Ruszył remont Kraszowickiej
Długo wyczekiwany
remont ulicy
Kraszowickiej
w Świdnicy
rozpoczął się 7
maja. W związku
z prowadzonymi
pracami droga
została zamknięta
dla ruchu.
www.mojaswidnica.pl

biuletyn informacyjny

Świdnica uczciła niepodległość

str. 3

Biało-czerwona
parada i około
180 rozdanych
ﬂag – świdniczanie
hucznie obchodzili
Dzień Flagi.
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Nowoczesna, posadzkowa fontanna, którą od chwili uruchomienia dzieci po prostu uwielbiają, ledowe oświetlenie, nowe
ławki i pergole, setki roślin - skwer u zbiegu ulic Wałowej, Sikorskiego i Komunardów zmienił się nie do poznania. Mieszkańcy, którzy wnioskowali w budżecie obywatelskim o remont zdegradowanego placu, pojawili się na uroczystości otwarcia i
nie kryli swojego zachwytu.
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Ślub cywilny w plenerze
Wiele młodych par marzy o tym, by ich ślub był wydarzeniem zapadającym w pamięć.
Narzeczeni pragną niepowtarzalnej uroczystości w wyjątkowym otoczeniu wśród zieleni czy
też w zabytkowych wnętrzach. Ceremonia w murach urzędu stanu cywilnego nie pozwala
na realizację wymarzonych, romantycznych projektów. Rozwiązaniem jest ślub w plenerze,
czyli poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Planowanie ślubu cywilnego

Jeszcze do niedawna ślub cywilny mógł odbywać się poza USC tylko w
wyjątkowych okolicznościach, czyli np. z
powodu choroby któregoś z narzeczonych. Po nowelizacji ustawy, od marca
2015 roku planowanie ślubu cywilnego w
plenerze jest łatwiejsze. Musimy tylko pamiętać, że wydarzenie to ma odbywać się
w miejscu, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników.
- Śluby poza USC są zawsze udzielane
jako ostatnie w danym dniu, dlatego termin
trzeba rezerwować ze znacznym, najlepiej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W
tym roku zaplanowanych jest już 35 takich
nietypowych ślubów – mówi Dorota Kruźlak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Świdnicy.

Ślubne formalności

foto: W. Bąkiewicz

Aby ceremonia mogła odbyć się poza
USC, para musi złożyć w urzędzie wniosek z opisanym preferowanym miejscem
ślubu. Jeśli podane miejsce spełnia wymogi, kierownik USC umożliwi zawarcie
związku małżeńskiego w plenerze. Na
tym jednak nie koniec formalności. Zgodnie z rozporządzeniem pobierana jest stała
i niezmienna kwota w wysokości 1 tysiąca
złotych, która stanowi dochód gminy oraz
opłata skarbowa za sporządzenie aktu
małżeństwa - 84 zł.
Jeśli chcecie, aby ten najważniejszy
dla Was w życiu dzień był wyjątkowy i niepowtarzalny oraz przebiegał bez żadnych
niespodzianek, to zasięgnijcie proszę porady u kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Doświadczenie urzędnika w tym temacie może być dla Was bardzo pomocne.

Urząd Stanu Cywilnego
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47,
nr tel. 74/ 856 29 15.

świdnicki wehikuł czasu
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Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
(do 1966 roku część alei Niepodległości, poprzednio: do 1933 Untere Wihelm Str., do 1939 Kaiser-Wilhelm-Str.,
do 1945 Horst-Wessel-Str.). Na zdjęciach widok ze skweru (Rentnergarten)
na budynek Banku Rzeszy oddany do
użytku w 1902 roku. Bank zasięgiem
działania obejmował na początku XX
wieku powiaty: świdnicki, strzegomski,

foto: W. Bąkiewicz

Zabieramy Państwa w
podróż w czasie po Świdnicy. Dzisiaj zatrzymujemy
się w Ogrodzie Różanym na
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego.

wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, niemczański, noworudzki, kłodzki,
bystrzycki oraz miasto Świdnicę. Teren
pod budowę gmachu został podarowydawca
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970

wany przez miasto Cesarskiemu Zarządowi Banków. Obecnie ma tu swoją
siedzibę Bank Zachodni WBK S.A. I i II
Oddział w Świdnicy.

Zdjęcia archiwalne są udostępniane dzięki portalowi www.mojemiasto.
swidnica.pl
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Ruszył remont Kraszowickiej
Długo wyczekiwany remont ulicy Kraszowickiej w Świdnicy rozpoczął się 7 maja. W związku z prowadzonymi pracami
droga została zamknięta dla ruchu. Odcinek ten będzie wyłączany z ruchu w trzech etapach, z zachowaniem dostępności
dla mieszkańców ulic: Kraszowickiej, Poprzecznej, Chłopskiej oraz dostępu do szkoły i znajdujących się w pobliżu zakładów
usługowych. Dostępność do poszczególnych nieruchomości będzie zależna od postępu robót.

foto: W. Bąkiewicz

Dla wszystkich etapów robót wyznaczono objazdy. Pierwszy rozpoczął się
7 maja i z różnymi modyﬁkacjami trwać
będzie do około połowy października.
W ostatniej fazie robót drogowych zamknięty zostanie obszar skrzyżowania
z ul. Przyjaźni, o czym szczegółowo informować będziemy w odpowiednim
terminie. Całość prac ma się zakończyć
20 listopada.
W związku z pracami wykonywanymi w etapie 1 w obszarze skrzyżowania
ulic Kraszowicka – Krótka -Działkowa
(przy przejeździe kolejowym), powstaną
utrudnienia dla ruchu głównie dla mieszkańców osiedla „Owocowego”. Przejazd
przez to skrzyżowanie będzie odbywał
się jednokierunkowo. Wjazd na osiedle
odbywać się będzie przez ul. Wąską i dalej poprzez ul. Zakole, ul. Cichą, ul. Wiosenną i ul. Działkową do ul. Kraszowickiej.
Zaraz po zakończeniu prac w obszarze
tego skrzyżowania ruch na osiedlu wróci
do pierwotnego kształtu. Te utrudnienia
potrwają około 6 tygodni.
Przypomnijmy, że koszt przebudowy ul. Kraszowickiej w pierwszym
etapie wyniesie około 6 milionów złotych, z czego blisko 50% zostanie zrefundowane w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
we. Natomiast gestorzy sieci w swoim
zakresie wykonają przebudowę sieci
energetycznej oraz budowę sieci gazowej.
Równocześnie z rozpoczęciem robót drogowych na ul. Kraszowickiej
zmianie uległy przejazdy komunikacją
miejską, według tabeli:

foto: W. Bąkiewicz

Drogowej na lata 2016-2019. W ramach
tych środków wykonana zostanie nowa
konstrukcja drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, miejsca postojowe
w rejonie szkoły i „zatoki Kraszowice”.
Powstaną 4 zatoki autobusowe z infrastrukturą, odwodnienie na całej długości jezdni oraz oświetlenie drogo-

Nowe trasy przejazdów autobusów MPK
linia

kierunek

przystanki wyłączone z obsługi
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- Po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy napisali projekt. Tym, którzy
chcieli, by skwer przy ul. Wałowej wyglądał
jak skwer przy ul. Wałowej, a nie miejsce,
które straszy. I wreszcie nie straszy. Może
nie jest jeszcze aż tak pięknie, jak będzie
za chwilę, gdy zakwitną róże, ale już dzisiaj
można tutaj odpoczywać, spędzić trochę
czasu z dziećmi. I chcę Państwu powiedzieć,
że to jest dopiero początek, bo po Wałowej
wchodzimy w głąb tego parku, gdzie już się
prace rozpoczęły i gdzie w przyszłym roku
będzie tak pięknie, jak tu na tym skwerze.
Zapraszam tu codziennie – mówiła podczas otwarcia prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska.
Przypomnijmy, że remont skweru przy
ul. Wałowej to zadanie zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach edycji
budżetu partycypacyjnego z 2016 roku.
Podjęto jednak decyzję o kompleksowym
remoncie tego miejsca, zwiększając koszty inwestycji. Teren objęty został monitoringiem. Koszt wykonania prac to około
milion. zł.
W przyszłym roku zakończy się także
rewitalizacja Parku Sikorskiego.
Oprac.

