Rozpoczęły się nasadzenia w Parku Sikorskiego
Park Sikorskiego to kolejny
teren zielony, który poddany
został rewitalizacji.
Na obszarze ponad
8 hektarów rozpoczęły się
właśnie prace związane z
nasadzeniem roślinności.
Pojawi się tam ponad 100
nowych drzew i prawie
5 tysięcy krzewów.
www.mojaswidnica.pl
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Winda i siłownia dla komfortu podopiecznych
Dzienny Dom „SeniorWIGOR” nieustannie
inwestuje w komfort
swoich podopiecznych.
Udało się właśnie
zakończyć montaż windy
oraz siłowni pod chmurką.
Ta ostatnia służy nie
tylko seniorom, ale też
okolicznym mieszkańcom.
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Na majówkę
do Zagórza i Jedliny
z MPK

str. 12
Już 1 maja na przystanku w Lubachowie rejsowa trzydziestka świdnickiego MPK zamieni się w turystyczną 330 i zawiezie
wszystkich chętnych dalej do Zagórza Śląskiego i Jedliny-Zdrój. To szansa dla świdniczan na ciekawe spędzenie weekendu, ale też okazja dla turystów i kuracjuszy z Jedliny, Jugowic i Zagórza, by zobaczyć zabytki Świdnicy.
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Flesz
Flesz
to
młody,
przepiękny, średniej
wielkości psiak.
Jest mieszanką
jakiegoś retrievera, być może
kilka
pokoleń
wstecz
stał
obok labradora.
Jak przystało na domieszkę
krwi
rasy
myśliwskiej, jest psem bardzo aktywnym. To energiczny, radosny pupil, który potrzebuje zaangażowanego opiekuna, który poświęci
mu czas na spacery i wspólne spędzanie
czasu. Bardzo cieszą go spacery z wolontariuszami i chwile, w których opuszcza boks.
Psiak zachowuje czystość przy regularnych spacerach. Stara się utrzymać
czystość w swoim boksie, nie niszczy posłania. Jest psem emocjonalnym, związuje
się z właścicielem i bywa, że przy dłuższej
nieobecności szczeka, więc potrzebuje
domu, w którym będzie zostawał nieco krócej w samotności. Wobec psów jest nieco
natrętny, to znaczy, że cały czas zaczepia
i musi znaleźć psiego kompana równego
sobie, byle nie spokojniejszego. Aktualnie
zamieszkuje z nieco większą od siebie, rudą
suczką Lejlą, która również ma w naturze
zaczepianie innych psów.
Może mieszkać z kotem, ale pod warunkiem, że zaakceptuje on psa. W schronisku po spotkaniu z kotem, który nasyczał na
Flesza, ten zaczął go oszczekiwać, unikać
i ewidentnie zestresował go ten kontakt.
Może zamieszkać z dziećmi, ale tylko starszymi. Jest bardzo energiczny i podgryza,
kiedy się rozkręci w zabawie.

Lejla
Lejla
to
sporych
rozmiarów suczka, która szuka
domu
chcącego
zyskać
bardzo
radosną psią przyjaciółkę.
Jest
bardzo
radosnym, pełnym
energii psem.
Nie nadaje się
do
mieszkania, jest psem potrzebującym przestrzeni
i niezachowującym czystości. Musi mieć
swobodny wybieg i możliwość biegania na
świeżym powietrzu. Najprawdopodobniej
tak żyła w poprzednim domu. Gdy traﬁła
do schroniska, nie umiała chodzić na smyczy.
Jest to młoda suczka, która przy zaangażowaniu właściciela stanie się fajnym
towarzyszem. Szybko się uczy, jest chętna
do pracy z człowiekiem. Dużo je, ale nie
broni miski. Jest łagodnym psem, jedynie
nieostrożnym i to może przeszkadzać w
kontakcie z bardzo małymi dziećmi. Bardzo wylewnie cieszy się na widok człowieka i jest bardzo przyjaźnie nastawionym psem w stosunku do ludzi. Jeśli traﬁ
do domu z kotem, który akceptuje psy i
nie jest agresywny wobec nich, to będzie to sprawdzony układ. Lejla ignoruje
koty, dopóki one nie mają wrogich zamiarów wobec niej, wtedy się ich boi i może
oszczekiwać. W stosunku do innych psów
jest dość dominująca. Samce akceptuje,
ale też jest dość natrętna wobec nich i
musi traﬁć na psa równego sobie.

Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt
w Świdnicy, ul. Pogodna 3
godz. otwarcia:
pon.-pt. 11.00 – 17.00,
sob.-niedz. 11.00 – 18.00,
tel. 733 093 663
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Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
Każde działanie, które pomoże bezrobotnym
wrócić na rynek pracy, jest
na wagę złota. Dlatego samorząd Świdnicy bierze
udział w projektach mających na celu aktywizację
podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ostatni projekt o nazwie „Nie emigruję – tu zostaję” realizowany jest od
2017 roku przez miasto Świdnica we
współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw
Społecznych. Przedsięwzięcie obejmuje
aktywizację społeczno–zawodową osób
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a projekt jest doﬁnansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach wsparcia przewidzianego
w projekcie osoby otrzymują: opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju, sześciomiesięczny
staż pozwalający zdobyć doświadczenie
zawodowe i praktyczne umiejętności
(stypendium stażowe). Staże te realizowane są w jednostkach miejskich.
Uczestnicy programu uzyskują też
wsparcie w postaci doradztwa specjalistycznego (psychologiczne, rodzinne,
prawne) w okresie realizacji staży i biorą udział w zajęciach Klubu Wolontariusza, dostępnych również dla najbliższego otoczenia uczestników projektu,
w szczególności rodzin. Klub będzie
prowadzony przez MOPS Świdnica w
okresie realizacji staży; dodatkowo przewidziane są kursy kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do
utrzymania zatrudnienia oraz szkolenia
podnoszące kompetencje lub kwaliﬁkacje zawodowe (uczestnik otrzymuje
stypendium szkoleniowe). Zakres kursu
ustalany we współpracy z stażystą. Po
zakończonym stażu pracodawcy zatrudniają osoby na co najmniej trzy miesiące
w wysokości minimum ½ etatu.
Warunkiem uczestnictwa w ścieżce
wsparcia zawodowego jest posiadanie

Uruchomienie systemu zdalnego
załatwiania spraw urzędowych oraz
zmiany w sposobie gromadzenia i zarządzania informacją - Urząd Miejski w
Świdnicy stawia na rozwój e-usług.
Urząd Miejski w Świdnicy realizuje
właśnie projekt „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w gminie miasto Świdnica, który zakłada intensyﬁkację wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do usprawnienia procesów
administracji samorządowej miasta. Rewydawca
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970
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Przygarnij psiaka

statusu osoby bezrobotnej zakwaliﬁkowanej do III proﬁlu wsparcia lub osoby
biernej zawodowo. W ramach programu
zatrudniono 16 osób. - Wykorzystujemy
wszelkie możliwości wsparcia ﬁnansowego z zewnątrz dla programów aktywizacji
zawodowej osób w szczególnie trudnym
położeniu – zwłaszcza długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Te projekty „miękkie” są dla
nas z jednej strony dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale z drugiej strony dają sa-

tysfakcję, gdy widzimy w konkretnych sytuacjach, że warto wyciągnąć rękę i pracować z osobami, które wcześniej nie dostały
takiej szansy i wsparcia. Środki zewnętrzne,
unijne czy krajowe, pozwalają nam bardzo rozwijać działania MOPS i innych naszych instytucji. Również dzięki doskonałej
współpracy ze świdnickim urzędem pracy
włączamy się wspólnie z PUP w kolejne
tego typu projekty – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy.
Oprac. ak

Przypomnijmy, że Urząd Miejski i jednostki mu podległe korzystają ze wsparcia ﬁnansowego z zewnątrz (UE i krajowego) przy licznych projektach prospołecznych, których celem
jest aktywizacja zawodowa różnych grup społecznych m.in. „Świdnickie maluchy” w Żłobku
Miejskim nr 2, „Uwierz we własne siły” w MOPS, Program Aktywizacja i Integracja oraz coroczny program prac społecznie-użytecznych. Dzięki doskonałej współpracy ze świdnickim
Powiatowym Urzędem Pracy, miastu udaje się korzystać z możliwości prowadzenia kolejnych programów:
◾ Program Aktywizacja i Integracja. Kilkadziesiąt osób w ostatnich latach wzięło udział
w Programie Aktywizacja i Integracja polegającym na pracach społecznie użytecznych.
Uczestnicy to osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym, wyznaczone przez
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy - wykonują one czynności porządkowe w jednostkach
miejskich takich jak placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, w ośrodku sportu i
rekreacji. Każdy z uczestników przez okres dwóch miesięcy zobowiązany jest do pracy w
wymiarze 10 godzin tygodniowo. Dodatkowo, osoby te uczestniczą w integracji społecznej
w ramach spotkań grupowych i indywidualnych m.in. z takimi specjalistami, jak psycholog,
terapeuta rodzinny, uzależnień, psychiatra.
◾ Program prac społecznie użytecznych. Zgodnie z podjętą w tym roku uchwałą Rady
Miejskiej, 18 osób wykonuje prace społecznie użyteczne – są to osoby bezrobotne, bez
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Łączna kwota programu w tym okresie wynosi ponad 50 tys. zł. Przez ten czas
bezrobotni muszą przepracować łącznie blisko 7 tys. godzin. Program ten realizowany jest
w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy w
Świdnicy. Jest to jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz
łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Zatrudnione osoby zajmują się m.in. porządkowaniem terenów zielonych, wykonywaniem prace gospodarczych w miejscach użytku
publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.

e-Urząd
alizacja projektu odbywa się dwutorowo.
Z jednej strony wdrażane są rozwiązania,
mające umożliwić petentom zdalne załatwianie spraw w urzędzie i jednostkach
mu podległych, z drugiej – takie, które
usprawnią system zarządzania dokumen-

tacją. Uruchomiony zostanie SIP - System
Informacji Przestrzennej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania
oraz wizualizacji danych geograﬁcznych
oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach. System będzie udostępniał m. in. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
Wartość projektu to 1 milion 839 tys.
998,82 zł, z czego doﬁnansowanie wyniosło 1 milion 559 tys. 145,26 zł.
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Rozpoczęły się nasadzenia
w Parku Sikorskiego

- Codziennie sadzonych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu drzew. Rozpoczęto od
sadzenia dębów, buków i lip. W parku pojawią także jesiony, kasztanowce i sosny. W
ciągu roku sadzone będą także krzewy, m.in.
róże, graby, bukszpany czy też cisy. Mam nadzieję, że zmodernizowany park i skwer przy
ul. Wałowej będą miejscami wypoczynku
i rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak i
turystów - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska

Uporządkowanie
i pielęgnacja drzewostanu

Pierwsze prace rozpoczęły się już w
lutym od uporządkowania i pielęgnacji
drzewostanu oraz wycinki. Były to cięcia

Koncepcja projektowa parku

foto: D. Gębala

Zgodnie z zapowiedziami
władz miasta, Park Sikorskiego to kolejny teren zielony,
który poddany został rewitalizacji. Na obszarze ponad 8 hektarów rozpoczęły
się właśnie prace związane
z nasadzeniem roślinności.
Pojawi się tam ponad 100
nowych drzew i prawie 5 tysięcy krzewów.

wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie
zieleni, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. Wprowadzone zostaną gatunki rodzime takie jak berberys pospolity, dereń
świdwa czy kalina koralowa. Dodatkowo,
dereń świdwa związany jest etymologicznie z nazwą miasta Świdnica, co zostanie
podkreślone w ramach ścieżki edukacyjnej.
Nasadzenie krzewów jest także istotne ze względu na ukształtowanie terenu
– znaczne spadki terenu sprawiają, że u
podnóży skarp tworzą się zastoiska wody
i grzęzawiska. Roślinność piętra niskiego
przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, a tym samym poprawi stateczność zboczy i skarp.
Rośliny będą wpisywać się harmonijnie w krajobraz, dostarczając pożywienia i
schronienia zwierzętom, zaś realizacja nowych nasadzeń przyczyni się do znacznego
podniesienia różnorodności biologicznej.

sanitarne, usunięte zostały drzewa chore i
niebezpieczne, nie rokujące szans na przeżycie. Była to także wycinka kompozycyjna,
która polegała na usunięciu samosiewów,
zakłócających kompozycję parku, umożliwiających prawidłowy rozwój krzewów
oraz roślinności niskiego piętra.

