Ponad 7 milionów na Park Młodzieżowy!
7 milionów 830 tysięcy
złotych Świdnica otrzyma
na rewitalizację Parku
Młodzieżowego. Będzie to
już kolejne zielone miejsce,
po Ogrodzie Różanym,
Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka
się gruntownej modernizacji.
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oficjalnie otwarty!

str. 4
Na ten moment świdniczanie czekali. Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego został oficjalnie otwarty w piątek 21 września. Imprezę uświetniła wizyta znakomitych lekkoatletów, sztafeta pokoleń oraz zawody ligi lekkoatletycznej.
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Świdnickie potyczki ortograficzne

foto: D. Gębala

– Chybem zwą szczecinę na grzbiecie dzika, natomiast lisa o kasztanoworudym futrze ochrzcili jako żmurka, zaś termin
„gomóła” stosują wobec zwierza zrzucającego poroże. Krechtanie to, ni mniej, ni więcej, jak odgłos tokujących głuszców.
Ciecieruk to młody cietrzew, a badylarz oznacza łosia o tykowatym porożu – to tylko fragment tekstu naszpikowanego ortograficznymi pułapkami, autorstwa Marioli Mackiewicz w ramach XIII edycji Dyktanda Świdnickiego. Wedle życzeń uczestników tegorocznym motywem przewodnim testu był świat mężczyzn.

foto: D. Gębala

Blisko 40 śmiałków stanęło do
batalii o tytuł mistrza ortografii, która
odbyła się w sobotę 22 września. Ostatecznie najlepiej z tekstem poradził
sobie Arkadiusz Kleniewski. Drugie
miejsce zajął Grzegorz Pożoga. Trzecia
lokata przypadła natomiast Zuzannie
Piotrowskiej. Wśród samorządowców
po raz kolejny najlepiej zaprezentował się wiceprezydent Szymon Chojnowski – w przeszłości uczeń Marioli
Mackiewicz. Wyróżnieni zawodnicy
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD i zestawu porcelany
oraz wycieczkę do sejmu ufundowa-

ną przez posłankę Agnieszkę Kołacz–
Leszczyńską. Jak będzie wyglądała
XIV edycja tego niezwykłego konkursu? Tegoroczni uczestnicy zasugerowali, by tematem przewodnim była
muzyka. Organizatorem dyktanda jak
co roku była Liga Kobiet Polskich koło
w Świdnicy. Celem konkursu jest zachęcenie do pracy nad doskonaleniem
własnych umiejętności w zakresie poprawności ortograficznej, poszerzenie
wiedzy ogólnej, kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w
praktyce, usystematyzowanie i utrwalenie reguł oraz zasad polskiej pisowni.

świdnicki wehikuł czasu

Ul. Prądzyńskiego, Kościół pw. NMP Królowej Polski
niany krzyż. W 1989 roku wmurowano
kamień węgielny poświęcony przez
papieża Jana Pawła II. Ostatnie prace
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Zdjęcia archiwalne są udostępniane
dzięki portalowi www.mojemiasto.swidnica.pl
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18 października 1980 wojewoda
wałbrzyski, Antoni Trembulak podpisał
zgodę na budowę nowego kościoła w
mieście. Lokalizacja nie była przypadkowa, postanowiono zbudować świątynię na jednym z największych osiedli mieszkaniowych Świdnicy - osiedlu
Młodych. Prace budowlane ruszyły już
wiosną 1982 roku. 3 maja 1982 roku odprawiono mszę w tymczasowej kaplicy
zbudowanej na czas budowy nowego kościoła. Wcześniej Prymas Polski
Kardynał Józef Glemp poświęcił ziemię pod kościołem i ustawiono drew-

wykończeniowe przy wystroju wnętrza
kościoła zakończono w marcu 2009
roku.