Świdnica kocha bańki
Bawili się świetnie mali i
duzi! Setki mieszkańców Świdnicy i okolic wzięło udział w
siódmej edycji Dnia Bańki Mydlanej. Okolice Zalewu Witoszówka pękały w szwach!
Uczestnicy zabawy ”uzbrojeni”
w kijki oraz płyn starali się tworzyć prawdziwe bańkowe dzieła sztuki. Tradycyjnie imprezę
zorganizowała ﬁrma Ale Heca!.
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Nowoczesna fontanna, nowe latarnie i nasadzenia zieleni – w środę 25 kwietnia w
samo południe odbyło się uroczyste otwarcie skweru przy ul. Wałowej.

foto: D. Gębala

W Świdnicy powstaną dwa obeliski – im. Ireny Sendlerowej oraz
im. generała brygady Romana
Abrahama.
Stosowne uchwały w sprawie
zamontowania pamiątkowych obelisków podjęli radni na sesji Rady
Miejskiej w piątek 27 kwietnia. Obelisk im. Ireny Sendlerowej zostanie
umieszczony na skwerze w pobliżu ronda Wałbrzyska/Polna Droga,
które również nazwano imieniem
Sendlerowej. Natomiast obelisk poświęcony Romanowi Abrahamowi
stanie w pobliżu ronda Westerplatte/Towarowa. Będzie on współﬁnansowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich oddział Świdnicy –
pomysłodawcę tworzenia obelisku.
– Przyjęliśmy, że obeliski będziemy
stawiać w pobliżu rond. Każdy będzie
miał formę kamienia z umieszczoną
na nim tablicą upamiętniającą. Będą
podobne do tego, który znajduje się
na pl. św. Małgorzaty. Będą proste i
jednolite po o, by nie wzbudzały niepotrzebnych emocji – tłumaczyła,
przedstawiając radnym uchwały,
Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Architektury Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
W najbliższym czasie radnym
zostanie przedstawiony projekt
uchwały w sprawie postawienia
pomnika poświęconego pamięci o
żołnierzach wyklętych. Wcześniejsze ustalenia, że znajdzie się on przy
rondzie Polna Droga/Śląska, okazały się niemożliwe do zrealizowania.
Dlatego ustalono, że stanie on na
granicy Parku Centralnego i ul. Śląskiej.

foto: D. Gębala

Skwer na Wałowej otwarty

Upamiętnią
Irenę
Sendlerową
i generała
brygady Romana
Abrahama
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W Świdnicy wystartowała kolejna edycja programu

„Mali wspaniali”

foto: UM Świdnica

16 kwietnia wystartowała w Świdnicy kolejna edycja Programu „Mali Wspaniali”. Do cyklu bezpłatnych zajęć edukacyjno-sportowych przystąpiło 450 przedszkolaków z 7 miejskich przedszkoli. Realizatorem wydarzenia jest Tomasz Bohuszewicz – instruktor w Sportowym Klubie Taekwon-do „Tiger”. Świdnickie przedszkolaki uczestniczą w programie od
2016 roku, w tym czasie udało się wyedukować oraz zarazić
pasją do sportu ponad 1000 dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

foto: UM Świdnica

„Mali Wspaniali” to ogólnopolski program, w którym udział wzięło już ponad
21 tysięcy dzieci w dziesięciu województwach Polski. Wspierany jest on przez
licznych partnerów, w tym Ministerstwo
Sportu i Turystyki. To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, iż jest on w pełni darmowy, co umożliwia uczestnictwo wszystkim
dzieciom, niezależnie od ich statusu materialnego. W 2017 roku świdnicka edycja
programu została wyróżniona podczas
zebrania Związku Miast Polskich za kompleksowe i profesjonalne rozwijanie programu na tle innych miast.
- Coroczną tradycją jest podsumowanie programu w trakcie Świdnickiego Testu
Przedszkolaka. I także w tym roku, już 5
czerwca areną zmagań przedszkolaków
stanie się hala lodowiska Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Idea, która od
początku przyświeca świdnickiej imprezie
to rywalizacja z samym sobą, a nie z innymi – tłumaczy Radosław Werner, kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Podczas imprezy każdy przedszkolak ma zapewniony transport autokarowy,
śniadanie oraz wodę. Dzięki uprzejmości wielu ﬁrm i instytucji wszystkie dzieci
otrzymają specjalne gadżety i prezenty.

Cała impreza jest obsługiwana przez zespół ponad 30 wolontariuszy ze Sportowego Klubu Taekwon-do „Tiger”.
- Nowością w tym roku będzie podsumowanie dedykowane dla rodziców dzieci,
które odbędzie się 5 czerwca w auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Świdnicy, w godzinach popołudniowych. Podczas pierwszej
edycji Konferencji Odpowiedzialnego Rodzica zaplanowano specjalne warsztaty
dla „sportowych rodziców”. Będziemy poruszali temat motywacji, komunikacji oraz
wychowania w sporcie dziecięcym – mówi
Tomasz Bohuszewicz.
Organizatorem wydarzenia jest Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” we współpracy z Akademią Świadomego Rozwoju
w Świdnicy, Urzędem Miejskim oraz Starostwem Powiatowym.
Program „Mali Wspaniali” w Świdnicy
odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska oraz Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wydarzeniom patronują:
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak,
marszałek województwa dolnośląskiego
– Cezary Przybylski, starosta świdnicki –
Piotr Fedorowicz oraz prezydent Świdnicy
- Beata Moskal-Słaniewska.
Oprac.

Konkursy recytatorskie, plastyczne, zawody sportowe i pomoc osobom niewidomym – zakończyła się
właśnie szósta edycja projektu wolontaryjnego “Pan Hilary – to ja i ty”.
Uroczysty ﬁnał akcji odbył się w
środę 25 kwietnia w Niepublicznej
Szkole Podstawowej “Bliżej Dziecka”
w Świdnicy. Podczas, gdy najmłodsi
rywalizowali w zawodach sportowych
oraz prezentowali przygotowane z tej
okazji przedstawienie, przedstawiciele
szkoły liczyli pieniądze, jakie udało się
zebrać w czasie trwania projektu. Okazało się, że świdniccy uczniowie zebrali
w tym roku 8 tys. 462,28 zł. To prawie
2 tysiące więcej niż w ubiegłym roku.
Pieniądze przekazano na ręce przedstawicieli Świdnickiego Związku Niewidomych.
W projekcie brały udział wszystkie
świdnickie szkoły podstawowe.
Ak

reklama

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Ponad 8 tys. dla osób niewidomych
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Jubileusz jednej z ulubionych imprez kulturalnych w Świdnicy

Jazzowa uczta
- Od paru lat eksperymentuję z „wychodzeniem” z muzyką jazzową do publiczności. Te eksperymenty spotykają się z bardzo
życzliwym przyjęciem. Muzycy grali już na
ulicy, grali w centrum handlowym – w Galerii Świdnickiej, w salach klubowych, gdzie
publiczność siedzi przy stolikach. W tym
roku nieco ryzykowaliśmy, licząc na piękną
majową pogodę. I pogoda dopisała – mówi
Artur Janicki.

Tort na dobry początek

Jubileuszowa edycja Nocy wystartowała 29 kwietnia nastrojowym koncertem
Krystyny Stańko, która zaprezentowała
swoją najnowszą płytę – „Novos Anos”.
Nastrojowe bossa novy i zaaranżowane
przez artystkę znane standardy jazzowe,
wokalistka zaprezentowała z towarzyszeniem zespołu - Dominik Bukowski, Piotr
Lemańczyk, Marcin Wądołowski, Marcin
Gawdzis oraz gość specjalny na perkusji Ze Luis Nascimento.
Nie był to koniec inauguracyjnych niespodzianek. Prawdziwym zaskoczeniem
było bowiem to, co stało się po koncercie.
Przyjaciele i rodzina Artura nie zapomnieli
o tym, że to prawdziwe, znaczące urodziny Świdnickich Nocy Jazzowych. Były więc
życzenia, specjalny tort, kwiaty i prezenty.
- Pamiętam moment, w którym się poznaliśmy i było to rzeczywiście ponad pół
wieku temu. Przystojny, ciemnowłosy brunet
z wąsem, śliwkowej marynarce, pełen niesamowitych pomysłów. Nieraz rozmawialiśmy o jazzie, o rodzących się wtedy nocach
jazzowych. Powiedział mi kiedyś, że wymyślił
tę imprezę, bo kochał jazz, a nie chciało mu
się już jeździć na koncerty po całej Polsce.
Zrobił więc wszystko, by te koncerty odbyły

się w naszym mieście. Bardzo się wzruszyłam, gdy po latach odkryłam, iż Artur zachował te nasze wywiady, że przechowuje
je w albumie, Dzięki niemu na naszych scenach świeciły najjaśniejsze jazzowe gwiazdy. Artur, dziękujemy Ci za to, że nauczyłeś
nas kochać jazz – mówiła ze sceny Beata
Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Życzenia Arturowi składały także Bożena Kuźma, wicedyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Małgorzata Braniecka,
była dyrektor ŚOK, za czasów której Świdnickie Noce Jazzowe zaistniały w mieście
i Anna Borowska, reprezentująca Starostwo Powiatowe. Ale najważniejszą osobą
na scenie była oczywiście Mariola Makarska-Janicka, żona dyrektora artystycznego, która od lat wspiera i sekunduje we
wszystkich działaniach. W imieniu rodziny
i przyjaciół nie tylko złożyła życzenia, ale
także wręczyła specjalny prezent… kuchenne radio! Teraz przy dźwiękach jazzu
Artur może oddawać się drugiej pasji –
gotowaniu.
Specjalny prezent wręczył też Tytus
Tomkiewicz, jeden z najmłodszych przyjaciół Artura. Stylowa mandolinka przypadła
bardzo do gustu… wnuczkowi Artura, Leonowi, który jeszcze tego samego wieczoru grał i śpiewał dla ukochanego dziadka.
Może to będzie kolejny jazzowy talent? Tak
właśnie stało się z Tytusem, który dokładnie pięć lat temu, podczas dwudziestej
edycji ŚNJ po raz pierwszy wziął do rąk
trąbkę. Dziś jest uczniem szkoły muzycznej właśnie w klasie trąbki.
Życzenia zakończyło gromkie „Sto lat”,
odśpiewane przez publiczność inauguracyjnego koncertu. A później oczywiście był
czas na degustację jazzowego tortu.