Nowa szata roślinna

Szatę roślinną Parku Sikorskiego stanowią przede wszystkim rośliny rodzime
(przeważającym gatunkiem są lipy drobnolistne oraz dęby szypułkowe), występują pojedyncze nasadzenia gatunków obcych. Na terenie parku brakuje natomiast
warstwy zieleni niskiej – utrwalonych w historycznych materiałach ikonograﬁcznych
żywopłotów grabowych, grup różaneczników czy też hortensji.

Projekt zakłada nasadzenie ponad
100 nowych drzew i prawie 5 tysięcy krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni
wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu
istniejących grup o rodzime gatunki, takie jak dąb szypułkowy czy buk pospolity,
a także dodaniu pojedynczych nasadzeń
drzew charakterystycznych dla historycznego założenia – tj. klonu pospolitego czy
choiny kanadyjskiej. Uzupełniony zostanie
także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi
wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku. Dosadzone drzewa przyczynią się do ograniczenia hałasu oraz poprawią jakość powietrza.
Uzupełniona, a właściwie całkowicie
odnowiona zostanie warstwa zieleni niskiej, w efekcie czego powstanie bogate,

Teren zyska kilka ciekawych atrakcji.
To między innymi psi park - miejsce do zabaw z psami, z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele,
przeszkody. Całość zostanie wygrodzona
i osłonięta nasadzeniami krzewów. Na relikcie Fleszy Jawornickiej zlokalizowana
zostanie górka saneczkowa, która będzie
odpowiednio zabezpieczona barierkami. Pojawi się tam również nowoczesne
oświetlenie. Teren dawnego amﬁteatru
zostanie uporządkowany. Zlikwidowane zostaną betonowe elementy, a w ich
miejsce pojawi się trawnik. Dawny układ
ścieżek zostanie uporządkowany i wzbogacony o nowe łączniki. Całość parku uzyska nowe oświetlenie, jak również zostanie
zabezpieczona kamerami przemysłowymi, co pozytywnie wpłynie na obraz tego
miejsca wśród mieszkańców i ograniczy
występowanie zjawisk niepożądanych
społecznie.
Oprac.

Laser zamiast skalpela

reklama

Dzisiejsze lasery w rękach chirurgów w
wielu przypadkach z powodzeniem zastępują skalpel. Co więcej, dzięki temu,
że unikamy cięcia i zszywania, zabiegi
są bezkrwawe i bezbliznowe – mówi
dr n. med. Paweł Kołtowski, specjalista
chirurg, Centrum Terapii Laserowej we
Wrocławiu.

ne lasery w rękach naszych chirurgów są
narzędziem, które w wielu przypadkach
zastępują skalpel. W ramach zabiegów
laserowych wykonujemy m.in. usuwanie
znamion i innych narośli skórnych (pieprzyków, brodawek, kurzajek, włókniaków
i kłykcin). Dzięki temu, że unikamy cięcia i
zszywania, zabiegi są bezkrwawe i bezbliznowe. Podstawą bezpieczeństwa przy
usuwaniu znamion barwnikowych i pieprzyków jest pełna diagnostyka. Nasi doświadczeni chirurdzy badają
znamiona dermatoskopowo, a w razie potrzeby
wykonywane są badania
histopatologiczne.

Centrum Terapii Laserowej we Wrocławiu przy ulicy Jaracza 75
to placówka medyczna
z wieloletnimi tradycjami. Jakie korzyści niesie
ze sobą ta metoda leczenia?
- 28 lat temu jako
pierwsi w Polsce założyliśmy
nowoczesny
Jakie jeszcze zabiegi wyośrodek terapii laserokonywane są najczęściej?
wej, sprowadzając z Nie- Wielu pacjentów komiec lasery medyczne,
rzysta z laserowego usumiędzy innymi laser arwania tatuaży, zamykania
gonowy do leczenia nanaczynek, leczenia trądziczyniaków. Nasi pacjenku i blizn potrądzikowych,
ci, którzy byli wówczas
oraz zabiegów medycydziećmi, dorośli, założyli
ny estetycznej: usuwania
rodziny i nierzadko teraz
zmarszczek, mezoterapii,
dr n. med. Paweł Kołtowski,
przychodzą do nas ze
powiększania ust, modeswoimi dziećmi. Cenlowania kształtów twarzy
specjalista chirurg, założyciel
trum Terapii Laserowej
i innych. Dla zapracowaCentrum Terapii Laserowej
przy Jaracza to doskonanych polecamy skuteczne
le wyposażony ośrodek
„weekendowe”
odmładermatochirurgii laserodzające zabiegi INFINI na
wej, estetyki medycznej, medycyny antwarz i dekolt do stosowana bez względu
ty-aging i kosmetyki. Lekarze specjaliści
na porę roku i bez ryzyka przebarwień.
z wieloletnim doświadczeniem i aktuDepilacja laserowa jest już standardem
alną wiedzą służą pomocą w diagnoprzy pozbywaniu się niechcianego owłozie i leczeniu pacjentów z całej Polski.
sienia. Stosowany przez nas wysokoenerLaserowa chirurgia dermatologiczna
getyczny laser aleksandrytowy zapewnia
nie jest już nowością, co nie znaczy, że
zarówno najmniej bolesne, jak i najtrwalnie jest nowoczesna. Kolejne ulepszasze zabiegi epilacyjne. Zabieg na nogach

wystarczy powtórzyć
po 6 miesiącach, a bikini po 4.
Od stycznia 2017 r.
można skorzystać u
Państwa z leczenia
rezonansem magnetycznym, co to za terapia?
- Jako pierwsi w
Polsce wprowadziliśmy
terapię MBST®, która
wykorzystuje rezonans
magnetyczny (MR) do
nieinwazyjnego i pozbawionego efektów
ubocznych leczenia przewlekłych schorzeń stawów, kości, ścięgien, osteoporozy, a także świeżych zmian pourazowych.
Metoda ta od niemal 20 lat stosowana jest
w Niemczech do naturalnego łagodzenia
bólu i aktywacji zdolności regeneracji tkanek w zmianach układu mięśniowo-szkieletowego. Już po 5-9 zabiegach pacjenci
dotychczas cierpiący z powodu bólów i
ograniczeń ruchowych wracają do zdrowia i aktywnego życia z uśmiechem na
ustach.
Nie każdy wie, że w Centrum można także skorzystać z zabiegów kosmetycznych.
- Tak, w Centrum znajduje się salon
kosmetyczny, w którym można skorzystać
między innymi z nieinwazyjnych zabiegów wyszczuplających, odmładzających
i rewitalizujących, masaży, manicure i pedicure, specjalnych zabiegów dla odmłodzenia i pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.
Oferujemy także specjalne zabiegi zgodne z indyjską ﬁlozoﬁą Ayurwedy. Gabinety
medyczne i kosmetyczne znajdują się na

tej samej kondygnacji, dzięki czemu nasi
klienci mogą swobodnie korzystać z dowolnego zestawu zabiegów. W CTL na
Jaracza zapewniamy odpowiedzialną,
popartą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem opiekę medyczną.
Dziękujemy za rozmowę.

Centrum Terapii Laserowej
Wrocław ul. Jaracza 75
(obok Mostu Warszawskiego)
rejestracja tel. 71 330 31 13, 71 330 31 11,
kom. 502 475 502

www.centrumterapiilaserowej.pl
27.04-10.05.2018 r. |

Świdnica

3

promocja

4

Świdnica

| 27.04-10.05.2018 r.

aktualności

Ruszają zapisy na biało-czerwoną akcję

„Świdnica na rowery”
Celem akcji jest propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracja świdniczan.
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy
– Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” – zdecydowali się na przeprowadzenie bezpłatnych zapisów uczestników
rajdu.
Aby wziąć udział we wspólnym przejeździe, należy wypełnić specjalny formularz. Dostępny jest on na stronie internetowej www.um.swidnica.pl w zakładce aktualności i na stronie FB wydarzenie - „Świdnica na rowery 2018.”
Internetowe zapisy chętnych rozpoczęły się 19 kwietnia br. i potrwają do poniedziałku, 7 maja br. do północy.
- Zapisy robimy ze względu na dynamicznie rosnącą rokrocznie frekwencję tego
wydarzenia. Dzięki nim łatwiej będzie nam
oszacować ilość uczestników oraz przygotować dla nich poczęstunek i pamiątkowe
koszulki. Pierwsze 900 osób, które zapiszą
się korzystając z udostępnionego przez
nas elektronicznego formularza, otrzymają
specjalne opaski oraz kupony, które pobrać
będzie można od środy 9 maja do soboty
12 maja w Wieży Ratuszowej w Rynku lub w
dniu rajdu od godz. 9.00 do 9.45 w puntach
przy Bosmanacie. Założona na rękę opaska
upoważniać będzie do odbioru koszulki po
odbytej trasie wspólnego rajdu a kupon do
poczęstunku i udziału w losowaniu nagród
ufundowanych przez sponsorów - mówi
Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Dla wszystkich uczestników, którzy się
zapiszą zaplanowane zostały konkursy z
nagrodami, wśród których są m.in.: sprzęt

foto: UM Świdnica

Ruszyły zapisy chętnych do udziału w lubianej przez świdniczan akcji „Świdnica na rowery”
inaugurującej otwarcie sezonu turystyczno-rekreacyjnego w naszym mieście. Głównymi jej elementami będą odbywający się po raz trzeci w towarzystwie prezydent miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej - wspólny rajd rowerowy zabezpieczoną przez policję i straż miejską trasą oraz piknik rodzinny z atrakcjami i konkursami dla najmłodszych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

rodziny osobno. Jeżeli ktoś nie zdąży się
zapisać internetowo, będzie mógł tego
dokonać 45 minut przed wyruszeniem rajdu, w punkcie przy Bosmanacie. Osobom
zapisującym się dopiero w dniu rajdu organizatorzy nie są w stanie zagwarantować
tego, że otrzymają one pamiątki w postaci
koszulki. Dlatego zachęcamy wszystkich
do jak najszybszego zgłoszenia udziału
poprzez formularz oraz zapoznania się z
regulaminem akcji.
Rajd rowerowy startuje 13 maja o
godz. 10.00, spod Bosmanatu nad Zalewem Witoszówka, gdzie o godz. 9.40
odbędzie się zbiórka uczestników. Osoby,
które zapisały się na rajd, a nie zdążyły
odebrać opaski w tygodniu poprzedzającym wydarzenie w Informacji Turystycznej w Rynku, będą mogły tego dokonać w
punktach ustawionych przy Bosmanacie
od godz. 9.00 do godz. 9.45. Tegoroczna trasa raju wynosi 13 km, jej meta jest
tradycyjnie na OSIR-e przy ul. Śląskiej. O
bezpieczeństwo przejazdu uczestników
dbać będzie grupa pilotów, policja oraz
straż miejska. Trasę przejazdu ilustruje
załączona mapka.
- Ze względu na wyjątkowy rok 2018, w
którym przypada 100. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości – zachęcamy
rowerzystów, którzy wezmą udział w naszej
akcji, do wspólnego cieszenia się wolnością, jaką nasz kraj odzyskał sto lat temu.
Wyraźmy tę radość przyozdabiając się
na przejazd i piknik w miarę możliwości w
narodowe barwy – dodaje Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta.
Przy okazji akcji „Świdnica na rowery”
warto wspomnieć, że w ubiegłym roku
mieście przybyło nam nowych ścieżek
rowerowych, a w tym budowane są kolejne. W sumie mamy ich już łącznie 22 km.
Za działania na rzecz propagowania turystyki i rekreacji rowerowej Gmina Miasto
Świdnica została wyróżniona w ubiegłym
roku tytułem Gmina Przyjazna Rowerzystom.
Oprac.

