona, Webber & The Pimps
▪ 21.00 – Patrycja Markowska

2 czerwca 2019 r. - 9.00  - 15.00, Rynek
▪ Giełda staroci, numizmatów i osobliwości

Osir:
▪ godz. 11.00 Mecz międzypaństwowy juniorów w bok-
sie Polska – Czechy
▪ godz. 13.00-17.00 Piknik sportowy

Osir – wstęp 2 zł
▪ 18.30 – Andre
Wręczenie nagród w konkursie „Kulturalnie zakręceni”
▪ 20.00 – Danzel z zespołem

PROGRAM
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Są młodzi, ambitni i aktyw-
nie włączają się w rozwój kul-
turalny Świdnicy. O tym, kim 
dokładnie jest radny Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej i co 
należy do jego obowiązków, 
z Krystianem Kilingerem i Igo-
rem Gradowskim, członkami 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
rozmawia Natalie Śliwa. 

Co skłoniło Cię do dołączenia do 
MRM?

Krystian Killinger: Nie jestem pewien dokład-
nej daty przystąpienia, ale wydaje mi się, że był 
to szósty listopad 2018 roku. Co skłoniło mnie 
do dołączenia? Na pewno w pewnym, chociaż 
niewielkim stopniu, byli to ówcześni radni, z 
którymi złapałem naprawdę dobry kontakt. 
Czułem się z nimi jak w domu i pomyślałem: 
,,Czemu by nie spróbować?’’ Najważniejszym 
powodem były dla mnie jednak ogromne 
możliwości związane z byciem radnym. Już w 
pierwszym tygodniu poprowadziłem „Spek-
trum” - festiwal filmowy w Świdnicy, a na prze-
strzeni kolejnych miesięcy miałem liczne oka-
zje do włączenia się w życie własnego miasta. 
Przeprowadzałem wywiady z różnymi osobami 
- w tym również z Robertem Więckiewiczem. 
MRMŚ przygotowuje mnie też do przyszłości, 
jaką stanowią dla mnie studia i praca dzienni-
karska. W każdym razie doceniam tu przede 
wszystkim dobrą zabawę, którą czerpię z sa-
morealizacji i ciągłego rozwoju.
Igor Gradowski: Do Młodzieżowej Rady Miasta 
Świdnica należę od grudnia 2017 roku. Miałem 
i wciąż mam pomysły na różne wydarzenia 
w Świdnicy. Z moją pomocą odbył się mię-
dzy innymi Świdnicki Festiwal Kolorów, który 
cieszy się wielkim zainteresowaniem od paru 
lat - szczególnie wśród osób w moim wieku. 
Działalność w radzie wdrożyła mnie też w świat 
polityki - nauczyłem się, jak administracyjnie 
funkcjonuje miasto, zapoznałem się dokładniej 
z zasadami, według których funkcjonuje polskie 
prawo, a nawet miałem okazję brać udział w ob-
radach i oficjalnych sesjach radnych. 

Co najbardziej podoba Ci się w byciu 
radnym?

Krystian: To trudne pytanie, bo w gruncie rze-
czy ciężko mi zdefiniować pojęcie ,,podobania 
się’”. Lubię to, że z szarej osoby stałem się kimś, 
kogo decyzje i działania faktycznie wpływają 
na rozwój miasta. Lubię pracę w biurze praso-
wym - mogę publicznie wyrażać swoje poglądy 
i odnosić się do ważnych kwestii społecznych. 
Mam ułatwiony dostęp do wystepów artystycz-
nych i jakichkolwiek eventów w mieście: Rap-
sodia, Hamlet zorganizowany przez Alchemię 
Teatralną, koncerty w klubie Bolko - działam i 
redaguję wszystko, co aktualnie się odbywa. 
Bycie radnym to wiele dobrych wspomnień, 
pozytywnych emocji, chwil i momentów, takich 
jak uczestniczenie w spotkaniach ze sławnymi i 
cenionymi osobami w mieście, wyjeżdżanie na 
szkolenia plenerowe z radnymi. 
Igor: Podobnie do Krystiana realizuję się w biu-
rze prasowym i redakcyjnym. Nagrywam sondy 
ze świdniczanami, fotografuję liczne eventy, 
uwieczniam niemal każde spotkania i wydarze-
nia, jakimi zajmuje się rada. Piszę też w imieniu 
radnych na naszych mediach społecznościo-
wych, w tym też na stronie facebookowej. Na-

uczyłem się tu pracy w grupie i stałem się o wie-
le bardziej komunikatywny - to wyjątkowo mi się 
podoba. Praca w MRM to także wspomnienia, 
wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Rada 
jest dla mnie szkołą życia, w której codziennie 
poznaję innych oraz siebie od nowej strony. At-
mosfera tutaj jest świetna, naprawdę. Wynio-
słem stąd tak wiele wartościowych znajomości, 
że nie byłbym w stanie wyliczyć ich wszystkich. 
Uczęszczanie na spotkania rady stało się jedną 
z najlepszych decyzji, jaką podjąłem i zdecydo-
wanie polecam zainteresowanie się naszą dzia-
łalnością innym.