Pod chmurką

foto: W. Skiślewicz

Maj nie zawiódł. Dwa
koncerty w patio przy restauracji Rynek 43 odbyły
się przy bezchmurnym niebie. Nie zawiodła też publiczność, choć… frekwencja
przerosła oczekiwania organizatorów. Dla niezwykłej
muzyki warto jednak było
znieść niewygody i przetrwać nawet na stojąco. Muzyka wynagrodziła bowiem
wszystko.
Piątkowy wieczór 4 maja
był niezwykle gorący. I nie
o temperaturę powietrza
tu chodzi, lecz o temperaturę koncertu. Kubańskie
korzenie lidera zespołu The
Cuban Latin Jazz - Rolanda
Abreu, grającego na kontrabasie, pozwoliły stworzyć
niezwykłe połączenie utworów jazzowych z muzyki kubańskiej, elementami salsy
czy… muzyki klasycznej. Rolnad wraz z kolegami porwał
po prostu świdnicką publiczność.
A dzień później, 5 maja,
po raz kolejny w Świdnicy
zagrał geniusz saksofonu,
jeden z najbardziej znanych
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foto: W. Skiślewicz

Trwa 25. Edycja Świdnickich Nocy Jazzowych. Twórca
imprezy, Artur Janicki, już na początku roku obiecywał, że
będzie to edycja szczególna. Miłośnicy jazzu nie zawiedli
się – koncerty, które odbyły się pod koniec kwietnia i na początku maja, zachwyciły publiczność, która szczelnie wypełnia bardziej i mniej tradycyjne „sale koncertowe”.

jazzmanów nie tylko w Polsce – Henryk
Miśkiewicz. Cóż to był za koncert... Jazz
najwyższej próby, czyli utwory z płyty <Full
Drive 3>, a obok znakomitego saksofonisty
nie mniej znakomici Marek Napiórkowski
(gitara, która „sama gra”), Robert Kubiszyn
(gitara basowa), Michał Miśkiewicz (perkusja) oraz gość specjalny, amerykański muzyk Michael „Patches” Stewart - trąbka.
Prawie dwugodzinny koncert zakończył
się oczywiście bisem i owacjami na stojąco. Muzycy zaś, którzy przecież koncerty
grają w najsłynniejszych klubach jazzowych świata, zachwyceni byli atmosferą,
panującą w Świdnicy i pięknym, nietypowym miejscem, w jakim przyszło im grać.

Maj z Maselim

Przed nami kolejna jazzowa uczta już
za chwilę. Do Świdnicy wybiera się bowiem muzyk, który występował tu już nie
raz. To Bernard Maseli, autor wielu projektów i płyt, muzyk najbardziej chyba znany
z projektu Walk Away. „MaBaSo” to najnowszy projekt naszego najlepszego od
dwóch dekad wibrafonisty elektrycznego.
Prócz Bernarda Maseli tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny Michał
Barański oraz najlepszy słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze – Dano
Soltis.
„Zbierając doświadczenia w zespole
Walk Away, Music Painters, The Globetrotters czy wreszcie od trzech lat jako członek
kwartetu amerykańskiego gitarzysty Deana Browna, Bernard postanowił stworzyć
trio, które będzie realizowało jego autorską
wizję elektrycznego jazzu. On sam mówi
„od zawsze uważałem, że fusion nie musi
być realizowane według zamkniętego
schematu „wolno-szybko, cicho-głośno”,że
może również wykorzystywać wszystkie
zdobycze współczesnego akustycznego
jazzu”. Takie właśnie jest MaBaSo gdzie
od strony konstrukcyjnej, aranżacyjnej i
brzmieniowej muzycy wykorzystują charakterystyczne elementy elektrycznego
„fusion” z mocnymi wpływami muzyki R&B,
soul czy funky lecz już w warstwie harmoniczno-melodycznej i w sposobie rozgrywania partii solowych mamy do czynienia
z myśleniem wywodzącym się w linii prostej
z akustycznego jazzu.” – piszą organizatorzy na stronie internetowej Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Koncert tym razem zapowiadany jest
na nietypowy dzień, bo wtorek, 15 maja.
Rozpocznie się o 19.00 znów w patio przy
Restauracji Rynek 43. Lecz w razie niepogody organizatorzy zapraszają do sali teatralnej ŚOK.

Wrześniowa uczta

Druga część 25. Edycji Świdnickich
Nocy Jazzowych odbędzie się jesienią.
Ostatnie rozmowy z artystami jeszcze
trwają, ale już dziś zapowiedzieć można
kolejną gwiazdę i kolejne wydarzenie, które przyciągnie nie tylko fanów jazzu.
6 września w towarzystwie trzech
polskich pianistów zaśpiewa jedna z najpiękniejszych, obdarzona także pięknym
głosem, wokalistek jazzowych – Dorota
Miśkiewicz. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa – córka Henryka, Grażyny (która
dziś jest producentką, ale ma na swoim
koncie karierę wokalną), siostra Michała,
zrealizowała w 2016 roku projekt Piano.pl.
Miał być jeden koncert i płyta. Ale… Piosenki między innymi Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty
czy Jeremiego Przybory w aranżacjach
Doroty, której towarzyszyło kilkunastu najlepszych polskich pianistów, w tym m.in.
Leszek Możdżer, Włodzimierz Nahorny
czy Grzegorz Turnau oraz Atom String
Quartet tak bardzo spodobała się publiczności, że koncert powtórzyła w ubiegłym
roku kilka razy. We wrześniu zaś zaśpiewa
w Świdnicy, oczywiście z towarzyszeniem
smyczkowego kwartetu i prawdopodobnie trzech pianistów.
- Obiecywałem, że będzie to rok zdarzeń niezwykłych i staram się słowa dotrzymać. To na pewno nie koniec niespodzianek, ale na nie zaprosimy już jesienią
– mówi Artur Janicki. Jesteśmy pewni, że
słowa dotrzyma.

Artur Janicki, urodzony w Ząbkowicach
Śląskich, od lat świdniczanin. Muzyk, animator kultury, konferansjer, świetny kucharz.
Właściciel -arte- Promotion & Production.
Organizator Świdnickich Nocy Jazzowych i
wielu innych imprez nie tylko muzycznych.
Mąż Marioli, tata Kamila, dziadek Leona, który jest „największym skarbem dziadzia”.

aktualności

Kilkadziesiąt wniosków wpłynęło do
Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego
Zakończono zbieranie wniosków do 5.edycji Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 75 propozycji projektów zadań inwestycyjnych. Będą one teraz sprawdzane
przez Zespół Weryﬁkacyjny, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności i celowości. Ogłoszenie listy propozycji
projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane konsultacjom społecznym nastąpi do 11 czerwca.

Pula pieniędzy na realizację
projektów dzielnicowych
przedstawia się następująco:

reklama

◾ Centrum - 288 000,00 zł
◾ Śródmieście - 256 000,00 zł
◾ Osiedle Młodych Południe- 160 000,00 zł

◾ Osiedle Młodych Północ- 224 000,00 zł
◾ Osiedle Zawiszów - 144 000,00 zł
◾ Osiedle Zarzecze - 208 000,00 zł
◾ Dzielnica Kolonia - 32 000,00 zł
◾ Dzielnica Południowa - 96 000,00 zł
◾ Dzielnica Zachodnia - 192 000,00 zł
Dla dzielnicy, w której odnotowana
zostanie największa frekwencję przewidziano dodatkowy bonus pieniężny w
wysokości 30 tys. zł.
Głosowanie rozpocznie się 18
czerwca i potrwa dwa tygodnie, czyli do
30 czerwca. Odbywać się będzie ono tak
jak w zeszłym roku, czyli poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych
lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do
udziału w głosowaniu mają mieszkańcy
Świdnicy, zameldowani na pobyt stały
lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy
do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16. rok życia.

Projekty zadań inwestycyjnych w
ramach budżetu obywatelskiego sprawdzane będą teraz przez Zespół Weryﬁkacyjny, zgodnie z zasadami legalności,
gospodarności i celowości. Będzie on
pracował do końca maja. Ogłoszenie listy propozycji projektów inwestycyjnych,
które zostaną poddane konsultacjom
społecznym w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego planowane jest
do 11 czerwca br.

Przypomnijmy, że do tej pory w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w mieście kilkadziesiąt zadań, a
wśród nich znalazły się m.in.: rewitalizacja skwerów przy pl. Michała Drzymały
oraz przy skrzyżowaniu ulic Wałowej i
Komunardów, budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2,
Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze
czy też remonty chodników przy ulicach
Tadeusza Kościuszki, Księcia Henryka
Pobożnego i Księcia Henryka Brodatego.

reklama

- Z roku na rok wniosków jest coraz
więcej. Widać, że świdniczanie zdają sobie sprawę, że budżet partycypacyjny to
doskonałe narzędzie do wprowadzania
realnych zmian w najbliższym otoczeniu
– mówi Krystian Werecki, pełnomocnik
prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej.
Wśród propozycji zadań do realizacji
znalazły się m.in.: budowa ścianki wspinaczkowej w plenerze, miejskie szachy,
Świdnicki Festiwal Rękodzieła. Najwięcej
jest wniosków dotyczących budowy placów zabaw i zewnętrznych siłowni oraz
remontów chodników.
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Świdnica uczciła niepodległość
Tradycji stało się zadość. Biało-czerwona parada, warsztaty dla mieszkańców i około 180 rozdanych ﬂag – świdniczanie 2 maja hucznie obchodzili Dzień Flagi. Dzień później
świętowano 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
przekazanie ﬂag mieszkańcom. W tym
roku rozdano 180 ﬂag.
Święto to zostało ustanowione 29
stycznia 2004 roku. Tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o symbolach narodowych. Jednym z
istotnych zapisów było też stwierdzenie,
że ﬂagę może wywiesić każdy obywatel, nie tylko w dni świąt państwowych,
ale w dowolnym czasie, pod warunkiem
jednak, że będzie ona godnie prezentowana.

foto: W. Bąkiewicz

We wtorek 2 maja w samo południe
na świdnickim Rynku prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska przekazała harcerzom ﬂagę Polski, którą
następnie wciągnięto na maszt. Artyści
z Grupy Żywy Teatr przemaszerowali w
specjalnej biało-czerwonej paradzie. Nie
zabrakło też konkursów i warsztatów dla
świdniczan, w których można było na
przykład samodzielnie wykonać kotylion
w barwach narodowych. Nieodłącznym
elementem obchodów było tradycyjnie

foto: W. Bąkiewicz

foto: D. Gębala

Dzień później 3 maja świętowano
227. Rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Na promenadzie przed paraﬁą
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zebrali się przedstawiciele władz
miejskich, szkół, stowarzyszeń, organizacji. Przemówienie wygłosiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Następnie w kościele odbyła się
msza św. w intencji Ojczyzny.
Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 Maja była ustawą regulującą
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że była
pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją. Od
1990 roku święto Konstytucji 3 Maja
znalazło się w kalendarzu oﬁcjalnych
polskich świąt państwowych.