foto: Albin Miedziński

Zapraszamy na nasz cykl z historią
Świdnicy w tle. Zabieramy Państwa w
podróż w czasie po naszym mieście.
Dzisiaj jesteśmy na ul. Prądzyńskiego
przy budowie kościoła pw. NMP Królowej Polski, rok 1989.
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Ponad 7 milionów na Park Młodzieżowy!
7 milionów 830 tysięcy złotych Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzie to już kolejne
zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym
i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
zachętę do aplikowania o kolejne środki. Wniosek został już pozytywnie zaopiniowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma również wstępne zapewnienie

dofinansowania z Ministerstwa Środowiska.
- Spełniły się nasze oczekiwania i
pragnienia, bowiem chcieliśmy zamknąć
cały projekt rewitalizacji parków na terenie miasta. Zostawał ostatni – Park Młodzieżowy. Dzięki temu, przestrzeń zielona
w mieście, tak dla nas ważna zostanie
prawie całkowicie zrewitalizowana, a
mieszkańcy otrzymają to, czego od dawna się domagali, czyli odbudowaną wieżyczkę, która dla wielu wiąże się z różnymi
romantycznymi wspomnieniami – mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska
Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego, według złożonego projektu,

to prawie 9 milionów 900 tys. złotych.
Inwestycja obejmie całą powierzchnię,
czyli około 11 hektarów. Przygotowana
koncepcja zieleni zakłada odtworzenie
cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany
ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie
polany wypoczynkowej.
Oddzielnym zadaniem, które chce
zrealizować Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co
niestety według założeń POIŚ nie może
zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny
koszt.

reklama
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Ze względu na sprawną i zgodną
z założeniami realizację trzech wspomnianych projektów miasto otrzymało
propozycję od prowadzących program
operacyjny do dalszej współpracy oraz
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Stadion oficjalnie otwarty!

i Piotr Ochocki z firmy Bud Ziem, Tomasz Majewski, Józef Lisowski, Łukasz
Krawczuk, Arkadiusz Gardzielewski,
Stanisław Kowalski, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Dariusz
Stachurski, zawodniczka Olimpii Świdnica Alicja Klag i zawodnik Polonii-Stali
Świdnica Kacper Krawczyk. Następnie na bieżni zaprezentowały się cztery
sztafety pokoleń złożone z VIP-ów, pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przedstawicieli klubów sportowych
i młodzieży szkolnej, Po słodkim poczęstunku – efektownym torcie mistrza
Eugeniusza Kępy - obiektem na dobre
zaczęła rządzić młodzież. W zawodach
Ligi Lekkoatletycznej w ramach Igrzysk
Młodzieży zaprezentowało się kilkuset
uczniów ze świdnickich szkół podstawowych.

Strategiczna inwestycja obejmowała
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 zadaszeniem i budynkiem spikera. Ponadto
wykonano przebudowę części istniejącego ogrodzenia, sieci wodociągowej oraz
kanalizacji deszczowej. Całość inwestycji
kosztowała około 9 milionów 900 tysięcy
złotych. Półtora miliona miasto Świdnica
pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nasze miasto znalazła się w gronie ośmiu
miast i gmin, którym przyznano najwyższe
dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych. Stadion jest dostosowany do
wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury
piłkarskiej dla obiektów minimum III ligi.
Obiekt, spełnii również wymogi kategorii V
B według wytycznych Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki i IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Co to oznacza? Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można już przeprowadzać Mistrzostwa Polski
o ograniczonym programie oraz zawody
rangi wojewódzkie, okręgowe i lokalne. Na
arenie stadionu znajdziemy 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)
została oświetlona. Trybuny na 999 miejsc
są częściowo zadaszone (ok. 500 miejsc),
a cały obiekt został odpowiednio nagłośniony i objęty monitoringiem.
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Wśród gości specjalnych uroczystości byli samorządowcy, a także znakomitości polskiego sportu – Tomasz Majewski, Józef Lisowski, Łukasz Krawczuk,
Arkadiusz Gardzielewski, Kazimierz
Dąbrowski i 108-letni weteran lekkoatletyki Stanisław Kowalski. Honorowego
przecięcia wstęgi dokonali: prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, a
zarazem wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, posłanki na Sejm
RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Katarzyna Mrzygłocka, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, wiceprezes DZLA
Marian Dobija, dyrektor ŚOSiR-u Jerzy
Żądło, przedstawiciele wykonawcy robót Paweł Dąbrowski z firmy Dabro-Bau