Jakie działania, pomysły chciałbyś 
wnieść do MRM?

Krystian: Są to pomysły, które nagle wpadają mi 
do głowy. Uważam też, że moje usposobienie 
może umocnić funkcjonowanie rady. Jestem 
osobą ambitną i otwartą - nigdy nie brakuje mi 
chęci do działania. Zawsze sprawdzam się pod-
czas pracy w grupie. Właściwie każdy z człon-
ków wnosi coś do rady nieustannie, nawet jeżeli 
robi to nieświadomie.
Igor: Najbardziej chcę wykorzystać swoje umie-
jętności nabyte w technikum fotograficznym. 
Na naszych wydarzeniach zawsze potrzebny 
jest ktoś z aparatem i ,,dobrym okiem’’, przez co 
czuję, że znalazłem się w idealnym miejscu. Za-
leży mi też na integracji między mieszkańcami 
miasta, dlatego chętnie pomagam przy organi-
zacji publicznych wydarzeń. Chcę też wdrożyć 
w radę więcej osób, by jak największa ilość mło-
dzieży mogła się przekonać, że jest to napraw-
dę super przeżycie i niezły fun (ang. zabawa).

Natalie Śliwa
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Mamy wpływ na rozwój miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica 
już od około dziewięciu lat angażuje w 
sprawy społeczne i kulturalne miasta. 
Młodzieżowa Rada za cel objęła przede 
wszystkim łączenie społeczności ucznio-
wskich, ale też wdrożenie ich we wspól-
ną pracę nad udoskonalaniem Świdnicy. 
Organizuje liczne zbiórki, akcje lub wy-
darzenia okolicznościowe. 

MRM
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

z życia 

700 osób wzięło udział w koncercie 
Mazowsza, jaki odbył się 12 maja. Zespół 
oczarował świdniczan zgromadzonych w 
Kościele Pokoju wykonaniem pieśni patrio-
tycznych, ludowych oraz klasycznych, m.in. 
Handla. 

Koncert “Piękna nasza Polska cała” z 
okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej zorganizowały samorządy Świd-
nicy i powiatu świdnickiego. Z zaproszenia 
na koncert skorzystało 700 osób, wejściówki 
rozdano w pół godziny. - Ten koncert to tak 
naprawdę państwa zasługa. Po zeszłorocznym 
koncercie Mazowsza w Świdnicy napłynęło do 
mnie wiele ciepłych słów i dlatego postanowi-
liśmy zaprosić zespół po raz kolejny - mówiła 
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniew-
ska. Koncert nieprzypadkowo zorganizowano 
w przepięknych wnętrzach Kościoła Pokoju. 
- Od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, wiele 
rzeczy w naszym kraju zmieniło się dzięki środ-
kom unijnym. My też o te środki aplikowaliśmy 
i do tej pory pozyskaliśmy 40 milionów. Cały 
czas coś robimy nowego. Kościół Pokoju nie 
świeciłby takim blaskiem gdyby nie środki z 
Unii Europejskiej - tłumaczył proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Waldemar Pytel.

Mazowsze swoim występem zachwyciło 
świdniczan. Efekty świetlne i przepiękne wy-
konanie pieśni patriotycznych i ludowych ze-
brało gromkie brawa publiczności. Nie zabra-
kło pieśni Stanisława Moniuszki, Przypomnij-
my, że rok 2019 jest rokiem Moniuszkowskim, 
przypada w nim 200. rocznica urodzin kom-
pozytora. Na zakończenie Mazowsze uroczy-
ście odśpiewali hymn Unii Europejskiej.

Ak

Mazowsze 
zachwyciło 
świdniczan
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SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KOLARSTWIE
ZAPRASZA DO LICEUM O PROFILU SPORTOWO-MEDYCZNYM

ODDZIAŁ SPORTOWY DLA ABSOLWENTÓW  
GIMNAZJUM I 8 KLASY Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

I NIE TYLKO!

Wybierz szkołę sportową, bo sport kształtuje ciało i charakter.  
Ucz się i trenuj z nami!