W Świdnicy funkcjonuje ponad
100 organizacji pozarządowych, które działają w wielu sferach życia codziennego. Dzięki Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy
ul. Długiej 33, świdniczanie mają możliwość czynnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez wyspecjalizowane stowarzyszenia, fundacje
i kluby. Jedną z takich organizacji jest
założone 12 listopada 1988 roku TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA
I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH.
Towarzystwo liczy 100 czynnych
członków. Bierze udział we wszystkich
uroczystościach patriotycznych jak i kościelnych w Świdnicy. Dyżury pełnione
są w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Zebrania członków odbywają się dwa razy w miesiącu
w sali konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul.
Długiej 33 o godz. 16.00. Funkcję prezesa
Towarzystwa pełnili kolejno: śp. Witold
Karst, Józef Urczyński, Edward Rudnicki,
Bogdan Pacewicz, Joanna Piotrowska,
Karol Liwirski. Obecny Zarząd stanowią:
Antoni Jadach – prezes, Karol Liwirski
– I z-ca prezesa, Bogdan Frydrysiak – II
z-ca prezesa, Zoﬁa Smolka – sekretarz,
Elżbieta Fasuga – skarbnik, Helena Kopacka – członek zarządu oraz Eugenia
Szkodzińska – członek zarządu. Historia
Towarzystwa jest niezmiernie bogata,
każde spotkanie członków jest wzbogacane informacjami historycznymi. Budzi
to ciągłą miłość do ojczyzny i utraconych
ziem, rozbudza patriotyzm.
/dabo

foto: W. Bąkiewicz

Kochają Lwów i Kresy Wschodnie

„OCALIĆ PRAWDZIWĄ HISTORIĘ O KRESACH”
Jest to program zbudowany na rzeczywistych potrzebach i zainteresowaniach członków. Przy tym są ludźmi bardzo serdecznymi i
przyjacielskimi. Dzięki tym walorom zespół członków zarządu chętnie i czynnie wykonuje swoje zadania. Jesteśmy dumni i radośni,
że pozyskaliśmy młodych przyjaciół i wiernych następców w kontynuacji naszych zadań. Są to uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy, którzy opiekują się obeliskiem, ustawionym w
Miejscu Pamięci Narodowej na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy. Praca naszego towarzystwa zasługuje na uznanie.
11-24.05.2018 r. |
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 15

Grupa I

Grupa II
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Grupa III

Grupa IV

Grupa V

foto: D. Gębala

11-24.05.2018 r. |

Świdnica

11

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
13 maja
Czerwony Kapturek
Świdnicki
Ośrodek
Kultury
zaprasza na ostatni przed wakacjami
spektakl dla dzieci.
Czerwony Kapturek to jedna z najpopularniejszych bajek, opowiadana
nieprzerwanie od setek lat kolejnym
pokoleniom najmłodszych słuchaczy.
Historia małej dziewczynki, wilka, babci
i myśliwego doczekała się wielu adaptacji, a spektakl Teatru Bajka oparty
jest na jednej z najwybitniejszych, bo
wierszowanej wersji Jana Brzechy.
Twórcy przedstawienia zadbali, by za
sprawą kolorowych, realistycznych
lalek, kabaretowych piosenek, pastelowej scenograﬁi dzieci przeniosły się
w magiczny świat bajki, a dorośli przypomnieli sobie własne dziecięce wzruszenia. To klasyczne ujęcie bije na głowę nie jedną uwspółcześnioną wersję.
Teatr Bajka działa od 15 lat, to autorskie przedsięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz – aktorki, lalkarki, piosenkarki i
animatorki kultury. Tworzony jest przez
aktorów związanych na co dzień z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu, a w
swojej działalności koncentruje się na
spektaklach dla młodszego widza.
13 maja, godz. 16.00, teatr, bilety
w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury
– Rynek 43, boczne wejście (pn.-pt.
godz. 8.00–16.00), Galerii Fotografii,
Rynek 44 (w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt. godz. 14.00–18.00, sob.
12.00–16.00) oraz na godzinę przed
koncertem/spektaklem w miejscu
wydarzenia. Można je kupić także
za pośrednictwem strony bilety.sok.
com.pl.

15 maja
Świdnickie Noce Jazzowe:
Bernard Maseli Mabaso Trio
„Mabaso” to najnowszy projekt najlepszego od dwóch dekad wibrafonisty
elektrycznego -Bernarda Maseli. Tworzą go kontrabasista oraz basista elektryczny Michał Barański oraz najlepszy
słowacki perkusista, obecnie mieszkający w Pradze – Dano Soltis.
Zbierając doświadczenia w zespole Walk Away,Music Painters,The Globetrotters czy wreszcie od trzech lat
jako członek kwartetu amerykańskiego gitarzysty Deana Browna, Bernard
postanowił stworzyć trio, które będzie
realizowało jego autorską wizję elektrycznego jazzu. Przekonuje, że fusion
nie musi być realizowane według zamkniętego schematu „wolno - szybko, cicho - głośno”, że może również
wykorzystywać wszystkie zdobycze

współczesnego akustycznego jazzu.
Takie właśnie jest MaBaSo, gdzie od
strony konstrukcyjnej, aranżacyjnej
i brzmieniowej muzycy wykorzystują charakterystyczne elementy elektrycznego „fusion” z mocnymi wpływami muzyki R&B, soul czy funky, lecz już
w warstwie harmoniczno-melodycznej
i w sposobie rozgrywania partii solowych mamy do czynienia z myśleniem
wywodzącym się w linii prostej z akustycznego jazzu.
W 2013 roku zespół nagrał pierwszą płytę, która jest zapisem koncertu
w katowickim klubie „Old Timers Garage pod tytułem „Sunshine of your love”.
Płyta cieszy się ogromnym powodzeniem.

16 maja, godz. 18.00, Galeria Fotografii, wstęp wolny

24 maja
Po co są matki?
– komedia z Teatru Polonia
w Warszawie

A zbuntowana córka szuka w matce
oparcia. Czy jednak wystarczy pojechać na wspólne wakacje i na słonecznej plaży obdarować się nawzajem ciepłymi słówkami? No właśnie i czy po to
są matki? A może po to, żeby czasem
przytulić i dać klapsa? Albo żeby ukarać, lub nagradzać? Tęsknić, płakać?
A może żeby uczyć nas miłości, żeby
prowadzić za rękę, żeby powiedzieć, co
jest dobre, a co złe? Odpowiedź leży w
pytaniu: „A po co są dzieci?”.
Obsada: Joanna Żółkowska, Paulina Holtz
24 maja, godz. 19.00, teatr, bilety
w cenie 55 zł (parter) i 45 zł (balkon) do
nabycia w sekretariacie Świdnickiego
Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne
wejście (pn.-pt. godz. 8.00–16.00),
Galerii Fotografii, Rynek 44 (w godzinach otwarcia galerii: wt.-pt. godz.
14.00–18.00, sob. 12.00–16.00) oraz
na godzinę przed koncertem/spektaklem w miejscu wydarzenia. Można je
kupić także za pośrednictwem strony
bilety.sok.com.pl.

25 maja
Przegląd Piosenki
Literackiej PaPaLi 2018

Morze. Plaża. Parasol. Dwa łóżka.
Dwa drinki. Dwie kobiety. Matka i córka.
Czy wystarczą im „czułe słówka”, aby
zmienić toksyczną miłość w uczucie
prawdziwe? Czy pokonają samotność i
zrozumieją się nawzajem? Sztuka Hindi
Brooks podejmuje odwieczny problem
relacji matki z córką. To zależność niezwykle intensywna, skomplikowana,
często burzliwa i niejednoznaczna. Na
dodatek, jeśli w tle stoją mężczyźni,
których funkcja polega na komplikowaniu życia. W córce matka widzi swoje
nadzieje, także spełnienie swych marzeń. Często przypisuje jej swoje lęki.
Chce chronić ją przed złem tego świata, a w konsekwencji dręczy ją i ogranicza wolność. Nadopiekuńcza matka
pragnie zostać partnerem swojej córki.

15 maja, godz.19.00, patio Restauracji Rynek 43 (w przypadku opadów
deszczu koncert odbędzie się w sali
teatralnej ŚOK), wstęp wolny.

16 maja
Wieczory z kinem rosyjskim:
Znalezisko (2015)
Tym razem w ramach „Wieczorów
z kinem rosyjskim” zobaczymy ﬁlm z
2015 r. „Znalezisko” w reżyserii Wiktora
Dementa.
Starszy inspektor Nadzoru Rybołówstwa Troﬁm Rusanow, który jedynie
siebie samego uważa za „przedstawiciela prawa”, a resztę ludzi za „łajdaków
i złodziei”, przez przypadek traﬁa w
sam środek tajgi, dziesiątki kilometrów
od terenów zamieszkałych przez ludzi.
Tytułowe „znalezisko” – nowo narodzone niemowlę, które usiłuje ratować
– zmienia jego sposób postrzegania
świata i poczucie sprawiedliwości.