Obiekt na lata
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Jest bezpieczny, nowoczesny i przystosowany do wymogów Polskiego Związku Piłki
Nożnej oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF. Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego został oficjalnie otwarty w piątek 21 września. Imprezę uświetniła wizyta znakomitych lekkoatletów, sztafeta pokoleń oraz zawody ligi lekkoatletycznej. Całość inwestycji to
koszt około 9 milionów 900 tysięcy złotych.
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Remonty chodników w mieście
Kolejne chodniki w Świdnicy doczekały się remontu.
Przebudowanych zostało prawie 900 metrów kwadratowych ciągów pieszych przy placu Józefa Piłsudskiego, ulicy Jarosława Dąbrowskiego oraz Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. To jednak nie koniec prac związanych z modernizacją chodników w mieście.
Karola Marcinkowskiego (od ul. Emilii
Plater do nr 25), gdzie powstanie także nowe oświetlenie uliczne. Za kwotę
740 tys. złotych przebudowanych zo-

foto: D. Gębala

W tegorocznych planach są
jeszcze remonty odcinków przy ulicach: Emilii Plater, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika oraz I etap prac przy ul.

foto: UM Świdnica

stanie 2 tys. 300 metrów kwadratowych
chodników.
W ostatnich miesiącach nową nawierzchnię zyskały także ciągi piesze
przy ulicach: Jana Długosza, Księcia
Henryka Pobożnego, Ignacego Prądzyńskiego, Biberaskiej, Gdyńskiej, Wrocławskiej, Wierzbowej, Lwowskiej, Jodłowej,
Walerego Wróblewskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Koszt remontów wyniósł ponad 1 milion 200 tys. złotych.
- Podstawową przesłanką, która decydowała o umieszczeniu konkretnego
fragmentu ciągu pieszego na liście był
stan techniczny i częstotliwość korzystania przez mieszkańców. Braliśmy też pod

uwagę wnioski świdniczan, choćby te
zgłaszane w czasie spotkań, jak i zadania
z budżetu obywatelskiego – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestycje polegają na wymianie
istniejących nawierzchni betonowych
i asfaltowych na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej. Przypomnijmy, iż
w 2015 roku przebudowano około 7500
m² świdnickich chodników, w 2016 roku
ponad 6500 m², a w 2017 roku ponad
9400 m². W zeszłym roku zrealizowano
również szereg inwestycji drogowych
w ramach których wybudowano bądź
przebudowano prawie 15 000 m² ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych.

Nowy budynek TBS tym
razem na Osiedlu Młodych
świetlica, dyżurka pielęgniarek z gabinetem lekarskim oraz pomieszczenie do
dziennej rehabilitacji. Na parterze tego
budynku znajdzie się również biblioteka i
klub młodzieżowy.
Z terenu pod budowę usuniętych
zostanie 14 sztuk drzew. W zamian wykonane zostaną nasadzenia zastępcze.
Prace wykonywane będą przez profesjonalną firmę po 16 października tego
roku, czyli po okresie niekonfliktowym
dla gatunków ptaków objętych ochroną,
według wytycznych wydanych w decyzji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Inwestycja ta kredytowana będzie
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

