Kręcą kilometry dla małych świdniczan
Świdniczanie nie
zwalniają tempa i
skutecznie walczą o
kolejne rowery. Do
tej pory przejechano
już 112 257 km, dzięki
czemu kolejne
dziecko otrzyma
swoje wymarzone
„dwa kółka”.

Klub seniora na Zawiszowie otwarty
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W czwartej dzielnicy
miasta otwarto
klub seniora. Po
Centrum, Osiedlu
Młodych i Zarzeczu
najstarsi mieszkańcy
Zawiszowa mają swoje
miejsce spotkań.
Placówka działa przy
ul. Łokietka 13.
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W latach 2015-2018 wsparto 87 projektów
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Miliony na zabytki
w Świdnicy

str. 10-11
Prawie 7,5 miliona złotych przeznaczono z budżetu miasta Świdnicy w ciągu czterech lat na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków.
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Zalogowani w grze

zastępca prezydent Świdnicy, Szymon
Chojnowski.
Przy zadaniach takich jak np. wymyślenie hasła promującego oszczędzanie,
czy wiersz w którym znaleźć się miały
słowa klucze związane z ekonomią,
wykazać się mogli również uczniowie o
humanistycznych zdolnościach.
- Dzięki zaangażowaniu ﬁrmy RST
Software Masters, a także przedstawicieli Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz
ekspertów z Banku Zachodniego WBK,
gra miejska okazała się doskonałą formą na interaktywne sprawdzenie wiedzy
uczniów, z dala od szkolnych murów –
dodaje zastępca prezydent, Szymon
Chojnowski.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały
medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Pierwsze miejsce zajęła drużyna numer 4: Izabela Budis, Marcin Dziadura, Szymon Szymkowiak, Zuzanna
Jóźków, Tomasz Nowak. Drugie miejsce
zdobyli uczniowie z drużyny numer 12:
Monika Scheer, Angelika Śliwa, Katarzyna Zalizowska, Sara Cichawa, Jakub
Rutecki. Trzecie miejsce zajęli: Aleksandra Drzęźla, Konrad Balicki, Marek
Lurka, Wiktor Dębek, Seweryn Frajkur,
Bartosz Sierzputowski, Michał Kościów.
Gala Finałowa podsumowująca II
edycję programu “Zostańcie z nami –
miasto i powiat Świdnica” odbędzie się
18 czerwca.

Trzy rodzaje zadań, specjalna aplikacja i grupa gotowych do pomocy ekspertów z Banku Zachodniego WBK –
uczestnicy programu “Zostańcie z nami – miasto i powiat
Świdnica” wzięli udział w grze miejskiej, która jest jednym z
ostatnich etapów rywalizacji w tej edycji.
pas, czyli autorski program stworzony
przez informatyków z ﬁrmy RST Software Masters.
- Ważną częścią gry była integracja
uczniów ze świdnickich szkół - uczestnicy
do grup dobierani byli losowo. Aby rozwiązać zadania konieczne było skupienie, wymiana myśli i wspólne pomysły
na odnalezienie odpowiedzi – mówi

Foto W. Bąkiewicz

Przez dwie i pół godziny 85
uczniów podzielonych na 15 drużyn
mogło sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas warsztatów ekonomicznych
prowadzonych przez pracowników
Banku Zachodniego WBK. Zadaniem
każdej drużyny było rozwiązanie zadań
i wprowadzenie poszczególnych kodów poprzez mobilną aplikację Kom-

Zapraszamy na nasz cykl z historią Świdnicy
w tle. Zabieramy Państwa w podróż w czasie
po naszym mieście. Dzisiaj zatrzymujemy się
przy ulicy Długiej (do 1945 roku Langstrasse).
To właśnie na tej ulicy
usytuowana jest późnorenesansowa kamienica „Pod Bykami” pod adresem Długa 45.
Stoi w miejscu zbiegu dwóch
głównych ulic starego miasta, Długiej i Kazimierza
Pułaskiego, prowadzących

z Rynku na plac Wolności.
Co ciekawe od 1882 r. aż do
chwili obecnej w budynku
znajduje się apteka.
Zdjęcia archiwalne są
udostępniane dzięki portalowi
www.mojemiasto.swidnica.pl
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„Rower pomaga”

Zwiedzaj Świdnicę
z aplikacją

Świdnica już po raz trzeci
jest partnerem akcji „Rower
Pomaga”,
organizowanej
przez Fundację Ekologiczną „Arka” z Bielska – Białej.
Miasto dwa lata z rzędu zajęło drugie miejsce spośród
podmiotów zgłoszonych do
akcji. W 2016 roku rowerzyści wspólnie przejechali 105
000 km, a dzieci z ubogich
rodzin otrzymały 5 rowerów. Natomiast w 2017 roku,
pomimo zwiększenia limitu kilometrów do 30 000
- wspólnie przejechaliśmy
ponad 220 000 km i otrzymaliśmy 7 jednośladów.

przeczkę. Dziecko z domu dziecka lub
świetlicy środowiskowej otrzyma wymarzony rower dopiero po przejechaniu
przez rowerzystów wspólnie 100 000 kilometrów.
- Zachęcamy więc serdecznie do wypraw rowerowych i rejestrowania przejechanych kilometrów. Przypomnijmy, że
można je wpisywać na stronie interneto-

wej www.rowerpomaga.pl, wybierając cel
„Jeżdżę dla dzieci ze Świdnicy” lub poprzez
aplikację Endomondo pod linkiem: www.
endomondo.com/challenges/36334159
- informuje Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Akcja zbierania kilometrów potrwa w
Świdnicy do końca września.
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Świdniczanie nie zwalniają tempa
i skutecznie walczą o kolejne rowery.
Do tej pory przejechano już 112 257 km,
dzięki czemu kolejne dziecko otrzyma
swoje wymarzone „dwa kółka”. W tym
roku organizator ponownie podniósł po-

Foto UM Świdnica

- pierwszy jednoślad dla świdniczanina

W nadchodzącym sezonie turyści
odwiedzający Świdnicę będą mogli
skorzystać z dwóch nowych aplikacji
ułatwiających poznawanie naszego
miasta. Pierwsza, zatytułowana „Z lotu
kawki“ umożliwia zwiedzanie z fabułą.
- Aby rozpocząć z nią zwiedzanie - do
czego też zachęcam serdecznie świdniczan, należy pobrać na telefon aplikacje
GeoFun, a następnie zeskanować znajdujący się przy Informacji Turystycznej w
Rynku QRCode i od tego momentu legendarna świdnicka kawka poprowadzi nas
wg swojej zabawnej fabuły 1,5 godzinną
trasą – podkreśla Szymon Chojnowski,
zastępca prezydenta miasta.
Aplikacja powstała dzięki realizacji
przez miasto polsko-czeskiego projektu
„I małe jest piękne”, doﬁnansowanego
z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis i środków krajowych.
Przejście trasą „Z lotu Kawki” będzie jednym z tematów spacerów turystyczno-historycznych po Świdnicy, które Referat Turystyki UM rozpoczął już 12 maja.
Drugą aplikacją, z którą można
zwiedzać Świdnicę już od marca, to
Footsteps - w jej ramach zostały stworzone 4 trasy tematyczne – Rodzinny
wypad do Świdnicy, Przez Świdnicę na
rowerze, Barokowa Świdnica, Zabytki
Książęcej Świdnicy. Trasy dedykowane są turystom kulturowym, lubiącym
zwiedzać aktywnie – rowerzystom oraz
coraz liczniej poznającym Świdnicę w
myśl zasady - do serca przez żołądek smakoszom. Aplikację tę można również
bezpłatnie pobrać na smartfon.
Przypominamy, że w Informacji Turystycznej, która znajduje się w centrum
miasta, można cały czas wypożyczać
audioguidy, które oprowadzą nas po
tzw. Książęcej Trasie Świdnicy.

25.05-7.06.2018 r. |

Świdnica

3

aktualności

Świdniccy uczniowie
najlepsi na Dolnym Śląsku!

foto: UM Świdnica

Od września 2017 w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” trzy
świdnickie szkoły (SP1, SP4 oraz SP8) przystąpiły pilotażowo do projektu „LIGA NIEZWYKŁYCH UMYSŁÓW”. Celem LNU jest propagowanie nauki programowania jako fundamentalnego języka przyszłości i dzisiejszych czasów… Natomiast efekty pracy, zaangażowanie
świdnickiej młodzieży przerosły najśmielsze oczekiwania.

Od lewej: Kacper Zakrocki, Jakub Kucza, Robert Kaźmierczak, Adrian Bętkowski, Wojciech Bętkowski, Adam Rycak, Rafał Wiszniowski i opiekun
grupy - Krzysztof Marszałek

foto: UM Świdnica

wą licencję dla dziesięciolatka – Wojtka
Bętkowskiego, który, dołączając 14 lutego, zebrał 2 076 500 neuronów. Wojtek
specjalizuje się w zadaniach z języka bazodanowego - SQL-a. Bazy danych poznaje szybciej niż niejeden z pozostałych
członków grupy.
Należy również wspomnieć o tym,
że Adrianowi Bętkowskiemu z tejże
szkoły udało się przekroczyć 3 540 000
neuronów. Jest to bardzo dobry wy-

foto: UM Świdnica

foto: UM Świdnica

Od 25 stycznia nieprzerwanie do
dziś drużyna ze Szkoły Podstawowej nr
1 jest liderem w kategorii punktów przyznanych średnio na aktywnego ucznia.
To ogromny sukces, ponieważ za świdnickimi uczniami plasują się uczniowie
z liceów ogólnokształcących i techników z całego Dolnego Śląska. Aktualnie
w skład zespołu wchodzi jedenaścioro
uczniów SP1. W ramach specjalnego
wyróżnienia szkole przyznano dodatko-

Rafał Wiszniowski
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nik i w klasyﬁkacji ogólnej jest najwyżej sklasyﬁkowanym uczniem szkoły
podstawowej. Na koniec marca Szkoła
Podstawowa nr 1 zdobyła nagrodę za
największą zdobytą ilość punktów spośród wszystkich szkół biorących udział
w projekcie. Nagrodą była książka
„Czysty kod”- wartościowa pozycja dla
każdego młodego programisty.
- Celem zespołu SP1 jest utrzymanie pozycji lidera w klasyﬁkacji ogólnej
punktacji – średnio na aktywnego ucznia.
Uczniowie chcą udowodnić w ten sposób, że drużyna ze szkoły podstawowej
ma ogromny potencjał i może – jak równy z równym – rywalizować z uczniami
szkół średnich. Każdy jest dobry w swojej
dziedzinie. Specjalistami od języka C++
w naszej grupie są Adrian Bętkowski,
Robert Kaźmierczak i Rafał Wiszniowski. W grupie mamy również dziewczynę
- Julię Lingo, która dzielnie reprezentuje płeć piękną w trudnej sztuce programowania. Zajmuje się przede wszystkim
SQL. Rozpoczynając naszą przygodę z
Ligą Niezwykłych Umysłów pod koniec
października ubiegłego roku, nie byliśmy
pewni, czy poradzimy sobie z zadaniami
nowego typu. Dla wszystkich była to terra incognita. Teraz znamy naszą wartość.
Wiemy, że przy odrobinie pracowitości
i systematyczności można zrobić bardzo wiele. Mamy również nadzieję, że w
przyszłym roku szkolnym projekt Liga
Niezwykłych Umysłów będzie kontynuowany – mówi Krzysztof Marszałek,
opiekun Ligi w SP1.
Również uczniowie SP4 są zaangażowani w naukę programowania poprzez rozwiązywanie zadań platformy
Ligii Niezwykłych Umysłów. Najlepsi ze
szkoły to: Jakub Wiraszka, Marcin Kardasz, Justyna Stochniel i Monika Scheer, którzy zdobyli ponad milion neuronów.