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

reklama

reklama

codzienna porcja informacji na
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Mali aktorzy
z nagrodami

Czarowały zapachami

Niezwykłe spotkanie z feerią zapachów w tle. W ramach Świdnickiej Środy Literackiej 24 kwietnia odbyło się
spotkanie z dwiema świdniczankami
– Mariolą Mackiewicz, nauczycielką
j. polskiego w II LO, literatką, aktorką
świdnickiej „Alchemii teatralnej” oraz
Bożeną Pytel – fotografką i animatorką kultury, żoną biskupa diecezji
wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obie panie są laureatkami nagrody specjalnej prezydent
Świdnicy za stworzenie wyjątkowej
publikacji.
„Koniec świata zapachów, czyli przewrotna historia z węchem w roli
głównej” to książka niebanalna edytorsko (wysmakowane fotograﬁe), zajmująca od początku do końca, głęboka, humanistyczna, rzec by można
sensualistyczna, to niczym mgnienie
z zaświatów osnute mgłą zapachów
unoszących się długo jeszcze po jej
zamknięciu. Mamy w niej do czynienia z feerią opisanych skojarzeń, ale
w tym wszystkim jawi się jakaś dyscy-

Do tegorocznej edycji zgłosiła się
rekordowa liczba
grup ze świdnickich przedszkoli, bo aż 18, co stanowi
390 młodych aktorów.

foto: D. Gębala

Organizatorami przedsięwzięcia byli
Świdnicki Ośrodek Kultury i Przedszkole
Miejskie nr 4.

foto: D. Gębala

Przez dwa dni, od 24 do 25 kwietnia świdnickie przedszkolaki rywalizowały o zwycięstwo w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych „WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC”. Ostatecznie grand prix zdobyło przedstawienie przygotowane
przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4.
plina, porządek. To metodyczne opisy
wszystkiego, czego autorka dotknęła,
co zobaczyła, usłyszała, co przeżyła,
doświadczyła, przeczytała, podane językiem barwnym i ekspresyjnym. Ten
magiczny świat bohaterki utworu wykreowany został poprzez nakładanie
się różnorodnych życiowych światów,
przy tym to świat piękny, ale też ułomny, skażony nadmiarem, zaczątkiem
katastrofy… Te opowieści, niczym schulzowska proza poetycka, nacechowane
są rozbudowaną metaforyką, licznymi
środkami stylistycznymi, rytmizacją
toku wypowiedzi, mitologizacją rzeczywistości… Publikacja ta poruszy zapewne zarówno starszych, jak i młodych
czytelników, gdyż jest to nie tylko książka o „dziwnej chorobie-niechorobie”, to
również lekcja historii o „zabużańskim
edenie”, choć nieco wyimaginowana, a
jednocześnie opowieść o wrażliwości,
młodzieńczych przeżyciach, marzeniach i fascynacjach, historia o inności,
także tolerancji.
Ak

Wyróżnienia równorzędne otrzymały następujące placówki:
tek za przedstawienia „PRZYSŁOWIA W PANTOMINIE”
◾ za propagowanie wartości rodzinnych i bycia
dobrym - Przedszkole Miejskie nr 6 za przedstawienie „DWIE DOROTKI”
◾ za spontaniczność, ruch sceniczny i radość Niepubliczne Przedszkole Fundacji ”UT UNUM
SINT” za przedstawienie „JAŚ I MAŁGOSIA”
◾ za dobrą grę aktorską - Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” za przedstawienie
„CALINECZKA”.

foto: D. Gębala

◾ za radość i spontaniczność oraz dobrą grę aktorską - Przedszkole Miejskie nr 14 za przedstawienie „SZWECZYK DRATEWKA”.
◾ za ciekawą formę muzyczno-teatralną - Niepubliczne Przedszkole Językowe Abracadabra za
przedstawienie „BRZYDKIE KACZĄTKO”
◾ za scenograﬁę stroje i radość gry aktorskiej Przedszkole Miejskie nr3 za przedstawienie „KUBUŚ PUCHATEK”.
◾ za dobór ciekawych technik teatralnych Przedszkole Publiczne Zgromadzenia PP Prezen-

◾ Karolina Banaś z Niepublicznego Przedszkola
„Frajda” za postać „Narratora”
◾ Zoﬁa Lipka z Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Domek” za postać „Narratora”.
◾ Leon Kopeć z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać „Wilka”.
◾ Michał Majewski z Przedszkola Miejskiego nr 15
za rolę „Jasia”.
◾ Zoﬁa Dzięgielowska z Przedszkola Miejskiego nr
15 za rolę „Małgosi”.
◾ Miłosz Andruszkiewicz z Przedszkola Miejskiego nr 14 za rolę „Szewczyka Dratewki”
◾ Małgorzata Ziemba z Przedszkola Miejskiego nr
14 za rolę „Czarownicy”
◾ Maksymilian Matuszkiewicz z Przedszkola Niepublicznego „Promyk” za postać „Dziadka”.
◾ Anna Hołyńska z Przedszkola Miejskiego nr 6 za
rolę „Złej Dorotki”.
◾ Hanna Ostaﬁńska z Przedszkola Miejskiego nr 6
za rolę „Dobrej Dorotki”.
◾ Karol Walczak z Przedszkola Niepublicznego
„Wesoła Piątka” za postać „Wielkiego Baja”.
◾ Tomasz Antoniuk z Przedszkola Niepublicznego
„Wesoła Piątka” za postać „Jasia”.
◾ Daria Bushtriuk z Oddziału Przedszkolnego przy
SP nr 6 za rolę „Narratora”.
◾ Julia Dąbrowska z Niepublicznego Przedszkola
Językowego „Abracadabra” za postać „Brzydkiego
Kaczątka”

reklama

Ponadto jury przyznało wyróżnienia indywidualne:
◾ Marta Lurka z Przedszkola Miejskiego nr 4 za
postać „Wróżki”.
◾ Martyna Średnicka z Przedszkola Miejskiego nr
4 za postać „Czarownicy”.
◾ Zuzanna Synowska z Przedszkola Miejskiego nr
4 za postać „Królewny”
◾ Piotr Goppold z Przedszkola Miejskiego nr 1 za
rolę „Wilka”.
◾ Veronika Rybachuk z Przedszkola Niepublicznego Radosny Delﬁnek za postać „Żabki”
◾ Szymon Bereziuk z Przedszkola Niepublicznego
Radosny Delﬁnek za postać „Foki”
◾ Leon Żek z Niepublicznego Przedszkola „Akademii Przedszkolaka” za postać „Kreta”.
◾ Iga Brzeżańska z Niepublicznego Przedszkola
„Akademii Przedszkolaka” za postać „Calineczki”.
◾ Tymoteusz Kałużniak z Przedszkola Miejskiego
nr 3 za postać ”Krzysia”.
◾ Aleksander Kalema z Przedszkola Miejskiego nr
3 za postać „Kubusia Puchatka”.
◾ Amelia Siebert z Niepublicznego Przedszkola
Fundacji UT UNUM SINT za postać „Małgosi”
◾ Lila Bukowska z Niepublicznego Przedszkola
Fundacji UT UNUM SINT za postać „Czarownicy”
◾ Wiktoria Gorczyca z Niepublicznego Przedszkola Fundacji UT UNUM SINT za postać „Wróżki”
◾ Aleksandra Lorens z Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka „za postać
„Czarownicy”
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Podłoga zamieniła się w planszę do
gry, a uczniowie w pionki. Do tego trzeba było wykazać się nie lada wiedzą historyczną – sześć drużyn rywalizowało
w MAXIgrze zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.
W rywalizacji, która odbyła się
w czwartek 26 kwietnia, wzięli udział
uczniowie 5 i 6 świdnickich szkół podstawowych.
–To miała być przede wszystkim dobra zabawa, dlatego zdecydowaliśmy
się wyróżnić wszystkie drużyny – mówiła
Marta Wojciechowska, kierownik Działu
Dziecięcego MBP Świdnica.
I tak wyróżnienia powędrowały do
drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 6.
III miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 105, II miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 2, I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8. Nagrody wręczyła dyrektor
biblioteki Ewa Cuban.

Zagrali o ﬂagę

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ
KSIĄŻKA

foto: D. Gębala

autor: Kathryn Stocket
tytuł: Służące

Ak

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

AUDIOBOOK
czytają: Anna Seniuk, Karolina
Gruszka, Anna Guzik
czas: 18 godz. 10 min

Wybrali najlepszych
recytatorów

Powalczą
o zwycięstwo
16 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w
Świdnicy odbyła się wstępna kwaliﬁkacja prac nadesłanych na XI
Ogólnopolski Konkurs na Autorską
Książkę Literacką – Świdnica 2018.
Z czterdziestu jeden nadesłanych propozycji do dalszych rozważań i narad zostało wybranych
dziesięć.