reklama

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło właśnie
prace przygotowawcze związane z budową budynku mieszkalnego przy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19.
Powstanie kolejnych 45 mieszkań
dla rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób
niepełnosprawnych. Wybudowany zostanie parking podziemny z 64 miejscami
postojowymi, zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku. Udogodnieniem dla osób starszych, poza rozkładem mieszkań dostosowanym m.in.
dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, będą tzw. powierzchnie
senioralne w klubie seniora, czyli duża
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Do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej trafił
właśnie wniosek świdnickiego MPK w
ramach drugiego naboru w programie
priorytetowym Systemu Zielonych
Inwestycji - Gepard. To krok w stronę
transportu zeroemisyjnego w naszym
mieście.
Program ma ułatwić samorządom i
spółkom komunalnym pozyskać środki
na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i
paliw w transporcie . Ma ono formę dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i pożyczki
w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia a dotacją.
- Wniosek zakłada zakup dwóch
dwunastometrowych autobusów elektrycznych o standardzie wyposażenia
identycznym jak w 9 włączonych w lipcu

do eksploatacji autobusach. Do tego będziemy chcieli sfinansować z programu
Gepard dwustanowiskową stację ładowania typu plug-in, do długiego ładowania podczas postoju nocnego w zajezdni
oraz jedną stację szybkiego ładowania
typu pantograf, którą zamierzamy „doładowywać” elektryki w połowie dnia ich
dziennej pracy, by w ten sposób wydłużyć ich dzienny zasięg. Pantograf będzie
również zlokalizowany na terenie zajezdni
- mówi Tomasz Kurzawa, prezes MPK
Świdnica. – Z uwagi na optymalizację
cykli ładowania niezbędną dla prawidłowej pracy baterii autobusu zakłada się w
projekcie, że w przypadku uzyskania dofinansowania autobusy elektryczne będą
obsługiwały 2 linie miejskie – jedynkę i
szóstkę.
Lista rankingowa wybranych do dofinansowania wniosków powinna zostać
opublikowana w grudniu tego roku.

„Każdy jest ważny”
– program rozwojowy
świdnickich szkół

ła nagrodzona w kategorii teatr za przedstawienie „Baśń o śpiącej Gryzeldzie”. –
Jesteśmy bardzo dumni, zwłaszcza, że to
kolejne wyróżnione przywiezione z tych
juwenaliów. Rok temu nasza grupa zdobyła Grand Prix – mówi Krystyna Lasek,
szefowa świdnickiego Uniwersytetu III
Wieku.

klocków i figur geometrycznych, wagi i
mierniki laboratoryjne.
Ponadto, grupa 50 nauczycieli przeszła specjalne szkolenia w zakresie
stosowania innowacyjnych narzędzi i
form pracy z uczniem, wpływających na
efektywność nauczania i podniesienie
ich kluczowych umiejętności. Wsparcie
otrzymają także uczniowie. Zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 160 dzieci, a kolejnych
120 objętych zostanie opieką pedagogiczno-psychologiczną.
- Dzięki pozyskanym funduszom nie
tylko możemy podnosić bądź wyrównywać poziom edukacji w poszczególnych
szkołach, ale także pomóc w wyborze
przyszłej szkoły czy ścieżki zawodowej.
Oprócz samych zajęć dydaktycznych
przygotowaliśmy również inne atrakcyjne
działania dla uczniów. Chcemy pokazać
im możliwości jakie daje nauka matematyki, chemii czy biologii poprzez organizację lekcji z tych przedmiotów w Exploraparku w Wałbrzychu dla grupy 240
uczniów – podkreśla Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
W czasie realizacji programu zorganizowane zostaną 4 Ligi Mistrzów, czyli
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla
125 uczniów uzdolnionych, w każdej
szkole. Ponadto 300 uczniów i ich rodziców objętych zostanie doradztwem
edukacyjno – zawodowym. Dodatkowo
zorganizowanych będzie 10 giełd edukacyjno – zawodowych oraz 10 wizyt u
pracodawców.
Realizacja projektu rozpoczęła się
już w lutym tego roku i potrwa do maja
2019 roku. Całkowita jego wartość to
1 588 896 zł, z czego 1 417 776 zł stanowi
dofinansowanie.