Od lewej: Kacper Zakrocki, Jakub Kucza, Robert Kaźmierczak, Adrian Bętkowski, Rafał Wiszniowski
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Świdnica kolejny raz wyróżniona

„Perłami samorządu”
W ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” – Świdnica została wyróżniona w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców a prezydent, Beata Moskal-Słaniewska uplasowała się na trzecim miejscu wśród najlepszych włodarzy. Wyniki ogłoszono w ubiegłym tygodniu podczas gali ﬁnałowej w Muzeum Emigracji w Gdyni.

„Perły Samorządu” to bezpłatny ranking doceniający te samorządy, które w
największym stopniu realizują misję publiczną. Ocenie podlegają kwestie takie

jak: sprawność strategiczna i operacyjna, wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania
na rzecz poprawy jakości życia miesz-

kańców. W ramach plebiscytu uhonorowani są również najlepsi włodarze gmin.
W ich ocenie brane są pod uwagę takie
kryteria jak: strategiczna wizja rozwoju

gminy, sposób zarządzania urzędem,
aktywna współpraca ze społecznością
lokalną i największe sukcesy w minionym roku. Organizatorem rankingu jest
Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte Consulting S.A.
- Bardzo cieszy mnie ten wynik. Świdnica po raz kolejny została zauważona i
doceniona. Dziękuję serdecznie wszystkim
moim współpracownikom - to ich kompetencje, wiedza, nowe świetne projekty,
to także nasze wspólne zaangażowanie
i praca dały taki efekt – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy
położenia geograﬁcznego realizują te
same, wyznaczone przez prawo, zadania i
obowiązki względem społeczności lokalnych. Jak podają organizatorzy rankingu,
miano „Perły Samorządu” otrzymują te,
które wyróżniają się w sposób szczególny
poprzez realizację tych zadań na poziomie wyższym, bardziej zaawansowanym
i kompleksowym niż pozostali.
Dobry włodarz, zasługujący na
miano „Perły Samorządu”, musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić
wiele różnych ról istotnych dla rozwoju
gminy. W tegorocznym rankingu oceniano osiągnięcia włodarzy skupione
wokół czterech różnych obszarów jego
aktywności: włodarza jako menedżera,
koordynatora, ambasadora i reprezentanta.
W kategorii miast poniżej 100 tys.
mieszkańców wygrał Nowy Sącz, a tytuł najlepszego włodarza otrzymał jego
gospodarz Ryszard Nowak. W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców
zwyciężył Gdańska i jego prezydent
Paweł Adamowicz. Spośród gmin miejsko-wiejskich uhonorowano Aleksandrów Łódzki i jego burmistrza Jacka Lipińskiego. Laureatem w kategorii gmin
wiejskich została Iława i jej wójt Krzysztof Harmaciński.

Rusza 14. edycja
Świdnickich Gryfów
laureaci nagrody z ubiegłego roku oraz
przedstawiciele organizacji okołobiznesowych.
Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
◾ „Sudecki produkt regionalny”
◾ „Dynamiczny rozwój ﬁrmy”
◾ „Lider mikro przedsiębiorczości”
◾ „Najlepszy debiut gospodarczy”
Rozpoczął się już nabór zgłoszeń,
które będą oceniane przez kapitułę.
Mogą ich dokonać sami przedsiębiorcy
lub organizacje okołobiznesowe. Wypełnione ankiety można przesyłać do
31 sierpnia na adres mailowy: swidnickigryf@um.swidnica.pl lub pocztą na
adres: Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii
Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Ankietę oraz regulamin konkursu można
pobrać ze strony: www.swidnickigryf.pl.
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foto: organizatorzy

„Świdnicki Gryf” to najważniejsza
nagroda gospodarcza w naszym mieście. Ma ona na celu wyróżnienie, a także promowanie ﬁrm i przedsiębiorstw
działających w mieście, a w przypadku
„Sudeckiego produktu regionalnego”
promowanie produktów wytwarzanych
w naszym regionie.
- „Świdnicki Gryf” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane ﬁrmom, które
swoimi działaniami dają przykład innym
przedsiębiorcom i pokazują, że w Świdnicy można osiągnąć sukces i to na wielu
płaszczyznach. Przyznając nagrody chcemy wyróżnić tych najlepszych z najlepszych – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.
21 maja w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły Nagrody Gospodarczej
Świdnicki Gryf 2018. W skład kapituły
wchodzą przedstawiciele władz miasta,
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DOKĄD JA JECHAŁEM
Czy ty lub osoba, którą znasz, cierpi na
łagodną postać choroby Alzheimera? W takim
przypadku może zainteresować cię badanie
kliniczne DAYBREAK-ALZ. Poszukujemy
ochotników, którzy pomogą nam ustalić, czy
badany lek spowolni postępowanie zaburzeń
poznawczo-funkcjonalnych.

reklama

Badanie kliniczne leku przeznaczonego do stosowania
w leczeniu łagodnej postaci choroby Alzheimera
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Więcej informacji uzyskasz na stronie
www.daybreak-alzstudy.com lub od
lokalnego zespołu badawczego pod numerem
[WPISZ NAZWĘ OŚRODKA]
[WPISZ ADRES]
[WPISZ NUMER TELEFONU]
www.ClinicalTrials.gov
NCT – NCT02783573
EudraCT – 2015-005625-39
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Rodzinna atmosfera w PCK

W Świdnicy także działa Oddział
Rejonowy PCK, który istnieje od 1945r.
Osobą najdłużej związaną z organizacją
jest pani Teresa Borek - kierownik biura.
Od 1984r. wspiera PCK i realizuje zadania
statutowe organizacji. Babunia, bo tak
nazywają panią Teresę wolontariusze, to
skarbnica wiedzy na temat ruchu czerwonokrzyskiego w naszym mieście. Za
zasługi na rzecz miasta otrzymała tytuł
Zasłużonego dla Miasta Świdnicy.
Obecnie w skład zarządu wchodzą:
Mariola Makarska-Janicka - prezes, Henryk Rataj - wiceprezes, Krystian Werecki sekretarz. Działania Rejonowego Oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża to przede
wszystkim praca na rzecz potrzebujących,
promowanie honorowego dawstwa krwi,
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z
zasad udzielania pierwszej pomocy, a także promowanie zdrowego stylu życia. Najważniejszym priorytetem w działalności
lokalnej organizacji jest jednak działalność
wśród dzieci i młodzieży oraz wolontariat.
Liczne kampanie i programy są kierowane
bezpośrednio do nich.

foto: W. Bąkiewicz

Polski Czerwony Krzyż
to największa i najstarsza
organizacja humanitarna w
Polsce, która jest częścią
Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Corocznie organizowany jest obóz
letni PCK do Zakopanego, czy też wyjazdy weekendowe młodzieży (Grupa
Społecznych Instruktorów Młodzieżowych), gdzie edukuje się z pierwszej
pomocy i spędza aktywnie wolny czas.
Takie działania zachęcają młodych ludzi do wolontariatu, czego przykładem
może być fakt, że grupa PCK to obecnie
kilkadziesiąt osób czynnie zaangażowa-

nych w działalność statutową organizacji. Oddział Rejonowy PCK otrzymał od
prezydenta miasta tytuł Miejsce Przyjazne Wolontariuszom. Od lat organizacja
prowadzi także zbiórki publiczne w ramach akcji ,,Godne Dzieciństwo’’, gdzie
wolontariuszy można spotkać chociażby
w sklepach Tesco, czy na świdnickich
cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych. Środki pieniężne w całości prze-

kazywane są później na zakup paczek
mikołajkowych dla najuboższych dzieci
z terenu naszego miasta. Co więcej, PCK
w zeszłym roku zorganizował spotkanie
opłatkowe, w którym udział wzięli
kombatanci, osoby niepełnosprawne,
samotne, czy też osoby potrzebujące
wsparcia socjalnego. PCK mieści się w
Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Długiej 33.

w bolesnych zmianach układu mięśniowo-szkieletowego.
Wskazania do terapii MBST®:
◾ Choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa oraz krążków międzykręgowych
◾ Osteoporoza
◾ Zaburzenia metabolizmu kości
◾ Urazy sportowe i powypadkowe
◾ Stabilizacja i regeneracja naciągniętych
więzadeł i ścięgien
◾ Przyspieszenie gojenia złamań każdego rodzaju
◾ Regeneracja mikrozłamań
◾ Regeneracja i rekonstrukcja chrząstki stawowej po urazach i operacjach
◾ Rekonwalescencja po operacji endoprotezy
◾ Ból ścięgna Achillesa (po urazie, naciągnięciu, zapaleniu)
◾ Łokieć golfisty i łokieć tenisisty
◾ Kolano skoczka
◾ Zwapnienia okołobarkowe/zespół bolesnego barku
◾ Zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
◾ Zapalenie rozcięgna podeszwowego/
ostroga piętowa
◾ Halluksy
◾ Zapalenie kaletki maziowej
i wiele innych
Terapia MBST® jest prowadzona
wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem
lekarza. Programy terapeutyczne dobierane

są indywidualnie dla konkretnego pacjenta
w trakcie wizyty kwaliﬁkacyjnej.
Jako ośrodek zajmujący się od 28 lat
dermatochirurgią laserową, estetyką medyczną, usuwaniem tatuaży i medycyną
anty-aging Centrum Terapii Laserowej rozszerzyło ofertę o zabiegi medycyny regeneracyjnej, łagodzące dolegliwości bólowe
i przywracające sprawność ruchową. W
styczniu 2017 roku jako pierwszy w Polsce
został uruchomiony ośrodek MBST® w
Centrum Terapii Laserowej we Wrocławiu.