FILM

foto: Marta Wojciechowska / MBP Świdnica

reżyseria: Tate Taylor
gatunek: dramat
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8 osób rywalizowało w ﬁnale konkursu
recytatorskiego pod hasłem “Polska – Moja
Ojczyzna”, jaki odbył się 24 kwietnia w Filii
nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. W konkursie wzięły udział dzieci z klas
drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 6.
Uczestnicy przygotowali piękne patriotyczne utwory i włożyli dużo zaangażowania
w swoją prezentację. Zaprezentowało się 8
osób wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
Jury w składzie:
◾ Ewa Cuban – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy
◾ Violetta Skibicka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
◾ Małgorzata Andrzejewska – kierownik Filii
nr1
nagrodziło następujące osoby:
◾ I miejsce – Antonina Wolf z kl. III b
◾ II miejsce – Michał Misztal z kl. II b
◾ III miejsce – Bartosz Wilkoszewski
z kl. II b
Przygotowaniem uczestników i przygotowaniem wzruszającej inscenizacji poprzedzającej konkurs zajęła się nauczycielka –
Halina Styrna.

MBP zaprasza

foto: M. Wojciechowska / MBP Świdnica

Akcja koncentruje się na relacjach
czarnoskórych kobiet służących w domach białych rodzina na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX
wieku. Jednak pod warstwą tematyki
rasistowskiej autorka ukryła pokłady
uniwersalnych rozważań nie tylko o
istocie człowieczeństwa i tolerancji, ale
przede wszystkim o zmaganiu się ze
stereotypami, o przezwyciężaniu strachu, o ograniczeniach, którym wszyscy
podlegamy i które pragniemy znieść. I
wreszcie o przyjaźni i solidarności, których siła potraﬁ zdziałać cuda. Służące
to świetnie napisana książka o zaskakująco wyzwalającej mocy!
„Służące“ szturmem zdobyły rynek
czytelniczy. Egzemplarze powieści traﬁły do rąk milionów czytelników w 35
krajach. Do sukcesu książki znacznie
przyczynił się ﬁlm z Emmą Stone jako
Skeeter, Violą Davisw roli Aibileen oraz
Octavią Sepcer, która za kreację Minny
zdobyła Oscara.

Nominowani:

◾ Tomasz Berrached, Krótko
◾ Anna Błasiak, Lisa Kallo, Kawiarnia
przy St James’s Wrena w porze lunchu
◾ Michał Ciechomski, Saturn
◾ Barbara Elmanowska, Tribute to Your
Skin
◾ Jacek Maria Hohensee, Tatuaż
◾ Łukasz Kaźmierczak, Łucja Kuttig, Egzogrzechy
◾ Krystyna Mazur, Przyciąganie nieziemskie
◾ Anna Rej, Mała porcelanowa dziewczynka
◾ Barbara Maria Rustecka, Nic w życiu
nie musisz
◾ Rafał Skonieczny, Jestem nienawiść

aktualności

Na tropie smoka
spod Wawelu

Kalendarium
◾ 11 maja 1924 roku założono Polski
Związek Żeglarski z siedzibą w Tczewie.
◾ 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
◾ 13 maja 1967 roku otwarto Park Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.
◾ 14 maja 1607 roku założono Jamestown w Wirginii, pierwszą stałą osadę angielską w Ameryce Północnej.
◾ 15 maja 1956 roku Stanisław Królak
jako pierwszy Polak wygrał kolarski
Wyścig Pokoju.
◾ 16 maja 1888 roku amerykański wynalazca i przemysłowiec Emil Berliner zaprezentował skonstruowany
przez siebie gramofon.
◾ 17 maja 1928 roku Polskie Radio
nadało słuchowisko „Pogrzeb Kiejstuta” Witolda Hulewicza, pierwsze
napisane oryginalnie dla radia.

foto: Marta Wojciechowska / MBP Świdnica

Koktajl warzywno-owocowy zmiksowany za pomocą blendero-chusty i baran-pułapka to propozycje, jakie
przygotowali dla najmłodszych świdniczan pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Wszystko po
to, by zachęcić dzieci do czytania książek.

◾ 18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów.
◾ 19 maja 2007 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej.
◾ 20 maja 1498 roku Vasco da Gama
dopłynął do Indii.
◾ 21 maja 1932 roku Amelia Earhart
jako pierwsza kobieta przeleciała samotnie Atlantyk na trasie Nowa Fundlandia-Irlandia.
◾ 22 maja 1842 roku pociąg „Silesia”
zainaugurował linię Kolei Górnośląskiej na odcinku Wrocław-Oława
(najstarszej na terytorium dzisiejszej
Polski).
◾ 23 maja obchodzimy Dzień Wymiaru
Sprawiedliwości.
◾24 maja 1609 roku król Zygmunt III
Waza opuścił wraz z rodziną i dworem Wawel, przenosząc się na stałe
do Warszawy.

Klasycznie czy nowocześnie?

Kto z nas nie zna wierszyka:
„Ślimak, ślimak wystaw rogi...”
Najpierw dzieci zapoznały się z biblioteczną owieczką. Później, po przeczytaniu książki, dowiedziały się, jak
niezdrowe może być objadanie się i nadmierne solenie… Wtedy przystąpiły do
przygotowania zdrowych “posiłków”. Był
to koktajl warzywny i sałatka owocowa,
zmiksowane oczywiście za pomocą niezastąpionej blendero-chusty.
Następnie zamienili się w Janka Dratewkę, bo przecież w bibliotece może się
zdarzyć wszystko, i tak przygotowano
BARANA-PUŁAPKĘ.

foto: MBP Świdnica

Potrzebujemy:
◾ Dużą kartkę na planszę (wielkość zależy
od wyobraźni)
◾ Marker do rozrysowania planszy
◾ Kostkę do gry
◾ Pasek tektury falistej, którą zwijamy
na brzuszek nasze-

MULTIMEDIA - TOP 10
◾ 1. Cicha noc (2017)

◾ 6. Wojna płci (2017)

◾ 2. Listy do M3 (2017)

◾ 7. Ptaki śpiewają Kigali (2017)

◾ 3. Twój Vincent (2017)

◾ 8. Wszyscy moi mężczyźni (2017)

◾ 4. Skazany (2017)

◾ 9. Gdzie mieszkają dzikie stwory (2017)

◾ 5. Liga sprawiedliwości

◾ 10. Old Fashioned (2014)

gatunek:Dramat,Komedia
reżyser:Piotr Domalewski
gatunek:Komedia romantyczna
reżyser:Tomasz Konecki
gatunek:Animacja,Dramat,Kryminał
reżyser:Dorota Kobiela,Hugh Welchman

foto: M. Durak

Na specjalnie wyeksponowanej
w bibliotece mapie zaznacz miejsce
pochodzenia swojej rodziny. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do udziału w projekcie „ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA“,
który ma na celu przedstawienie
historycznych korzeni obecnych
mieszkańców Świdnicy.
Mapa wystawiona będzie w bibliotece w okresie od maja do listopada. W tym czasie chętny może
przyjść i za pomocą kolorowego
znacznika zaznaczyć miejsce pochodzenia swojej rodziny.
Znaczniki są do odebrania w wypożyczalni głównej dla dorosłych.
Akcja organizowana jest z okazji
obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.

Zapraszamy do gry!

foto: MBP Świdnica

Pokaż, skąd pochodzi twoja rodzina

◾ Kawałki białego i czarnego papieru do zrobienia
oczek ślimaka

Jak możemy się
pobawić?
Stwórzmy
własną grę planszową.

Przepis na BARANA-PUŁAPKĘ:
◾ Czuprynka owieczki wycięta z białej
kartki papieru
◾ Głowa owieczki wycięta z czarnej kartki papieru
◾ Ruchome oczka
◾ Drewniane klamerki
◾ Klej Magic
◾ Woreczki foliowe i…
◾ Popcorn!
Składając wszystko w całość, powstały baranki z całkiem smaczną zawartością. A ponieważ zabrano się do
niej z umiarem… nikt nie pękł jak tytułowy
smok spod Wawelu z objedzenia.

go ślimaka, który będzie
pionkiem
◾ Kawałki kolorowego papieru (ilość kolorów zależy
od ilości pionków)

foto: MBP Świdnica

23 kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej
okazji na całym świecie podejmowane
są różne inicjatywy, które służą promocji: czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy przyłączyła się do organizowanego przez Dolnośląską Bibliotekę
Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we
Wrocławiu i wspólnie z innymi dolnośląskimi bibliotekami próbuje stworzyć
wyjątkowy zestaw książek. Ta kolekcja
została nazwana „Nasza szafa… z książkami”.
Do tej niezwykłej kolekcji wybrano
książkę pod tytułem: „O smoku spod
Wawelu” Wojciecha Widłaka, na której
podstawie powstały całkiem smaczne warsztaty. Jeśli myślicie, że znacie
legendę o smoku wawelskim, to się
mylicie… Ale tak to jest z tymi legendami – przekazując je z ust do ust, każdy
dodaje coś od siebie…. i to w nich jest
tak bardzo niesamowite i zachwycające. To, że smok w Krakowie był – każdy
wie, ale skąd się tam wziął? Tego dowiedzieli się dzisiaj mali świdniczanie
podczas warsztatów zorganizowanych
przez pracowników MBP Świdnica.

