III edycja „Zalogowanych” rozpoczęta!
W ciągu roku szkolnego
wykonują różne zadania
i tworzą swój zawodowy
plan na życie.
W poniedziałek,
17 września odbyła się
inauguracja programu
„Zostańcie z nami Miasto
i Powiat Świdnica”.
www.mojaswidnica.pl
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48 rodzin wprowadzi się do nowych mieszkań przy ul. Kilińskiego 33. Uroczyste oddanie budynku odbyło się w środę, 12
września.
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Pół wieku razem
Medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta
RP odznaczono dziewięć
par ze Świdnicy oraz jedną
parę z terenu gminy Świdnica i jedną parę z terenu
gminy Marcinowice.

foto: UM Świdnica

Uroczystość wręczenia odznaczeń
odbyła się w sobotę 8 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Medale odebrali:
◾ Stefania i Jan Cieśla
◾ Stanisława i Józef Hanzel
◾ Alina i Kazimierz Kowalewscy
(Gmina Marcinowice)
◾ Janina i Tadeusz Kozakiewicz
(Gmina Świdnica)
◾ Helena i Tadeusz Licheńscy
◾ Halina i Stanisław Legan
◾ Kazimiera i Edward Pindak
◾ Maria i Stanisław Widełka

foto: UM Świdnica

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli zastępca wójta gminy
Świdnica Zbigniew Kanicki oraz wójt
gminy Marcinowice, Władysław Gołębiowski.
Dzień później, w niedzielę 9 września odznaczenia przyznane przez Pre-

zydenta RP wręczyła prezydent miasta
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska:
◾ Lilia i Edward Czerniec
◾ Barbara i Wiesław Śmiałek
◾ Kazimiera i Jan Wróblewscy
Przypomnijmy, że odznaczenia za
długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali
sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich
bliskich.

Kobiety o kobietach
Debata, zorganizowana przez Świdnicki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w
Świdnicy i Starostwo Powiatowe, odbyła się w środę 12 września w klubie Bolko. - Bardzo się cieszę, że mogę tu być z
państwem. Świętujmy, ale pamiętajmy,
że nie było łatwo uzyskać prawa wyborcze kobietom. Polskę przedstawia się jako
kraj nowatorski, który prawo wyborcze

foto: ŚOK

Czy kobieta może się jednocześnie
odnajdywać w rodzinie i biznesie czy
polityce? Czy łatwo jest poruszać się
kobietom w męskim świecie? Jak godzić odmienne od siebie role? M.in. na
te pytania szukały odpowiedzi uczestniczki debaty zorganizowanej z okazji
100. rocznicy nadania praw wyborczych kobietom w Polsce.

foto: A. Komaniecka

kobietom tak po prostu dał, ale to nie jest
prawdą. Nikt nam za darmo nic nie dał. To
nie był prezent, kobiety sobie te prawa wypracowały. Co jeszcze warte zaznaczenia,
specyfika polskiego ruchu emancypacyjnego polegała na tym, że łączono walkę o niepodległość Polski, ale też prawa
wyborcze kobiet - mówiła wprowadzając
w tematykę spotkania Ewa Furgał z Fundacji Przestrzeń Kobiet z Krakowa.
Podczas debaty, w której wzięły
udział Ewa Furgał, prezydent Świdnicy
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Beata Moskal-Słaniewska, przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina
Adamska, Marta Olejkiewicz z ZUP Badura, Kazimiera Zając, Zuzanna Bator
oraz Ewa Furgał, wspólnie zastanawiano
się nad rolami kobiet we współczesnym
życiu, nad tym, czy łatwo jest godzin życie rodzinne z zawodowym.
Debacie towarzyszyły dwie wystawy fotografii - Sylwii Brzęczek w klubie
Bolko i Oli Baranowskiej na świdnickim
Rynku.
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Kolejne dwa rowery wyjeżdżone
werowych pochodzących z recyclingu
- w środku którego umieszczony został
baner akcji „Rower Pomaga”. Imprezę
poprowadził Krystian Biłek z fundacji
‚’Arka’’. Głównym elementem akcji jest
nakłanianie jej uczestników do jazdy na
rowerze. Za kilometry wspólnie przejechane na rowerze fundacja ‚’Arka’’ przekazuje rower dziecku z domu dziecka
lub świetlicy środowiskowej. Akcji towarzyszą eventy, konferencje prasowe,
promocja w mediach, aktywność w mediach społecznościowych, stoiska informacyjne.
Na stronie roweropomaga.pl cały
czas funkcjonuje specjalny kalkulator

foto: D. Gębala

CO2. Organizatorzy akcji zachęcają
serdecznie do wypraw rowerowych
i rejestrowania przejechanych kilometrów. Przypomnijmy, że można
je wpisywać na stronie internetowej
www.rowerpomaga.pl wybierając cel
„Jeżdżę dla dzieci ze Świdnicy” lub
poprzez aplikację Endomondo pod
linkiem:
https://www.endomondo.
com/challenges/36334159.
Zbieranie kilometrów potrwa w
Świdnicy do końca września.

reklama

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Wspólna zabawa, edukacja ekologiczna wśród najmłodszych oraz
podsumowanie akcji ,,Rower Pomaga’’, podczas której zostały wręczone
dwa kolejne rowery wyjeżdżone przez
świdniczan. Za nami rowerowy happening, który w poniedziałek 17 września odbył się na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Impreza
została przygotowana przez Fundację
Ekologiczną ‚’Arka’’ z Bielska Białej, we
współpracy z Referatem Turystyki UM
Świdnica.
Podczas zabawy uczniowie klasy II
B ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy ułożyli specjalne serce z 50 kół ro-
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Kolejne mieszkania
dla świdniczan
48 rodzin wprowadzi się
do nowych mieszkań przy
ul. Kilińskiego 33. Uroczyste
oddanie budynku odbyło
się w środę, 12 września.

foto: D. Gębala

W budynku na czterech kondygnacjach znajduje się 48 mieszkań o łącznej
powierzchni użytkowej 2420 m2 oraz
48 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 1133 m2. – Budynek wykonano w
technologii tradycyjnej z zastosowaniem
nowoczesnych energooszczędnych technologii. Na korytarzach i w garażach zamontowano oświetlenie ledowe, a na wyposażeniu znalazły się ponadto kuchenki
indukcyjne. Wszystkie mieszkania zostały
osobno opomiarowane w indywidualne
mini węzły, tzw. logotermy z możliwością
indywidualnej regulacji ciepła dostarczanego przez MZEC – mówi prezes ŚTBS
Mirosław Gałek.
Mieszkania wykończone zostały
w wysokim standardzie „pod klucz”. W
skład wyposażenia weszły m.in. panele
podłogowe, płytki na podłogach i ścianach, biały montaż w łazienkach i kuchniach. Wszystkie lokale znalazły już najemców.

nas bardzo dobrą ofertę, z możliwością
częściowego umorzenia, jeśli będziemy
realizować pewne cele społeczne. A taki
mamy zamiar. Chcemy, by mieszkania w
TBS były dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, dla osób starszych,
ze wszystkimi udogodnieniami – mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
Świdnica
jest
przykładem
umiejętnej
polityki
mieszkaniowej
miasta, bardzo dobrej współpracy TBS z
magistratem i właściwego wykorzystania
środków, które pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inwestowania zwrotnego. Te pieniądze to wielka
szansa dla gmin, ale nie wszystkie potrafią to wykorzystać – dodaje Wiesław Źrebiec, prezes Polskiej Izby Gospodarczej
TBS.
Łączna wartość inwestycji: 10 091
000 zł, z czego: 4 832 000 zł pochodzi
z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania zwrotnego i realizacji
przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.
Pozostała kwota pochodzi ze środków
własnych ŚTBS.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Uroczystość oddania mieszkań do
użytku połączona z obchodami 20-lecia
ŚTBS odbyła się w środę, 12 września.
- Ponad 20 lat temu ówczesny ustawodawca umożliwił gminom zakładanie takich właśnie spółek jak nasz TBS. Były to
spółki, które przy wsparciu środków rządowych, przekazywanych w formie kredytów, mogły budować wysoko komfortowe
mieszkania pod wynajem. Ten pomysł budził wówczas wiele kontrowersji. Nie wiadomo było, czy przyjmie się na rynku, ale
ówczesny prezydent i rada podjęli decyzję,
że Świdnica do tego projektu wejdzie. Do
dziś jesteśmy wśród miast, które stawiają
na taką właśnie formę budowania mieszkań. To jedna z ofert, jaką kierujemy do
świdniczan. Oferta dla tych, którzy mają
dobrze płatną pracę, ale te dochody nie
są aż tak wielkie, by porywać się na wieloletni kredyt hipoteczny, lub też z innych
powodów nie chcą mieszkania kupować.
Dzisiaj oddajemy kolejnych kilkadziesiąt
mieszkań. Mamy dalsze plany, chcemy
budować m.in. na ulicy Słobódzkiego,
księcia Bolko, bo zainteresowanie tymi
mieszkaniami jest coraz większe. Bank
Gospodarstwa Krajowego wciąż ma dla
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Rondo Abrahama:

foto: UM Świdnica

pamiątkowa tablica odsłonięta

Na rondzie im. gen. Romana Abrahama stanął kamień z pamiątkową tablicą. 5 września odbyło się jego uroczyste odsłonięcie.
O nadaniu rondu u zbiegu ulic Westerplatte/Towarowa imienia Romana
Abrahama zdecydowała Rada Miejska podczas sesji 21 grudnia 2017 r. W
piątek 27 kwietnia natomiast podjęli
uchwałę o umieszczeniu na tym rondzie pamiątkowego obelisku. 5 września odbyło się jego uroczyste odsłonięcie. Jest on współfinansowany przez

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich oddział
Świdnicy – pomysłodawcę tworzenia
obelisku.
Generał brygady Roman Abraham
w czasie I wojny światowej, zmobilizowany, służył w kawalerii armii austro-węgierskiej w stopniu porucznika. W
październiku 1918 r. wrócił do rodzinnego Lwowa i gdy wybuchły walki polsko-rusińskie, włączył się do obrony
rodzinnego miasta. Od pierwszych dni
dał się poznać jako niezwykle walecz-

ny żołnierz i dowódca. Stworzył własny
oddział na odcinku „Góry Stracenia”,
zwany później „Straceńcami”, nie tylko
od nazwy Góry, lecz także ze swej odwagi i dzielności. „Straceńcy” walczyli
z powodzeniem na różnych odcinkach
Obrony Lwowa; w zdobywaniu Dworca, w obronie Persenkówki i w Śródmieściu. Oni to, pod dowództwem por.
Abrahama, zatknęli sztandar polski na
lwowskim Ratuszu o świcie 22 listopada 1918, zdzierając flagę uzurpatorów.