artykuł informacyjny

Można żyć bez bólu
Bóle stawów i kręgosłupa spowodowane postępującą chorobą zwyrodnieniową
lub problemy z postępującą osteoporozą
ograniczają naszą aktywność, uniemożliwiają realizację planów i pasji i podstępnie
odbierają nam radość życia? Czy zdrowy
sen bez tabletek przeciwbólowych może
być już tylko marzeniem? Nie - poznajcie
historię pacjentki Centrum Terapii Laserowej we Wrocławiu.
Pani Dorota od wielu lat cierpiała z powodu bólu kolan. Z czasem dolegliwości
nasilały się i w 2014 roku usłyszała ostateczną diagnozę – chondromolacja rzepki
IV stopnia. Intensywna
aktywność zawodowa
oraz inne obowiązki
nie pozwalały jej na
poddanie się zabiegowi operacyjnemu,
do którego została
zakwaliﬁkowana. Alternatywą była akceptacja życia w ciągłym
bólu. Nie poddawała
się. Szukając ratunku,
próbowała
różnymi
metodami walczyć z
bólem. Korzystała z leków przeciwzapalnych
i
przeciwbólowych,
ostrzykiwań i zabiegów rehabilitacyjnych
– niestety bezskutecznie. Nasilające się dolegliwości bólowe znacznie ograniczały jej aktywność ruchową oraz uniemożliwiały odpoczynek w
nocy, a w konsekwencji systematycznie obniżały komfort i radość życia. Zgłosiła się do
Centrum, gdzie została zakwaliﬁkowana do
terapii MBST® - pierwszej na świecie metody, która przy wykorzystaniu jądrowego
rezonansu magnetycznego skutecznie łagodzi ból i przyspiesza regenerację tkanek
w schorzeniach układu ruchu. Pacjentka
została poddana siedmiu jednogodzinnym,
nieinwazyjnym sesjom terapeutycznym

wykonywanym codziennie. Już po pierwszym
zabiegu przespała spokojnie całą noc bez
środków przeciwbólowych. Po zakończeniu
terapii mogła już bez bólu pokonywać schody, zaczęła realizować swoje pasje – jeździ na
rowerze, biega, stopniowo włącza ćwiczenia
na siłowni. Pełna energii i nowych pomysłów
rozpoczęła nowy etap swojego życia – życie
bez bólu kolan.
W tradycyjnych metodach terapeutycznych leczy się przede wszystkim objawy, a
nie przyczynę choroby. Może to prowadzić do
krótkotrwałej redukcji bólu, ale nie zatrzymuje
niestety postępów choroby zwyrodnieniowej.
Terapia MBST® natomiast jest zorientowana
na podstawy medycyny
regeneracyjnej i na przyczynę choroby. Celem,
oprócz redukcji bólu,
jest aktywacja procesów
metabolicznych w organizmie uruchamiających
procesy regeneracji chorej tkanki. Stymulacja rezonansem magnetycznym pobudza własny
potencjał organizmu do
regeneracji.
Od prawie 20 lat w
Niemczech i wielu innych krajach stosowana jest terapia MBST®
wykorzystująca zmienne pole magnetyczne do leczenia schorzeń
układu ruchu. W odróżnieniu od zabiegów
stałym polem magnetycznym, leczenie za
pomocą rezonansu magnetycznego już w
ciągu 5-9 zabiegów może znieść objawy bólowe i rozpocząć proces regeneracji tkanek
zarówno w zmianach zwyrodnieniowych, jak
i pourazowych narządu ruchu. Innowacyjna
terapia MBST® niemieckiej firmy MedTec
Medizintechnik GmbH to pierwsza na świecie terapia, w której wykorzystano jądrowy
rezonans magnetyczny do naturalnego, nieinwazyjnego łagodzenia bólu i regeneracji

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
25.05-7.06.2018 r. |
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W Świdnicy bez próchnicy
Na Dolnym Śląsku, podobnie jak
w całym kraju, próchnica zębów jest
poważnym problemem i może dotyczyć zdecydowanej większości ludzi,
w tym małych dzieci. Badania wykazują, że wśród siedmiolatków ten
odsetek sięga aż 90% (!). Nieleczona
próchnica może się wiązać z poważnymi schorzeniami np. zaburzeniami
mowy, układu pokarmowego, zakażeniami całego organizmu czy chorób
jamy ustnej.
- Dotychczas w naszym mieście nie
prowadzono programów zdrowotnych w
zakresie próchnicy, a biorąc pod uwagę
alarmujące dane statystyczne uznałam,
że czas najwyższy na konkretne i zdecydowane działania. Nie możemy czekać
na zapowiadane od lat programy ministerialne, dlatego niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji i
po akceptacji Rady Miejskiej możemy
wdrażać własny program dla dzieci w
celu przeciwdziałania chorobie próchnicy. Jego działaniami objęte zostaną nie
tylko dzieci, ale także rodzice i nauczy-

foto: D. Gębala

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie kluczowy program zdrowotny
dla dzieci pod nazwą „W Świdnicy bez próchnicy”. Dzięki wielomiesięcznej pracy Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii wyspecjalizowanej
agencji rządowej w dziedzinie zdrowia (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryﬁkacji) projekt, decyzją radnych, od nowego roku szkolnego może wejść w życie we wszystkich
szkołach podstawowych.

ciele – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Świdnicki program obejmie od roku
szkolnego 2018-2019 dzieci z grup ze-

rówkowych wszystkich przedszkoli,
punktów przedszkolnych i klas 0 oraz
1 szkół podstawowych. Łącznie w dwuletnim okresie realizacji będzie to około

reklama
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1000 dzieci. Grupa ta została wybrana
zgodnie z sugestiami lekarzy stomatologów ze względu na kształtowanie
nawyków oraz stan uzębienia. Działania informacyjno-edukacyjne będą
skierowane do dzieci, ich rodziców/
opiekunów prawnych i nauczycieli.
Warunkiem uczestnictwa jest miejsce
zamieszkania na terenie Świdnicy oraz
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.
Wśród działań programu „W Świdnicy
bez próchnicy” planuje się kampanię
promocyjną, edukacyjną, spotkania z
rodzicami, wyposażenie dzieci w akcesoria (kubek, szczoteczka), badania
diagnostyczne i lakowanie. Po zakończeniu programu każdy rodzic dziecka
otrzyma informacje o stanie jamy ustnej dziecka i jako dowód wykonanego
badania - „certyﬁkat uśmiechu”.
- Szczególne podziękowania za zaangażowanie w pracę nad programem „W
Świdnicy bez próchnicy” należą się pracownikom Wydziału Polityki Społecznej,
którzy przez ostatnie miesiące opracowywali ten program zdrowotny: Danucie Nowickiej i Urszuli Lareckiej – mówi nadzorujący te prace zastępca prezydenta,
Szymon Chojnowski. - To już trzeci nasz
sztandarowy projekt w dziedzinie zdrowia – oprócz programów szczepień przeciwko HPV i grypie. Wydział Polityki Społecznej jest bardzo aktywny w dziedzinie
proﬁlaktyki uzależnień wśród młodzieży
oraz w dziedzinie szeroko pojętej polityki
senioralnej. Podejmujemy wiele inicjatyw
skierowanych zwłaszcza do tych grup
społecznych, które szczególnie potrzebują wsparcia.

aktualności

Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint”

Biedronki

Odkrywcy

Żabki
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Miliony n
w Świ

W latach 2015 – 2017 dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego odnowiono
kilkadziesiąt elewacji zabytkowych kamienic w Świdnicy. Wśród nich znalazły
się między innymi budynki przy ul. Długiej 1, Grodzkiej 16-18, Komunardów 4,
Pułaskiego 2 i Rynek 15 i 31.

Prawie 7,5 miliona złotych przeznaczono z budżetu miasta
Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ciągu
ostatnich czterech lat.
W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 tys. 800 zł. Ale już w
kolejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015 roku
udzielono dotacji 19 podmiotom na
kwotę 1 miliona 838 tys. 32 zł. W 2016
roku dla 24 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 milion 405 tys.
850 zł. W ubiegłym roku 1 milion 426
tys. 885 zł przeznaczono na wsparcie
prac remontowych dla 17 obiektów. W
tym roku prawie 2 miliony 400 tys. zł traﬁ
do 19 wnioskodawców.

ul. Grodzka 16-18

Padł rekord wysokość środków osiągnie
prawie 2 miliony 400 tys. zł

ul. Pułaskiego 2

ul. Długa 1

Rynek 15

Przede wszystkim wspólnoty

Wspólnoty mieszkaniowe otrzymały wsparcie w wysokości ponad 4 mln
200 tys. zł. Dzięki doﬁnansowaniu odnowiono elewacje kamienic m. in. przy
ulicy Grodzkiej 3, 8, 10, 12, 16-18, 19-19B-19C i 20, Komunardów 4, Rynek 15, 20
i 31, Łukowej 2, Konopnickiej 4, Pułaskiego 2, 36, Długiej 1, 23, Kościelnej 9,
pl. św. Małgorzaty 22. Przeprowadzono
także remonty dachów w budynkach
przy ul. Długiej 45, Kościelnej 5, Rynek
3, 17, 20, 26, Pułaskiego 17, Jagiellońskiej
15 oraz Kotlarskiej 16b. Dom przy ulicy
Kotlarskiej 20 przeszedł remont pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej
oraz przemurowanie kominów, a w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 1 odnowiono bramę wejściową.
Dzięki pracom remontowym i konserwatorskim udało się przywrócić
blask często niezauważalnym małym detalom architektonicznym na
świdnickich kamienicach. Przykładem
może być odrestaurowana płaskorzeźba znajdująca się na budynku przy
ul. Łukowej 2. Przedstawia ona scenę
walki rycerza z gryfem. Scena nawią-

miliony

- W 2018 roku wydamy rekordową kwotę ponad 2 milionów złotych.
Większość beneﬁcjentów to wspólnoty
mieszkaniowe, którym trudno byłoby bez
wsparcia podołać trudnym i wymagającym remontom, prowadzonych pod nadzorem konserwatora zabytków – mówi
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Dotacje na prace przy zabytkach
udzielane są z budżetu miasta Świdnicy
corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero
od 2015 roku kwoty te są o wiele wyższe
niż w latach ubiegłych, gdyż prezydent
miasta przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysokości około 50% wartości
zadania właścicielom zabytków, którzy
złożyli wnioski.
- Zabytkowe centrum naszego miasta to skarb, o który musimy dbać wspólnie. Dlatego też zdecydowaliśmy się

przeznaczać co roku tak duże środki z
budżetu miasta, aby pomóc wspólnotom
mieszkaniowym, paraﬁom, prywatnym
właścicielom, którzy zarządzają zabytkowymi obiektami, w przeprowadzeniu niezbędnych remontów. Starówka zyskuje
na uroku, ale ważne jest także powstrzymanie dekapitalizacji kamienic – mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.

Rynek 31

Dotacje na ochronę zabytk

3,00

2,50

2,00

1,50

LATA 2006 - 2013 - 4 miliony złotych

1,00

0,64
0,50

0,43

0,70
0,59

0,63

2010
592 120,00

2011
627 000,00

0,38

0,00

2006
429 729,00

ul. Komunardów4
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2007
382 220,00

2008
636 522,00

2009
696 000,00
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na zabytki
idnicy

Miasto sukcesywnie podpsuje umowy na podstawie podjętej uchwały.
W tym roku odnowienia doczekają się między innymi kamienice przy
ul. Franciszkańskiej 1, Grodzkiej 19-19b-19c, Ks. Bolka Świdnickiego 15,
Pułaskiego 24, Rynek 32 i przy pl. Grunwaldzkim 4.

Pokoju to nasz wspólny skarb, o który powinniśmy dbać – mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.

zuje do świdnickiej legendy o bazyliszku grasującym w piwnicy owej kamienicy. Płaskorzeźby, wiatrowskazy,
portale, a także rzeźby zlokalizowane
w zabytkowym centrum Świdnicy,
często są niezauważane przez mieszkańców i turystów. Wystarczy tylko
podnieść głowę, wytężyć wzrok i dostrzec to, co jest niezmiernie ciekawe
i piękne.