Dziś polecamy ślimakowe historie:
Oczami maluszka:
pierwsza
książeczka
twojego dziecka: ślimak,
Ślimak – Wandy
Chotomskiej, którego
odnajdziemy w „Poczytaj mi mamo ks. V”

gatunek:Dramat,Thriller
reżyser:Ric Roman Waugh
gatunek:Akcja,Sci-Fi
reżyser:Zack Snyder

gatunek: Biograﬁczny,Komedia,Sportowy
reżyser:Jonathan Dayton, Valerie Faris
gatunek:Dramat społeczny
reżyser:Krzysztof Krauze

gatunek:Komedia romantyczna
reżyser:Hallie Meyers-Shyer

gatunek:Familijny,Fantasy,Przygodowy
reżyser:Spike Jonze
gatunek:Meldoramat
reżyser:Rik Swartzwelder
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sport

Początek imprezy w sobotę 12 maja
o godzinie 10.00 w Galerii Świdnickiej, a
ﬁnisz 24 godziny później. Po zakończeniu Aktywni 24 w niedzielę przenosimy
się na Piknik Rowerowy połączony z
rowerowym przejazdem przez miasto.
Wyruszamy spod świdnickiego zalewu,
a meta i piknik odbędzie się już na obiektach OSiR przy ul. Śląskiej. W tym przypadku nie ma mowy o biciu żadnych
rekordów, a wyłącznie o rekreacyjnym
spędzeniu niedzieli na sportowo w gronie mieszkańców Świdnicy.
Dla biegaczy w maju mamy nie tylko bicie rekordów, ale także trzy ciekawe
biegi – w sobotę 12 maja startuje V Cross
Mokrzeszów, czyli piękna, aczkolwiek
niełatwa trasa 10 km dla wszystkich, którzy chcą się sprawdzić w innym terenie,
niż miejski. Jest to drugi bieg odbywający się w ramach Świdnickiego Turnieju
Biegowego. Tydzień później, 19 maja,
czeka nas z kolei bieganie na krótszej
trasie na dwóch pętlach naokoło zalewu.
Mowa oczywiście o trzecim świdnickim
Biegu Kobiet. Oba biegi startują punktualnie w południe. A dzień po Biegu Kobiet, także nad zalewem, w niedzielę 20
maja, odbędzie się Bieg Papieski połączony z piknikiem rodzinnym. Jak widać,
jest wiele okazji, aby aktywnie spędzać
każdy weekend w Świdnicy.
Ale w maju dzieje się nie tylko w
Świdnicy. W sobotę 12 maja 2018, Pieszyce będą centrum polskiego kolarstwa
amatorskiego i zawodowego. W centralnej części miasta zlokalizowany będzie
start i meta II edycji Korony Gór Sowich
i Małych Grodów Piastowskich (wyścigi dla dzieci) oraz start i lotna premia
CCC TOUR Grody Piastowskie. Tydzień
później, 18 i 19 maja, Góry Sowie będą
także areną zmagań w Wyczynowych
Mistrzostwa Oﬀ-Road 4x4 oraz SMOR
Quad: start w piątek wieczorem na parkingu przy torze w Dzikowcu. Z kolei 19
maja rusza 52 kultowy Rajd Dolnośląski
w Polanicy Zdrój, czyli dwa dni niesamowitych emocji. Na więcej szczegółów
tego wyjątkowego wydarzenia musimy
jednak jeszcze trochę poczekać.
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Za nami X edycja Biegu Goplany, pierwszej imprezy w ramach cyklu Świdnickiego Turnieju Biegowego. W tegorocznym biegu wzięło udział 207 miłośników biegania. Zawodnicy
mieli do pokonania wymagającą trasę, składającą się z dwóch pętli o łącznej długości 5,7
kilometra wzdłuż zalewu Witoszówka. Na mecie każdy z uczestników biegu mógł liczyć na
kubek gorącej czekolady oraz słodkie przekąski. Najlepsi biegacze otrzymali medale oraz
nagrody rzeczowe. Organizatorem cyklu jest Hermes Świdnica – Świdnicki Klub Biegacza.

foto: D. Gębala

Maj to miesiąc, w którym Świdnica
bije rekordy, i to aż dwa! Pierwszy z
nich to próba pobicia własnego rekordu na największy dystans pokonany
na rowerze stacjonarnym w ciągu 24
godzin. W zeszłym roku rowerzyści wysoko postawili poprzeczkę, wykręcając
aż 1.381,5 km, więc będzie to nie lada
wyzwanie. Drugi rekord to pokonanie
największego dystansu na bieżni elektrycznej w ciągu 24 godzin. W poprzedniej edycji imprezy Aktywni 24 biegaczom, choć wyłącznie treningowo,
udało się wybiegać aż 277,8 km, tymczasem, aby otrzymać tytuł rekordzistów, wystarczy pobiec więcej niż 250
km. Ten rekord wydaje się więc być w
zasięgu ręki. Dodatkowo, po raz pierwszy, przy okazji dwóch bicia rekordów
odbędzie się także 24godzinna jazda
testowa na ergometrze wioślarskim.
Warto dodać, że ustanowienie nowych
rekordów Polski nie jest jedynym celem jaki postawili sobie organizatorzy.
Każdy przebyty przez uczestników kilometr będzie przemnożony przez 1 zł
i uzbierana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na zakup roweru dla
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy.

Najszybciej z trasą poradził sobie
Bartłomiej Wojsław (GLKS Marcinowice) z czasem 00:20:08. Wśród pań bezapelacyjne zwycięstwo odniosła Anna
Ficner (MKS Siechnice), która linię mety
przekroczyła, wykręcając 00:21:17, co w
klasyﬁkacji OPEN dało jej bardzo wysokie ósme miejsce.
Wyniki X Biegu Goplany (top 20):
1. Bartłomiej Wojsław – 00:20:08
2. Vitezslav Solc – 00:20:19
3. Jacek Strzecha – 00:20:23
4. Łukasz Orłowski – 00:20:28
5. Mateusz Nowicki – 00:20:30
6. Marcin Krupa – 00:20:31
7. Piotr Kociołowicz – 00:20:57
8. Anna Ficner – 00:21:17
9. Daniel Święcicki – 00:21:20
10. Andrzej Peliński – 00:21:23
11. Marek Patalon – 00:21:24
12. Marcin Bernat – 00:21:35
13. Paweł Szczerba – 00:21:40
14. Konrad Nowak – 00:21:46
15. Mateusz Zalewski – 00:22:15
16. Andrzej Machoń – 00:22:26
17. Grzegorz Kilinger – 00:22:27
18. Łukasz Brańka – 00:22:33
19. Marek Zbyryt – 00:22:36
20. Sonia Rozumkiewicz – 00:22:39
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Aktywny
Przegląd

Jubileuszowy
Bieg Goplany

Kalendarz Świdnickiego Turnieju Biegowego:
12 maja – V Cross Mokrzeszowski
24 czerwca – II Charytatywny Bieg Budzika
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Wszyscy zagrali dla Witka!

Mecz z udziałem koszykarskich ikon na czele z Maciejem Zielińskim
czy Michałem Ignerskim, wizyta ekstraklasowej drużyny z Gliwic, osobisty zakład z prezydentem, atrakcje dla kibiców i najmłodszych fanów
koszykówki. Wszystko to dla Witka – małego fana koszykówki, który
potrzebuje wsparcia przy kosztownej rehabilitacji. Impreza okazała się
wielkim sukcesem! Wszyscy bawili się znakomicie, a co najważniejsze
podczas popołudnia z koszykówką udało się zebrać aż 13 tys. 140,53 zł!
dzielnie funkcjonować, potrzebuje ciągłej i bardzo
kosztownej rehabilitacji.
Wyniki rozegranych spotkań
pokazowych:
◾ Kibice - Sponsorzy i Legendy Koszykówki 53:52
◾ Franc Gardiner Polonia Świdnica – GTK Gliwice
89:100

foto: D. Gębala

25 kwietnia hala sportowa na Zawiszowie stała się areną koszykarskiej ﬁesty, podczas której
zbierano pieniądze na wsparcie rehabilitacji kibica
– małego Witka! Ten miłośnik koszykówki przyszedł na świat 1 grudnia 2016 roku. Zrobił swoim
rodzicom nie lada niespodziankę i urodził się dużo
za wcześnie, bo w 28. tygodniu ciąży. Dzięki wspaniałym lekarzom wygrał walkę o życie, żeby jednak mimo swojej wady genetycznej mógł samo-

Daniel Gębala

Akrobaci zawładnęli Świdnicą

foto: D. Gębala

Ekwilibrystyczne układy gimnastyczne, ewolucje w powietrzu oraz
sportowe emocje w rytmie muzyki.
Za nami 22. Międzynarodowy Turniej
w Akrobatyce Sportowej im. Henryka
Chmielewskiego. W zawodach, które w
dniach 28-29 kwietnia odbyły się w hali
sportowej na Zawiszowie, wzięło udział
blisko 300 sportowców z Polski, Rosji,

foto: D. Gębala

Czech i Ukrainy. Z dobrej strony
zaprezentowali się gospodarze
zawodów. Akrobaci MKS Polonii
Świdnica ukończyli tegoroczny
Turniej Wiosny z dwoma medalami.
Wyniki zawodników
MKS Polonii Świdnica:
◾ II miejsce dwójka męska w kategorii 13-19 lat: Miłosz Kołodziej, Jan
Socha (trener Piotr Pas)

◾ II miejsce trójka dziewcząt w kategorii 13-19 lat: Roksana Niedziałkowska,
Karolina Kozieł, Amelia Cieślak (trener
Anna Kozieł)
◾ V miejsce para mieszana w kategorii
11-16 lat: Zuzanna Idziak, Szymon Wolano (trener Piotr Pas)
◾ V miejsce trójka dziewcząt w klasie
youth: Marika Pietras, Aleksandra Wolano, Amelia Trelewska (trener Piotr
Pas)