Można już składać
wnioski w sprawie
udostępnienia miejsc
do handlu zniczami
i kwiatami
Wnioski w sprawie udostępnienia
miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 26 października do 2
listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej
można składać do 10 października
br. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. Po upływie tego terminu
nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione
w losowaniu miejsc.
Przedsiębiorca może złożyć tylko
jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu.
Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego
sporządzenia oraz wskazanie miejsca
oraz okresu prowadzenia handlu.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1/ w zależności od charakteru prawnego
przedsiębiorcy:
◾ w przypadku osób fizycznych - wydruk
CEIDG,
◾ w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego,
◾ w przypadku producentów rolnych –
decyzja o wymiarze podatku rolnego za
rok bieżący oraz dowód jego opłaty,
2/ NIP, REGON /kserokopia/,
3/ oświadczenie, że wnioskodawca nie
zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS
lub KRUS,
4/ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 15 października o godz. 9.00 w sali narad Urzędu
Stanu Cywilnego w Świdnicy.

W dziewięciu nowoczesnych Solarisach, które z początkiem lipca rozpoczęły przewozić świdnickich pasażerów
zainstalowano nowoczesne kasowniki-biletomaty. Niedługo każdy autobus,
łącznie z pojazdami rezerwowymi, będzie miał na pokładzie jedno takie nowoczesne urządzenie. Podróżowanie
komunikacją miejską wpisuje się w plan
Smart City.
W czasie wakacji sprzedaż z użyciem biletomatów sięgnęła 20% ilości biletów sprzedawanych do tej pory przez
kierowców. Początek września wskazuje zdecydowany wzrost płatności kartą.
Instalowane w autobusach MPK urządzenia mieleckiej firmy R&G pozwalają na
skasowanie biletu papierowego kupionego w kiosku i przyjmują opłaty za przejazd
zbliżeniowo w systemach paypass oraz
payWave. Nie drukują biletu, obsługa jest
prosta a kontroler na specjalnym czytniku
ma wykaz numerów kart, którymi zapłacono za przejazd. Tak więc biletem jest karta

płatnicza. Na doposażenie autobusów w
kasowniki-biletomaty MPK Świdnica wydało już 120 tys. złotych, drugie tyle będą
kosztować jeszcze w tym roku kasowniki
do pozostałych autobusów. Spółka sfinansowała inwestycję z wypracowanych środków. - Pierwszy okres funkcjonowania bezgotówkowych opłat za przejazd pokazuje,
że biletomat systematycznie upowszechnia
się – przyznaje Tomasz Kurzawa, prezes
MPK Świdnica. – Będziemy popularyzować
tą formę opłat, bo jest szybka, łatwa i nie
absorbuje uwagi kierowcy, który teraz może
bardziej skupić się na prowadzeniu pojazdu.
W ciągu najbliższych miesięcy, zmniejszenie
sprzedaży przez kierowców wpłynie też na
skrócenie postojów na przystankach i poprawi punktualność naszego transportu.
Kasowniki-biletomaty przyjmują zapłatę za przejazd we wszystkich trzech
strefach obsługiwanych przez autobusy
MPK z uwzględnieniem przysługujących
pasażerowi ulg. Nie można zapłacić w nich
za bilet czasowy albo miesięczny.

reklama

foto: D. Gębala

Coraz częściej płacimy kartą
za przejazd autobusem
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Działkowcy świętowali
Nagrody dla najlepszych, występy artystyczne, poczęstunek
- działkowcy podziękowali za tegoroczne plony.

reklama

reklama

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia związkowe, a także puchary, dyplomy i nagródy laureatom
konkursów okręgowych. Zostały one
ufundowane przez prezydium OZS PZD
oraz Urząd Miasta Świdnica.
Po części oficjalnej nie zabrakło występów artystycznych, zaprezentowały
się m.in. mażoretki z Pszenna.
Dni Działkowca to przede wszystkim okazja, żeby pochwalić się plonami
zebranymi na swoich działkach.

foto: D. Gębala

Sudeckie Okręgowe Dni Działkowca odbyły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w sobotę, 15 września.
Wspólnie z działkowcami świętowały
ich rodziny, a także zaproszeni goście,
m.in. władze Świdnicy, parlamentarzyści, radni miejscy. Tradycyjnie na terenie OSIR-u zgromadzili się licznie działkowcy nie tylko z rodzinnych ogrodów
działkowych ze Świdnicy, ale również
z innych miejscowości okręgu sudeckiego.

codzienna porcja informacji na
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Otworzyli serca dla chorej świdniczanki
Setki świdniczan bawiły się podczas
festynu rodzinnego „Kochamy Cię Polsko”, który w sobotę 15 września odbył
się na terenie Szkoły Podstawowej nr
6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Impreza została realizowana w ramach
świdnickich imprez upamiętniających
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowo przeprowadzono zbiórkę funduszy na leczenie
Ani Marszałek, chorej 36-letniej świdniczanki. Udało się zebrać 18,5 tys. zł.
Turniej
piłkarski,
konkurencje
sprawnościowe dla najmłodszych, loteria, kiermasz pysznych ciast, pokazy
tańca, strefa crossfit czy militariów. Każdy, kto w sobotę zjawił się na festynie
przy ul. Wodnej, z pewnością znalazł
coś dla siebie. Dopisała fantastyczna
pogoda oraz niesamowita frekwencja.
Celem była pomoc dla chorej świdni-

czanki. - Moja historia z chorobą nowotworową zaczęła się w 2016 roku. Pojawiły się u mnie bóle węzłów chłonnych,
które bardzo przeciągały się w czasie.
Poddano mnie wielu badaniom, w wyniku których okazało się, że mam guza
na śliniance. Skierowano mnie na chirurgiczne usunięcie guza. Niestety wynik
histopatologiczny dał jednoznaczną diagnozę – czerniak niepigmentowy Melan
A. Po rozpoznaniu poddano mnie leczeniu. Leczenie nie było łatwe, rozpoczęto je
od operacji chirurgicznej usunięcia guza
i węzłów chłonnych szyjnych, a następnie radioterapii. Po zakończeniu leczenia
byłam pod stałą kontrolą specjalistów
onkologów. W listopadzie 2017 r. okazało
się, że w nodze pojawił się guz. Ale ta wiadomość nie była najgorsza. Skierowano
mnie na biopsję kości. Odbierając wynik
przeżyłam kolejny szok… Spodziewałam

się, że jest to wznowa czerniaka, ale rzeczywistość okazała się bardziej okrutna.
Zdiagnozowano u mnie kolejny, odrębny
nowotwór – Mięsak Ewinga (złośliwy nowotwór kości). Choroba szybko się rozwija, w krótkim czasie guz bardzo szybko urósł i doszło do przerzutów do kości
piszczelowej i do płuc. Aktualnie jestem w
trakcie kolejnego radykalnego leczenia –

chemioterapii agresywnej – opowiada
Ania Marszałek.
Festyn zorganizowali: Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy, Fundacja Wspierania
Sportu „Łączy nas Football”, przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Młodzieżowego Domu Kultury oraz ogromnej grupy
przyjaciół Ani Marszałek i jej samej.

Każdy, kto chciałby wesprzeć Anię Marszałek
w leczeniu, może wpłacać pieniądze na konto:

13 1140 2004 0000 3102 7787 9472

Dieta wzmacniająca odporność
Co zmniejsza odporność :
◾ złe odżywianie, przetworzona żywność, źle
zbilansowane diety,
◾ antybiotykoterapia, używki,
◾ zanieczyszczenie środowiska,
◾ skoki temperaturowe,
◾ brak hartowania i aktywności fizycznej.
Prawidłowo zbilansowana dieta to prawdziwy
sojusznik, jeśli chodzi o dobrą pracę układu odpornościowego. Co powinniśmy zatem jeść, aby
nasz organizm miał siłę bronić się przed wirusami
i bakteriami?
Witamina C
Niedobór powoduje spadek liczby limfocytów T, na
których opiera się działanie układu immunologicznego. Przyczynia się do wzrostu produkcji interferonu,
który uruchomia mechanizmy obronne systemu odpornościowego.
Źródło: papryka, koperek, natka pietruszki, brukselka, czarna porzeczka.
Żelazo
Wzmacnia układ odpornościowy organizmu, wspomaga walkę z wolnymi rodnikami. Jego wchłanianie
ułatwia witamina C.
Źródło: suszone morele, wątróbka, otręby pszenne,
zielone warzywa, jajka
Witaminy z grupy B
Do objawów niedoboru witaminy B6 należą: zmniejszenie odporności na infekcje, zmęczenie. Jej obecność jest konieczna do produkcji przeciwciał i czerwonych ciałek krwi.
Źródło: produkty pełnoziarniste, kasza, orzechy
Cynk
Cynk to składnik mineralny, który odgrywa ważną
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jego rolą jest ochrona przed wszelkiego rodzaju infekcjami.
Źródło: mięso indyka, kasza gryczana, pestki dyni,
kiełki, migdały.
Witamina E
To silny przeciwutleniacz, który chroni organizm
przed szkodliwymi substancjami.
Źródło: oliwa z oliwek, zarodki pszenne, migdały,
ryby
MIÓD LIPOWY
Uważany jest za najlepszy środek przy przeziębieniu,
w chorobach przebiegających z wysoką temperaturą, schorzeniach dróg oddechowych. Dzięki dużej zawartości olejków eterycznych niszczy drobnoustroje
dróg oddechowych, zwłaszcza nosa i gardła.