Miasto Świdnica pozyskało dotację
w wysokości ponad 1,4 mln zł na projekt „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół”. Zakłada on
kompleksowe wsparcie dla uczniów 5
szkół z naszego miasta: szkół podstawowych nr 6 i nr 315 oraz oddziałów
gimnazjalnych w podstawówkach nr 2,
nr 105 i nr 6.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i
realizowany w partnerstwie z Fundacją
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Jego celem jest wsparcie dydaktyczne dla pięciu placówek edukacyjnych
z miasta. Uczniowie zapewniony będą
mieli równy dostęp do wysokiej jakości
edukacji, poprzez organizację szerokiego wachlarza form i aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących
szanse edukacyjne.
Szkoły doposażone zostały w nowoczesne pracownie dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Za kwotę
460 tys. złotych urządzono pracownie
do nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wyposażone zostały one m. in. w notebooki dla uczniów i
nauczycieli, urządzenia wielofunkcyjne,
tablice interaktywne, wizualizery, routery
i punkty dostępowe zapewniające bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły.
Zakupiono również za kwotę ponad
37 tys. zł wyposażenie do nauczania
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Są to pomoce dydaktyczne wybrane przez szkoły, czyli m.in.: mikroskopy, modele budowy anatomicznej człowieka, ciśnieniomierze, mapy, zestawy
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foto: UTW Świdnica

Po raz kolejny świdniccy seniorzy
mają powody do dumy. Zespół teatralny „UTWorki” zdobył pierwsze miejsce
podczas XI Juwenaliów Trzeciego Wieku, jakie w dniach od 23 do 25 września
odbyły się w Warszawie.
Grupa teatralna działająca w ramach
Uniwersytetu III Wieku w Świdnicy zosta-

foto: UM Świdnica

Świdniccy seniorzy najlepsi
na juwenaliach
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Świdnickie MPK zabiega o zakup
autobusów niskoemisyjnych

aktualności

Świdnica liderem w zakresie
profilaktyki grypy

cy, a od września rozpoczęliśmy realizację programu pn. „W Świdnicy bez próchnicy”, który obejmie swym zasięgiem

prawie 1000 uczniów klas pierwszych i
zerówek – dodaje prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.

reklama

Pierwsze szczepienia odbyły się w
ubiegłym roku, zdecydowało się na nie
ponad 50 świdniczan. Akcją informacyjno – edukacyjną objętych zostało prawie 100 osób. Prelekcje odbyły się w
klubach seniora, na spotkaniu członków
Rady Seniora oraz w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. W tym roku na realizację programu zaplanowano ponad
16 tys. zł, będzie mogło z niego skorzystać prawie 400 seniorów.
- Wielu chorobom możemy skutecznie zapobiegać, co jest o wiele tańsze niż
leczenie. Niestety niewiele samorządów
decyduje się na wydatkowanie własnych
środków finansowych na realizację miejskich programów zdrowotnych. I tak niestety było również w Świdnicy, dopiero
cztery lata temu, na wniosek samych seniorów, rozpoczęliśmy działania mające
na celu stworzenie własnych rozwiązań
w kwestii profilaktyki zdrowotnej. Przypomnę, że od dwóch lat dofinansowujemy
także szczepienia dla dziewcząt zapobiegające wystąpieniu raka szyjki maci-

reklama

Samorządowy Lider to akcja, której celem jest aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie
realizacji programów zdrowotnych oraz
popularyzacja tych działań w dziedzinie
profilaktyki grypy. 12 września podczas
X Debaty Flu Forum Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przyznał pięćdziesięciu samorządom tytuły: Nowego
Lidera, Lidera, Super Lidera oraz Eksperta.
Grypa jest jedną z przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi. Według
Światowej Organizacji Zdrowia rocznie
na świecie zapada na nią od 5 do 10%
ludzi. Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głównie osób od 60
roku życia, ponieważ infekcje grypowe są szczególnie groźne dla osób w
podeszłym wieku. Program szczepień
ochronnych przeciw grypie skierowano
więc do seniorów w wieku powyżej 60
roku życia, którzy są jednocześnie podopiecznymi MOPS w Świdnicy. Jest to
populacja licząca około 400 osób.