Zmiana zasad

W tym roku wpłynęła do urzędu
rekordowa ilość wniosków, bo aż 84.
Zwiększenie ich ilości spowodowane
zostało zmianą przepisów ustawy z 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Do czasu tej
zmiany dotować można było z budżeKościoły to też zabytki
tów samorządów terytorialnych wyKościół rzymskokatolicki na realiłącznie prace lub roboty przy zabytkach
zację kilkunastu inwestycji otrzymał
wpisanych do rejestru zabytków. Nodoﬁnansowanie z budżetu miasta w
wela przepisów z września 2017 roku
wysokości 1 miliona 245 tys. 800 zł.
dopuściła udzielanie dotacji również na
Dzięki przekazanym pieniądzom odprace lub roboty przy zabytkach znajrestaurowane zostały między innymi
dujących się w gminnej ewidencji.
dwa witraże i kamienne okna w Kapli- Niestety, nie
cy Trzech Króli oraz
uda się na pewno
przeprowadzono
zrealizować w tym
konserwację części
Zabytkowe
roku wszystkich złomalowidła w obszażonych
wniosków,
rze III i IV przęsła na
centrum
choć znaczna więkścianie północnej
naszego miasta
szość jest w pełni
nawy głównej w kazasadna.
Jednak
tedrze świdnickiej.
to skarb, o który
będziemy o nich paPonadto
Paraﬁa
musimy dbać
miętać w sytuacji,
R z y m s ko k a t o l i c kiedy będzie możlika pw. św. Wacławspólnie.
wość ogłoszenia kowa i św. Stanisława
lejnych konkursów.
otrzymała także doBeata Moskal-Słaniewska,
Wybierając wnioski
tację na prace konprezydent
Świdnicy
do
zatwierdzenia
serwatorskie przy
przez Radę Miejską
ścianach i sklepiekierowano się przede
niach zakrystii i Dolwszystkim zasadami: remontujemy elenej Kaplicy Mariackiej.
menty zewnętrzne, czyli dachy, elewacje
Kościół
Ewangelicko-Augsburski
przednie lub tylne, ratujemy zabytki bępozyskał od miasta 1 mln 530 tys. zł.
dące w najgorszym stanie, szczególnie
Dzięki dotacji przeprowadzono m.in. rete, gdzie występują znaczne ubytki w
mont muru i renowację nagrobków przyposzyciu dachowym lub elewacja ulemurnych, konserwację epitaﬁów, godeł
gła znacznej degradacji, zwracano także
cechowych, tablicy jubileuszowej z wyuwagę na ekspozycję danego zabytku.
posażenia ruchomego wnętrza Kościoła
Dzięki temu między innymi ulica GrodzPokoju oraz remont budynku plebanii.
ka będzie już niemal całkowicie wyre- Spotykam się z krytycznym zdamontowana – dodaje Barbara Sawicka,
niem, iż wspieramy dotacjami kościoły.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i
Uważam, że jest to jak najbardziej słuszKonserwacji Zabytków.
ne i uzasadnione. Świątynie to także zabytki. Takie perły jak katedra czy Kościół
foto: W. Bąkiewicz

ul. Franciszkańska 1

ul. Księcia Bolka 15

ul. Grodzka 19c

ów i opiekę nad zabytkami
LATA 2014 - 2018 - 7 ,5 miliona złotych
2,39

pl. Grunwaldzki 4

1,84

0,50

1,41

1,43

2016
1 405 850,03

2017
1 426 885,00

0,41

0,10
2012
504 541,69

2013
104 000,00

2014
406 800,00

2015
1 838 032,62

2018
2 392 900,00

Rynek 32

ul. Pułaskiego 24
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Przed nami Dni Świdnicy
Pachnące i smaczne Święto Dzika, a na deser występy
gwiazd. Podczas tegorocznych Dni Świdnicy, które zaplanowano w dniach 8-10 czerwca, wystąpią Ania Rusowicz,
Piasek oraz Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Świdnicki
Ośrodek Kultury prezentuje szczegółowy program wydarzenia.

jących będzie czekać wiele stoisk edukacyjnych,
degustacje, prezentacje nadleśnictw. Wszystko
uświetnią występy świdnickich grup tanecznych
i wokalnych. Wieczorem odbędą się koncerty na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej. W sobotni wieczór świdniczanie będą mieć
okazję posłuchać Pawła Stasiaka z zespołem
Papa D, Ani Rusowicz oraz Andrzeja Piasecznego.
Przez cały czas trwania obchodów Dni Miasta
na uczestników czekać będą stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko.
Szczegółowy program na plakacie.

Tegoroczne Dni Świdnicy odbędą się w dniach
od 8 do 10 czerwca. Podobnie jak rok temu impreza odbędzie się w dwóch lokalizacjach: na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w
Rynku.
Świętowanie rozpoczyna się 8 czerwca o godzinie 10.00 w Rynku. Zaczyna Młodzieżowy Dom
Kultury organizowaną od kilku lat „Gryﬁadą”, następnie zaprezentują się świdnickie zespoły taneczne i muzyczne. O 19.00 na scenie w Rynku
zagra zespół Skaldowie.
9 czerwca upłynie pod znakiem dobrze znanego świdniczanom Święta Dzika. Na odwiedza-

9 czerwca / sobota
Rynek - wstęp wolny
12.00-18.00

8 czerwca / piątek
Rynek - wstęp wolny
10.00-14.00
17.00

19.00

Świdnicka Gryfiada,
MDK Świdnica
„Cztery pory roku”
koncert w wykonaniu
uczniów i nauczycieli
Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia
i Społecznej Szkoły
Muzycznej II stopnia
w Świdnicy
SKALDOWIE – koncert,
po koncercie muzyczne
party z dj-em

14.00
15.00
15.30
16.00

Święto Dzika: stoiska edukacyjne, występ zespołu
Muflonowe Rogi, pokaz sprzętu pracującego w lesie,
wystawa ptaków drapieżnych, pokazowy ul i miody,
pokaz rzeźbienia w drewnie, degustacja bigosu
myśliwskiego oraz chleba ze smalcem i ogórkiem
Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”
i dziecięcy zespół „Mała Świdnica”,
Świdnicki Ośrodek Kultury
Zumba dance występ: Szkoły Podstawowej 105
oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego
„CALINECZKA”
„ALE BABKI” – zespół śpiewaczy z Witoszowa Górnego,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”, dziecięcy zespół
„Mały Jubilat”, Mażoretki Prima,
Świdnicki Ośrodek Kultury

OSiR - wstęp 2 zł
17.30
19.00
20.30

PAWEŁ STASIAK Z ZESPOŁEM PAPA D
ANIA RUSOWICZ
ANDRZEJ PIASECZNY

10 czerwca / niedziela

OSiR - wstęp 2 zł (na koncerty od 17.00)

12.00-16.00
17.00
18.00
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Piknik sportowy – wstęp wolny

MEJK
ŁOBUZY

aktualności

Klub seniora na Zawiszowie otwarty
W czwartej dzielnicy miasta otwarto klub seniora. Po Centrum, Osiedlu
Młodych i Zarzeczu najstarsi mieszkańcy Zawiszowa mają swoje miejsce
spotkań. Placówka działa przy ul. Łokietka 13.

foto: D. Gębala

O tym, jak bardzo inwestycja była
wyczekiwana, może świadczyć liczba
seniorów przybyłych na otwarcie.
– Od dawna szukaliśmy kącika dla
was. Wreszcie zwolniły się te pomieszczenia i się udało. Jest czysto i schludnie, a puste ściany zapełnicie sami, wedle uznania. Możecie wieszać własne
prace. Chcielibyśmy, by to było miejsce,

gdzie można przyjść, porozmawiać, wypić kawę, ale też, gdzie można się czegoś nauczyć. Te kluby, które już działają,
są pozytywnie zakręcone i wierzę, że tu
będzie tak samo – mówiła prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
– Dziękuję, że jesteście. Jeśli klub będzie się rozwijał, mamy parę pomysłów,
by zwiększyć tę powierzchnię – deklarował Wiesław Salus, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świdnicy.

Klub Seniora będzie otwarty
w poniedziałek i czwartek
w godzinach: 10.00 - 16.00.

reklama

foto: D. Gębala

Ak

Fakty i mity dotyczące żywienia
w chorobie Hashimoto cz. II
Taki skrót myślowy często dotyczy chorób
związanych z dysfunkcją tego narządu. Dlatego
dietoterapia, farmakoterapia i higieniczny tryb
życia to podstawy, które powinniśmy wprowadzić. Poprzedni artykuł, który Państwu przygotowałam dotyczył wartości kalorycznej diety oraz
glutenu. Dzisiaj napiszę parę słów o witaminach
i minerałach.
Niedobór selenu w diecie przyczynia się
do uszkodzenia gruczołu tarczycowego i pogłębienia przebiegu choroby Hashimoto. Niektórzy
autorzy badań wskazują, iż suplementacja selenem 80-200 ug powoduje spadek przeciwciał
tarczycowych, niestety nie przekłada się to na
wycofanie choroby. Nadmiar selenu może przyczyniać się do rozwoju insulinooporności a także
zaburzeń ze strony układu neurologicznego. W
diecie jesteśmy bez problemu uzupełnić zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Podstawowym
źródłem selenu są: mięso, ryby, nabiał, zboża
niektóre warzywa, rośliny strączkowe, czosnek,
cebula i szparagi.
Jod - nadmiar i niedobór są szkodliwe, bo
skutkują nieprawidłowym funkcjonowaniem
gruczołu tarczycy. Często określenie„ proszę
ograniczyć produkty z jodem” jest bardzo ogólnikowe i może prowadzić do pogłębienia problemów z tym narządem.
Cynk jest niezbędny do metabolizmu i syntezy hormonów tarczycy oraz poprawia pracę
układu odpornościowego. Niedobór zmniejsza
aktywność tarczycy. Dobrze zbilansowana dieta
pokrywa zapotrzebowanie na ten pierwiastek.
Żelazo – wyniki badań wskazują iż suplementacja żelazem normuje stężenia hormonów
tarczycy, wśród osób z niskim poziomem żelaza
we krwi i niedoczynnością tarczycy. Podroby,
siemię lniane, kiełki, suszone morele i pestki dyni

– tych produktów nie łączymy z kawą, herbatą,
szczawiem, błonnikiem i rabarbarem.
Witamina C – ma właściwości wspomagające pracę układu odpornościowego.
Witamina D3 - istnieje duża zależność niedoboru witaminy D3 z obecnością przeciwciał
tarczycowych anty TPO i anty TG. Jest to wskazaniem do suplementacji witaminy D3. Warto dawkę skonsultować z lekarzem. Badania pokazują,
że wartość 4 tys. jednostek wydłuża czas remisji
choroby Hashimoto.
Witaminy PP, niacyna, B3, E – zmniejszają
stan zapalny. Znajdziemy je w podrobach, orzechach, tłustych rybach, otrębach i nabiale.

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

reklama

reklama

Choruję, bo mam tarczycę…
Tarczycę oczywiście mamy wszyscy,
oprócz przypadków, że ze względów
zdrowotnych została ona usunięta.