Naturalne antybiotyki
Właściwości antybiotyczne ma na przykład allicyna
w czosnku czy związki siarki w cebuli. Obecny w żurawinie kwas hipurowy skutecznie działa w zakażeniach układu moczowego bakteriami E. coli. Czosnku
nie wolno łączyć z aspiryną.
Imbir
Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne,
oczyszcza drogi oddechowe. Zawiera gingerol, który
jest środkiem zmniejszającym krzepliwość krwi.
Omega 3 i 6
Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 działają przeciwzapalnie, poprawiają odporność na infekcje i zapobiegają alergiom.
Źródło: makrela, oleje roślinne, siemię lniane (polski tran)
Zioła i przyprawy
Macierzanka, babka lancetowata, kurkuma, dziurawiec, pokrzywa, tymianek, rumianek, imbir.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
ŚWIDNICA
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Odporność naszego organizmu jest szczególnie ważna w okresie jesienno-zimowym, jednak
dużo wcześniej powinniśmy o nią zadbać.
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III edycja „Zalogowanych”
rozpoczęta!

foto: D. Gębala

Program „Zostańcie z nami – Miasto
i Powiat Świdnica”, który od zeszłego
roku szkolnego kontynuowany jest pod
nazwą „Zalogowani”, swoim zasięgiem
objął już prawie 1000 uczniów świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ciągu roku szkolnego
młodzież wykonuje różne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. To również
okazja do poznania świdnickich firm
od kuchni oraz do wzięcia udziału w
warsztatach doradztwa zawodowego. Wymierne skutki tego programu to m.in.
nawiązanie współpracy pomiędzy przed-
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siębiorcami i szkołami średnimi w zakresie klas patronackich, szkoleń, praktyk
czy staży zawodowych. Współpraca taka
została przypieczętowana pomiędzy firmami RST Software Masters a Zespołem
Szkół Budowlano-Elektrycznych; a także
pomiędzy firmą AMS sp. z o.o. a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy
– mówi zastępca prezydenta, Szymon
Chojnowski.
W poniedziałek, 17 września wystartowała III edycja. W inauguracji
uczestniczyli uczniowie wszystkich
świdnickich szkół średnich oraz najstarszych klas szkół podstawowych.
– To program nakierowany na to, aby
pokazywać szanse na rozwój, na karierę. Trzeba pamiętać, że nie ma rzeczy
niemożliwych, których trzeba się bać,
trzeba tylko w siebie wierzyć – mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Podczas spotkania wystąpili mówcy
motywacyjni z firmy Young Pros - Mariusz Kędzierski, Szymon Potoniec i
Damian Lempart oraz prezes firmy RST
Software Masters - Krzysztof Habowski.
– Moja pasja zaczęła się, gdy miałem 3
lata. Grałem w gry, marzyłem o ściganiu.
Jako młody chłopak łapałem się dorywczych prac, by zarobić na swoje hobby. Na
pewno na początku nie uniknie się pracy.
Musimy zdawać sobie sprawę z ryzyka i
niepewności. Co ma się stać, to się stanie.
Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ważna
jest samodyscyplina, bo nie ma sukcesów bez pracy i ćwiczeń. Trzeba też mieć
wkład własny, zakładając swój biznes.
Trzeba umieć dobrać sobie współpracowników i współpracować z klientami. Nigdy
nie przestawajcie się uczyć, korzystajcie z
możliwości, które daje wam świat. I bądźcie uczciwi wobec siebie i innych – radził

młodszym kolegom i koleżankom Damian Lempart. – Jeśli w życiu czegoś
bardzo chcecie, to możecie to osiągnąć.
Urodziłem się w 1992 roku, w rodzinie niepełnej, jako niepełnosprawny. Nie miałem
na siebie pomysłu, bo kto będzie chciał
takiego pracownika? Po operacji ręki zacząłem malować. Były pierwsze rysunki,
wystawy, artykuły w mediach. Świat się o
mnie dowiedział. Dziś mam wystawy na
całym świecie, podróżuję, poznaję wielu
wspaniałych ludzi, występuję na scenie
i szkolę menadżerów. Byłem pierwszym
Polakiem, który wykładał na uniwersytecie w Azji. Słuchajcie zawsze samych
siebie, każde marzenie zamieniajcie w
rzeczywistość, bądźcie przy tym dobrymi
ludźmi, pomagajcie innym i nie bójcie się.

Zróbcie pierwszy krok, tu i teraz. Nie czekajcie na nic – dodawał Mariusz Kędzierski.
„Zalogowani” to wiele różnych działań prowadzonych przez ostatnie dwa
lata. To spotkania motywacyjne z liderami świdnickich firm i osobowościami.
To również tworzenie klas patronackich. Podczas pierwszej oraz drugiej
edycji programu doszło do nawiązania
trwałej współpracy pomiędzy: Zespołem Szkół Budowlano – Elektrycznych,
a firmami Sonel oraz RST Software Masters, a także Zespołem Szkół Mechanicznych, a firmami Volkswagen JodkoSchiewe, AMS oraz ZUPBADURA. Ponadto, od października 2017 roku około
400 uczniów z siódmych klas szkół
podstawowych miało niecodzienną
okazję uczestniczyć w lekcjach edukacji obywatelskiej, prowadzonych przez
prezydent Świdnicy, Beatę Moskal-Słaniewską.
Innym elementem programu była
Liga Niezwykłych Umysłów, w której
spektakularny sukces odnieśli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, 4 i 8,
którzy okazali się być jednymi z najlepszych młodym programistów w całym
kraju. Projekt ten cieszy się niezwykłym
uznaniem i dzięki wsparciu fundatorów:
firmie ZUPBADURA oraz firmie Wagony
Świdnica - Liga Niezwykłych Umysłów
będzie kontynuowana w kolejnym roku
szkolnym.
W tym roku młodzież ma okazję
wziąć udział w kolejnym konkursie. –
Od dzisiaj dostępne są karty. Trzeba je
pobrać, zarejestrować się w Świdnickim
Ośrodku Kultury, a następnie uczestniczyć
w imprezach kulturalnych, zarówno zorganizowanych przez ŚOK, bibliotekę czy
Muzeum Dawnego Kupiectwa. Za każdą
imprezę jest jeden punkt, 50 zebranych
punktów uprawnia do wzięcia udziału w
losowaniu nagród, których łączna pora
wynosi 10 tysięcy złotych. W zeszłym roku,
jak policzyliśmy, odbyło się w Świdnicy
500 imprez, więc zebranie 50 punktów nie
będzie problemem – zachęca do udziału
Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury. (od red. więcej o konkursie na str. 13).
Organizatorem przedsięwzięcia jest
miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W ciągu roku szkolnego wykonują różne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. Co najważniejsze jednak, poznają świdnickie firmy od kuchni, biorą udział w warsztatach doradztwa zawodowego i tworzą swój zawodowy plan na życie. Ruszyła III edycja Zalogowanych!
W poniedziałek, 17 września w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
odbyła się inauguracja programu.

aktualności

Kurs pilota wycieczek.

Zapisy:
Aby wziąć udział w kursie, należy w terminie do 8 października br przesłać zgłoszenie
pocztą elektroniczną na adres turystyka@um.swidnica.pl podając: imię i nazwisko,
datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, i dopisek „kurs na pilota” a następnie oczekiwać na potwierdzenie zgłoszenia. Informacji dotyczących kursu udziela pracownik Referatu Turystyki UM Świdnica – Andrzej Deska, tel. 74/8562-910 w
godzinach 8:00 – 16:00.

Koszt uczestnictwa w kursie:
Dla mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego 0,00 zł.
Pozostali uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 300,00 zł.

reklama

oraz certyfikat, będą więc mieli licencję na
realizację tych usług, co w czasach deregulacji zawodu pilota i przewodnika, będzie świadczyło o ich profesjonalizmie na
rynku – zapowiada Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki.
Kurs poprowadzą wykładowcy z
biura podróży „Oświata” z Wrocławia,
posiadającego stałą zgodę marszałka
województwa dolnośląskiego na prowadzenie szkoleń nr 1/S/99. Są to profesjonaliści w swojej dziedzinie, którzy
przeszkolili już setki pilotów wycieczek,
przewodników miejskich oraz przewodników sudeckich.
Kurs rozpoczyna się 13 października i zakończy się 24 listopada br. Zajęcia będą odbywały się w weekendy
w Świdnicy (w godz. 9.00-17.00), w budynku Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Ilość
miejsc na kursie jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy. Spotkania
kursowe dla uczestników zaplanowano
w następujących terminach:
◾ 13 - 14.10.2018 - 2 x 8h zajęcia teoretyczne
◾ 27 - 28.10.2018 - 2 x 8h zajęcia teoretyczne
◾ 03 - 04.11.2018 - 2 x 8h zajęcia terenowe piesze
◾ 10.11.2018 – 1 x 8h –
zajęcia terenowe piesze
◾ 17-18.11.2018 - 3 x 8h zajęcia terenowe
◾ 24.11.2018 - 10h terenowe ćwiczenie autokarowe