Zajęcia od 1 września 2019

ul. Traugutta 5 w Świdnicy, tel: 748522957
     Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie Świdnica
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Największym antybohaterem tego-
rocznego Rajdu Rowerowego, który od-
był się w niedzielę 12 maja bezsprzecz-
nie była pogoda, która pokrzyżowała 
plany organizatorom i uczestnikom 
imprezy. Mimo bardzo trudnych warun-
ków atmosferycznych na starcie prze-
jazdu stawiło się blisko 150 miłośników 
jednośladów!

W związku z obfitymi opadami 
deszczu organizatorzy zdecydowali 

Turniej najmłodszych adeptów pił-
ki nożnej, pokaz Zumby, loterie fanto-
we, pyszny poczęstunek i wiele innych 
atrakcji przygotowali organizatorzy 
festynu rodzinnego, który w sobotę 13 
maja odbył się na terenie Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszyst-
ko, by pomóc ciężko chorej Paulinie 
Chmielewskiej. 

Przypomnijmy, że pierwsza część 
imprezy odbyła się 14 kwietnia w hali 
sportowej na Zawiszowie, gdzie w role 
piłkarzy wcielili się tatusiowie młodych 
zawodników. Tym razem na murawie 

Piłkarski festyn 
w szczytnym celu

zameldowali się młodzi adepci futbolu. 
Poza emocjonującym turniejem piłkar-
skim organizatorzy imprezy MKS Polo-
nia-Stal Świdnica, OSiR Świdnica oraz 
restauracja Chillout zapewnili masę 
atrakcji dla całych rodzin. Łącznie w so-
botę udało się zebrać  8808,28 złotych i 
1 euro.  Resumując, z dwóch części akcji 
organizatorom udało się zebrać blisko 15 
tysięcy złotych! Środki trafią do Pauliny 
Chmielewskiej chorej na ostrą białacz-
kę szpikową, mamy Fabiana, zawodnika 
Polonii-Stali.

Daniel Gębala

W absolutnym hicie 27. kolejki IV 
ligi dolnośląskiej Dabro-Bau Polonia-
-Stal Świdnica pokonała przed wła-
sną publicznością Górnik Wałbrzych 
1:0. Jedynego gola w sobotnim spo-
tkaniu po koronkowej akcji zdobył 
Brazylijczyk Lima Santos. Na trzy ko-
lejki przed końcem sezonu 2018/2019 
biało-zieloni z dorobkiem 56 punktów 
plasują się na trzecim miejscu w ligo-
wej tabeli.

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – 
Górnik Wałbrzych 1:0 (1:0)

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica: B. 
Kot, Kozachenko, Salamon, Białas, Ł. 
Kot, Gruba Filho, Sowa, Białasik (74′ Fi-
lipczak), Szczygieł (60′ Orzechowski), 

Myrta (90′ Ciuba), Lima Santos (87′ Do 
Carmo)
bramki: 35′- 1:0 Lima Santos

Pozostałe rezultaty 27. Kolejki (19.05):
▪ GKS Mirków – Orzeł Ząbkowice Ślą-

skie 3:0
▪ Zjednoczeni Żarów – Piast Nowa 

Ruda 0:3
▪ Unia Bardo – Nysa Kłodzko 3:1
▪ Bielawianka Bielawa – Śląsk II Wro-

cław 1:2
▪ Sokół Wielka Lipa – MKP Wołów 2:1
▪ Piast Żerniki – Orzeł Prusice 2:3
▪ Polonia Trzebnica – Sokół Marcinko-

wice 1:2

Daniel Gębala

Deszczowy  
Rajd Rowerowy

się znacząco skrócić trasę rajdu. Nie-
zmiennie o bezpieczeństwo przejazdu 
uczestników zadbała grupa pilotów, 
policja oraz Straż Miejska. Finalnie meta 
rajdu została zlokalizowana przy świd-
nickim lodowisku. Wewnątrz obiektu 
na uczestników czekały smażone kieł-
baski, gorąca herbata oraz porcja zdro-
wych warzyw.

Daniel Gębala

Derby regionu dla świdniczan! 
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Aktywni24 jak zwykle stanęli na wy-
sokości zadania! 168 śmiałków przez 
całą dobę walczyło o ustanowienie 
nowych rekordów Polski: jazdy na ro-
werze, ergometrze wioślarskim oraz 
biegania. Ogromny wysiłek nie poszedł 
na marne, ponieważ udało się osiągnąć 
wymarzony cel – trzy rekordy Polski! 
Wydarzenie 11 i 12 maja odbyło się w 
Galerii Świdnickiej.