25.05-7.06.2018 r. |
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„Tworzyli“ dla Ignasia
na spotkanie z planszówkami, które odbędzie się 26 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy, galeria II piętro od
godz. 10.00-14.00

foto: P. Buczma

A teraz zapoznajcie się z zasadami
gry Obóz Ninja.
Obóz Ninja to rodzinna gra karciana w sam raz dla graczy planszówkowych, którzy szukają szybkiego, lecz
wymagającego tytułu! Gra opiera się na
znanym z przeboju „Hej! To moja ryba!”
mechanizmie, gdzie gracze poruszają
swoimi pionami i zbierają karty z pól, na
których rozpoczęli swój ruch. Zaplanuj
swój ruch na kilka kolejek do przodu,
przygotuj się do zebrania kolejnych kart
i zaskocz przeciwnika specjalnymi zdolnościami!

koniec chodzili po tych pracach… na
boso - 26 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyła się
nietuzinkowa akcja „Sensoplastyka dla
smyka” - warsztaty charytatywne dla
5-letniego Ignasia, który zmaga się z
niedowładem lewej ręki spowodowanym zapaleniem rdzenia kręgowego i
splotu barkowego.
Na warsztaty zapisała się spora ilość
uczestników, głównie przedszkolaków
i młodszych dzieci, które czynnie brały
udział w zabawach z samodzielnie przygotowaną plasteliną. Podczas zajęć zbierane były środki na rehabilitację Ignacego, który zmaga się z niedowładem lewej
ręki. - Dzięki akcji charytatywnej zebrane
zostały pieniądze na nowy sprzęt rehabilitacyjny dla Ignasia. Dokładnie zebrano
1 tys. 313 złotych i oby te dwie trzynastki
były szczęśliwe dla dzielnego Ignacego.
Pieniądze, które zostały zebrane, przeznaczyliśmy na zakup nowoczesnego sprzętu
do rehabilitacji. Dzięki ludziom dobrego
serca Ignaś będzie ćwiczył na sprzęcie
z najwyższej półki! Serdecznie dziękujemy za oﬁarowaną pomoc – mówi Paweł
Buczma, tata Ignacego.

foto: P. Buczma

Najpierw samodzielnie przygotowywali plastelinę, potem za jej pomocą tworzyli prace plastyczne, a na

zaprasza

Nagrodzeni za wiedzę historyczną

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!
Dla osób ceniących spokój i rozwagę,
potrzebujących chwili reﬂeksji najnowsza książka

foto: MBP Świdnica

Niemałą wiedzą historyczną musieli
wykazać się uczestnicy gry quizowej,
zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy z okazji obchodów świąt narodowych.
10 maja o godzinie 10.00 do gry quizowej “Nasza historia” przystąpiło 5 drużyn. Gra została zorganizowana z okazji
obchodów świąt narodowych – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz
Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

ks. Adama Bonieckiego

foto: D. Gębala

I MIEJSCE:
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie:
Hanna Karwowska,
Grzegorz Olatowski
II MIEJSCE:
Drużyna ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w
składzie:

Izabela Budis,
Aleksandra Giedrojć
III MIEJSCE:
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 105 w składzie:
Aleksandra Wolfram,
Wojciech Grajzer

WYRÓŻNIENIA:
◾ Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w składzie:
Karolina Sikorska,
Maksymilian Marchlewicz
◾ Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej
w składzie:
Martyna Gryc,
Kacper Dratwa

Klasycznie czy nowocześnie?

źródło opisu: www.znak.com.pl
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Jak możemy się pobawić?
Pomysł nr 1:
Paluszkowe zabawy z np. farbą –
palcem i kropką zmalowany las

Potrzebujemy tylko kartkę, farby i
nasze dłonie.
Pomysł nr 2:
Ekoprace – dorysuj, co tylko chcesz do:
nakrętek, korków, guzików, kapsli, wełny...
Potrzebujemy tylko kartkę, „eko-element”, kredki.
Pomysł nr 3:
Guzikowe sudoku – ułóż, przypnij,
baw się!
Potrzebujemy:
◾ kawałek materiału
◾ 9 guzików, które przyszywamy do materiału
◾ łącznie 9 łatek w trzech kształtach i kolorach
Rysujemy dziecku wzór/szablon, a
ono musi przypiąć brakujący element.
Do dzieła!

foto: MBP Świdnica

Książki Hervé Tullet’a:
◾ zachwycają,
◾ czarują,
◾ inspirują,
◾ absorbują,
◾ uczą,
◾ rozbudzają wyobraźnię,
◾ zmuszają do działania.
Gwarantują dobrą zabawę! Wystarczy, że czytasz,
dmuchasz, potrząsasz, dotykasz,
śledzisz, naciskasz... Zapewniamy!

foto: MBP Świdnica

Ksiądz Boniecki ma głos w moim
domu – to hasło na powrót stało się
potrzebne.
Czym jest kościelny feminizm?
Jak pogodzić się ze starością? Czy
spowiedź może być terapią? Jak stawić opór terroryzmowi? To tylko niektóre tematy poruszane w tej książce
przez ks. Adama Bonieckiego.
Połączenie odebrane jest wyborem najistotniejszych, ponadczasowych tekstów ks. Bonieckiego z
ostatnich lat, publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
Jego głos – pełen akceptacji, mądrości i zrozumienia – jest właśnie tym,
czego potrzeba teraz polskiej debacie.
Książka, która pozwala usłyszeć
głos autorytetu.

Dziś zdecydowanie
polecamy nowocześnie!

aktualności

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!
Dla lubiących odkrywać nieznane karty historii najnowsza książka wybitnej dziennikarki
Małgorzaty Szejnert „Wyspa węży“

To książka o nas
Porządkując stare listy, Małgorzata Szejnert traﬁa na rodzinną zagadkę. W maju 1943
roku wuj Ignacy Raczkowski został pochowany na cmentarzu w Rothesay na wyspie Bute.
Dlaczego w domu o tym nie mówiono? Czy
jego obecność na wyspie mogła być czymś
wstydliwym?
Szukając odpowiedzi, reporterka rusza
w podróż śladami wuja – do londyńskich
archiwów i do Szkocji. Stopniowo odkrywa
kłopotliwy epizod II wojny światowej: obóz
odosobnienia dla polskich oﬁcerów prowadzony przez polskie władze wojskowe.
Oﬁcerowie mogli grać w brydża, chodzić na potańcówki i uczyć się angielskiego.
Bomby nie spadały na Bute. Czasami widmowe wraki storpedowanych okrętów wpływające do zatoki przypominały, że nie tak daleko świat płonie. Ale przymusowy pobyt na
wyspie Polacy przeżywali jako okrutną karę.
Wyspa Węży to przełamująca schematy opowieść o wojnie, która częściej niż walką
bywa wyczekiwaniem. Skrupulatnie odtwarzając wydarzenia sprzed ponad siedemdziesięciu lat, Małgorzata Szejnert opowiada
o naszej sile i bezsilności, o honorze i skazach
na nim. A także o pamięci i niepamięci: osobistej, rodzinnej, zbiorowej. Przede wszystkim
jednak kreśli nasz poruszająco aktualny, niepokojący portret własny.
źródło opisu: www.znak.com.pl

Kalendarium
◾ 25 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.
◾ 26 maja 1956 roku w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami.
◾ 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
◾ 28 maja 1349 roku we Wrocławiu i
Świdnicy doszło do pogromów Żydów posądzanych o wywołanie epidemii i głodu.
◾ 29 maja 1953 roku Nowozelandczyk
Edmund Hillary wraz z nepalskim
szerpą Tenzingiem Norgayem jako
pierwsi w historii weszli na szczyt
Mount Everestu.
◾ 30 maja 1505 roku podczas obrad
Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil novi.
◾ 31 maja 1503 roku Mikołaj Kopernik
doktoryzował się w Ferrarze z prawa
kanonicznego.

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

◾ 1 czerwca 1215 roku Czyngis-chan
zdobył i spalił 350-tysięczny wówczas Pekin.
◾ 2 czerwca 1891 roku Położono kamień węgielny pod budowę gmachu
Teatru im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie.
◾ 3 czerwca 1925 roku po raz pierwszy
do niepodległej Polski przyjechała
Maria Skłodowska-Curie.
◾ 4 czerwca obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.
◾ 5 czerwca 1851 roku w amerykańskim czasopiśmie National Era ukazał się pierwszy odcinek powieści
„Chata wuja Toma” Harriet Beecher
Stowe.
◾ 6 czerwca 1973 roku w Bielsku-Białej
rozpoczęto seryjną produkcję Fiata
126p.
◾7 czerwca 1753 roku założono Muzeum Brytyjskie w Londynie.

KSIĄŻKA
autor: Winston Groom
tytuł: Forrest Gump

XI Ogólnopolski Konkurs na Autorską
Książkę Literacką - Świdnica 2018
rozstrzygnięty
41 książek walczyło o zwycięstwo w
konkursie. 14 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy jury zdecydowało
o przyznaniu nagrody głównej Rafałowi
Skoniecznemu.
Prace oceniało jury w składzie:
Karol Maliszewski
–
przewodniczący,
Jacek
Podsiadło,
Ewa Włodarska, Daniel Fernandes da
Fonseca, Andrzej Protasiuk.
Na XI Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica
2018, 42 autorów nadesłało 41 książki. W
pierwszym etapie do walki o zwycięstwo

AUDIOBOOK
czyta: Krzysztof Globisz
czas: 8 godz. 9 min.
http://ecsmedia.pl/c/forrest-gump-w-iext35797291.jpg

nominowano Tomasza Berrached, Annę
Błasiak, Michała Ciechomskiego, Barbarę Elmanowską, Jacka Marię Hohensee, Łukasza Kaźmierczaka, Łucję Kuttig, Krystynę Mazur, Annę Rej, Barbarę
Marię Rustecką, Rafała Skoniecznego.
Do ścisłego ﬁnału przeszły już tylko trzy
prace: „Kawiarnia przy St James‘s Wrena
w porze lunchu“ Anny Błasiak, „Przyciąganie nieziemskie“ Krystyny Mazur i „Jestem nienawiść“ Rafała Skoniecznego.
Po wnikliwej analizie jury postanowiło,
że nagrodę główną otrzyma Rafał Skonieczny.

FILM

Na tropie legendy o Lechu, Czechu i Rusie

reżyseria: Robert Zemeckis
gatunek: komediodramat
http://1.fwcdn.pl/po/09/98/998/7622529.2.jpg

foto: MBP Świdnica

Jeśli interesujesz się historią, ta książka
jest dla Ciebie.
Poznaj niesamowitą historię
sióstr z rodziny Mitford!

Fascynująca biograﬁa sióstr Mitford.
Grzesznice w tweedzie, które popijały
herbatkę z mlekiem.
Najstarsza była przenikliwą pisarką
o nieskazitelnych manierach. Druga była
miłością brytyjskiego poety. Trzecia stała
się zagorzałą faszystką, poślubioną ﬁnansowemu baronowi. Czwarta ubóstwiała Hitlera, a gdy Wielka Brytania wypowiedziała
wojnę Trzeciej Rzeszy, z rozpaczy usiłowała
popełnić samobójstwo. Piąta była członkinią Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych i żoną bratanka Winstona Churchilla Najmłodsza z nich poślubiła lorda
Cavendisha, zostając najsłynniejszą księżną Wielkiej Brytanii.
Siostry Mitford – Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica i Deborah – kobiety znane z kontrowersyjnych poglądów i nietypowych zainteresowań. Laura Thompson po
mistrzowsku opowiada życiorysy sześciu
najbarwniejszych postaci z okresu międzywojennego.
źródło opisu: www.znak.com.pl

Z okazji uroczystości rocznicowych Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyły się warsztaty na podstawie
legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
Czytana dzieciom na głos opowieść
została zaprezentowana przy pomocy teatrzyku kamishibai. Dzięki niej udało się
odnaleźć odpowiedzi na wiele ważnych
pytań np.: Czego szukali bracia wędrując
po świecie? Co skłoniło Lecha do zakoń-

czenia wędrówki? Jak nazwano gród, który założył Lech i co było jego znakiem?
Od czego pochodzi nazwa naszego Państwa?
Nie mogło także zabraknąć zabaw
ruchowych, a były nimi „Orły“ i „Gniazdka“.
Wielką radość sprawiły dzieciom kwiatki rozwijające się na wodzie, oczywiście
biało-czerwone. Zwieńczeniem zajęć jest
wystawa prac plastycznych wykonanych
na warsztatach.