rowerowy, książki, vouchery do salonów
kosmetycznych i fryzjerskich, bilety wstępu do atrakcji turystycznych w Świdnicy i
obiektów leżących na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wypełnienie formularza jest proste
– uczestnik dokonuje zgłoszenia, podaje
rozmiar koszulki i potwierdza zapoznanie
się z regulaminem. Każdy zgłaszany do
udziału w rajdzie uczestnik musi mieć potwierdzenie w wypełnionym formularzu.
W przypadku biorących udział w rajdzie
rodzin, oznacza to, że należy wypełnić
odrębny formularz dla każdego członka

Już za kilka tygodni w każdym autobusie komunikacji miejskiej zapłacimy
za przejazd zbliżeniową kartą bankową.
Wszystko dzięki specjalnym biletomatom/kasownikom, jakie w nich zostaną
zamontowane.
To spore udogodnienie dla pasażerów, szczególnie tych, którym stale brakuje drobnych na bilet. Teraz nie trzeba
będzie się martwić brakiem biletu, bo
za przejazd zapłacimy w specjalnym biletomacie/kasowniku. Warunkiem jest
posiadanie zbliżeniowej karty płatniczej
lub kredytowej. W biletomatach kupimy
bilety jednorazowe, nie kupimy biletów
okresowych. Jest to celowy zabieg po
to, by skrócić maksymalnie czas kupna biletu przez jednego pasażera. – To
jest dla nas, drogie przedsięwzięcie, ale
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów/klientów, zdecydowaliśmy się je
udźwignąć. Na przełomie maja i czerwca przyjadą do nas nowoczesne Solarisy, na zakup których jeszcze w zeszłym
roku podpisaliśmy umowę. Te autobusy,
łącznie 9 sztuk, są już fabrycznie wyposażone w biletomaty/kasowniki. Ponieważ

łącznie w podstawowym taborze jeździ
25 pojazdów, postanowiliśmy doposażyć
pozostałe z własnych środków. W nowych
Solarisach będą biletomaty/kasowniki
przy każdym wejściu, w pozostałych na
razie znajdzie się jeden, przy środkowym
wejściu. Docelowo doposażymy w biletomaty/kasowniki także autobusy rezerwowe, tak żeby w każdym autobusie można
było płacić kartą – tłumaczy Tomasz Kurzawa, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy.
Kontrolerzy, którzy będą sprawdzać
bilety, zostaną wyposażeni w specjalny
czytnik, który będzie wyświetlać tylko
cztery ostatnie cyfry karty i na tej podstawie dokonają weryﬁkacji, czy pasażer
zapłacił za przejazd. Oprócz biletomatów wciąż będzie można kupić bilet w
tradycyjny sposób, także u kierowcy. –
Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie nie
tylko ułatwi komunikację, ale też zachęci
innych do korzystania z przejazdów autobusami. Liczymy, że dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy chętniej będą podróżować z MPK – podsumowuje Tomasz
Kurzawa.
Ak
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Zapłać kartą za przejazd
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Stawiają na świdnicką
młodzież

Zatrudniają 200 osób, wciąż inwestując w nowe technologie i rozwiązania. Teraz zamierzają dodatkowo
postawić na świdnicką młodzież i być
może zyskać w przyszłości wykwalifikowanych i przygotowanych zawodowo pracowników. W Zespole Szkół
Mechanicznych w Świdnicy pod patronatem firmy ZUPBADURA powstaje klasa patronacka. 13 kwietnia w
siedzibie firmy odbyło się podpisanie
listu intencyjnego w sprawie utworzenia klasy.
List podpisali prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, starosta
świdnicki Piotr Fedorowicz, dyrektor
ZSM Krzysztof Anklewicz oraz w imieniu ﬁrmy prezes Tadeusz Badura oraz
wiceprezes Marta Olejkiewicz. - Dwa
lata temu dzięki inicjatywie świdnickich
kupców powstał program „Zostańcie z
nami miasto i powiat Świdnica” i przez ten
czas wydarzyło się w nim wiele dobrego.
Odwiedzając zakłady, młodzież może
stanąć przy maszynach, zobaczyć bardzo
konkretnie, jak dana praca wygląda. ZUP
Badura był jednym z pierwszych partnerów. Dzisiaj robimy kolejny przełomowy

krok we współpracy - mówiła podczas
spotkania prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska. - Pomoc przedsiębiorców w szkoleniu fachowców jest niezbędna, ale też daje wam szansę przyjęcia w przyszłości pracownika już przez
was ukształtowanego - dodawał starosta
Piotr Fedorowicz. - Jestem absolwentem
Mechanika i zależy mi, by uczniowie mieli dostęp do najnowszych technologii. Te,
jak wiemy, zmieniają się z dnia na dzień i
gdyby nie przedsiębiorcy nie bylibyśmy w
stanie tego wszystkiego uczniom pokazać. Tak powstała idea stworzenia klasy
patronackiej w ZUPBADURA - tłumaczył
dyrektor Mechanika Krzysztof Anklewicz.
Pierwsi uczniowie zaczną naukę w
klasie patronackiej we wrześniu. - Chcemy,
by współpraca miała szerszy wymiar i nie
ograniczała się tylko do zajęć dla tej klasy.
Zamierzamy zapewnić wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, którzy też się muszą
stale kształcić - dodaje Krzysztof Anklewicz.
Dodatkowo dla najlepszego ucznia
w klasie ﬁrma ZUPBADURA ufunduje
stypendium.

IDEAL AUTOM

tym razem wybie
3 kwietnia Marzena Tkaczuk jako przedstawiciel PDC Industrial Center 85 zawarła umowę kupna-sprzedaży gruntu
przy ulicy Pogodnej o powierzchni 5,7171 ha z Gminą Miastem Świdnica reprezentowaną przez Prezydent Miasta Beatę Moskal-Słaniewską, a także umowę kupna-sprzedaży
z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”,
którą reprezentował wiceprezes Krzysztof Drynda dotyczącą terenu o powierzchni 3,4898 ha. Na zakupionym terenie
Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych wybuduje obiekt produkcyjny dla IDEAL AUTOMOTIVE. Fabryka stanie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Invest-Park i zajmie ok. 27 400 m kw. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w kwietniu br., a jej
zakończenie zaplanowano na IV kwartał tego roku.

Ak

reklama

- To powód do satysfakcji, iż tak znana i
dobra ﬁrma jak IDEAL AUTOMOTIVE właśnie
Świdnicę wybrała jako lokalizację pod swoją
nową inwestycję. Doceniono nie tylko dobre
położenie, dogodne warunki komunikacyjne,
ale także pozytywnie oceniono nasz rynek
pracy. Myślę też, że nie bez znaczenia było
zaangażowanie urzędników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich dostawców mediów,
którzy bardzo profesjonalnie i szybko zadeklarowali współpracę z inwestorem. Nie bez
znaczenia był też wkład pracy pracowników
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za co serdecznie im dziękuję – mówi Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta
Świdnica.
Panattoni Europe zrealizuje obiekt produkcyjny dla IDEAL AUTOMOTIVE – producenta komponentów i elementów wyposażenia wnętrz, m.in. wykładzin, mat, obić, a
także kształtek i segmentów akustycznych
dla kilkudziesięciu marek samochodów,
m.in. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo,
Volkswagen, McLaren, Lamborghini, Bugatti i Porsche. Nowa inwestycja powstanie
na 9,2 ha działce w Świdnicy przy ul. Pogodnej. Planowaną fabrykę o powierzchni
ok. 27 400 m kw. podzielono na funkcjonalne zony - przemysłową (ok. 25 tys. m
kw.), na którą składa się hala produkcyjna
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i magazynowa, dwa tunele rozładowcze,
pomieszczenia techniczne, a także powierzchnię socjalno-biurową, która zajmie
ponad 2 tys. m kw. Start inwestycji zaplanowano na kwiecień br. zaś jej zakończenie
przewidziane jest na IV kwartał br. Szacowane koszty związane z projektem deklarowane przez IDEAL AUTOMOTIVE to około 15.200.000 EUR (w tym koszty inwestycji
własnych oraz koszty wynikające z zawartej
umowy najmu). Umowa najmu opiewa na
12 lat, a w transakcji najmu pośredniczyła
ﬁrma doradcza Colliers International.
Inwestycja dla IDEAL AUTOMOTIVE
będzie trzecią realizowaną przez Panattoni Europe dla tego przedsiębiorstwa. Jak
komentuje Marzena Tkaczuk, dyrektor ds.
Rozwoju w dziale BTS, Panattoni Europe:
„Niedawno, bo w 2017 r., wybudowaliśmy
pierwszą w Polsce fabrykę ﬁrmy w Zielonej
Górze, a w 2014 r. zakład produkcyjny na terenie Panattoni Park Stříbro w Czechach. W
Świdnicy - podobnie jak w przypadku poprzednich realizacji - nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa powstanie zgodnie
ze specyﬁką wymagań IDEAL AUTOMOTIVE”. Będą w niej wytwarzane części elementów wykończenia wnętrz samochodów osobowych m.in. półki górne bagaż-

aktualności

MOTIVE

Dodaj przystanek do smartfona
Już nie musisz zastanawiać się,
czy zdążyłeś na autobus. Możesz
sprawdzić w telefonie, o której on
odjeżdża i czy przypadkiem nie jest
opóźniony.

era Świdnicę

ników, podłogi ładunkowe i inne tekstylne
elementy wyposażenia. Aby dostosować
obiekt do potrzeb technologicznych procesu produkcyjnego, wzmocnieniu ulegnie
konstrukcja hali, co umożliwi podwieszenie
do niej instalacji technologicznych. Zapewniona zostanie również ponadstandardowa
wentylacja, niezbędna do przeprowadzenia planowanych procesów produkcyjnych
oraz nośność posadzki – w części przemysłowej wyniesie 7-10 T/mkw., a miejscowo
nawet 15 T/mkw. W części budynku zostanie również zapewniona kontrola temperatury. Ponadto, w obiekcie znajdować się
również będą pomieszczenia techniczne
m.in.: sprężarkownia, maszynownia chłodu,
akumulatorownia. Na nieruchomości powstanie również ponad 420 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz
10 miejsc dla samochodów ciężarowych
typu TIR.
- Realizacja tak skomplikowanej, nowoczesnej inwestycji będzie możliwa nie tylko
ze względu na doświadczenie Panattoni w
budowie zaawansowanych obiektów produkcyjnych, ale i wspólnie wypracowanym
relacjom z najemcą podczas wcześniejszych
projektów - dodaje Marzena Tkaczuk.
IDEAL AUTOMOTIVE (główna siedziba
w Niemczech) jest jednym z ważniejszych
dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego – ﬁrma posiada 16 zakładów produkcyjnych na całym świecie (Niemcy, Meksyk,
Czechy, Słowacja, Polska i Chiny) i zatrudnia
łącznie 4,5 tysiąca osób. IDEAL AUTOMOTIVE cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno
partnera w biznesie, jak i pracodawcy – ﬁr-

Podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej wcale nie musi być
stresujące. Od teraz w każdej chwili
i każdym miejscu możesz na bieżąco
śledzić rozkład jazdy autobusów na
swoim przystanku. Jest to możliwe
dzięki specjalnej aplikacji, jaką uruchomiło właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy.
Wystarczy wpisać w okno przeglądarki internetowej www.rozklad.mpk.
swidnica.pl, wybrać miejscowość i
ulubiony przystanek. Po zaznaczeniu
okna „najbliższe odjazdy”, na ekranie wyświetli się tabela najbliższych
odjazdów w czasie rzeczywistym. To

oznacza, że jeśli dany autobus ma
opóźnienie, to taka informacja również nam się pojawi. Aby jeszcze ułatwić pasażerom podróżowanie, wybrany przystanek można zapisać na
ekranie smartfona. Za każdym razem,
gdy na nią klikniemy, przeniesiemy
się do odjazdów z wybranego przystanku. – To nowatorskie rozwiązanie,
które powstało na bazie naszego autorskiego pomysłu i tak naprawdę zrealizowane zostało własnymi siłami. To
praktyczne i korzystne rozwiązanie dla
mieszkańców. Dzięki niemu w każdej
chwili mają w telefonie swój przystanek i pełną informację o odjazdach –
mówi Tomasz Kurzawa, prezes MPK
Świdnica.
Aplikacja na razie działa w telefonach z systemem Android.
ak

ma zwraca szczególną uwagę na warunki
i jakość pracy, a także życie pracowników.
Firma planuje docelowo zatrudnić do 500
osób w nowej fabryce.
- Firma IDEAL AUTOMOTIVE należy do
grona stałych Klientów Colliers International,
a fabryka w Świdnicy to nasz drugi wspólny
projekt w Polsce. Współpracę rozpoczęliśmy
od poszukiwań odpowiedniej lokalizacji, która z jednej strony miała zmniejszać ryzyka
związane z coraz trudniejszym rynkiem pracy, a z drugiej wpasować się w strategię rozwoju ﬁrmy w Europie. Przez wzgląd na bardzo
napięty harmonogram projektu musieliśmy
również pozyskać rzetelnego partnera do
realizacji inwestycji. Wybór padł na Panattoni, dewelopera z dużym doświadczeniem w
realizacji zakładów produkcyjnych dla sektora motoryzacyjnego, który sprawdził się już
podczas pierwszego projektu dla IDEAL AUTOMOTIVE w Zielonej Górze - mówi Łukasz
Pańczyk, ekspert z Działu Powierzchni
Logistycznych i Przemysłowych, Colliers
International.
BTS IDEAL AUTOMOTIVE powstanie w
województwie dolnośląskim, w Świdnicy,
w niedalekiej odległości od drogi krajowej
nr 5, która jest autostradowym łącznikiem
miasta z autostradą A4 oraz w pobliżu DK
35 przecinającej się również z A8. Inwestycja będzie położona strategicznie pomiędzy Berlinem i Pragą, dzięki czemu zapewniony zostanie łatwy dostęp do zakładów
produkcyjnych Daimlera, Audi, BMW i
Volkswagena.
Oprac

Już niedługo dzięki tworzonej właśnie platformie internetowej, będzie
można zapłacić podatki czy wysłać
wniosek bez wychodzenia z domu.
Urząd Miejski jako gmina otrzymał
ofertę przystąpienia do projektu „Razem dla e-Rozwoju”, doﬁnansowanego
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach osi priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji działanie
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Głównym założeniem projektu jest
uruchomienie portalu, dającego interesantom urzędu możliwość dokonania
płatności w związku z opłatami i podatkami oraz przeglądanie i składanie wniosków lub deklaracji z tytułu ww. opłat i
podatków.

System umożliwi: identyﬁkację i
uwierzytelnienie interesanta za pośrednictwem platformy ePUAP, dostęp interesanta do aktualnego stanu własnych
zobowiązań, dostęp interesanta do danych złożonych przez siebie wniosków i
deklaracji, wnoszenie płatności z tytułu
opłat i podatków drogą elektroniczną,
wygodne składanie wniosków i deklaracji przez internet.
Projekt przewiduje również przeszkolenie pracowników urzędu, a także zakup sprzętu komputerowego oraz
działania promocyjne.
Wartość całego projektu wynosi 2
miliony 532 tys. zł, w tym na Świdnicę
przypada 194 tys. 769,23 zł.
Zakończenie realizacji projektu nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

reklama

Zapłacisz podatki bez
wychodzenia z domu
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Winda i siłownia dla zdrowia seniorów

Od kilku lat Dzienny Dom „Senior-WIGOR” przy ul. Saperów 27 z powodzeniem korzysta z funduszy zewnętrznych i budżetowych. Tym razem udało
się zamontować windę, dzięki której
komfort przemieszczania się po budynku osób niepełnosprawnych czy
mniej sprawnych ruchowo znacznie się
poprawi. – Ta inwestycja zaczęła się w
ubiegłym roku. W sierpniu rozpoczęliśmy
etap projektowy, w grudniu rozpoczęły się prace. W kwietniu winda została
zamontowana i służy już naszym podopiecznym - mówi kierownik placówki
Barbara Juszczyk-Galas.
Koszt montażu windy wyniósł 175 tysięcy złotych i został w całości sﬁnanso-

wany ze środków budżetu Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
To nie jedyna nowość, jaka pojawiła się
w ostatnim czasie w placówce. Seniorów
cieszy także siłownia pod chmurką, zamontowana przed wejściem do budynku. Warto
podkreślić, że z tych urządzeń mogą również korzystać okoliczni mieszkańcy. – W
planach mamy jeszcze zakup ławek i montaż kamer na zewnątrz. Będzie wtedy bezpieczniej – dodaje Barbara Juszczyk-Galas.
Montaż siłowni kosztował 15 tys. zł.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” działa
od 2015 roku na ul. Saperów 27 w Świdnicy. Swoją opieką obejmuje 130 seniorów
z całego miasta.
Ak

foto: D. Gębala

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” nieustannie inwestuje w
komfort swoich podopiecznych. Udało się właśnie zakończyć
montaż windy oraz siłowni pod chmurką. Ta ostatnia służy nie
tylko seniorom, ale też okolicznym mieszkańcom.

Remonty kolejnych
chodników w Świdnicy

Zostań członkiem
Rady Seniorów w Świdnicy
Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada
Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała
w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. W bieżącym
roku kończy się działalność pierwszej
jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano na 7 czerwca br. Odbędą się one o godz. 16.00 w
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Na Osiedlu Młodych i Zawiszowie,
a także w dzielnicach Śródmieście,
Zachód i Fabryczna trwają remonty chodników. Prace obejmą ponad
5 tysięcy m² powierzchni traktów pieszych.
- Podstawową przesłanką, która decydowała o umieszczeniu konkretnego
fragmentu ciągu pieszego na liście, był
stan techniczny i częstotliwość korzystania przez mieszkańców. Braliśmy też
pod uwagę wnioski świdniczan, choćby
te zgłaszane w czasie dzielnicowych
spotkań, jak i zadania z budżetu obywatelskiego – mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
Kończą się już prace przy budowie
ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Świętojańskiej. Inwestycję za kwotę ponad
116 tysięcy złotych wykonuje świdnicka ﬁrma „W&J” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych. - Ulica
Świętojańska to kolejna likwidowana
„gruntówka”. Mieszkańcy złożyli wniosek
półtora roku temu. Wcześniej dojeżdżali do swoich domów po dziurach i błocie. Takich zaniedbanych miejsc jest w
Świdnicy jeszcze wiele, ale sukcesywnie

je likwidujemy. Trudno szybko nadrobić
kilkunastoletnie zaległości – dodaje
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Wyremontowane zostały również
chodniki przy ul. Biberaskiej, Gdyńskiej,
Henryka Pobożnego i Jana Długosza.
W najbliższych dwóch tygodniach rozpocznie się modernizacja fragmentów
chodników przy ulicach: Wierzbowej,
Wrocławskiej, Ignacego Prądzyńskiego i Oﬁar Oświęcimskich. Kolejne piesze trakty na liście realizacji zlokalizowane są przy ulicach: Walerego Wróblewskiego, Józefa Piłsudskiego, Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Lwowskiej, Jodłowej i Tadeusza Kościuszki.
Inwestycje polegają na wymianie
istniejących nawierzchni betonowych
i asfaltowych na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej. Przypomnijmy, iż
w 2015 roku przebudowano około 7500
m² świdnickich chodników, w 2016 roku
ponad 6500 m², a w 2017 roku ponad
9400 m². W zeszłym roku zrealizowano
również szereg inwestycji drogowych
w ramach których wybudowano bądź
przebudowano prawie 15 000 m² ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.
Oprac.

Oprac.

foto: W. Bąkiewicz

foto: UM Świdnica

- Czy chcesz mieć istotny wpływ na życie seniora w Świdnicy, decydować o sposobie spędzania wolnego czasu? Podpowiedz, jak „odciągnąć seniora od telewizora”? Masz pomysły i chęci popracować
społecznie? Zostań członkiem nowej Rady
Seniorów - czekamy na Ciebie! – zachęca Marian Wilczyński, przewodniczący
Rady Seniorów w Świdnicy.
Przedstawiciele tej organizacji biorą
czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują
z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem
Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami
seniora na Osiedlu Młodych i Zarze-

czu. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora,
Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta
Życia i szczepienia dla seniorów.
Kandydatem do Rady Seniorów
może być osoba, która ukończyła 60 lat
i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi także
uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy
wypełnić stosowne formularze, które
można pobrać:
- z tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl),
- w Referacie Organizacji Pozarządowych, w budynku przy ul. Długiej 33,
- w Urzędzie Miejskim w Wydziale
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.
Wypełnione druki należy przekazać
w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja
br. do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Socjalnych, pokój nr 126 lub przesłać na
adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, ul.
Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (decyduje data wpływu do urzędu).
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 14

Gr. I „Żabki”
Nauczyciele Iwona We
jngold-Pisowicz, Marta
Robert Charchut, Hann
a Czemiak, Alicja Eusta
Durczyńska
chewicz, Kacper Janko
Magdalena Kaliczak, Pio
wski, Antoni Kaczorowski
tr Krzysztof, Igor Kuczyń
, Oliwia Kaliczak,
ski, Szymon Kus, Igor Lis
Wiktoria Łuczak, Gabri
ela Noga, Lena Nowosia
iewicz, Ksawery Lisiew
icz,
d, Mateusz Pacuła, Oska
Amelia Sengus, Wiktor
r Perlikowski, Victoria Ra
Stawicki, Oliwia Surma,
jzer,
Kamil Wachowski, Igor
Walerowicz

Gr. II „Tropiciele”
Nauczyciel Bernadetta
Hruszowiec
Damian Adamczuk,
Eryk Bielecki, Tymon Bry
gier,
Antoni Grochowalski,
Liliana Grzebieniak,
Hubert Guzik, Jan Hołub
ecki,
Alicja Jarosz, Oliwia Jaź
wiec,
Franciszek Kaczmarczyk
,
Stanisław Marciniszyn,
Miłosz Migas,
Aleksandra Ostrowska
,
Piotr Paczek, Ada Pieczo
nka,
Zuzanna Podsiadło,
Nikola Rączkowska, Jan
Sikora,
Antonina Szczygieł,
Zuzanna Śliwińska,
Oskar Witek, Marta Zabie
lska
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Gr. III „Świetliki”
Nauczyciele: Bożena Ku
źniar,
Anna Wąsowska
Miłosz Andruszkiewicz
,
Nikola Babisz, Milena Brz
ozowska,
Wiktor Fąfara, Amelia Fil
ip,
Piotr Głowacki, Szymon
Kaliczak,
Lena Faustyna Kaśkiew
icz,
Julia Magdalena Knetig,
Franciszek Leszek Kośc
iołek,
Mateusz Krzysztof,
Zuzanna Manikowska,
Angelika Olechnowicz,
Jagoda Perzowicz, Wikt
or Pyka,
Bartosz Szel, Mikołaj Śli
wiński,,
Sebastian Widełka,
Błażej Wieliczko,
Małgorzata Ziemba