reklama

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu
zapotrzebowaniu na usługi przewodnickie dla grup turystów odwiedzających Świdnicę, Referat Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy we współpracy z Dolnośląską Izbą Turystyki zaprasza mieszkańców interesujących się
turystyką na dofinansowany jesienny
weekendowy kurs na pilota wycieczek.
Celem kursu jest wykreowanie lokalnych kadr obsługi krajowego i zagranicznego przyjazdowego ruchu turystycznego, które staną się ambasadorami miasta i regionu. W jego trakcie
uczestnik nauczy się oprowadzania grup
turystycznych, pozna zasady opieki nad
grupą turystyczną, zasady bezpieczeństwa, zgłębi wiedzę w zakresie pilotażu
i krajoznawstwa.
- Kurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Świdnicy, powiatu
świdnickiego. Mogą wziąć w nim udział
osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej średnim oraz uczniowie ostatnich
klas szkół średnich, którzy w dynamicznie rosnącym w naszm regionie ruchu
turystycznym widzą szanse na swój
zawodowy rozwój. Zajęcia obejmą wykłady m.in. z zakresu: pilotażu, przewodnictwa miejskiego, krajoznawstwa, historii, topografii turystycznej miasta i dawnego Księstwa Świdnicko–Jaworskiego,
obiektów kultury, sportu i infrastruktury
turystycznej, a także terenowe ćwiczenie
autokarowe. Uczestnicy kursu otrzymają
po ukończeniu szkolenia zaświadczenie

foto: D. Gębala

Zostań „ambasadorem” Świdnicy i regionu
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rynku już 12 lat. Firma wygrała konkurs – Debiut
Gospodarczy „Jestem przedsiębiorczy nie zostanę bezrobotnym”. Obecnie jedna z największych firm recyklingowych w województwie
dolnośląskim, dysponująca własnym laboratorium do analiz zawartości metali szlachetnych oraz linią przetwarzania katalizatorów i
odzyskania monolitu jako finalnego produktu
z całego procesu. Miesięcznie odzyskuje jako
produkt uboczny ok. 30 ton złomu stali. Firma
w swoich procesach zachowuje najwyższe
standardy ochrony środowiska, poprzez stosowanie sprzętu technologicznie zaawansowanego, który pozwala na właściwie zerową emisję
zanieczyszczeń. W tym roku planowane jest
przeniesienie firmy do dużej hali i zatrudnienie
kolejnych pracowników.

Nominowani do nagrody
Świdnicki Gryf 2018
Przedstawiamy firmy nominowane do
nagrody gospodarczej „Świdnicki Gryf
2018”, której celem jest wyróżnienie, a
także promowanie firm i przedsiębiorstw
działających w naszym mieście, a w
przypadku „Sudeckiego produktu regionalnego” promowanie produktów wytwarzanych w naszym regionie. Spośród
firm nominowanych kapituła konkursu
wybierze laureatów, którym 19 października, podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości, wręczone zostaną statuetki
Świdnickiego Gryfa.

NAJLEPSZY DEBIUT GOSPODARCZY

◾ DAR-VIT Dariusz Konarski, Jagodnik 16E produkcja tradycyjnych wędlin oparta na autorskich rodzinnych recepturach. Firma posiada 9
sklepów stacjonarnych i 5 mobilnych na terenie
całego województwa dolnośląskiego. Głównym celem firmy jest dostarczanie towaru bezpośrednio klientowi ostatecznemu, bez pośredników. Firma działa od 2014 roku. Jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień.
◾ Hoppy Lab s.c. Browar Rzemieślniczy Jakub Bielecki, Małgorzata Twardzicka, ul. Słowiańska 23 Żarów – regionalny, rzemieślniczy
producent piwa pod nazwa „Świdnickie Jasne”.
Jest „gwiazdą” w ofercie browaru. Nawiązuje do
bogatej historii piwowarskiej miasta. Dzięki autorskim recepturom i pieczołowitemu, własnoręcznemu wykonaniu, piwo charakteryzuje się
wyjątkowym smakiem i aromatem, co pozwoliło zaskarbić sobie serca wielu zwolenników
sztuki piwowarskiej.
◾ KRASZOWICKA ZAGRODA Andrzej Hercuń,
ul. Kraszowicka 46 Świdnica – gospodarstwo
edukacyjne, które prowadzi zajęcia dla dzieci
z tematyki ginących zawodów i tradycji polskiej wsi. Gospodarstwo składa się z zagrody
ze zwierzętami gospodarskimi oraz z modrzewiowej chaty wiejskiej, stylizowanej na zabudowanie z przełomu XIX i XX wieku. Realizuje kilka
programów edukacyjnych przeznaczonych dla
dzieci przedszkolnych i szkolnych, których celem jest pokazanie życia i pracy rolnika oraz
jego rodziny na dawnej wsi polskiej, tradycji i
obrzędów związanych ze świętami oraz zaprezentowanie ginących już zawodów takich jak:
kowalstwo, garncarstwo, wikliniarstwo, bednarstwo, tkactwo.

DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY

◾ Piekarnia Profit-Bis s.c. Anna Wychowanek,
Jacek Wychowanek, ul. Świdnicka 2a Jaworzyna Śląska - produkcja pieczywa, wyrobów
ciastkarskich i cukierniczych. Firma wielopokoleniowa działająca na rynku od 1997 roku. Stale
i konsekwentnie się rozwija, zwiększa produkcję oraz zatrudnienie. Przewagę konkurencyjną w regionie firma zdobywa poprzez łączenie
tradycyjnych przepisów oraz metod wypieku
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Firma podjęła inwestycje
zachowujące tradycyjność wypieku i jednocześnie obniżające koszty wytworzenia. Zastosowano odpowiednie technologie i nowoczesny piec, który sprostał oczekiwaniom wobec
jakości wypiekanego chleba, a także obniżył
koszty produkcji. Firma posiada obecnie na
terenie powiatu 8 sklepów. Bogaty asortyment
firmy uwzględnia potrzeby i oczekiwania klientów.
◾ NZOZ „BH Med” Sp. z o.o., ul. Strzelińska
6 Świdnica - działalność w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji. Placówka
dysponuje dużym zapleczem lokalowym, pracowniami diagnostycznymi, prowadzi szeroko
pojętą rehabilitację, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz coraz bardziej rozwijającą się
podstawową opiekę zdrowotną. Oferuje szeroki
wachlarz usług medycznych, zarówno klientom
korporacyjnym, jak i klientom indywidualnym.
W 2017 roku spółka dokonała znaczących inwestycji budowlanych oraz sprzętowych, poniosła
spore nakłady na modernizacje posiadanego
budynku, co spowodowało, że diametralnie
zmienił się wizerunek przychodni. Powstał jeden z ładniejszych obiektów służby zdrowia na
terenie Świdnicy, który kojarzony jest z wysoką
jakością świadczonych usług. Dla wygody pacjentów - na parterze budynku firma uruchomiła aptekę.
◾ Cloos-Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 5 Świdnica
- produkcja zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, sprzedaż urządzeń spawalniczych,
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foto: W. Bąkiewicz

SUDECKI PRODUKT REGIONALNY

wdrażanie zaawansowanych technologii spawalniczych i znakujących. Firma jest pionierem
na polskim rynku w zakresie robotyzacji procesu spawalniczego. W ubiegłym roku w związku
z duża liczbą podpisanych umów zwiększono
zatrudnienie, unowocześniono park maszynowy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń,
unowocześniono procesy produkcyjne.

LIDER MIKRO-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

◾ AMARETTO – Łukasz Wilczyński Rynek 23
Świdnica - kawiarnia, produkcja lodów na miejscu w kawiarni, z komponentów niedostępnych
na polskim rynku /lody szpinakowe, buraczane, marchewkowe/. Kawa podawana w kawiarni wypalana jest w Wenecji, niedostępna
w innych kawiarniach. Wystrój kawiarni – to
nowoczesny, odważny „dizajn”. Kawiarnia Amaretto to miejsce wyjątkowe, wysoko oceniane
przez gości.

◾ Biuro Turystyczne RAPALA s. c. A. W. A. Rąpała, ul. Pułaskiego 8 Świdnica – usługi turystyczne. Firma łączy nowoczesność z dbałością
o relacje handlowe na gruncie usług lokalnych.
Komfortowe warunki obsługi klienta, biuro wypełnione pomocami multimedialnymi, kącikiem
dla dzieci, klienci podejmowani są kawą i przekąskami. O nowoczesności firmy świadczy fakt,
że jest jedną z pierwszych i chyba jedyną w mieście, która samodzielnie organizuje wyjazdy zarówno indywidualne jak i grupowe. Klienci biura
dotarli do najdalszych zakątków całego świata.
Etyka biznesu towarzyszy firmie od lat, przykładem jest aktywność społeczna biura - zaangażowanie w promowanie i współfinansowanie
aktywności artystyczno-podróżniczej świdnickiego artysty Mariusza Kędzierskiego. Firma RAPALA – to firma rodzinna, która działa już 25 lat.
◾ KAT-RECYKLING sp. z o.o., ul. Rolnicza 11
Świdnica - firma recyklingowa działająca na