Nowe tytuły książki mówionej
w Wypożyczalni Multimediów
1. Komornik. Michał Gołkowski
czyta: G. Pawlak

2. Jagiellonowie. Miłosne sekrety
wielkiej dynastii. Iwona Kienzler
czyta: J. Gajór

6. Dziewczyna we mgle. Donato Carrisi
czyta: A. Ferenc

7. Przesuń granice. Leszek Cichy, Marek Kamiński
czyta: L. Cichy, M. Kamiński

3. Dwór w Czartorowiczach. Monika
Rzepiela

8. Błękitna pustynia. R. Molenda

4. Monachium. Robert Harris

9. Patrioci. Sana Krasikov

5. Byłbym zapomniał. Cezary Pazura

10. Roślinny kabaret. Richard Mabey

czyta: J. Domańska

czyta: M. Popczyński
czyta: C. Pazura

czyta: zespół aktorów

czytają: S. Biczysko, T. Sobczak
czyta: S. Biczysko

Fenomenalna powieść, na podstawie której nakręcono jeden z najsłynniejszych ﬁlmów.
Poznajcie Forresta Gumpa, sympatycznego i zaskakująco łebskiego bohatera tej nadzwyczajnej odysei komicznej.
Forrest najpierw - dość przypadkowo
- zostaje gwiazdą drużyny futbolowej
Uniwersytetu Alabama, później jedzie
do Wietnamu, gdzie staje się bohaterem
wojennym, robi też karierę jako światowej
klasy pingpongista i zapaśnik oraz potentat handlowy...
W samym środku swoich przygód
porównuje wojenne blizny z Lyndonem
Johnsonem, odkrywa prawdę o Richardzie Nixonie i przeżywa wzloty i upadki,
pozostając wiernym swej jedynej i prawdziwej miłości - Jenny. Jednocześnie
przez całe swoje życie z dziecięcą mądrością i nieustannym zdziwieniem nie
przestaje się przyglądać otaczającym
go ludziom. W powieści obserwujemy
nadzwyczajną podróż Forresta przez trzy
dekady kulturowego krajobrazu Ameryki.
Forrest Gump ma do opowiedzenia cholernie dobrą historię - by w nią uwierzyć,
trzeba ją po prostu przeczytać...
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foto: Stowarzyszenie Angellsrun

– Pomysł na “MATEX Łazienka dla
Ciebie Bieg Małego Gladiatora” to forma
podziękowania dla wszystkich świdniczan,
którzy dotychczas skorzystali z naszej
oferty, a także zaproszenie do odwiedzin
w naszym salonie. Przede wszystkim zaś
chcieliśmy zrobić coś dobrego dla lokalnej
społeczności – tłumaczą przedstwiciele
ﬁrmy.
– Z radością podjęliśmy się współorganizacji wydarzenia, jakiego w Świdnicy
jeszcze nie było. Mam nadzieję, że dzieci,
które wezmą udział w biegu, przeżyją niezapomnianą przygodę i będą dobrze bawiły
się na naszych obiektach – dodaje Jerzy

reklama

Tego jeszcze w Świdnicy nie było. Do
pokonanie trasa z licznymi przeszkodami naturalnymi – bagnami, wodą,
pagórkami, zaroślami, wzniesieniami i
sztucznymi – ścianami, linami, kanałami. Trzeba będzie wspinać się, czołgać,
pokonywać przeszkody, a czasem nawet umorusać w błocie! Po raz pierwszy w Świdnicy odbędzie się bieg przeszkodowy dla dzieci. Pociechy w wieku
od 5 do 14 lat do wzięcia udziału w MATEX Łazienka dla Ciebie Bieg Małego
Gladiatora zaprasza Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji i ﬁrma Matex.
Areną MATEX Łazienka dla Ciebie
Bieg Małego Gladiatora będą tereny przy
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boiskach Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (ul. Śląska 35). Impreza odbędzie się w sobotę 16 czerwca. Zapisy na
miejscu w dniu imprezy od godziny 12.00,
pierwsi śmiałkowie ruszą na trasę o 14.00.
Z najmłodszymi będą mogli pobiec rodzice. Trzeba przygotować się na dobrą zabawę i możliwość ubrudzenia i zamoczenia ubrań. Na liczącej pół kilometra trasie
będą rowy z wodą i błotem, siatki wojskowe, przeszkody. Bieg nie będzie miał charakteru rywalizacji sportowej – każdy, kto
go pokona, będzie zwycięzcą i otrzyma
stosowny certyﬁkat. W biegu może wziąć
udział maksymalnie 250 dzieci. Udział w
nim jest bezpłatny.

foto: Stowarzyszenie Angellsrun

Przez rury, wodę i błoto!

Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
W oczekiwaniu na start dziecka w
biegu, rodzice będą mogli zapoznać się
z atrakcyjnymi prezentacjami łazienek,
kotłów gazowych i pomp ciepła, kotłów
stałopalnych na pellet, przygotowanymi przez ﬁrmę MATEX oraz jej partnerów.
Urząd Miejski w Świdnicy uruchomi natomiast punkty informacji o dotacjach na
wymianę pieców na odnawialne źródła
energii.
MATEX Łazienka dla Ciebie Bieg Małego Gladiatora to po RST Półmaratonie
Świdnickim, Biegu Noworocznym ZUPBADURA, AKTYWNI24 – Galeria Świdnicka,
MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA to kolejna impreza sportowa w Świdnicy, której potencjał dostrzegają lokalni
przedsiębiorcy i wspierają wydarzenie jako
sponsor tytularny.

sport

Pogromcy bezruchu

foto: D. Gębala

W zdrowym ciele zdrowy duch! Wiedzą o tym twórcy programu Aktywne Szkoły MultiSport, którzy przemierzają województwo dolnośląskie, sprawdzając poziom aktywności ruchowej wśród najmłodszych. Akcja dotarła także do naszego miasta. Wzięły w niej
udział dwie świdnickie podstawówki: SP6 oraz SP 105. Świdniccy uczniowie z entuzjazmem
uczestniczyli w nieszablonowych i kreatywnych zajęciach.

Daniel Gębala

Rajdowi bracia
ze Świdnicy

Świdnicki stadion
rośnie w oczach

Już w drugim sezonie swoich startów zdobyli tytuł mistrzowski we Wrocławskiej Lidze Rajdowej. W 2015 roku załoga wywalczyła tytuł wicemistrzowski w Rajdowym
Samochodowym Pucharze Sudetów oraz
wicemistrzostwo w Amatorskich Samochodowych Mistrzostwach Dolnego Śląska. Do
sezonu 2017 załoga przygotowała nową
specyﬁkację swojego auta, która pozwoliła
na zdobycie dwóch tytułów mistrzowskich
– w Amatorskich Mistrzostwach Dolnego
Śląska oraz w Rajdowym Pucharze Ziemi
Zachodniej. Miejmy nadzieję, że i w tegorocznej kampanii Krzysztof oraz Daniel
zrealizują swoje sportowe cele.
Daniel Gębala

foto: W. Bąkiewicz

Krzysztof i Daniel Trybus to rodzeństwo, które od dzieciństwa pasjonuje się
motoryzacją i rajdami samochodowymi.
Bracia są aktualnymi Mistrzami Amatorskich Samochodowych Mistrzostw Dolnego Śląska. Na co dzień startują w kompleksowo przygotowanym do rajdów
Fiacie Cinquecento 900. W tym sezonie
bracia Trybus będą bronić tytułu, a najbliższy rajd, w którym będziecie mogli im
kibicować, odbędzie się 26. maja w okolicy Gryfowa Śląskiego podczas II rundy
Tarmac Masters.
Świdniczanie swoją przygodę z rajdami rozpoczęli w 2013 roku, choć tak na
prawdę rajdami interesują się od zawsze.

foto: Grzegorz Reda

Aktywne Szkoły MultiSport to program, którego fundatorem jest ﬁrma Beneﬁt Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Jego
celem jest wpisanie ruchu w DNA szkół i
ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się. W ramach ASM ponad 10
tysięcy z dolnośląskich podstawówek ma
niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w
międzyszkolnym turnieju, w którym mierzą się w multimedialnym teście sprawności ﬁzycznej opartym o standard EuroFit
Test. Każda z zakwaliﬁkowanych placówek
przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie
sześciu miesięcy. O końcowym sukcesie
zadecyduje osiągnięty w tym czasie progres. Program ASM niesie ze sobą zupełnie nową, zdigitalizowaną formułę standardowego testu EuroFit. Służy ona zachęceniu dzieci do uczestnictwa. Całość
badania ma być dla dzieci przede wszystkim znakomitą zabawą. – Zależy nam, żeby
jak najwięcej dzieci czynnie uprawiało sport.
Jest to wspaniały program, ponieważ poza
tym, że uczniowie poruszają się, to czują
przy okazji sporą satysfakcję. Każde z dzieci na początku testu otrzymuje zegarek, na
którym jest zapisywany jego indywidualny
pomiar. Dzięki temu bez problemu można
porównać wynik wśród pozostałych 5 tys.
dzieci, które biorą udział w programie. Test
zostanie powtórzony za pół roku i będziemy mogli porównać, w jakim stopniu nasze
dzieci rozwinęły się ruchowo. Jest to również
duże wyzwanie dla nas pedagogów. Będziemy teraz musieli prowadzić takie formy
aktywności, żeby dzieci były w dobrej formie i pamiętały, że aktywność ruchowa jest
bardzo ważna i stanowi dobrą alternatywę
dla telefonów komórkowych, komputerów
czy tabletów – opowiada dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego w Świdnicy Violetta Skibicka.
Ideą powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez względu
na miejsce i okoliczności da miarodajny
wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać.