Gr. IV „Delﬁnki”
Nauczyciele Małgorzata
Jakub Anniuk, Małgorza
Ćwioro, Anna Stanisz
ta Bugarewicz, Klaudia
Chudy, Zoﬁa Gołowkin,
Natasza Kaczmarek, Ka
Paweł Hliwa, Stanisław
ja Kiliszewska, Mateusz
Hołubecki,
Klag, Michał Krajewski,
Filip Mańkowski, Maja Mi
Iga Kuklis, Adam Macie
łek, Zuzanna Paszkowska
jewicz,
Dominik Synkowski, Ka
,
Na
dia
Pie
czonka, Sebastian Sawi
cper Synowski, Ernest Tu
cki,
rolski, Łukasz Wiśniew
ski, Gabriela Wolińska,
Kacper Wójcicki

foto: D. Gębala
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Na majówkę
do Zagórza i Jedliny z MPK
- Kursy zostały zaplanowane w soboty oraz niedziele i święta, po trzy dziennie, tak aby każdy znalazł dla siebie dogodną porę i mógł zaplanować czas na
zwiedzanie – mówi Tomasz Kurzawa,
prezes świdnickiego MPK. – Potrwają
przez całe wakacje, aż do końca września. Na trasę wyjadą wyłącznie autobusy niskopodłogowe, by ułatwić
przejazd osobom niepełnosprawnym.
Nowa linia przebiega przez dwa powiaty
i cztery gminy. Jej uruchomienie, do którego świdnickie MPK przymierzało się już
w ubiegłym roku, stało się możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich
włodarzy gmin i szczególnemu podejściu do potrzeb mieszkańców i turystów.
Podróżni będą musieli mieć dwa bilety.
Jeden miejski, na strefę C, w której znajduje się Lubachów oraz bilet specjalny
za złotówkę do Zagórza oraz dwa złote
do Jedliny. Ten ostatni będzie sprzeda-

wany przez kierowcę i będzie ważny cały
dzień na przejazd tam i z powrotem. Turyści z Jedliny albo Zagórza, pragnący
odwiedzić Świdnicę, będą mogli kupić
miejski bilet strefowy u kierowcy. - Cieszę się bardzo, że nowa linia świdnickiego
MPK zapewni dostęp do turystyki i wypoczynku wszystkim chętnym świdniczanom, którzy z powodu braku auta albo
siły na naciskanie rowerowych pedałów
mogli korzystać tylko z lokalnych atrakcji
– mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. – Kierunek do Jedliny-Zdrój z uroczym Zagórzem po drodze jest
bardzo popularny, co potwierdza choćby
gorąca dyskusja, jaka wywiązała się w
mediach elektronicznych na wieść o rewitalizacji linii kolejowej, biegnącej właśnie
doliną Bystrzycy.
Jedlina to jedna z ciekawszych ofert
dla osób aktywnych. - Na gości ze Świdnicy czekają kilometry ścieżek do biega-

foto: D. Gębala

Już 1 maja na przystanku w Lubachowie rejsowa trzydziestka świdnickiego MPK zamieni się w turystyczną 330
i zawiezie wszystkich chętnych dalej do Zagórza Śląskiego
i Jedliny-Zdrój. To szansa dla świdniczan na ciekawe spędzenie weekendu, ale też okazja dla turystów i kuracjuszy
z Jedliny, Jugowic i Zagórza, by zobaczyć zabytki Świdnicy.

nia, jazdy na rowerze - połączenia z Głuszycą i Walimiem, skatepark, parki linowe
– wylicza atrakcje Leszek Orpel. - Trasy
w Góry Wałbrzyskie z wieżą widokową na
Borowej. Koniecznie trzeba zwiedzić kompleks pałacowy Jedlinka z Browarem,
odpocząć w uzdrowiskowych parkach.
Nowe połączenie autobusowe to bez wątpienia atrakcyjna oferta dla świdniczan,
jak również kuracjuszy i mieszkańców
Jedliny. To znakomity krok w wypełnianiu
naszej wspólnej „aglomeracyjności”.

Wyjazdy turystycznej, przedłużonej trzydziestki ze Świdnicy będą odbywać się z przystanku początkowego na
pl. św. Małgorzaty w soboty o godzinie
10.22, 14.15 oraz 17.30, a w niedzielę o godzinach 10.01, 14.21 i 17.09, powroty z Jedliny-Zdrów z przystanku na pl. Zwycięstwa w soboty o godzinach 11.06, 14.49
oraz 18.06, a w niedziele o 10.44, 15.04
oraz 17.54. Powroty z Zagórza odpowiednio o około 10 minut później.
Oprac. Ak

Fakty i mity dotyczące żywienia
w chorobie Hashimoto cz.I
Niestety, nie istnieje złoty dietetyczny środek na
samą chorobę Hashimoto. Kiedy pacjent pyta
mnie, jak powinna wyglądać dieta, trudno mi odpowiedzieć w kilku zdaniach. Skąd ten kłopot z
jednoznaczną odpowiedzią?
Hashimoto to bardzo złożony problem:
- otyłość może występować, ale nie musi,
- zły proﬁl lipidowy może być, ale nie musi,
- insulinooporność może się pojawić, ale niekoniecznie,
- nietolerancje pokarmowe lub alergie pokarmowe mogą się pojawić, ale nie muszą.
Dlatego odpowiedź na pytanie nie jest
wybitnie profesjonalna, bo brzmi „To zależy…”.
Chciałabym rozprawić się z kilkoma mitami dotyczącymi żywienia w chorobie Hashimoto.

Podaż kalorii

reklama

Choć to może się wydać zadziwiające, ale
osoby z chorobą Hashimoto są często niedożywione. I nie chodzi mi o wagę ciała, bo ta może
być różna. Są osoby bardzo szczupłe i z dużą
nadwagą. Podaż kalorii u pacjentów z nadwagą lub otyłością nie powinna być drastycznie
zmniejszona z uwagi na możliwe obniżenie
metabolizmu. Kiedy dieta jest drastycznie zredukowana może nastąpić zaostrzenie się stanu
zapalnego i pogorszenie wyników tarczycowych.
Zwiększona zawartość tkanki tłuszczowej często wynika ze spowolnionego już metabolizmu,
podwyższonego poziomu insuliny we krwi oraz
z mniejszej aktywności ﬁzycznej. Dlatego lepiej
chudnąć wolniej i trwalej, niż szybciej i przytyć po
roku. Dużą uwagę należy zwrocić na obecność
kwasów tłuszczowych omega3. Mimo, że produkty z ich zawartością są kaloryczne, to dzięki
ich obecności następuje prawidłowe przekształcanie hormonów tarczycy, co skutkuje wzrostem
tempa metabolizmu w organizmie. Takie tłuszcze znajdziemy w łustych rybach, oleju lnianym,
oleju rzepakowym, orzechach włoskich.

Gluten

Gluten to białko, które występuje w zbożach, takich jak pszenica, jęczmień i żyto. Jest
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również dodatkiem do wędlin, słodyczy, serów.
Badanie pod kątem wystepowania celiakii to
pierwsze, co powinniśmy zrobić, kiedy lekarz
zdiagnozuje u nas chorobę Hashimoto. W przypadku zdiagnozowania celiaki badania potwierdzają, że eliminacja glutenu powoduje spadek
przeciwciał, czyli zmniejszenie stanu zapalnego
tarczycy. Natomiast, jeżeli badania krwi nie potwierdzają u nas celiakii, eleiminacja glutenu w
chorobie Hahsimoto nie spowoduje złagodzenia
objawów choroby tarczycy, w tym spadku przeciwciał tarczycowych. Jednakże te dwie choroby lubią występować w parze, dlatego badania
pod kątem celiakii to pierwsze badanie, od którego powinniśmy zacząć dietoterapię.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
ŚWIDNICA

Niesamowitych wrażeń doświadczymy zjeżdżając rynną na torze saneczkowym. Dla osób lubiących
dreszczyk emocji na wysokości przygotowano 5 tras parku linowego, wśród których nie
zabraknie również tras przeznaczonych dla dzieci w wieku już od 3 lat. Gwarantowaną satysfakcję
poczują zdobywcy 15-metrowej wieży wspinaczkowej posiadającej zróżnicowane poziomy trudności,
na których każdy będzie mógł wytyczyć swoją własną
drogę na szczyt przy pomocy ponad 1 000 chwytów.
Summer tubing to rodzaj zjeżdżalni grawitacyjnej,
gdzie w specjalnych pontonach zjechać można po torze wyłożonym igielitem – tych emocji nie zahamujesz!
W tegorocznym sezonie w parku zamontowano kilkanaście nowych przeszkód. Jedną z propozycji są np. „szczudła”, które się
kręcą i obracają, kolejnym interesującym wyzwaniem są „złośliwe
belki”, które zawieszone w dwóch rzędach mogą pomóc nam w nauce robienia szpagatu. Wspomniane wcześniej przeszkody znajdują się
na trasach o wyższym poziomie trudności, dla najmłodszych interesującymi nowościami są „nietoperze” czy „biedronki”, których miękka forma z
pewnością przypadnie maluchom do gustu.

Park Aktywności Czarodziejska Góra
to emocje na wysokim poziomie!

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
-pt. godz. 8.00–16.00), Galerii Fotograﬁi, Rynek 44 (w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt.
godz. 14.00–18.00, sob. 12.00–16.00) oraz na godzinę przed koncertem/spektaklem w
miejscu wydarzenia. Można je kupić także za pośrednictwem strony bilety.sok.com.pl.

28 kwietnia
Veal, Oblivion, Člověk v Plísni [metal]
VEAL – zespół, który
pomimo trzecioligowego dotąd statusu, zdołał wkraść się na scenę
przed światowymi gigantami z Gojira, Decapitated, czy ojcami rodzimego metalu z Acid Drinkers i Frontside. W erze
metalu „instant”, który
wystarczy wsypać do
kubka, zalać wrzątkiem i
pomieszać, Veal zwraca
się w stronę tradycji, porzucając próbki na rzecz
żywego
organicznego
bębna,
3,5-minutowe
zlepki riﬀów zastępując dłuższymi, pieczołowicie skonstruowanymi aranżami,
przywołując wspomnienia czasów, gdy muzyka mogła wymagać od słuchacza
nieco więcej.
OBLIVION powstało w 2007 roku w Goczałkowie (powiat świdnicki). Zespół ma
na koncie kilka nagrań i sporo koncertów w całym kraju, m.in. u boku Vadera. W tym
roku planowane jest wydanie długogrającego „Symmetry Of Chaos”, będącego następcą wydanego w 2013 roku albumu „Xenopath”.
ČLOVEK V PLISNI to grind-crustowa kapela założona w 2015 roku w pobliżu
dworca kolejowego w Trutnovie (Czechy). Początkowo działali pod nazwą Silentpie
& The Plezírs, a po zmianach w składzie i wydaniu demo i EPki (marzec 2018) funkcjonują pod obecną nazwą. Inspirują ich albumy starych kapel grind/powerviolence.
28 kwietnia, godz. 20.00, klub Bolko, bilety 10 zł (w dniu koncertu dla młodzieży z legitymacją szkolną – 1 zł)

9 maja
Wieczory z kinem rosyjskim:
Ciuciubabka (2005)
Tym razem w ramach „Wieczorów z kinem rosyjskim” zobaczymy ﬁlm z 2005 r.
„Ciuciubabka” w reżyserii Aleksieja Bałabanowa.
To czarna komedia opowiadająca o epoce „bezkresu”: pełnych niebezpiecznych
przewrotów latach 90., kiedy to przyszli oligarchowie zaczynali budować swoje fortuny. Płatni zabójcy, bracia Szymon i Siergiej nie wywiązują się z zadania bossa i
gubią walizkę pełną heroiny. Muszą jak najszybciej odnaleźć cenny pakunek oraz
zrobić wszystko, aby nie dowiedział się o tym szef.
9 maja, godz. 18.00, Galeria Fotografii, wstęp wolny

25 maja
Przegląd Piosenki Literackiej
PaPaLi 2018
Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
Przegląd Piosenki Literackiej PaPaLi 2018.
RAMOWY PLAN:
• 08.30 – 10.30 – próby akustyczne
• 11.00 – 15.00 – konkurs i podsumowanie
przewodniczącego jury
• 15.00 – 16.00 – posiłek
• 16.00 – 18.00 – warsztaty
• 18.30 – 20.00 – koncert laureatów i koncert gwiazdy wieczoru – Mariusza Kiljana
Przegląd jest imprezą otwartą dla
amatorów, z wyłączeniem studentów i
absolwentów szkół artystycznych. Posiada charakter konkursowo – promocyjny. Zwycięzca przeglądu otrzymuje tytuł
Grand Prix oraz nagrody ufundowane
przez sponsorów.
25 maja, teatr, bilet wstępu na koncert 10 zł

29 kwietnia
Świdnickie Noce Jazzowe: Krystyna Stańko
NOVOS ANOS feat. Ze Luis Nascimento
Na program nowej płyty Krystyny Stańko „Novos Anos” złożyły się przepiękne
bossa novy A. C. Jobima , a także wybrane standardy jazzowe w autorskich opracowaniach.
Wokalistka zaprosiła do nagrań znakomitych instrumentalistów, z którymi
współpracuje od lat: Dominika Bukowskiego na wibrafonie, Piotra Lemańczyka na
kontrabasie i Marcina Wądołowskiego na gitarze. Wielką atrakcję stanowił udział
znakomitego brazylijskiego Mistrza Rytmu Ze Luis Nascimento, który nagrywał z
takimi gwiazdami jak Cesaria Evora, Hindi Zahra, Al di Meola, czy Jean Luc Ponty.
Jego wielki muzyczny temperament z pewnością nadał albumowi dodatkowych
walorów ekspresji i brzmień.
Na NOVOS ANOS możemy usłyszeć między innymi: Dindi, How InsenSesitive,
Afro Blue, Good Morning Heartache i wiele innych pięknych tematów. Nie brakuje
zaskakujących aranżacji, wyraﬁnowanych solówek, ciekawych produkcyjnych pomysłów, a nad wszystkim króluje ciepły, welwetowy głos Krystyny Stańko.
Płyta zebrała już wiele znakomitych recenzji, krytycy oceniają ją bardzo wysoko, jednak, co najważniejsze, odbiór publiczności podczas koncertów jest ogromnie
entuzjastyczny! To trzeba usłyszeć!!!
29 kwietnia, godz. 19.00, Klub Bolko, wstęp wolny