◾ VIII miejsce trójka dziewcząt w klasie
youth: Nikola Mojsa, Oliwia Pyka, Aleksandra Kowalska (trener Piotr Pas)
◾ IX miejsce dwójka dziewcząt w klasie
youth: Nikola Legiejew, Zuzanna Cieślak (trener Anna Kozieł)
◾ XII miejsce trójka dziewcząt w klasie
youth: Hanna Czoch, Amelia Opalska,
Nicole Bober (trener Anna Kozieł)
Daniel Gębala
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Piłkarze Polonii-Stali Świdnica
przeżywają ciężkie chwile. Podopieczni Tomasza Oleksego w rundzie wiosennej na możliwych 27
punktów zdobyli zaledwie sześć.
W sobotę 5 maja świdniczanie ulegli na wyjeździe Orłowi Ząbkowice
Śląskie 2:1. Biało-zieloni regularnie
obsuwają się w ligowej tabeli. Po 24.
kolejkach Poloniści okupują dalekie
12. miejsce w IV lidzie dolnośląskiej
grupy wschodniej.
Orzeł Ząbkowice Śląskie – Polonia-Stal
Świdnica 2:1 (0:1)
bramki: 0:1 – 9’ Filipczak, 1:1 – 50’ Maciejewski (k), 2:1 – 71’ Maciejewski
Polonia-Stal: B. Kot, Kozachenko, Sowa,
Białas, Łuszkiewicz, Filipczak, Szuba, Traczykowski, Jagieła, Szczygieł, Myrta, Matwiejko
Pozostałe wyniki 24. kolejki:
◾ Unia Bardo – Sokół Marcinkowice 0:3
◾ Sokół Wielka Lipa – Piast Żerniki 3:1
◾ Polonia Trzebnica – Karolina Jaworzyna
Śląska 5:1
◾ Nysa Kłodzko – Wiwa Goszcz 2:3
◾ Foto-Higiena Gać – Śląsk Wrocław II 0:1
◾ Górnik Wałbrzych – Bielawianka Bielawa
0:1
◾ Pogoń Oleśnica – MKP Wołów 2:1
Zagrają w 25. serii gier:
◾ Polonia-Stal Świdnica – Sokół Wielka
Lipa (12 maja, godz. 17.00)
◾ MKP Wołów – Unia Bardo
◾ Bielawianka Bielawa – Foto-Higiena Gać
◾ Śląsk II Wrocław – Nysa Kłodzko
◾ Wiwa Goszcz – Polonia Trzebnica
◾ Karolina Jaworzyna Śląska – Orzeł Ząbkowice Śląskie
◾ Piast Żerniki – Sokół Marcinkowice
Daniel Gębala

Gwiezdny czas Julity Rafałko
Tytuł MVP najlepszej atakującej rozgrywek juniorskich, kapitan drużyny SMS Gortata,
udział w seniorskim turnieju ﬁnałowym Pucharu Polski i przede wszystkim srebrny medal
Mistrzostw Polski seniorek w barwach ŁKS Commercecon Łódź. 19-letnia świdniczanka Julita Rafałko weszła na siatkarskie salony z wielkim przytupem. Jeszcze dwa lata temu w
barwach Polonii Świdnica rywalizowała wśród kadetek, dziś mierzy z topowymi siatkarkami
naszego kraju, a jej nazwisko skandowane jest w łódzkiej Atlas Arenie.
W sezonie 2017/2018 Julita Rafałko z powodzeniem
występowała zarówno w drużynie juniorskiej oraz seniorskiej łódzkiego klubu. Młoda
świdniczanka na zakończenie
rozgrywek juniorskich (ﬁnały województwa łódzkiego)
otrzymała wyróżnienie dla najlepszej atakującej. W licealiadzie, jako kapitan, poprowadziła swoją szkołę SMS Gortata
do triumfu w województwie.
Teraz wraz z zespołem weźmie
udział w ogólnopolskim turnieju ﬁnałowym, który w dniach
8-9 czerwca odbędzie się w
Wieliczce.
Dzięki udanym występom w
kategoriach juniorskich 19-latka
dostaje coraz więcej szans w
zespole seniorek, które w tym
sezonie były rewelacją rozgrywek. ŁKS Commercecon Łódź
wystąpił w turnieju ﬁnałowym
Pucharu Polski, który w dniach
10-11 marca odbył się w Nysie.
Łódzkie Wiewóry wywalczyły
srebro, przegrywając dopiero w
ﬁnale z inną łódzką drużyną Grot
Budowlani.

foto: własne

Fatalna passa
trwa

Ogromnym sukcesem łódzkiej ekipy była tegoroczna kampania ligowa. ŁKS spisywał się
kapitalnie i dotarł do wielkiego
ﬁnału rozgrywek. ŁKS w półﬁnale odprawił z kwitkiem Developers SkyRes Rzeszów. Mecz,
który odbył się 23 kwietnia, na
zawsze zapadnie w pamięci Julity. W jednym dniu pomogła starszym koleżankom awansować
do wielkiego ﬁnału, a przy okazji
świętowała swoje 19-urodziny.
Jak przyznaje sama zawodniczka, był to jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu. W decydującej batalii ŁKS nie zdołał pokonać naszpikowanej gwiazdami
ekipy Chemika Police, zdobywając tym samym tytuł Wicemistrza Polski. To pierwszy medal
Mistrzostw Polski dla Łódzkiego
Klubu Sportowego od 1989 roku!
Teraz przed Julitą kolejny
ważny życiowy test, tym razem
maturalny. Trzymamy kciuki, by i
tym razem młoda siatkarka poradziła sobie z egzaminem dojrzałości tak samo dobrze jak na
siatkarskim parkiecie.
Daniel Gębala

Sportowcy odebrali nagrody
Na co dzień w pocie czoła rywalizują z sukcesami na sportowych arenach, reprezentując nasze miasto.
Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz
działacze otrzymali nagrody prezydenta miasta Świdnicy za wyniki
sportowe i osiągnięcia w działalności
sportowej za 2017 rok. Uroczyste wręczenie odbyło się podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

foto: D. Gębala

Pośród wyróżnionych sportowców
i działaczy spory aplauz zebrał 81-kolarz Czesław Wierzejski. Sportowiec
mimo zaawansowanego wieku wciąż
aktywnie zwiedza Polskę jednośladem. Co roku przemierza ponad 30
tysięcy kilometrów. Łącznie nagrody
odebrały trzy drużyny, siedmiu trenerów, trzech działaczy oraz czternastu
sportowców.
Daniel Gębala

Nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki
sportowe
◾ w wysokości po 600 zł: Paweł Kondzior – MULKS
Olimpia Świdnica, Agnieszka Piechurska – Judo
Świdnica, Kamil Guźliński – Boks Polonia Świdnica,
Dominika Sokołowska –KS Neptun Świdnica, Tomasz Kowalski – Klub Sportowy Sułek Sport, Kacper Szewczyk –Taekwondo Gryf Świdnica, Paulina
Jewiarz – siatkówka, MKS Polonia Świdnica
◾ w wysokości po 500 zł: Amelia Cieślak – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Roksana Niedziałkowska – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica,
Karolina Kozieł – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Szymon Pas – Akrobatyka – MKS Polonia
Świdnica, Jan Socha – Akrobatyka – MKS Polonia
Świdnica, Miłosz Kołodziej – Akrobatyka – MKS

18

Świdnica

| 11-24.05.2018 r.

Polonia Świdnica, Szymon Wolano – Akrobatyka –
MKS Polonia Świdnica.
Nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:
◾ w wysokości 4000 zł ŚKPR Świdnica – drużyna
w składzie: Borowski Sebastian, Chmiel Adam, Etel
Olgierd, Ingram Aleksander, Jabłoński Wojciech,
Kopyciak Rafał, Kozak Karol, Kulon Rafał, Lepka
Jan, Matlęga Jakub, Paleń Maksymilian, Pierzak
Jakub, Pęczar Dawid, Starosta Paweł, Starowicz
Damian, Wieczorek Karol, Wiszniowski Rafał, Zaremba Jakub
◾ w wysokości 1000 zł MKS Polonia Stal Świdnica
– drużyna w składzie: Chromański Mateusz, Cieślak
Marcel, Cybruch Oskar, Dadas Filip, Duda Mateusz,

Holband Jakub, Homa Karol, Korab Eryk, Kostek
Oskar, Lipiński Hubert, Malinowski Igor, Paliński Patryk, Saﬁan Jakub, Sauter Alan, Sprawka Aleksander, Stańczak Maciej, Taratuta Patryk, Widła Piotr,
Pawlik Hubert, Sośnicki Jakub, Zawiła Igor.
◾ w wysokości 600 zł UKS GRYF Świdnica – drużyna w składzie: Charuży Hubert, Haręza Michał,
Kazimierski Kuba, Kosmala Jakob, Kołakowski
Franciszek, Krakowiak Nikodem, Łuczak Filip, Patyk Sebastian, Patyk Damian, Pieńkowski Szymon,
Podleśny Patryk, Zienkiewicz Jakub.
Nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia
zawodników:
◾ w wysokości 1500 zł: Krzysztof Terebun – Piłka
ręczna – ŚKPR Świdnica,

◾ w wysokości po 750 zł: Anna Kozieł – Akrobatyka – MKS Polonia Świdnica, Piotr Pas – Akrobatyka
– MKS Polonia Świdnica, Wiesław Iwanio – Piłka
ręczna – ŚKPR Świdnica, Mariusz Kuc – Boks
Polonia Świdnica, Piotr Godula – Siatkówka – UKS
Świdnica, Mariusz Krupczak – Piłka nożna – MKS
Polonia Stal Świdnica.
Nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej:
◾ w wysokości po 1000 zł: Stanisław Kogut – Lekkoatletyka – KB Hermes Świdnica, Tadeusz Niedzielski – Kolarstwo/turystyka rowerowa – Referat
Sportu PTTK „Koło Ślęży”, Ryszard Halicki – Modelarstwo – Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej.
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Codzienne
autokarowe wyjazdy
nad morze

reklama

reklama

od 27.04 d0 30.09
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