Trwają intensywne prace przy remoncie stadionu przy ulicy Śląskiej! Wraz z
pojawieniem się na placu budowy nowego wykonawcy – konsorcjum lokalnych
ﬁrm DABRO-BAU i BUD-ZIEM tempo
prac wyraźnie wzrosło. Obiekt zmienia
się z każdym dniem!
– Jako gospodarz stadionu z radością
obserwuję tempo zmian i szybką realizację
kolejnych etapów remontu. Współpraca z
wykonawcą układa się bardzo dobrze, głęboko wierzę, że zgodnie z zapewnieniami
wyczekiwany przez świdniczan nasz nowy
stadion będzie gotowy do 31 sierpnia – mówi
Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja obejmuje
przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej układanej z rolki wraz
z instalacją nawadniającą, budowę bieżni
lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń lekkoatletycznych
oraz przybudowę trybun wraz z zadasze-

niem i budynkiem spikera. Stadion będzie
dostosowany do wymogów kategorii V B
wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki i IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
oraz dla wymagań licencyjnych Polskiego
Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obiektów min. III ligi.
Na arenie stadionu znajdzie się zestaw
urządzeń lekkoatletycznych: skocznia do
skoku wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z
wodą do biegu z przeszkodami, rzutnia
do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do rzutu
oszczepem. Czterotorowa okólna bieżnia
400 metrowa (na dystansie 100 metrów –
sześć torów) zostanie oświetlona. Trybuny
na 999 miejsc będą częściowo zadaszone
(ok. 500 miejsc), a cały obiekt zostanie nagłośniony i objęty monitoringiem.
Oprac.
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Pozostałe wyniki 26. kolejki:
◾ Unia Bardo – Piast Żerniki 3:0
◾ Sokół Wielka Lipa – Karolina Jaworzyna
Śląska 7:2
◾ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Wiwa Goszcz 0:0
◾ Polonia Trzebnica – Śląsk II Wrocław 1:3
◾ Nysa Kłodzko – Bielawianka Bielawa 0:3
◾ Foto-Higiena Gać – MKP Wołów 4:1
◾ Górnik Wałbrzych – Pogoń Oleśnica 3:0
Plan 27. serii gier, 26-27 maja:
Polonia-Stal Świdnica – Piast Żerniki
◾ Unia Bardo – Górnik Wałbrzych
◾ Pogoń Oleśnica – Foto-Higiena Gać
◾ MKP Wołów – Nysa Kłodzko
◾ Bielawianka Bielawa – Polonia Trzebnica
◾ Śląsk II Wrocław – Orzeł Ząbkowice Śląskie
◾ Wiwa Goszcz – Sokół Wielka Lipa
◾ Karolina Jaworzyna Śląska – Sokół Marcinkowice
Daniel Gębala

Krok od siatkarskiego raju
Wszystkie ręce na pokład! Siatkarki
Polonii Świdnica są o krok od wymarzonego sukcesu. Podopieczne duetu trenerskiego Mateusz Dąbrowski i Magdalena Sadowska przebrnęły przez turniej
półﬁnałowy, dzięki czemu wystąpią w
decydującej rozgrywce o awans do 1.
ligi siatkówki kobiet. Czy i tym razem
włocławska Hala Mistrzów przyniesie
szczęście biało-zielonym? W decydującej rozgrywce wystąpią cztery, absolutnie najlepsze II-ligowe ekipy. Każda
z nich ma apetyt na końcowy triumf.
Miejmy nadzieję, że na końcu najlepsza
będzie świdnicka Polonia!
Turniej półﬁnałowy z udziałem
świdniczanek odbył się w dniach 11-13
maja we Włocławku. Oprócz gospodyń
oraz Polonii wzięły w nim udział Spójnia
Stargard oraz stary znajomy biało-zielonych z rundy zasadniczej czyli Częstochowianka Częstochowa. Awans do
wielkiego ﬁnału miały zapewnione dwa
najlepsze zespoły. W meczu otwarcia
świdniczanki nie sprostały świetnie dysponowanym gospodyniom przegrywając w trzech setach. Na szczęście porażka w pierwszym meczu nie podłamała
naszych dziewcząt. W sobotę 12 maja
Polonia zdemolowała Częstochowiankę
3:0 i było już wiadomo, że niedzielna potyczka przeciwko Spójni będzie meczem
o wszystko – kto wygra zagra w ﬁnale.
Zmotywowane siatkarki prowadzone
przez Mateusz Dąbrowskiego stanęły
na wysokości zadania i pokonały Spójnię
3:1, kwaliﬁkując się tym samym do ścisłego ﬁnału!
Wyniki turnieju półﬁnałowego
we Włocławku:

◾ WTS Włocławek – MKS Polonia Świdnica
3:0 (25:20, 25:14, 25:21)
◾ Spójnia Stargard – Częstochowianka Częstochowa 3:1 (17:25, 25:21, 25:22, 25:11)
◾ Częstochowianka Częstochowa – MKS Polonia Świdnica 0:3 (14:25, 21:25, 17:25)
◾ Spójnia Stargard – WTS Włocławek 2:3
(20:25, 27:25, 16:25, 25:22, 5:15)
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◾ MKS Polonia Świdnica – Spójnia Stargard 3:1
(25:18, 25:20, 22:25, 25:21)
◾ WTS Włocławek – Częstochowianka Częstochowa 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)

Klasyﬁkacja końcowa:

1. WTS KDBS Bank Włocławek
2. MKS Polonia Świdnica
3. KS Spójnia Stargard
4. KS Częstochowianka Częstochowa

- Jechaliśmy na turniej z nastawieniem,
że czeka nas ciężkie granie. Na tym etapie
rozgrywek nie ma już łatwych przeciwników. Dziewczyny od początku wiedziały, że
muszą dać z siebie 200%, żeby cieszyć się
wynikiem, którego już dawno nie było. W
pierwszym meczu przeciwnik z Włocławka
postawił poprzeczkę wysoko, zagrały jak
dotąd najlepszy mecz w tym sezonie. Kolejne dwa spotkania były już pod naszą kontrolą. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni
z postawy dziewczyn. Czekamy teraz na
wyłonienie gospodarza turnieju ﬁnałowego. Życzyłbym sobie, aby ﬁnał odbył się na
naszej hali. Byłoby to najlepsze zwieńczenie
tego sezonu, zagrać ﬁnał przed swoimi kibicami, ponieważ bez wątpienia twierdzę, że
są to najlepsi kibice w całej II lidze! To byłoby ich święto. - relacjonował po turnieju
półﬁnałowym trener Dąbrowski. Niestety,
marzenia jego oraz świdnickich kibiców
nie zostaną zrealizowane. Decyzją Polskiego Związku Piłki Siatkowej turniej ﬁnałowy
ponownie jak poprzednia runda eliminacji
odbędzie się we Włocławku. Do decydującej walki, której nagrodą będzie awans
do 1 ligi przystąpią zwycięzcy wszystkich
czterech grup II ligi: MKS Polonia Świdnica,
WTS KDBS Bank Włocławek, UKS Szóstka Mielec oraz Bluesoft Mazovia Warszawa. Pewni awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej będzie zwycięzca turnieju
oraz prawdopodobnie zespół, który zajmie
drugie miejsce. Wszystko przez kłopoty ﬁnansowe niektórych klubów z 1 ligi, które
mogą zrezygnować ze startów na zapleczu Ligi Siatkówki Kobiet.
Daniel Gębala

Wynik
pozostawiał
jednak pewien niedosyt. Gdyby świdniczanie zagrali nieco dokładniej i skuteczniej,
przewaga byłaby zdecydowanie większa,
pozwalająca na spokojną grę po zmianie
stron. O spokoju nie
było jednak mowy. W
pierwszych dziesięciu minutach drugiej
połowy ŚKPR rzucił
tylko dwie bramki i
Zawadzkie wyszło na
prowadzenie 18:16. Co
gorsza, między słupkami bramki rywali
wyraźnie
rozkręcał
się doświadczony Sławomir Donosewicz.
Golkiper ASPR-u i Tomasz Wasilewicz w
bramce ŚKPR-u prześcigali się w udanych
interwencjach, ale w końcówce szala zaczęła przechylać się na stronę gości. W
57 min. po celnym rzucie Łukasza Całujka ASPR odskoczył na 26:24, a potem na
27:25. Świdniczanie do końca walczyli i
niewiele brakowało, a doprowadziliby do
remisu, ale jednak ich ostatnia akcja nie
przyniosła powodzenia.
ŚKPR Świdnica – ASPR Zawadzkie
26:27 (15:13)

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz, Prus – Chmiel 5,
Borszowski 5, Dębowczyk 5, P. Kijek 4, Makowiejew 3, Borowski 2, Piędziak 1, Etel 1, D. Kijek,
Kozak, Starosta, Lasak

Drugi rok z rzędu Świdnicki Klub
Piłki Ręcznej wywalczył mistrzostwo
Dolnego Śląska w kategorii chłopców. Świetny sezon zakończony został znakomitym bilansem trzynastu
zwycięstw w czternastu meczach!
Ostatni turniej ligowy odbył się 12
maja w Legnicy. Traf chciał, że spotkały
się w nim trzy zespoły, które nadawały ton rozgrywkom i podzieliły między
siebie miejsca podium. Świdniczanom
do zapewnienia sobie mistrzowskiej
korony potrzebny był jeden punkcik.
Podopieczni Tomasza i Anny Szporko
wypełnili misję już w pierwszym meczu
i po twardym boju pokonali 15:12 brązowych medalistów mistrzostw Dolnego
Śląska – Dziewiątkę Legnica. – To był
dla nas bardzo trudny sezon – przyznaje trener Tomasz Szporko. – Przez cały
czas mierzyliśmy się z zespołami mocniejszymi ﬁzycznie. O naszym sukcesie
zadecydowały umiejętności techniczne. Uważam zresztą, że piłka ręczna się
zmienia i coraz więcej zależy od głowy,
a nie mięśni i siły – dodaje szczęśliwy
szkoleniowiec. Wkład w końcowy sukces miało osiemnastu zawodników:
Dawid Pajdała, Damian Wiktor, Kornel
Dziedzic, Maciej Markowski, Filip Gusiacki, Fabian Kaczor, Igor Michalski,
Konrad Holinger, Antoni Szporko, Julian Buczma, Damian Królak, Wiktor
Chrząstowski, Ksawery Włostowski,
Mateusz Myśliński, Stanisław Madziara, Daniel Dąbrowski, Szymon Wieczorek, Stanisław Dzięcielski

Zawsze pier(w)si
po raz trzeci
Ponad 500 uczestniczek stawiło się
na starcie trzeciej już edycji Biegu Kobiet Anita Zawsze Pier(w)si. W sobotę
19 maja punktualnie o godzinie 12.00
panie ubrane w specjalne niebieskie
koszulki wyruszyły na trasę pięciokilometrowego biegu. Trasa przebiegała
wokół zalewu Witoszówka. Tym razem
nie liczyły się uzyskane rezultaty, ale
chęć pokonywania własnych słabości
oraz propagowanie proﬁlaktyki antynowotworowej. – Bieg Kobiet to przede
wszystkim misja i proﬁlaktyka raka
piersi – mówi Marzena Michalec, organizatorka przedsięwzięcia.
Zanim panie wyruszyły na trasę, w
rytmie muzyki przeprowadzono wspólną
rozgrzewkę. Wspaniała pogoda sprawiła,
że każdy z uczestników z uśmiechem na
twarzy bez problemów pokonał całą trasę.

foto: D. Gębala

Sokół Marcinkowice – Polonia-Stal
Świdnica 1:2 (0:2)
Polonia-Stal: B. Kot, Jagieła, Sowa, Skowroński, Matwiejko, Łuszkiewicz, Filipczak,
Szuba, Tragarz, Traczykowski, Myrta oraz
Gładysz, Somala, Mazanka
bramki dla Polonii: 13’ Myrta, 24’ Traczykowski

W pierwszym meczu z ASPR Zawadzkie ŚKPR wygrał w
hali
przeciwnika
32:31. W rewanżu w
Świdnicy o jedno traﬁenia lepsi okazali
się gracze z Opolszczyzny. Szare Wilki
uległy 26:27 (15:13),
ale kibice i tak mogli
czuć się usatysfakcjonowani. Emocji nie
brakowało, a wisienkami na torcie była
obecność w składzie
aż pięciu juniorów,
ceremonia nagrodzenia złotymi medalami
Mistrzostw Dolnego
Śląska drużyny chłopców ŚKPR-u oraz
fakt, że grę Szarych Wilków oklaskiwała
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca Marek Suwalski.
W sobotę 19 maja z powodu kontuzji
nie mógł zagrać Konrad Cegłowski, natomiast bracia Rogaczewscy mieli ważną
uroczystość rodzinną. Absencja trzech z
czterech najlepszych strzelców drużyny
mogła trenerowi Grzegorzowi Garbaczowi przysporzyć bólu głowy. Z drugiej
strony pojawiła się jednak naturalna okazja, aby znów mocniej sięgnąć po klubową
młodzież. Szansę gry dostała piątka mistrzów Polski juniorów młodszych sprzed
roku! Spotkanie było bardzo wyrównane.
Po pierwszej części ŚKPR prowadził 15:13.