3 maja
Singin’ Birds [koncert]
Koncert Singin’ Birds to muzyczna
podróż w czasie dla każdego. Zespół
czerpie z amerykańskiej tradycji grup
wokalnych z pierwszej połowy XX wieku,
a myślą przewodnią w jego twórczości
jest brzmienie głosów w bliskiej harmonii. W marcu 2017 roku ukazał się ich drugi album – „Swing & Roll”. W odróżnieniu
od debiutanckiego „Niech tak zostanie”,
dedykowany jest on słuchaczom kochającym taneczne brzmienia i rock’n’rolla.
Singin’ Birds nie zapomina jednak o wiernych fanach muzyki swingowej. Na obu
krążkach znalazły się, stylizowane na lata
50. i 60., własne wersje znanych przebojów oraz autorskie kompozycje. Pomimo
umiłowania klimatu retro współczesne

Sieć kinowa CINEMA3D pokaże mecze półﬁnałowe oraz wielki ﬁnał rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. Oglądanie meczów na wielkim ekranie kinowym gwarantuje niezwykłe przeżycia. Oprócz czysto sportowych emocji, jakie z pewnością dostarczą m.in. Robert Lewandowski, czy Christiano Ronaldo, sieć zadbała o najwyższą jakość odbioru. Dzięki współpracy
z platformą NC+, transmisje wszystkich meczów odbędą się w jakości obrazu High Deﬁnition i dźwięku 5.1. Emocji z pewnością nie zabraknie!
Cztery najlepsze drużyny w Europie w tym sezonie stają na ostatniej prostej do wielkiego
ﬁnału w Kijowie. Już we wtorek 1 maja rewanżowe starcie na Stadio Olimpico w Rzymie,
gdzie AS Roma podejmie Liverpool, a dzień później, 2 maja, szlagier na Santiago Bernabeu,
czyli mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium. Na pewno nie zabraknie pięknych akcji,
wspaniałych bramek i wielu, wielu emocji i to na wielkim ekranie!
Na oba spotkania zapraszamy do Cinema 3D w Świdnicy już od 20.30.

reklama

brzmienia również nie są im obce.
Singin’ Birds jest ﬁnalistą Konkursu Debiutów podczas 50. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, półﬁnalistą IV edycji programu Must Be The Music, a także gwiazdą
trasy Lata z Radiem. Zespół wielokrotnie występował na festiwalach muzyki swingowej i jazzu tradycyjnego zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
3 maja, godz. 18.00, teatr, bilety w cenie 35 zł (parter) oraz 25 zł (balkon) do nabycia w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne wejście (pn.-

PYTANIE: Który raz z rzędu Real Madryt zakwaliﬁkował się
do Półﬁnałów Ligi Mistrzów?

KONKURS: Jedno podwójne zaproszenie na wybrany mecz
(1 lub 2 maja) dla pierwszych czytelników, którzy prześlą na adres
redakcja@mojaswidnica.pl odpowiedź na powyższe pytanie
w terminie do 30 kwietnia do godz. 10.00.
27.04-10.05.2018 r. |
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Zapraszamy do Bosmanatu
W sobotę, 28 kwietnia rozpocznie funkcjonowanie wypożyczalnia sprzętu wodnego nad
zalewem Witoszówka. Na gości czekają rowery wodne, kajaki i łodzie typu optymist.

zaprasza
Od stycznia 2018 roku w każdy
wtorek o godzinie 16.00 w bibliotece – Filii nr 5 - spotykają się panie,
które lubią robótki ręczne.

foto: OSiR

Są wśród nich osoby szyjące i
takie, które dopiero chcą się tego
nauczyć.
Ćwiczenia z
szycia ręcznego
z a owo c ow a ł y
patchworkowymi poduszeczkami na igły/
szpilki i podkładkami pod
ﬁliżanki.
Na maszynie wprawiały
się, szyjąc torby na zakupy.
A
przed
świętami wielkanocnymi
każda „wyprodukowała” bukiet tulipanów,
tak modnych
w tym roku.

Bosmanat czynny będzie codziennie od godziny 12.00 do 19.00. Sezon
potrwa do końca września. Za wypożyczenie sprzętu w zależności od czasu
i dnia pływania trzeba będzie zapłacić
od 6 do 12 złotych. – Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych
możliwość aktywnego wypoczynku nad
zalewem będzie cieszyła się dużym powodzeniem – mówi dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy
Żądło.
Bosmanat jest najnowszym obiektem zarządzanym przez ŚOSiR. Oddane
do użytku w sierpniu 2016 roku miejsce
rekreacji powstało w ramach budżetu
obywatelskiego. Na gości czeka pięć
rowerów wodnych, pięć kajaków i dwie
łodzie typu optymist. Dodatkowymi

atrakcjami są: przestronny taras widokowy na dachu wypożyczalni, dwa długie pomosty spacerowe oraz pływają-

ca fontanna na środku zbiornika. Przy
brzegach zalewu można wypocząć na
drewnianych ławkach i leżakach.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
CENNIK (za 1 h/za 1/2 h)
◾ WYPOŻYCZENIE ROWERU DUŻEGO (max. liczba osób – 6)
od poniedziałku do czwartku 10 zł/8 zł
od piątku do niedzieli 12 zł/9 zł
◾ WYPOŻYCZENIE ROWERU WODNEGO (max. liczba osób – 2+2 dzieci)
od poniedziałku do czwartku 9 zł/6 zł
od piątku do niedzieli 10 zł/7 zł
◾ WYPOŻYCZENIE KAJAKA (max. liczba osób – 2)
od poniedziałku do czwartku 9 zł/6 zł
od piątku do niedzieli 10 zł/7 zł
◾ WYPOŻYCZENIE ŻAGLÓWKI OPTYMIST (max. liczba osób – 1)
od poniedziałku do czwartku 9 zł/6 zł
od piątku do niedzieli 10 zł/7 zł
Posiadacze Świdnickiej Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do wypożyczenia sprzętu z 50
proc. zniżką

Wypożyczalnia dla Dorosłych poleca
fascynującą biograﬁę polskiej
agentki, Wandy Kronenberg!
Najgroźniejsza
polska
agentka.
Śledztwo dziennikarskie. Fakty, których
dotąd nikt nie połączył.
Kiedy wybucha wojna, córka barona
Kronenberga ma 17 lat. Jej rodzinny pałac zostaje spalony, a żydowskie pochodzenie jest jak wyrok śmierci. Ale Wanda
nie myśli o ucieczce i wierzy, że przechytrzy wszystkich. Przepiękna baronówna
donosi NKWD, pisze meldunki dla AK,
jest prawą ręką asa Gestapo.
Prowadzi własną wojnę.

foto: MBP Świdnica
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Fascynuje, rozkochuje i sprawia,
że ludzie znikają. O jej względy walczą
najwyżej postawieni mężczyźni, ale to

ona rozdaje karty. I nie boi się niczego
i nikogo.
Po wojnie Wanda nie przestaje uwodzić. Teczka z jej nazwiskiem traﬁa na
biurko oﬁcera UB. Kilkadziesiąt lat później śladem tajemniczej agentki rusza
dziennikarz i historyk.
Odkryje fakty, których nikt wcześniej
nie połączył.
Jaką rolę miała do odegrania najgroźniejsza polska agentka?
Kim byli jej kochankowie? Dlaczego jej imię wymazano z kart historii?
źródło opisu: www.znak.com.pl

aktualności

WYPOŻYCZALNIA
MULTIMEDIÓW
POLECA NOWOŚĆ
„Cicha noc” Piotra Domalewskiego,
jeden z najlepszych polskich ﬁlmów
2017 roku, zdobywcę siedmiu nagród
podczas ubiegłorocznego Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdyni (w tym
Złotego Lwa dla najlepszego ﬁlmu i
nagrodę publiczności dla najlepszego
aktora – Dawida Ogrodnika) oraz 10
statuetek Polskich Nagród Filmowych
Orły 2018.
Fa b u l a r n y
debiut Domalewskiego,
to
poruszający komediodramat,
momentami
bardzo
gorzki, ale równie
prawdziwy.
Reżyser z dystansem sięga
w swoim ﬁlmie
po to, co „typowo polskie”.
Akcja dzieje się w wigilię Bożego Narodzenia na głębokiej prowincji,
gdzieś na północnym wschodzie Polski. Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień
pracujący za granicą, w Wigilię Bożego
Narodzenia odwiedza rodzinny dom.
Z początku ukrywa prawdziwy powód
wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany.
Szczególną rolę do odegrania w tej intrydze ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik),
brat (Tomasz Ziętek), z którym Adam jest
w konﬂikcie oraz siostra (Maria Dębska)
z mężem (Tomasz Schuchardt). Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy
świąteczny gość oznajmia, że zostanie
ojcem. Wtedy zgodnie z polską tradycją
na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ na
życie ich wszystkich będą miały dalsze
wydarzenia tej wigilijnej nocy.

Kalendarium
◾ 30 marca 1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą
Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa
naftowa, skonstruowana przez farmaceutę Ignacego Łukasiewicza i
blacharza Adama Bratkowskiego.
◾ 31 marca 1889 roku otwarto Wieżę
Eiﬄa w Paryżu.
◾ 1 kwietnia 1950 roku utworzono
Świętokrzyski Park Narodowy.
◾ 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
◾ 3 kwietnia 1967 roku ukazało się
pierwsze wydanie „Wieczoru Wrocławia”.
◾ 4 kwietnia 1794 roku [Insurekcja kościuszkowska] zwycięstwo wojsk
polskich nad rosyjskimi w bitwie pod
Racławicami.
◾ 5 kwietnia 1831 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się
prapremiera „Warszawianki”, oﬁcjalnej pieśni powstania listopadowego.
◾ 6 kwietnia 1320 roku w Arbroath zo-

stała ogłoszona deklaracja niepodległości Szkocji.
◾ 7 kwietnia 1348 roku założono Uniwersytet Karola w Pradze.
◾ 8 kwietnia 1991 roku rozpoczęło się
wycofywanie 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 Bolesław Dypoldowic i
małopolskiego Sulisław.
◾ 10 kwietnia obchodzimy Dzień Służby Zdrowia.
◾ 11 kwietnia 1926 roku założono Polski Związek Szachowy (PZSzach).
◾12 kwietnia 1769 roku James Cook
odkrył Wyspy Pod Wiatrem na Pacyﬁku.