◾ No Sugar Cafe - Joanna Dolińska-Romanowicz, ul. Basztowa 1 Świdnica - kawiarnia. Firma
działa od czerwca 2016 roku. To jedyna w mieście i okolicy kawiarnia, w której mówi się „nie”
białemu cukrowi rafinowanemu, białej mące i
soli. Wszystkie dania powstają z nieprzetworzonych świeżych składników, owoce i warzywa
pochodzą od lokalnych dostawców. To kawiarnia
przyjazna dzieciom, z miejscem do „buszowania”.
Wysoka ocena klientów w mediach społecznościowych świadczy o wysokiej jakości lokalu.
◾ KANN Anna Połochajło-Migda, Rynek 1a
Świdnica - produkcja i sprzedaż kosmetyków.
Autorskie kosmetyki dedykowane pielęgnacji męskiej skóry, pierwsze w Polsce preparaty
kompleksowo pielęgnujące najbardziej wymagające typy męskiej cery. Firma powstała
w sierpniu 2017 roku. Celem działania firmy jest
propagowanie świadomego, zdrowego trybu
życia poprzez edukację z zakresu kosmetologii i medycyny, produkcję oraz sprzedaż naturalnych produktów dla mężczyzn. Wszystkie
produkty i projekty są autorskim pomysłem
właścicielki i jej męża. Produkty wzbudziły duże
zainteresowanie oraz pozytywnie zaskoczyły
klientów.
◾ Restauracja TREMONTI Firma KOROLEWICZ
– Marcin Korolewicz, ul. Akacjowa 5 Świdnica
- pizzeria, restauracja. Serwowane dania zawierają tylko świeże produkty najwyższej jakości, od lokalnych gospodarzy i rolników. Smaki
potraw są niepowtarzalne, a tradycja regionu
odkrywana jest na nowo. Wysoka jakość i smak
oferowanych potraw, przyciągają ciągle wielu
nowych klientów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na:
„Najlepszą obsługę klienta w Świdnicy”, „Najlepszego pracodawcę w Świdnicy”
Organizatorem konkursów jest Prezydent Miasta Świdnicy. Warunkiem
uczestnictwa w głosowaniu jest ukończone 18 lat. Głosujący może oddać swój głos na jedną firmę w każdej kategorii.
Głosować można do 16.10.2018 r.
Głosowania dokonujemy poprzez formularz na stronie internetowej
www.swidnickigryf.pl lub poprzez kupony, które należy składać w
Wieży Ratuszowej w godz. 10.00 - 18.00.

Nagrodami w konkursie są:
◾ „Najlepsza obsługa klienta w Świdnicy” – Weekend dla dwojga w
SPA SCALIANO w Kudowie Zdroju – ufundowana przez Prezydenta
Miasta Świdnica
◾ „Najlepszy pracodawca w Świdnicy”- Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali marki Electrolux - ufundowany przez Electrolux Poland
sp. z o.o.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.swidnickigryf.pl

reklama

reklama

reklama

promocja
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foto: MDK

Pracownia plastyczna MDK rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019 wizytą w Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy.
W sobotę, 8 września 2018 r. członkowie grupy wybrali się na wystawę
czasową pt. „Świat Leona Wyczółkowskiego – malarstwo, rysunek, grafika”. O
malarzu, jego życiu i dziełach opowiedział nam Radosław Skowron, kurator
wystawy. – Obejrzeliśmy prace malarskie, rysunki i litografie wypożyczone ze
zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: wspaniałe drzewa, pejzaże, portrety i kwiaty.
Po zwiedzeniu ekspozycji odbył się quiz
dla uczestników, podzieliliśmy się na pięć
grup: grupa plastyczna p. Wandy Szwe-

Zawalczy w finale

foto: MDK Świdnica

gler, grupa „Ciapate” p. Elżbiety Tarnowskiej, grupa „Mansarda” p. Joanny Waksmundzkiej, oraz dwie grupy: nauczycieli
i rodziców. Wszystkie grupy udzieliły poprawnych odpowiedzi, co jest dowodem
na to, że uważnie słuchały oprowadzającego po wystawie – relacjonuje Joanna
Waksmundzka z MDK. – Odwiedziliśmy
także Galerię Fotografii, w której prezentowane są prace z 3 Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego „Świdnica 2018”, obrazy twórców z Polski i Ukrainy przedstawiające nasze miasto.
W sobotnim „spotkaniu z obrazami” wzięły udział dzieci i młodzież z kół
prowadzonych przez Elżbietę Tarnowską, Wandę Szwegler i Joannę Waksmundzką. Było to pierwsze z planowanych integracyjnych spotkań pracowni
plastycznej. Zainspirowani obrazami artystów członkowie pracowni rozpoczęli
10 września „Artystyczny Plener Świdnicki”, by przygotować własne prace na
wystawę o Świdnicy.

foto: MDK

Spotkanie z twórczością
Leona Wyczółkowskiego

Radosław
Teuerle w
Finale VII
Ogólnopolskiego Konkursu Gry
na Instrumentach Elektronicznych w Bydgoszczy!
W pięknym stylu rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym Radosław Teuerle z koła «Klawiatura», prowadzonego przez Agnieszkę Banach
w pracowni muzycznej dz. II MDK na
Osiedlu Młodych. Jeszcze w czerwcu
Radek zgłosił się do pierwszego etapu VII Ogólnopolskiego Konkursu Gry
na Instrumentach Elektronicznych w
Bydgoszczy, przygotowując nagranie
video z opracowanymi na zajęciach
utworami. Na wyniki trzeba było czekać całe wakacje - rozstrzygnięcie I
etapu nastąpiło dopiero 3 września. I
jaka miła wiadomość - Radek został
zakwalifikowany do finału i jako jeden
z 40, spośród aż 137 startujących, wystąpi 29 września 2018r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Ogromne gratulacje dla Radka i
już trzymamy kciuki za II etap. Powodzenia!

aktualności

„Kulturalnie zakręceni”
w Świdnicy

reklama

reklama

reklama

- Chcemy pokazać dostępność i różnorodność działań kulturalnych w Świdnicy. Wierzymy, że dzięki kulturze społeczeństwo staje się mądrzejsze i bardziej wrażliwe. Aktywność kulturalna wpływa na jakość naszego życia i powinniśmy korzystać
z niej już od najmłodszych lat. Dlatego też
konkurs skierowaliśmy do osób już od 15.
roku życia, a jego inauguracja odbyła się
podczas rozpoczęcia trzeciej edycji programu „Zalogowani”, którego adresatami
jest świdnicka młodzież – dodaje zastępca
prezydenta, Szymon Chojnowski.
Istnieje już zniżkowa karta seniora,
dlatego też miasto proponuje nowy program aktywizujący młodsze pokolenia skierowany jest on zwłaszcza do uczniów
szkół średnich, osób młodych i w średnim
wieku.
Spośród uczestników, którzy zbiorą
największą liczbę pieczątek, wyłonieni zostaną zwycięzcy - 20 osób otrzyma
nagrody rzeczowe, o łącznej wartości
10 000 zł, w tym: wycieczkę zagraniczną, bilety wstępu na imprezy kulturalne
w Świdnicy oraz powerbanki. Kolejnych
30 uczestników otrzyma zestawy upominkowe. Wręczenie nagród odbędzie
się podczas przyszłorocznych Dni Świdnicy.

reklama

- W 2017 roku zorganizowaliśmy 15
festiwali, 46 seansów filmowych, 48 spotkań i paneli dyskusyjnych, 37 jubileuszy i
imprez okolicznościowych, 119 koncertów
(w tym 39 tanecznych), 19 konkursów, 73
spektakle, 25 wystaw, 78 warsztatów, 12
giełd staroci, 9 imprez o charakterze rekreacyjnym, 8 konferencji, 3 seanse virtual reality - 1 nagranie muzyczne. Myślę, że cyfry
te robią wrażenie, ale niestety nie wszyscy
o tych wydarzeniach wiedzą. Chcemy zachęcić mieszkańców powiatu świdnickiego
do uczestnictwa w życiu kulturalnym Świdnicy i dlatego przygotowaliśmy dla nich
konkurs pn. „Kulturalnie zakręceni” – mówi
Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego
Ośrodka kultury.
Mogą w nim uczestniczyć osoby w
wieku od 15 do 60 lat. Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, będzie
miał za zadanie zbieranie pieczątek
potwierdzających jego obecność na
wydarzeniach kulturalnych, zarówno
tych bezpłatnych jak i odpłatnych, organizowanych przez ŚOK, MBP i Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Pieczątki będą
zbierane na specjalnej karcie, stanowiącej załącznik do formularza. Konkurs
trwa od 17 września 2018 roku do 10 maja
2019 roku.

reklama

Prawie 500 imprez kulturalnych odbyło się w ubiegłym
roku w Świdnicy. Ich organizatorami bądź też współorganizatorami były instytucje kultury, czyli Świdnicki Ośrodek
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Dawnego
Kupiectwa.
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Bestialska zbrodnia. Śledztwo pełne
znaków zapytania. Stephen King, znajdujący
się w szczególnie owocnym okresie twórczości, przedstawia jedną ze swoich najbardziej
niepokojących i wciągających opowieści.
W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane ciało jedenastoletniego chłopca.
Naoczni świadkowie i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: sprawcą zbrodni jest
jeden z najbardziej lubianych obywateli Flint
City. To Terry Maitland, trener drużyn młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec
dwóch córek. Detektyw Ralph Anderson, którego syna Maitland kiedyś trenował, nakazuje
przeprowadzić natychmiastowe aresztowanie
w świetle jupiterów. Maitland ma wprawdzie
alibi, ale Anderson i prokurator okręgowy
wkrótce zdobywają kolejny niezbity dowód:
ślady DNA. Sprawa wydaje się oczywista.
Kiedy w toku śledztwa zaczynają wychodzić
na jaw przerażające szczegóły, porywająca
opowieść Kinga wchodzi na wyższe obroty,
napięcie narasta, aż staje się niemal nie do
zniesienia. Terry Maitland na pozór jest miłym
człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź szokuje – tak jak szokować potrafi
tylko Stephen King.
źródło opisu: www.empik.com

Pierwsza biografia Wojtka Kurtyki

Sześciu seniorów i sześciu młodych
zapaleńców dziennikarstwa to duet
doskonały. Razem stworzą niezwykły
audiobook – zapis wspomnień najstarszych mieszkańców Świdnicy.
Audiobook powstaje w ramach projektu Łączy Nas Niepodległa Świdnica
2018. Koordynatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida, która do współpracy zaprosiła Dorotę Kuźnik – dziennikarkę Radia
Wrocław. Pod okiem specjalisty sześć
młodych osób – uczniów świdnickich
szkół średnich – 14 września wzięła
udział w warsztatach, podczas których
zgłębiała tajniki dziennikarstwa i pracy
reporterskiej. Dziewczyny przekonały
się, że mikrofon nie gryzie, a zadawanie pytań to nie taka prosta sprawa. 17

Wspólna zabawa? Nic prostszego!
Wytnijmy piankowe, pływające rybki, które możemy wrzucić do wanny czy
basenu :)

źródło opisu: www.empik.com
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Profesorowa Szczupaczyńska
na tropie nowej zbrodni!

września przeprowadziły natomiast wywiady z sześcioma świdnickimi seniorami. Efektów wysłuchamy już niebawem
z płyty.