Młody ŚKPR
Mistrzem
Dolnego Śląska!

Świdnica jest jednym z miast, które jest
zaangażowane w całą akcję. Poza naszym
miastem panie biegają także między innymi w Gdyni, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Poznaniu oraz Łodzi.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Piłkarze Polonii-Stali Świdnica wracają do formy. Mimo, że kadra zespołu
wciąż jest przetrzebiona licznymi kontuzjami, to zespół nowego szkoleniowca
Rafała Markowskiego w drugim meczu
pod rząd wywalczył komplet punktów.
W sobotę 19 maja biało-zieloni wygrali
na wyjeździe z rewelacją tegorocznych
rozgrywek Sokołem Marcinkowice 2:1.
Dzięki cennemu zwycięstwu świdniczanie po 26. kolejkach mają na koncie 33
punkty i zajmują 11 miejsce w IV lidze
dolnośląskiej grupy wschodniej.

Szare Wilczki demonstrują
swój potencjał!

foto: D. Gębala

Polonia łapie
drugi oddech!

sport

Ustanowili nowy rekord Polski!

307,91 km na ergometrze. Na rowerze najdłuższy dystans w ciągu 60 minut pokonał
Paweł Jamro, uzyskując 70,1 km. Na bieżni
najlepszy okazał się Damian Cabaj, który
w 30 minut wykręcił 7,79 km. Tegoroczną
nowością była możliwość sprawdzenia się
na ergometrze wioślarskim. Tutaj rekordowy czas osiągnął Marcin Walewski. W
kwadrans przewiosłował 6,68 km. Dobry
rezultat osiągnęli również zawodnicy, którzy sprawdzili się na rowerze rekreacyjnym.
20 zawodników przejechało łącznie 296,
98 km. Poza sportowymi wyzwaniami, organizatorzy zabawy przygotowali także
szereg dodatkowych atrakcji dla mieszkańców miasta, między innymi: pokazy rowerowego freestylu w wykonaniu Michała Koziołka, symulator jazdy na rowerze,
czy cieszący się popularnością zwłaszcza

Papieskie święto na sportowo

Rower rekordowy – 46 startujących –
łączny pokonany dystans: 1416,80 km
Kobiety – 10 uczestniczek
◾ 15 min – Aleksandra Cisek – 13,6 km
◾ 30 min – Aleksandra Jędrzejewska – 28,3
km
Mężczyźni – 36 uczestników
◾ 15 min – Dariusz Struzik – 16,3 km
◾ 30 min – Krzysztof Oruba – 33,6 km
◾ 60 min – Paweł Jamro – 70,1 km
Ergometr – 67 startujących –
łączny pokonany dystans: 307, 91 km
Kobiety – 19 uczestniczek
◾ 15 min – Agnieszka Wcisło – 3,264 km
◾ 30 min – Małgorzata Sadowska – 6,012 km
Mężczyźni – 48 uczestników
◾ 15 min – Marcin Walewski - 6,685 km
◾ 30 min – Paweł Rudziński – 7,297 km
Daniel Gębala

Świdnica kocha rowery!

foto: D. Gębala

Rekreacyjny bieg wokół zalewu
Witoszówka, zawody kajakowe, a na
dokładkę mnóstwo atrakcji dla całych
rodzin. Wszystko za sprawą pierwszej
edycji Festynu Rodzinno-Sportowego
„Jan Paweł II papieżem sportowców”.
Dopisała wspaniała pogoda oraz frekwencja. Tłumy świdniczan aktywnie
spędziło niedzielne popołudnie, 20
maja przy Bosmanacie. Do wspólnej
zabawy zaprosił Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Świdnicy, Świdnickim Ośrodkiem Kultury i Fundacją
Łączy nas Football.
Na starcie pierwszego świdnickiego Biegu Papieskiego zameldowało się
ponad 350 zawodników. Biegacze mieli
do pokonania rekreacyjny dystans 2150

Bieżnia elektryczna – 52 startujących –
łączny pokonany dystans: 296, 32 km
Kobiety -21 uczestniczek
◾ 15 min – Anna Piła - 2,92 km
◾ 30 min – Sylwia Gołębiewska – 6,76 km
◾ 60 min – Paulina Szarzyńska – 13, 40 km
Mężczyźni – 31 uczestników
◾ 15 min – Przemysław Tarłowski – 3,49 km
◾ 30 min – Damian Cabaj – 7, 79 km

Fantastyczna
pogoda,
setki
uśmiechniętych twarzy oraz rodzinna
atmosfera sprawiły, że trudno o lepszą inaugurację sezonu turystyczno-rekreacyjnego w Świdnicy! Na starcie
rajdu rowerowego pojawiło się ponad
półtora tysiąca cyklistów! Statystki nie
kłamią – z roku na rok impreza staje się
coraz popularniejsza. W pierwszej edycji bawiło się 300 osób, rok temu 700,
teraz 1500, a za rok 3000? Miejmy nadzieję! Jedno jest pewne, świdniczanie
kochają rowery!
W niedzielne przedpołudnie 13 maja
spod Bosmanatu nad zalewem Witoszówka wystartował peleton rowerzystów. Cykliści, pod czujnym okiem policji oraz Straży Miejskiej pokonali 13-km
trasę, która przebiegała ulicami miasta.

Meta rajdu tradycyjnie usytuowana była
na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji gdzie odbyła się druga część
wspólnej zabawy. Organizatorzy zapewnili wszystkim masę atrakcji: pokazy
rowerowego freestylu, pokazy ﬁtness,
treningi funkcjonalne, konkurs jazdy na
czas na rowerze stacjonarnym, znakowanie rowerów przez Policję, prezentacja
sprzętu rowerowego, rowerowy tor przeszkód, miasteczko rowerowe dla dzieci,
dmuchańce, poczęstunek dla uczestników (ogródek owocowo – warzywny),
kiełbaski oraz konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami. Celem akcji ‚’Świdnica na rowery 2018’’ jest propagowanie zdrowego
stylu życia, ekologii, bezpiecznej jazdy
na rowerze oraz integracja świdniczan.
Daniel Gębala

metrów wokół zalewu Witoszówka.
Wśród pań pierwsza do mety dobiegła
Izabela Augustynowska, a wśród panów najszybszy okazał się Piotr Kociołowicz. Każdy z uczestników na mecie
otrzymał pamiątkowy medal. Poza biegiem, świdniczanie mogli się również
sprawdzić w rodzinnych zawodach kajakowych. Do wodnej rywalizacji przystąpiło 24 załóg, których zadaniem było
pokonanie dystansu 100 metrów. Najlepsi okazali się: Piotr i Marek Angiermanowie, przed Marcinem i Wojciechem Radwańskim, oraz Krzysztofem
i Polą Rosiakami. Imprezie towarzyszy
także wątek charytatywny – akcja pomocowa dla ciężko chorej dziewczynki
Zuzi Strzelczyk.

foto: D. Gębala

Tegoroczne rezultaty prezentują się
następująco: rowerzyści – 1.416,80 km,
bieżnia – 296,32 km oraz debiutująca w
stawce próba na ergometrze 307, 907 km.
Sportowe wyczyny dzielnych świdniczan
odbiły się szerokim echem w całym kraju. Wszyscy zawodnicy zasłużyli na słowa
uznania!
Przypomnijmy, że w zeszłym roku rowerzyści wykręcili 1.381,5 km, a biegacze
pokonali łącznie 277,8 km. Tradycyjnie już
miejscem morderczej próby była Galeria
Świdnica. W sobotę 12 maja punktualnie
o godz. 10.00 rozpoczął się dobowy maraton. Na nowy rekord Polski złożyły się
następujące wyniki: 46 osób przejechało 1416,8 km na rowerze stacjonarnym,
52 osoby przebiegły 296,32 km na bieżni
elektrycznej, a 67 osób przewiosłowało

wśród najmłodszych tor samochodowy
napędzany energią wyprodukowaną podczas jazdy na EnergoRowererach. - Jestem
bardzo zadowolony z zaangażowania świdniczan w projekt AKTYWNI 24. W tej edycji w
jego realizację włączyło się około 200 osób.
Jest to dowód na to, że rośnie świadomość
aktywnego, zdrowego trybu życia. Połączenie naszych rekordów z akcją charytatywną daje wymierne korzyści wielu stronom
realizującym ten projekt, który rozwija się
dynamicznie od 2015 roku. - mówi organizator imprezy Radosław Werner, kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. Oprócz ustanowienia rekordów
organizatorzy przewidzieli cel charytatywny akcji. Każdy przejechany na rowerze „rekordowym” i przebiegnięty przez
uczestników kilometr został przemnożony
przez 1 zł. W ten sposób udało się zebrać
2318 zł, które przeznaczone zostanie na
zakup roweru rehabilitacyjnego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Świdnicy. – Dziękuję serdecznie wszystkim
za udział w tym wydarzeniu i za wasz tytaniczny wysiłek. Kolejny raz udowodniliście,
że można przekroczyć własne możliwości.

foto: D. Gębala
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Niesamowita determinacja i hart ducha mogą sprawić,
że wszystko jest możliwe! AKTYWNI 24 ponownie stanęli
na wysokości zadania, pokonując własny rekord Polski oraz
Świdnicy w jeździe 24-godzinnej na rowerze stacjonarnym i
biegu 24-godzinnym na bieżni mechanicznej!

Oprócz bicia rekordu Polski każdy mierzył
się z własnymi ograniczeniami ustanawiając
swoje „życiówki”. Była to także okazja do integracji i wspólnej zabawy – dodaje prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Daniel Gębala
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Ceny biletów – ulgi komercyjne
ulga 50 % bilet za 50 zł w obie strony
- dzieci w wieku do 14 lat

ulga 100% bilet za 0 zł w obie strony

- dzieci w wieku do 4 lat bez oddzielnego miejsca siedzącego

Ceny biletów - ulgi ustawowe *
1) ulga 95% - bilet za 5 zł w obie strony
- przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do
samodzielnej egzystencji,
- przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej,

2) ulga 78% - bilet za 22 zł w obie strony
- inwalidzi wojenni lub wojskowi z I grupą inwalidztwa,
- cywilne niewidome oﬁary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji,
- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, jedno z rodziców lub opiekun
dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów
jednorazowych, uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

3) ulga 51% - bilet za 49 zł w obie strony
- osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,

4) ulga 37% - bilet za 63 zł w obie strony
- osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
- Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej grupy inwalidów niż I, kombatanci będący
inwalidą wojennym (wojskowym), osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidztwa
pozostającego w związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach
oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu
inwalidztwa.
reklama

*

obowiązują wszystkie ulgi ustawowe, jak dla komunikacji autobusowej pospiesznej.

Codzienne
autokarowe wyjazdy
nad morze
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