Polecamy top 10 najczęściej zamawianych
książek w Wypożyczalni dla Dorosłych:
◾ Testament, Remigiusz Mróz, Poznań , Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018
◾ Za zamkniętymi drzwiami, B.A. Paris, Warszawa, Albatros, 2017
◾ Ania, Grzegorz Kubicki, Warszawa, Agora, 2017
◾ Czarownica, Camilla Läckberg, Warszawa, Czarna Owca, 2017
◾ W domu, Harlan Coben, Warszawa, Albatros, 2018
◾ Jak zawsze, Zygmunt Miłoszewski, Warszawa , W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2017
◾ Purezento, Joanna Bator, Kraków, Znak, 2017
◾ Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz, Anna Kamińska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2017
◾ Trzymaj się, Mańka!, Małgorzata Kalicińska, Warszawa, Burda Publishing Polska,
copyright 2017
◾ Czerwony głód, Anne Applebaum, Warszawa, Agora, 2018

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ
KSIĄŻKA
autor: Nancy H. Kleinbaum
tytuł: Stowarzyszenie umarłych
poetów

AUDIOBOOK
czyta: Jacek Rozenek
czas: 4 godz. 15 min

FILM
reżyseria: Peter Weir
gatunek: dramat

Klasycznie czy nowocześnie?
Dziś polecamy lekturę dla rodziców,
ale zapewniamy, że dzieci na tym skorzystają ;) Czy pamiętacie jeszcze przeplatanki, gumę, grę w sznura?
W naszej bibliotece znajdziecie wiele książek, w których autorzy wracają
do starych dobrych gier... domowych i
podwórkowych, w których znajdują się
pomysły na zabawki z rzeczy, które znajdziemy w każdym z domów.
Mamo! Tato pobaw się ze mną!
Oto tylko kilka z nich:
◾ Klasyczne gry podwórkowe – Gry w
gumę i wyliczanki
◾ Klasyczne gry podwórkowe – Gry w
przeplatanki

◾ Miri Flower – „W co się bawić? – Kolorowe kredki. Co zmalować kredkami i
ołówkami?”
◾ Jo Schoﬁeld, Fiona Danks – „W co się
bawić? – Cuda na kiju. Gry i zabawy na
świeżym powietrzu”
◾ Jo Schoﬁeld, Fiona Danks – „W co się
bawić? – W miejskiej dżungli. Gry i zabawy na podwórku”
◾ przekł. Magdalena Talar – „Gry i zabawy Mikołajka”
◾ Brigitte Wilmes-Mielenhausen –
„Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę”
◾ Andrea Erkert – „Nowe gry i zabawy
pobudzające wszystkie zmysły”
◾ Katarzyna Piętka – „Gry i zabawy z
dawnych lat”

A co potrzebujemy do zrobienia zabawki z”niczego”?
◾ klej na gorąco
◾ gąbkę
◾ druciki kreatywne, tzw. wyciorki
◾ materiał
◾ koraliki
◾ tasiemki
◾ i co nam tylko przyjdzie do głowy
Do dzieła!

Charyzmatyczny anglista
John Keating (Robin Williams)
rozpoczyna pracę w ekskluzywnej szkole dla chłopców.
Jego niekonwencjonalne metody nauczania wnoszą powiew świeżości do konserwatywnego programu uczelni.
Niezwykły profesor rozbudza
w swoich podopiecznych ciekawość świata, umiejętność
samodzielnego myślenia i
chęć rozwijania indywidualnych pasji, tym samym odmieniając ich życie. „Stowarzyszenie umarłych poetów”
to ponadczasowy klasyk, który
od wielu lat wzrusza i inspiruje widzów na całym świecie.
Wybitna gra aktorska oraz nagrodzony Oscarem scenariusz
sprawią, że będziesz wracać
do tego ﬁlmu wielokrotnie!

27.04-10.05.2018 r. |
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Biegali na orientację
Aktywny
Przegląd

Wspaniała rodzinna atmosfera, sportowe emocje i zdrowy duch rywalizacji towarzyszył
uczestnikom drugiej edycji Biegu na Orientację. W zabawie, która odbyła się w niedzielę 15
kwietnia, udział wzięło blisko stu śmiałków! Trasa biegu przebiegała alejkami Parku Młodzieżowego. Zawody były idealnym przetarciem przed Mistrzostwami Polski w Biegach na
Orientację, które w już we wrześniu odbędą się w Świdnicy i Złotym Lesie.

Jednak prawdziwą gratką nadchodzących dwóch tygodni jest
niewątpliwie XXII Międzynarodowy
Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej im. Henryka Chmielewskiego.
W dniach od 27 do 29 kwietnia 2018
r. od rana do wieczora akrobaci opanują halę sportową na Zawiszowie.
Świdniccy akrobaci osiągają niesamowite sukcesy sportowe, zajmując wysokie miejsca na wszystkich
zawodach i turniejach w całej Polsce, więc tym razem również można
spodziewać się pucharów i medali,
tym bardziej warto przyjść na halę i
kibicować.
Także w okolicach Świdnicy nie
zabraknie świetnych imprez sportowych. W niedzielę 24 kwietnia odbędzie się już XXX edycja zawodów
o Puchar Ślęży w Biegu na Orientację. Z kolei tydzień później, 6 maja o
godzinie 8:00 startuje druga runda
Pucharu Strefy MTB – Grand Prixa
Walimia. A pomiędzy tym wszystkim, warto wyjechać na majówkę,
ale nie dalej niż na Wielką Sowę –
to właśnie tam, tradycyjnie 1 maja,
otwieramy sezon turystyczny. Będą
koncerty, zjazd na linie z wieży widokowej, obóz harcerski, pokazy oraz
ciepła strawa.

foto: D. Gębala

Maj to miesiąc, w którym biegacze będą mieli co robić. Już 1 maja
startuje X Bieg Goplany, rozpoczynający Świdnicki Turniej Biegowy.
Malownicza trasa długości około
5,7 km biegnie wokół Zalewu Witoszówka, a opłata startowa wynosi
tylko 20 zł. W zeszłym roku w biegu
wystartowało blisko 200 uczestników, a najlepsi zameldowali się na
mecie z czasem 19:32 (Wojciech
Grzesików) i 23:05 (Bożena Morawska). Czy w tym roku ktoś pobiegnie
szybciej? Zobaczymy.

orientację, które można wydrukować lub
pobrać w wersji elektronicznej. Start zlokalizowany jest obok skweru, przy tablicy
informacyjnej, z której można za pomocą QR kodów pobrać mapy lub aplikację
MOBO na smartfona, gdzie przebytą trasę
potwierdzamy zdjęciami QR kodów przy
każdym punkcie.
Bieg można potraktować, jako przygotowanie do Mistrzostw Polski w Biegach
na Orientację, które w dniach 21-23 września 2018 r. odbędą się w Świdnicy i Złotym
Lesie. W ramach tego wydarzenia w Parku
Centralnym zorganizowane będę otwarte
mistrzostwa mieszkańców Świdnicy.

Impreza rozpoczęła się od wspólnej
przebieżki zorganizowanej przez Świdnicką Grupę Biegową. Ochotnicy mieli do
pokonania pięciokilometrową trasę. Następnie uczestnicy przenieśli się do Parku
Młodzieżowego, gdzie odbyła się główna
impreza. Bieg na Orientację polegał na
odnalezieniu w jak najkrótszym czasie,
zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych. Na każdego z uczestników czekało
ognisko i smażone kiełbaski przygotowane przez świdnickich harcerzy. Na zakończenie wspólnej zabawy wręczono nagrody najlepszym zawodnikom.
Teren Parku Młodzieżowego został w
ramach projektu „Orientuj się w Świdnicy”
zagospodarowany dwunastoma stałymi
punktami kontrolnymi, z których korzystać
można przez cały rok. Na portalu www.
znajdzsiewlesie.pl/swidnica znajdują się
mapy z trzema wariantami tras biegu na

Czołowe miejsca
w poszczególnych kategoriach:
Kobiety – senior:
1. Anna Niekrasz – 17:23
2. Oliwia Witkowska – 19:07
3. Natalia Wiecheć – 22:59

Milowy krok w kierunku awansu!

mecz nr 1:
MKS Polonia Świdnica – MSK Silesia
Volley Mysłowice 3:2 (25:13, 22:25,
19:25, 25:19, 15:13)
MKS Polonia: Małodobra, Maziakowska, Miel-
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czarek, Paluszkiewicz, Śmidowicz, Krusiewicz
(k), Adamek (l), Woźniak, Gezella, Mielnik

mecz nr 2:
MKS Polonia Świdnica – Silesia
Volley Mysłowice 3:2 (18:25, 25:14,
25:16, 22:25, 15:13)

MKS Polonia: Małodobra, Maziakowska, Mielczarek, Paluszkiewicz, Śmidowicz, Krusiewicz
(k), Adamek (l), Woźniak, Gezella, Mielnik, Jewiarz, Kołodziejczak

Teraz rywalizacja przenosi się do
Mysłowic. W sobotę 28 kwietnia zostanie rozegrany trzeci mecz. Jeśli zwycięży
Silesia, czwarte spotkanie odbędzie się
dzień później. Jeśli i wtedy lepszy okażą
się siatkarki ze Śląska to do wyłonienia
zwycięzcy potrzebny będzie piąty mecz,
który odbędzie się 2 maja w Świdnicy.
Pozostałe mecze II fazy play oﬀ,
II liga (grupa 3):

Olimpia Jawor – Częstochowianka Częstochowa 1:3, 3:1 (stan rywalizacji 1:1)
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Przed rozpoczęciem II rundy fazy
play-oﬀ wszyscy zdawali sobie sprawę,
że starcie między Polonią Świdnica a
Silesią Volley Mysłowice będą niezwykle wyrównane. Jednak chyba nikt nie
przewidywał, że siatkarki obu zespołów zafundują kibicom aż taką porcję
sportowych emocji! Dwa mecze i dwa
pięciosetowe horrory. Na szczęście oba
zakończone happy endem dla świdniczanek! Zarówno w sobotę jak i niedzielę zwycięskie z parkietu schodziły
podopieczne Mateusza Dąbrowskiego
oraz Magdaleny Sadowskiej. Taki obrót sytuacji sprawia, że Polonistki są w
komfortowej sytuacji. W rywalizacji do
trzech zwycięstw biało-zielone prowadzą już 2:0 i awans do półﬁnału baraży
o 1. ligę jest już na wyciągnięcie ręki.

4. Katarzyna Boroń – 27:01
5. Hanna Strózik – 32:53
Mężczyźni – senior:
1. Wojciech Maruszewski – 12:38
2. Miłosz Werner – 12:41
3. Kamil Kałużny – 13:57
4. Dominik Kałużny – 17:11
5. Szymon Chojnowski – 19:26
Kobiety – master:
1. Anna Piła – 20:50
2. Sylwia Gołębiewska – 27:53
Mężczyźni – master:
1. Andrzej Góralski – 13:12
2. Jacek Gołębiewski – 15:24
3. Daniel Latko – 19:04
Kategoria rodzinna:
1. Piotr Witkowski – 8:10
2. Robert Brożyna – 10:37
3. Tomasz Kaśkiewicz – 11:47
4. Krzysztof Kielar – 12:09
5. Paweł Maruszewski – 12:22
Daniel Gębala

sport

Grzegorz Grzyb po raz trzeci!

Było to trzecie zwycięstwo załogi
Grzyb/Hundla w Świdnicy. Zwycięski
duet triumfował także w latach 2015 i
2016. Dzięki temu 41-letni rzeszowianin
w liczbie zwycięstw Rajdu Świdnickiego
przybliżył się do legendarnych Mariana
Bublewicza oraz Janusza Kuliga, którzy triumfowali w naszym rajdzie po pięć
razy. - Od początku rajd był bardzo trudny.
Mieliśmy małe problemy z ustawieniem samochodu, ponieważ na co dzień jeździmy
innym egzemplarzem, gdzie zawieszenie
jest zupełnie inne. Na szczęście wszystko
fajnie się ułożyło, mimo kilku sekund, jakie
straciliśmy na poszczególnych odcinkach.
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przyjechaliśmy do Świdnicy walczyć o zwycięstwo i
udało się nam zrealizować nasze założenia. To bardzo miłe chwile, kiedy możemy
wjechać na rampę jako pierwsi - mówił na
mecie zwycięzca 46. Rajdu Świdnickiego
KRAUSE Grzegorz Grzyb.
Ściganie kapitalnie rozpoczął Brzeziński. Popularny Colin był najszybszy
na pierwszym Super OS Crusar, którego
trasa przebiegała ulicami Świdnicy. Prowadzenie utrzymał jeszcze po drugim
odcinku specjalnym. Pierwszą pozycję
stracił na rzecz Zbigniewa Gabrysia na

trzecim oesie. Czwarta próba padła łupem Grzyba, który objął prowadzenie
w rajdzie i nie oddał go już do końca.
Grzegorz Grzyb wygrał także najwięcej odcinków specjalnych (4, w tym 1 ex
aequo), Brzeziński wygrał dwie próby,
podobnie Gabryś (w tym 1 ex aequo).
Ostatni ósmy odcinek w rajdzie wygrali
Marczyk i Gospodarczyk, reprezentanci
Skoda Motorsport Polska, którzy sięgnęli
po RMF Maxxx Trophy i zdobyli 5 punktów za zwycięstwo na próbie Power Stage. O sporym pechu mogą mówić Filip
Nivette i Kamil Heller, mistrzowie Polski
i ubiegłoroczni triumfatorzy, którzy musieli wycofać się z rywalizacji na skutek
awarii samochodu na trzecim odcinku
specjalnym.
W klasie Open N zwycięstwo odnieśli Marcin Słobodzian z Grzegorzem
Dachowskim w Subaru Imprezie. W klasie 4 najszybsi byli Kacper Wróblewski z
Jackiem Spentanym (Peugeot 208). Sławomir Strychalski z Pawłem Pochroniem zwyciężyli w Open 2WD+, a Janek
Chmielewski z Michałem Majewskim w
Open 2WD-. W klasie 3 zwyciężyli Tomasz Hupało i Rafał Fiołek, a w HR4 Rafał Zabuski i Adam Jaros.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Rajd Świdnicki KRAUSE za nami! Osiem emocjonujących odcinków specjalnych, wspaniałe warunki atmosferyczne oraz setki kibiców na trasie
potwierdzają fakt, że Świdnica kocha rajdy i szybkie ściganie ma wpisane w swoje DNA. 46. edycja
Rajdu Świdnickiego padła łupem załogi Grzegorz
Grzyb i Robert Hundla. Dla 41-letniego rzeszowianina to już trzecie zwycięstwo w naszym rajdzie.
Tuż za zwycięzcami ﬁniszowali Jakub Brzeziński
i Kamil Kozdroń (Skoda Fabia R5). Miejsce na podium uzupełniła załoga Mikołaj Marczyk i Szymon
Gospodarczyk (Skoda Fabia R5).