Klasycznie czy nowocześnie?
Cześć! Jestem Rybka MiniMini i jestem waszym przyjacielem. Mieszkam
w Ocenie i mam wielu przyjaciół. Często towarzyszę Wam w oglądaniu ulubionych bajek. Czy wiecie, że w bibliotece są książki z moimi przygodami?

Gdy Kukuczka i Messner rywalizowali o
to, który z nich pierwszy zdobędzie wszystkie ośmiotysięczniki, a inne ekipy ruszały w
Himalaje, by oblegać kolejne szczyty, Wojtek
Kurtyka wspinał się po swojemu. Bardziej niż
cel interesowała go droga. Bardziej niż osiągnięcia – ich styl. Porażka na trudnej, dziewiczej ścianie znaczyła dla niego więcej niż sukces na zatłoczonej i zaporęczowanej drodze.
Kurtyka miał na to swoje określenia:
wspinać się bez smyczy. Wspinać się nocą
i nago. A kiedy wspinaczka w stylu alpejskim w górach wysokich stała się normą, on
przeszedł do realizacji wejść jednodniowych
i zdobywał po dwa ośmiotysięczniki podczas jednej wyprawy. Wszystko po to, by pozostać wiernym swojej wizji. Ścieżce góry. I
sztuce wolności.
„Kurtyka. Sztuka wolności“ to głęboko poruszająca opowieść o wybitnym, ale i
skomplikowanym indywidualiście, który konsekwentnie przez całe życie unikał rozgłosu.
Do pracy nad biografią namówiła go Bernadette McDonald, ceniona kanadyjska autorka książek o tematyce górskiej, która ma na
koncie takie bestsellery, jak „Tomaž Humar“
(2008), „Ucieczka na szczyt“ (2011), „Alpejscy
wojownicy“ (2015), tłumaczone na wiele języków i często nagradzane.

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

foto: MBP Świdnica

Najnowsza książka mistrza grozy!

Przeprowadzą wywiady
i stworzą audiobooka

Potrzebujemy:
◾ Różnokolorowe, dekoracyjne arkusze
piankowe
◾ Szablony rybek
◾ Nożyczki
Nasze rybki mają wyciętą dziurkę, po
to, by móc je łapać na wędkę :) Do dzieła!

foto: MBP Świdnica

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Dekadencja, wirujący stolik i zbrodniarz z
zaświatów!
Jesień roku 1898. W Genewie zamachowiec wbija pilnik w serce cesarzowej Sissi,
a do Krakowa przybywa Szatan – Stanisław
Przybyszewski. Parę tygodni później eleganckie towarzystwo – w tym niezwykle podekscytowana profesorowa Szczupaczyńska
– zbiera się w ekstrawaganckim Domu Egipskim, by wspólnie obserwować całkowite zaćmienie Księżyca oraz wziąć udział w seansie
spirytystycznym.
Do stołu zasiądzie dwanaście osób.
Jedna z nich już od niego nie wstanie. Krakowska panna Marple czuje, że zagadki tej
zbrodni nie uda się rozwiązać bez jej pomocy. Będzie musiała zaniedbać domowe
obowiązki i Ignacego – ale przecież morderca sam się nie złapie. Maryla Szymiczkowa, wdowa po prenumeratorze „Przekroju”,
królowa pischingera, niegdysiejsza gwiazda
Piwnicy pod Baranami i korektorka w „Tygodniku Powszechnym”. Po sukcesie Tajemnicy
Domu Helclów i Rozdartej zasłony na stałe
związana kryminałem, a od niedawna również ze spirytyzmem.
źródło opisu: ww.znak.com.pl

Zaprojektuj
okładkę
audiobooka
W ramach projektu Łączy Nas
Niepodległa Świdnica 2018 Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida ogłasza konkurs na
projekt okładki audiobooka. Na płycie zostaną utrwalone wspomnienia
świdniczan, którzy przybyli do miasta
po 1945 roku.
Termin nadsyłania prac upływa 24
września.

kultura

Kobiety opanowały podium
Fotomaratonu

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ
KSIĄŻKA
autor: Albert Camus
tytuł: Dżuma

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Chronostych, bazyliszek i okręty,
czyli „Świdnica legendarnie“ za nami
Nie straszne było odbicie potwora w lustrze czy trudne zadania.
Wszystkie drużyny stawiły się na starcie gry miejskiej „Świdnica
legendarnie” i, co więcej, poradziły sobie z zadaniami w regulaminowym czasie.
Gra odbyła się w sobotę 15 września. Do rywalizacji przystąpiło
9 drużyn. - Nie straszny im był chronostych, odbicie potwora w lustrze czy kilometry do przemierzenia. Po odebraniu pakietu zadań i
„wyprawki” zawodnicy wyruszyli w miasto. Polecenia wymagały od uczestników sprytu, wyobraźni i siły w nogach. Na rozwiązanie wszystkich
zadań grupy miały maksymalnie 3 godziny. I wszystkie zmieściły się w
czasie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zabawy. Do zobaczenia w
przyszłym roku, na pewno będzie równie emocjonująco – relacjonują
Katarzyna Poznańska i Milena Janiczek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, organizatora zabawy.
Gra została zorganizowana w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

AUDIOBOOK
czyta: Adam Ferency
czas: 10 godz. 4 min.

foto: MBP Świdnica

Przez dwa dni Świdnica stała się stolicą fotografii. Wszystko za sprawą XXXI
edycji Dni Fotografii i dobrze znanego
Fotomaratonu. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się panie.
Tegoroczna edycja Dni Fotografii odbyła się w dniach od 14 do 16 września.
Na otwarcie w piątek 14 września można
było podziwiać wystawę pokonkursową
„Zestaw – Świdnica 2018”. W sobotę ulice miasta opanowali fotografowie w ramach „Fotomaratonu”. Na starcie pojawiło się 20 osób. W ciągu 12 godzin musieli
wykonać kilka zadań, co dwie godziny
poznawali dwa kolejne.
Bezkonkurencyjne okazały się panie. Biorąc pod uwagę trudność zadań
i krótki czas realizacji, jury postanowiło
przyznać następujące nagrody: I miejsce
i nagrodę w wysokości 3000 zł otrzy-

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

mała Monika Nagły, II miejsce i 1500 zł
– Oliwia Drozdowicz, III miejsce i 500 zł
– Małgorzata Tomczak.
Prace uczestników można obejrzeć
na świdnickim Rynku, przed wejściem
do teatru.
Dni Fotografii to także wystawy. Od
soboty 15 września można je podziwiać w
Wieży Ratuszowej, Galerii Fotografii, Muzeum Dawnego Kupiectwa, klubie Bolko.

FILM
reżyseria: Luis Puenzo
gatunek: dramat

Jedna z najbardziej cenionych
powieści XX wieku to nie tylko
szkic miasta w czasie wielkiego
zagrożenia, to przede wszystkim
studium postaci stojących w obliczu Zła. Dżuma, która niezauważalnie wkrada się w bramy Oranu
zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. Strach, cierpienie,
odizolowanie, nieustanna walka
z chorobą ukazuje bohaterstwo i
determinację niektórych, ale i nikczemność, przebiegłość innych.
Paraboliczna kronika odarta ze
zbędnego patosu, będąca manifestem humanizmu to ponadczasowa historia ludzkiej solidarności
i moralności.
21.09-4.10.2018 r. |
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Będzie się działo!
Koncerty gwiazd, występy kabaretów, sztuki teatralne, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty – w sezonie kulturalnym 2018-2019 niewątpliwie nie będziemy narzekać na nudę. Już 5 października koncertowo miejskie jednostki kulturalne zainaugurują nowy sezon. W Teatrze Miejskim zaprezentuje się Zbigniew Zamachowski.
Uroczystą inaugurację sezonu kulturalnego 2018/2019
zaplanowano na czwartek 5 października. O godz. 18.00 w
Teatrze Miejskim w Świdnicy odbędzie się wręczenie nagród prezydenta miasta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury, a także wręczenie statuetek Mecenas Kultury.
Następnie odbędzie się recital Zbigniewa Zamachowskiego pt. „Nie tylko o miłości”. Podczas recitalu
Zbigniewa Zamachowskiego będzie można usłyszeć
utwory autorskie, oryginalne interpretacje piosenek
znanych twórców (m.in. Jeremiego Przybory, Wojciecha
Młynarskiego, Włodzimierza Korcza), jak również
pochodzące z przedstawienia Zamach na MoCarta, Teatru Syrena. Podczas występu Zbigniewowi Zamachow-

skiemu będzie towarzyszyć Roman Hudaszek, pianista,
kompozytor oraz aranżer. Zbigniew Zamachowski to aktor teatralny i filmowy, którego talent muzyczny wraz z
perfekcyjną techniką i kulturą wokalną sprawiają, że jego
wykonania na długo pozostają w pamięci każdego słuchacza.
Bilety w przedsprzedaży kosztują 30 zł, w dniu koncertu - 40 zł. Można je nabyć w sekretariacie Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Rynek 43 (pn.-pt. godz. 8.00-16.00) Galeria Fotografii, Rynek 44, (wt.-pt. 14.00-18.00, sob. 12.0016.00) oraz na godzinę przed koncertem w miejscu wydarzenia. Także na: bilety.sok.com.pl.
Recital Zbigniewa Zamachowskiego to tylko przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach.