Świetna frekwencja i fantastycz-
na atmosfera towarzyszyła wszystkim 
uczestnikom drugiej edycji festynu ro-
dzinno-sportowego ,,Jan Paweł II pa-
pieżem sportowców”. W niedzielę 19 
maja teren wokół zalewu Witoszówka 
pękał w szwach!  Na starcie Biegu Pa-
pieskiego zjawiło się ponad 450 za-
wodników!

Festyn rozpoczął się o godzinie 
14.00 i trwał ponad cztery godziny. O 

sprawnych w Świdnicy i powiecie świd-
nickim.

Organizatorami festynu są: Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy, 
Świdnickim Ośrodkiem Kultury, Funda-
cją Łączy nas Football, Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Świd-
nicy i Świdnicką Grupą Biegową.

Daniel Gębala

Ustanowili trzy rekordy Polski!
W biciu rekordu wzięło udział 168 

uczestników – 108 panów i 60 pań. Obec-
ne rekordy Polski prezentują się następu-
jąco: bieżnia: 315,33 km (50 startujących), 
ergometr: 311,243 km (59 startujących), ro-
wer 20.744 kcal/896,7 km (59 startujących) 
Przypomnijmy, że wykręcanie rekordów 
odbywało się na odcinkach czasowych 
15 lub 30 minut. Ustanowienie nowych re-
kordów Polski nie było jedynym celem jaki 

Dni papieskie na sportowo
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postawili sobie organizatorzy. Każdy prze-
byty przez uczestników kilometr zostanie 
przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten 
sposób kwota zostanie przeznaczona na 
cel charytatywny. Organizatorami imprezy 
są: Urząd Miejski w Świdnicy, Galeria Świd-
nicka, Fitness World Galeria Świdnicka 
przy współpracy Świdnickiej Grupy Biego-
wej oraz CrossBox74.

Daniel Gębala

15.00 wystartował II Bieg Papieski. Na 
starcie zameldowało się ponad 450 
biegaczy w różnym przedziale wie-
kowym. Trasa długości nieco ponad 
dwóch kilometrów wytyczona zosta-
ła wokół akwenu. Bieg miał charakter 
przede wszystkim rekreacyjny. Doce-
niono jednak najszybszego mężczyznę 
i kobietę. Wśród panów jako pierwszy 
linię mety przekroczył Krystian Walew-
ski, a wśród pań najlepsza okazała się 

Wiktoria Podleśna. Triumfatorzy biegu 
otrzymali z rąk organizatorów pamiątko-
we statuetki. Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się również rodzinne zawody 
kajakowe. Poza zmaganiami sportowy-
mi na uczestników festynu czekała moc 
atrakcji dla całych rodzin: gry, zabawy 
czy pyszny poczęstunek. Impreza mia-
ła także akcent charytatywny: zbiórka 
środków finansowych na rozbudowę i 
remont placówek dla osób niepełno-

Mimo kłopotów zajęli drugie miejsce
W dniach 17-18 maja rozegrana zo-

stała 2. runda rajdowego cyklu Tarmac 
Masters. W rajdzie wystartowało 100 
załóg z całej Polski. Zawodnicy do po-
konania mieli łącznie 177 km z czego 
34 km stanowiły odcinki specjalne. W 
rajdzie jako liderzy klasy 1 wystarto-
wali świdniccy bracia Trybus.

-Stronie Śląskie przywitało nas w so-
botę piękną słoneczną pogodą, niestety od 
samego rana mieliśmy pewne problemy 
techniczne z samochodem, który niestety 
nie przyspieszał do końca tak jak powinien. 
Mimo problemów postanowiliśmy dać z 

siebie wszystko i ostatecznie ukończyli-
śmy rajd na drugiej pozycji z przewagą 2 
sekund po świetnej walce z konkurencją z 
trzeciego miejsca. Do pierwszej załogi stra-
ciliśmy łącznie 9,8 sekundy. Bardzo dzięku-
jemy naszym sponsorom oraz partnerom 
za pomoc w starcie: Świdnica Rynek z Tra-
dycjami, myPACO, Wolnet, MojaŚwidnica.
pl, Tuningproject.pl, Power ECU, dbam o 
samochód, KOMA, P.Puchalski Rally Foto, 
Żbik Rally Foto – relacjonuje Krzysztof 
Trybus. Kolejny start świdnickiej załogi już 
24-25 maja w Sobótce.

Daniel Gębala
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galeria-swidnicka.pl  /

DZIEŃ DZIECKA
1.06 / 11.00 - 18.00

spotkanie z bohaterami filmu / bombowy dmuchaniec / wielka proca 
gry multimedialne / wirtualna rzeczywistość / zawody sumo / konkursy 

mini kino /  strefa animacyjna i wiele innych odlotowych atrakcji :)
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