Rajd stanowił także drugą rundę
Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zwycięzcami tej rundy zostali Michał Pryczek z
Krzysztofem Marschalem na Subaru
Imprezie GC8 555. Drugą pozycję zajęli
Jerzy Smagała i Konrad Giergiel w Hondzie Civic, a trzecie miejsce zajął Marek
Gaciarz z Marcinem Kowalikiem (Nissan
Sunny GTI).

foto: D. Gębala

Klasyﬁkacja 46. Rajdu Świdnickiego
KRAUSE (top 15):
1. Grzyb/Hundla - Škoda Fabia R5 - 57:57.8
2. Brzeziński/Kozdroń - Škoda Fabia R5 58:10.8
3. Marczyk/Gospodarczyk - Škoda Fabia R5 58:15.5
4. Gabryś/Natkaniec - Ford Fiesta R5 - 58:23.1
5. Kasperczyk/Syty - Ford Fiesta R5 - 58:51.8
6. Kołtun/Pleskot - Ford Fiesta R5 - 59:03.5
7. Słobodzian/Dachowski -Subaru Impreza Sti
- 01:00:42.2
8. Byśkiniewicz/Wisławski - Hyundai I20 R5 01:00:48.6
9. Kotarba/Kotarba - Mitsubishi Lancer EVO
IX - 01:02:01.3
10. Wróblewski/Spentany - Peugeot 208 VTi
R2 - 01:02:36.5
11. Wróblewski/Spentany - Peugeot 208 VTi
R2 - 01:02:36.5

12. Jurecki/Trela - Peugeot 208 VTi R2 01:02:38
13. Lubiak/Borko - Opel Adam R2 - 01:03:33.5
14. Strychalski/Pochroń - Nissan 350Z 01:04:05.8
15. Bonder/Gerber - Peugeot 208 VTi R2 –
01:04:33.8

Klasyﬁkacja generalna Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski:
1. Grzyb – 25 pkt.
2. Brzeziński – 22 pkt.
3. Marczyk – 20 pkt.
4. Gabryś – 14 pkt.
5. Kasperczyk – 10 pkt.
6. Kołtun – 9 pkt.
7. Słobodzian – 6 pkt.
8. Byśkiniewicz – 4 pkt.

Jak co roku Rajd Świdnicki był świetnym rozpoczęciem sezonu Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski. Impreza odbyła się w bardzo korzystnych
warunkach pogodowych przyciągając
tym samym rzeszę kibiców na odcinki
specjalne. Zapętlone próby pomogły
zorganizować widowisko, jakiego już
dawno w naszym regionie nie mieliśmy
okazji podziwiać.
Daniel Gębala
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Z Kłodzka
bez punktów
Mimo, że świdniczanie dwukrotnie
wychodzili na prowadzenie, to ostatecznie nie zdołali zdobyć choćby jednego
punktu. Piłkarze Polonii-Stali Świdnica
w meczu 22. kolejki IV ligi dolnośląskiej
przegrali na wyjeździe z Nysą Kłodzko
3:2. Dzięki zwycięstwu ekipa z Kotliny
Kłodzkiej zbliżyła się do Polonii na zaledwie jeden punkt. Obie drużyny zajmują
odpowiednio dziesiątą i jedenastą lokatę
w ligowej tabeli.

Mają patent na Radom!
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej zanotował kolejne ligowe
zwycięstwo. Podopieczni Grzegorza Garbacza w sobotę 21
kwietnia pokonali na własnym parkiecie Uniwersytet Radom 28:22. Dla Szarych Wilków było to jedenaste ligowe
zwycięstwo w bieżących rozgrywkach.

Nysa Kłodzko –
Polonia-Stal Świdnica 3:2 (0:1)

Grzegorz Garbacz (trener ŚKPR-u):
Przystępowaliśmy do tego meczu w roli
faworyta, naszym celem było zwycięstwo i
osiągnęliśmy to. Mogło być wyżej. W pierwszej połowie nie potraﬁliśmy wykorzystać
dobrej pracy Tomka Wasilewicz w bramce,
bo nie zbieraliśmy odbitych przez niego
piłek i w ten sposób „utrzymywaliśmy Radom przy życiu”. W końcu jednak uzyskaliśmy przewagę i spokojnie kontrolowaliśmy
grę. Dużo minut dostali dzisiaj zawodnicy,
którzy zwykle grają nieco mniej. Cieszę się z
tego, to dla tych graczy też bardzo ważne.
Konrad Cegłowski (obrotowy ŚKPR-u): Myślę, że gdzieś od 15-20 minuty zaczęliśmy kontrolować ten mecz i wygraliśmy pewnie. Dzisiaj było z nami nieco
mniej kibiców niż zwykle, ale i tak bardzo
nam pomogli, bardzo dobrze gra nam się
przy ich wsparciu.

Polonia-Stal: B. Kot, Kozachenko, Białas,
Skowroński, Jagieła, Madej, Łuszkiewicz,
Szuba, Matwiejko, Szczygieł, Myrta oraz
Traczykowski, Mazanka, Florian
bramki dla Polonii: Myrta – 19 min., Szczygieł 58 min.
Pozostałe wyniki 22. kolejki – IV liga
dolnośląska (grupa wschodnia):
◾ Unia Bardo – Sokół Wielka Lipa
◾ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Sokół Marcinkowice 0:2
◾ Polonia Trzebnica – Piast Żerniki 1:3
◾ Foto-Higiena Gać – Karolina Jaworzyna
Śląska 7:0
◾ Górnik Wałbrzych – Wiwa Goszcz 2:0
◾ Pogoń Oleśnica – Śląsk II Wrocław 1:3
◾ MKP Wołów – Bielawianka Bielawa 1:1
Zagrają w 23. serii gier
(28-29 kwietnia):
◾ Polonia-Stal Świdnica – Polonia Trzebnica
◾ MKP Wołów – Unia Bardo
◾ Bielawianka Bielawa – Pogoń Oleśnica
◾ Śląsk II Wrocław – Górnik Wałbrzych
◾ Wiwa Goszcz – Foto-Higiena Gać
◾ Karolina Jaworzyna Śląska – Nysa Kłodzko
◾ Piast Żerniki – Orzeł Ząbkowice Śląskie
◾ Sokół Marcinkowice – Sokół Wielka Lipa
Daniel Gębala

bramkarz Dariusz Bajkiewicz. Popularny
„Baja” wpisał się na listę strzelców w 40.
minucie, gdy rzutem przez całe boisko
traﬁł do pustej bramki studentów. Było to
pierwsze traﬁenie Bajkiewicza w 98. występie na parkietach I ligi. W szeregach
rywali skutecznością błysnął Sebastian
Włoskowicz. Zdobył sześć goli, ale nie był
w stanie zapobiec przegranej, która mocno skomplikowała sytuację jego ekipy w
tabeli.

Odbywający się w dniu meczu Rajd
Świdnicki Krause znacząco wpłynął na
frekwencję na trybunach, ale ci, którzy
zdecydowali się odwiedzić w sobotni
wieczór halę Zawiszów, mogli być usatysfakcjonowani. Ekipa z Radomia wyraźnie
„leży” świdniczanom. Szare Wilki wygrały
z tym przeciwnikiem już czwarty z sześciu meczów. Sobotnie zwycięstwo była
bardzo pewne. Goście trzymali kontakt

przez prawie całą pierwszą połowę, ale w
końcówce tej części i tuż po zmianie stron
ŚKPR odskoczył na dystans pięciu-siedmiu bramek i spokojnie kontrolował grę.
Skutecznością błysnął skrzydłowy Patryk
Rogaczewski (8 bramek). Warto też odnotować, że w pierwszym składzie na środku
rozegrania wyszedł na parkiet junior Paweł
Starosta. Sporo minut na tej pozycji spędził też Mariusz Lasak. Duży aplauz zebrał

ŚKPR Świdnica – Uniwersytet Radom
28:22 (11:9)
ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz 1, Prus – P.
Rogaczewski 8, Cegłowski 5, Borszowski 3,
Piędziak 3, P. Kijek 2, Makowiejew 2, Lasak 2,
Dębowczyk 1, D. Kijek 1, K. Rogaczewski, Starosta, Borowski
Karne: 1/1
Kary: 4 minuty
oprac.

Tak spełniają się marzenia!

foto: UKS Gryf Świdnica

Gryf Świdnica zagra na Stadionie Narodowym!

Wielki sukces młodych piłkarzy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gryf
Świdnica. Prowadzona przez trenera
Janusza Masnego drużyna U-10 wygrała ﬁnał wojewódzki prestiżowego turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar
Tymbarka! W nagrodę Gryﬁacy pojadą
na ogólnopolski ﬁnał, który na przełomie kwietnia i maja odbędzie się na
Stadionie Narodowym w Warszawie!
Dolnośląskie zawody odbyły się 17
kwietnia w Dzierżoniowie. Świdniczanie
byli absolutnie bezkonkurencyjni. Wygrali komplet pięciu spotkań, aplikując
rywalom aż 35 bramek i tracąc zaledwie
trzy. W kolejnych meczach Gryf pokonał
zespoły ze Ścinawki (11:0), Strzelina (8:1),
Bogatyni (7:1), Parasol Wrocław (3:1) i w
ﬁnale Akademię Młodych Orłów Jelenia
Góra 6:0!
– Najtrudniejszy okazał się półﬁnał.
Parasol to bardzo solidna drużyna. Mecz
był bardzo zacięty. W pozostałych spo-
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tkaniach przewaga naszej drużyny była
wyraźna. Na uwagę zasługuje fakt, że
wszyscy zawodnicy drużyny strzelili gola,
najwięcej Nikodem Krakowiak – 13. To
o jedną mniej od króla strzelców turnieju. Nagrodę dla najlepszego bramkarza
otrzymał Hubert Charuży – opowiada
trener Janusz Masny. Teraz na młodych
gryﬁaków czeka wielka przygoda. Udział
w ﬁnale ogólnopolskim na Stadionie
Narodowym to nie tylko wielkie sportowe wydarzenie, ale przede wszystkim
niezwykła atrakcja. W trakcie turnieju
uczestnicy ﬁnału zobaczą na żywo mecz
Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Arką Gdynia.
Gryf Świdnica U10: Hubert Charuży, Nikodem
Krakowiak, Sebastian Patyk, Damian Patyk,
Patryk Podleśny, Jakub Kazimierski, Jakob
Kosmala, Michał Haręza, Filip Łuczak, Szymon
Pieńkowski. Trenerzy: Janusz Masny, Marek
Podleśny, Aleksander Walaś.
DG

aktualności
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