Świdnicki Ośrodek Kultury

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

nie zdradza szczegółów, szykując dla świdniczan kulturalne
niespodzianki, jednak wiadomo, że w programie każdy znajdzie coś dla siebie.

równie pracowicie rozpoczyna nadchodzący
sezon kulturalny.

zaskoczy pomysłami i udowodni, że czytanie wcale nie
jest nudne, a biblioteka może też oznaczać dobrą zabawę i atrakcyjne spędzenie czasu. Co więcej, przygotowuje projekty, zarówno dla dużych i małych czytelników.

◾ W październiku na pewno kontynuowane będą Koncerty Ziemi Świdnickiej. Wśród pól, lasów i łąk, niedaleko
Świdnicy, ukryte są miejsca niezwykłe. Poznaniu ich tajemniczej natury towarzyszy zwykle zaskoczenie. To małe wiejskie kościółki oraz dawne pałace arystokratów. Położone
nieco na uboczu, stwarzają idealne warunki do rozkoszowania się muzyką w pięknych wnętrzach i wyciszającym
otoczeniu. W październiku odbędzie się siedem spotkań z
muzyką różnych epok. Wystąpią dla nas muzycy z różnych
krajów, absolwenci prestiżowych Akademii Muzycznych,
którzy zaprezentują kompozycje pochodzące z okresów od
renesansu po XXI w., klasyczne i jazzowe.
◾ Noce jazzowe – nie
zabraknie spotkań z legendami jazzu. Będziemy mogli wsłuchać się w
wykonania Deana Brown
Band (12 października) i
Włodek Pawlik Trio (20
października).
◾ Kontynuowane będą
spotkania z kabaretem. W
najbliższych miesiącach zaprezentują się Kabaret Młodych Panów (23 października)
i Katarzyna Pakosińska (11 listopada).
◾ Oczywiście, odbędą
się także spotkania z teatrem.
Już 23 listopada Wrocławski
Teatr Komedia zaprezentuje
sztukę „Mayday” - kontynuację przygód taksówkarza
bigamisty, który za wszelką cenę próbuje ukrywać swoje
podwójne życie. W spektaklu, obok dobrze już znanych bohaterów, pojawiają się całkiem nowe postaci, w tym przede
wszystkim dwójka dzieci Johna, każde z innego związku. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy nastoletnia córka bohatera (z małżeństwa z Mary) i jego syn (z małżeństwa z Barbarą)
poznają się przez internet.

◾ W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę 23 października o godz. 12.00 w muzeum odbędzie
się spotkanie z Różą Stolarczyk – córką legionisty Stanisława Stolarczyka. Podczas
spotkania Róża Stolarczyk przedstawi sylwetkę swojego ojca – żołnierza, nauczyciela,
artysty.
◾ W 2018 r. przypada stulecie wydania
przez władze Świdnicy bonów zastępczych.
Ich wydanie nie było elementem propagandowym, ale konkretnym wsparciem dla całej społeczności Świdnicy w jej codziennych
zmaganiach związanych z kończącą się I
wojną światową. Czy faktycznie były wówczas potrzebne w portfelach świdniczan
półlegalne środki płatnicze? Czym wyróżniały się magistrackie bony świdnickie na tle
innych okolicznych wydań pieniądza zastępczego emitowanego przecież już na dość
dużą skalę? O tym dowiemy na spotkaniu z
dr. Januszem Kujatem, który omówi ówczesną sytuację gospodarczą panującą na Dolnym Śląsku i zaprezentuje bony wydawane
na terenie Świdnicy na przełomie drugiego i
trzeciego dziesięciolecia XX wieku. Spotkanie odbędzie się 26 października 2018 r. o
godz. 18.00. Wstęp wolny
◾ 10 listopada, o godz. 18.00 w muzeum
rozpocznie się wernisaż wystawy „Drogi do
Niepodległości” przygotowanej ze zbiorów
Muzeum Historii i Pamięci w Szczecinie oraz
Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym. Na wystawie zostanie zaprezentowana
m.in. grafika przedstawiająca Józefa Piłsudskiego i jego rodzinę, sztambuchy legionistów, ulotki, plany bitew, plakaty, odznaki patriotyczne. Pokazana zostanie również broń
z okresu walk o odzyskanie niepodległości.
Uzupełnieniem ekspozycji będą modele
samolotów przygotowane przez Pracownię
Modelarstwa Redukcyjnego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Wystawa
będzie trwała do 9 grudnia 2018 r. Wstęp
wolny
◾ W grudniu, przed świętami Bożego
Narodzenia, zostanie otwarta w muzeum
wystawa pokonkursowa „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa”. Na konkurs organizowany przez Muzeum Dawnego Kupiectwa i Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy są przyjmowane prace, które obok
typowych elementów bożonarodzeniowych
muszą zawierać architektoniczny „akcent”
świdnicki. Szopki mogą być wykonywane
indywidualnie lub zbiorowo. Wystawa będzie trwała do 31 stycznia 2019 r. Wstęp
wolny
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◾ Już na przełomie września i października biblioteka włącza się w obchody XIII Świdnickich Dni Seniora. W
programie między innymi wycieczka do Czech i „spacer
w chmurach”, warsztaty, spotkania przy filmie czy Akademia Leczenia Bólu.
◾ Łączy nas niepodległa to projekt realizowany
w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy wspólnie z Radiem Wrocław organizuje nietypowe warsztaty, podczas których zostanie zarejestrowany materiał na audiobooka. Sześć młodych osób,
zaproszonych do współpracy, wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarkę Radia Wrocław
Dorotę Kuźnik. Następnie zrealizowali wywiady ze świdnickimi seniorami. Zarejestrowany materiał już niebawem będziemy mogli odsłuchać na okolicznościowym
audiobooku.
◾ Kontynuowane będą zajęcia, które już na stałe
zdobyły sympatię świdniczan i cieszą się nieustannie
sporym zainteresowaniem. To m.in.
„Wokół książki”- warsztaty literacko-plastyczne
przeznaczone dla dzieci uczęszczających do klas 1-4
szkół podstawowych. Odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 16.00. Uczestnicy, poprzez różnorodne
formy pracy i zabawy z literaturą, doskonalą umiejętności czytelnicze i zdolności manualne;
„Baśniolandia” - spotkania odbywają się w każdy
wtorek o godzinie 16.00. Przeznaczone są dla 5-6 letnich dzieci uczęszczających do przedszkoli. Są to fascynujące spotkania z książką oraz świetna zabawa, dzięki
której dziecko poznaje świat i wyraża samego siebie.
Staramy się, aby przebywanie w bibliotece sprawiało
radość i przyjemność, a co za tym idzie zachęcało do
dalszych jej odwiedzin i do czytania książek.
„ABECADŁO” - adaptacyjne zajęcia dla dzieci pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia. To czas dla
najmłodszych czytelników i ich rodziców, podczas których wspólnie czytamy, bawimy się - wchodzimy w magiczny świat książek. Spotkania się w każdą drugą środę
miesiąca o godzinie 16.00. Obowiązują zapisy w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, grupa nie
może przekroczyć dziesięciorga maluszków. Więcej
informacji pod numerem telefonu: 74/640-09-42.
◾ Klub Filmowy KINOTEKA i KINO KULTOWE
Na projekcję może przyjść każda osoba zainteresowana filmem i dyskusją o nim. Uczestnicy spotkań mają
wpływ na planowany repertuar Klubu.
◾ Spotkania Klubu Gier Planszowych „KOSTKA” – w
każdą ostatnią sobotę miesiąca miłośnicy planszówek
spotykają się w bibliotece, by wspólnie spędzić czas na
graniu.
◾ Warsztaty komputerowe dla seniorów „Senior w
sieci” – w czwartki

reklama

aktualności
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Rekordowy bieg na wieżę
Próba polegała na pokonaniu pętli
wokół Rynku, a następnie na wbiegnięciu po 222 schodach na taras widokowy wieży ratuszowej. Łącznie udział w
zabawie wzięło 77 osób (48 mężczyzn
oraz 29 pań). Wśród panów najszybszy
okazał się Bartłomiej Wojsław z czasem 1.59.00. Wśród kobiet bezapelacyjnie najlepsza była Sonia Rozumkiewicz, która z czasem 2:36,68 ustanowiła nowy rekord w kategorii kobiet. Na

foto: D. Gębala

Dopisała pogoda, frekwencja oraz
forma uczestników imprezy. Za nami
piąta edycja wyjątkowego Świdnickiego Biegu na Wieżę Ratuszową. 77
śmiałków zmierzyło się w niedzielę
9 września z wyzwaniem pokonania
specjalnie przygotowanej trasy, której
meta mieściła się na szczycie wieży ratuszowej. Poza sportowymi emocjami
równie ważna była równoczesna zbiórka krwi!

foto: D. Gębala

drobne upominki mogli również liczyć
najstarsi uczestnicy biegu: 59-letnia
Irena Janiszewska oraz 63-letni Zygmunt Lubawski. Podobnie jak w latach
ubiegłych do organizacji biegu włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha,
dzięki czemu w specjalnym krwiobusie
ochotnicy mogli oddawać krew. Każdy

foto: D. Gębala

-u. Do szkolnych ław powrócili między
innymi – Wiktor Richter – złoty medal
Mistrzostw Europy, Damian Papierski
– złoty medal Mistrzostw Europy i Filip
Prokopyszyn – dwukrotny wicemistrz
świata i brązowy dwukrotny medalista
Mistrzostw Europy. Pod koniec września uczniowie świdnickiego SMS-u
reprezentować będą Polskę w Austrii
na Mistrzostwach Świata w kolarstwie
szosowym. Za każdym wybitnym kolarzem – Rafałem Majką czy Szymonem
Sajnokiem stoi sztab nie tylko szkoleniowców czy trenerów, ale cały zastęp
terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów. Świdnicka szkoła szczyci się
możliwością takiej współpracy.
Oprac.

foto: SMS Świdnica

Piłkarze Dabro Bau Polonii-Stali
Świdnica doznali trzeciej porażki w sezonie 2018/2019. Podopieczni Rafała
Markowskiego w sobotę 15 września
przegrali na wyjeździe we Wrocławiu
z rezerwami Śląska aż 4:0. Świdniczanie powinni jak najszybciej zapomnieć
o bolesnej porażce we Wrocławiu,
bowiem już w najbliższą sobotę 22
września Polonia-Stal rozegra pierwszy mecz na murawie nowo wyremontowanego stadionu przy ul. Śląskiej.
Rywalem biało-zielonych będzie MKP
Wołów. Pierwszy gwizdek spotkania
zabrzmi o godz. 14.00.
Decydującym momentem spotkania
była 43 minuta, kiedy to przy stanie 0:0
Jagieła ujrzał czerwoną kartę. Od tego
momentu na boisku rządzili już tylko gospodarze. Jedną z bramek dla Śląska II
zdobył między innymi Arkadiusz Piech
czyli był napastnik świdnickiego klubu.
Śląsk II Wrocław – Dabro Bau Polonia-Stal
Świdnica 4:0 (0:0)
Polonia-Stal: B. Kot, Ł. Kot (71’ Traczykowski),
Sowa, Kozachenko, Jagieła, Filipczak, Białasik, Baumgarten (77’ Do Carmo), Szczygieł (61’
Brzeziński), Santos (71’ Roman), Myrta
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Z Wrocławia na tarczy

Mistrzowie kolarstwa
ze Świdnicy
Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Traugutta 5 powrócili
uczniowie – sportowcy i słuchacze
szkoły policealnej. Sezon urlopowy,
czas wakacyjny był dla większości
bardzo intensywny. Słuchacze szkoły
dla dorosłych doskonalili w praktyce
swoje umiejętności, a kolarze z SMS-u zaabsorbowani wyścigami, imprezami sportowymi czy zgrupowaniami
przemieszczali się po całym świecie.
Na sukcesy nie trzeba było długo
czekać – Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał pod koniec sierpnia w Szwajcarii, kiedy to polska drużyna juniorska
zaimponowała światu, osiągając, w
kolarstwie torowym, wynik godny elity.
Złoty medal trafił w ręce uczniów SMS-

z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę. Udział w
biegu jak co roku był bezpłatny i zorganizowany został przez LOT Księstwo
Świdnicko-Jaworskie.
Współorganizatorami byli Świdnicki Klub Biegacza
Hermes oraz Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji.

Śląsk II Wrocław: Wrąbel - Sobczak (75’ Łazarowicz), Kucharczyk, Tabaka, Kierkiewicz (65’
Izydorczyk) - Szczepan (70’ Srnić), Pałaszewski (70’ Bartkowiak), Młynarczyk (66’ Sztylka),
Gąska, Łuczak (70’ Scalet) - Piech.
bramki: 1:0 Łuczak 59’, 2:0 Piech 65’, 3:0
Szczepan 67’, 4:0 Scalet 85’
czerwona kartka: Jagieła 43’
Pozostałe wyniki 6. serii gier:
◾ Nysa Kłodzko – Orzeł Ząbkowice Śląskie 5:1
◾ Sokół Wielka Lipa – Piast Nowa Ruda 2:1
◾ Bielawianka Bielawa – Piast Żerniki 5:0
◾ MKP Wołów – Górnik Wałbrzych 0:1
◾ Polonia Trzebnica – Unia Bardo 2:3
◾ Sokół Marcinkowice – GKS Mirków 4:1
◾ Orzeł Prusice – Zjednoczeni Żarów 4:0
Terminarz 7. kolejki:
◾ Dabro Bau Polonia-Stal Świdnica – MKP
Wołów – sobota 22 września, godz. 16.00
◾ Orzeł Prusice – Nysa Kłodzko
◾ Górnik Wałbrzych – GKS Mirków
◾ Sokół Marcinkowice – Zjednoczeni Żarów
◾ Polonia Trzebnica – Śląsk II Wrocław
◾ Piast Żerniki – Unia Bardo
◾ Piast Nowa Ruda – Bielawianka Bielawa
◾ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Sokół Wielka
Lipa
Daniel Gębala
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Siatkarki grają ku czci
Tadeusza Ząbka
Trwa VIII Ogólnopolski i Międzynarodowy Turniej Towarzyski w Piłce Siatkowej Kobiet im.
Tadeusza Ząbka. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem „Sportowcy dla Niepodległej
Polski” – w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ósma edycja została podzielona na
trzy weekendy pełne siatkarskich emocji. Znamy już najlepsze ekipy w trzech z czterech
kategorii wiekowych. Puchary wśród młodziczek, kadetek oraz juniorek zostały już rozdane.
Jako ostatnie swoje umiejętności w dniach 22-23 września skonfrontują seniorki.

MKS Polonia Świdnica: Julia Baścik, Julia Huzar, Nadia Wysocka, Nina Jarosz, Alicja Maliszewska, Kamila Kuszel, Aleksandra Sypko,
Julia Krasińska, Kinga Fąfara, Martyna Gaik,
Amelia Pieszczoch, Martyna Zielińska, Martyna Pitek, Natalia Kardasz, Małgorzata Byczek,
Wiktoria Wiraszka – trener Maciej Leński
Juniorki:
1. SMS ŻAPŃ Żywiec
2. AZS AWF Wrocław
3. MKS Polonia Świdnica
4. MKS Trzynastka Zielona Góra
MKS Polonia Świdnica: Daria Liwuś (kapitan),
Malwina Bober, Marta Bocian, Magdalena
Kania, Kołtunowicz, Alicja Januś, Dominika
Rutowicz, Zuzanna Rut, Zuzanna Miezgiel,
Aurelia Wolak, Karolina Gołębiowska, Zuzanna Mazur, Eliza Gierwatowska- trener Michał
Tomiałowicz
Kadetki:
1. AZS AWF Wrocław
2. MKS Polonia Świdnica
3. UKS Setbol Oświęcim
4. UKS Jedynka Oświęcim
5. Chemik Police
6. Kadra Dolnego Śląska A
7. Ares Nowa Sól
8. Kadra Dolnego Śląska B
22-23 września:
Seniorki: MKS Polonia Świdnica, KS Oława,
Sant Elia Fiumerapido, Olimpia Jawor
Miejsce: hala przy ul. G. Anonima 1a (osiedle
Zawiszów)

foto: D. Gębala
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– Rozgrywki odbywają się w obiektach ŚOSiR przy ul. G. Anonima 1a, Pionierów 29 i ul. Pionierów 10. Poprzez organizację tego rodzaju rozgrywek nasze
zawodniczki mogą przygotować się do
sezonu sportowego 2018/2019 dlatego
też składamy podziękowanie prezydent
Beacie Moskal–Słaniewskiej za wsparcie finansowe i merytoryczne, pomoc wykazały też: Starostwo Powiatowe Świdnica, ŚOSiR, Cukrownia Pszenno, Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego, „Elektromet”
Świdnica, ŚPWiK, PUO, MZEC. Dziękujemy
rodzicom za upieczone przepyszne ciasta
i wszystkim osobom, które pomagały przy
organizacji rozgrywek – relacjonuje prezes MKS Polonii Świdnica Grażyna Działowska.

Młodziczki:
1. UKPS Lubin
2. MKS MOS Wrocław
3. AZS AWF Wrocław
4. UNI ECO Opole
5. KS Olimpia Jawor
6. MKS Polonia Świdnica
7. KKS Kłodzko
8. UKS Trzynastka Zielona Góra

W Świdnicy pobiegną na orientację!
szych. – Biuro zawodów znajdować się
będzie w sąsiedztwie bosmanatu nad
zalewem Witoszówka, czynne będzie od
godz. 15.00. Start pierwszego zawodnika
zaplanowano na godz. 16.00. Przygotowano do wyboru 4 kategorie tras o zróżnicowanej długości i poziomie technicznym.
Zachęcam więc serdecznie świdniczan do
zapisów na stronie: https://goo.gl/forms/
XQXNO0gfKg2Rtzz43 – mówi Radosław
Werner, kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Organizatorami zawodów są Dolnośląski Związek
Orientacji Sportowej oraz Polski Związek
Orientacji Sportowej, a partnerami zawodów: Miasto Świdnica, Gmina Świdnica,
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ZHP w Świdnicy oraz Nadleśnictwo Świdnica. Ceremonia dekoracji zwycięzców odbędzie się 22 września o godz.
18.30 na stadionie miejskim w Świdnicy.
Szczegóły dotyczące mistrzostw można
znaleźć na stronie www.mp2018.pl

foto: D. Gębala

Świdnica stanie się centrum Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację!
Już 22 i 23 września gościć będziemy
prawie 500 pasjonatów biegania z mapą,
którzy tym razem zmierzą się w rywalizacji sportowej na terenie gminy Świdnica, w Bystrzycy Górnej i Złotym Lesie.
Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Masters rozegrane zostaną na prestiżowym dystansie klasycznym oraz w
sztafetach. Na wszystkich startujących
czekają mapy stworzone przez zespół
doświadczonych kartografów, niebanalne trasy poprowadzone przez malownicze tereny Przedgórza Sudeckiego oraz
wspaniała atmosfera podczas zawodów.
W programie znalazły się również
imprezy towarzyszące, czyli bieg sprinterski w Parku Harcerskim w Świdnicy
oraz bieg na dystansie średnim w miejscowości Złoty Las. Mistrzostwa Miasta
Świdnicy odbędą się 22 września. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny i skierowany nie tylko do biegaczy, ale wszystkich
mieszkańców, tych dużych i tych mniej-
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