foto: UM Świdnica

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy nagradza najaktywniejsze samorządy, które realizują projekty zdrowotne
w zakresie profilaktyki grypy. W tym roku Świdnica została
laureatem konkursu i otrzymała tytuł „Nowego Lidera”.
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Krystyna Lasek i Zygmunt Zelek
zasłużeni dla miasta Świdnicy

Tytuły zostały wręczone podczas
sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbyła się w piątek 28 września. – Kochana
Krysiu, jest dla mnie wielkim zaszczytem i
przyjemnością wręczyć Ci ten tytuł. Wszyscy szanujemy to, co robisz dla nas. Jesteś
osobą, która działa na nas ciepłą energią
i siłą delikatnej perswazji potrafi zachęcić
nas do robienia wielkich rzeczy. Jesteś
niezwykle skromną osobą. Dziękuję za
Twoją aktywność, Twoje ciepło i inspiracje, które dzięki Tobie zyskałam – mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wręczając tytuł Krystynie
Lasek. – Wzruszenie przyspiesza bicie
serca, będę tę chwilę pamiętała jeszcze
długo, bo mam zamiar jeszcze długo żyć.
55 lat temu wybrałam Świdnicę jako moje
miejsce na ziemi i to był dobry wybór. Parafrazując słowa świętego Jana Pawła
II powiem, że to tu wszystko się zaczęło.
Brakowało tylko wadowickich kremówek,
ale były rurki z kremem. Przyjmuję ten tytuł z pokorą i dedykuję go słuchaczom
Uniwersytetu III Wieku w Świdnicy – dziękowała Krystyna Lasek.
Wniosek o uhonorowanie Krystyny Lasek złożył Uniwersytet Trzeciego
Wieku oraz Zarząd Hospicjum w Świdnicy. Wskazano w nim zaangażowanie,
wkład pracy i podejmowane inicjatywy
na rzecz poszanowania i ochrony praw
oraz poprawy jakości i godnego życia
osób starszych, a także za rekomendowanie kierunków funkcjonowania w zakresie niedyskryminującego, spójnego
i skoordynowanego systemu działań
skierowanych na tworzenie przestrzeni
publicznej przyjaznej osobom starszym.
Krystyna Lasek jest wieloletnią
działaczką społeczną. W latach 90-tych
tworzyła i działała na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”.
W 2007 roku współtworzyła Świdnicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku i jest jego
wieloletnim prezesem. Zaangażowanie
pani Krystyny w tworzenie i działalność
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Świdnickiego Uniwersytetu jest nie do
przecenienia. W 2015 roku była pomysłodawczynią utworzenia Regionalnej
Kolacji na Rzecz Zdrowego Starzenia,
w której aktywnie uczestniczy z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
projekt ten zaangażowanych jest wiele
gmin, stowarzyszenia i Społeczna Akademia Nauk. Jest współzałożycielką
działającej od 2015 roku Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od 2016
roku Krystyna Lasek jest członkiem
Rady do spraw Polityki Senioralnej na
kadencję 2016-2020. Jest to organ opi-

niodawczo-doradczy Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej rekomendujący kierunki funkcjonowania w zakresie
niedyskryminującego, spójnego i skoordynowanego systemu działań skierowanych na tworzenie przestrzeni publicznej
przyjaznej osobom starszym.
Krystyna Lasek znana jest także
ze swojej wieloletniej działalności jako
dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w
Świdnicy. Związana była ze szkołą ponad
40 lat. Była jej uczennicą, potem nauczycielką, wreszcie dyrektorką. W samych
superlatywach i z sympatią wspominają

ją zarówno uczniowie jak i współpracownicy. Przeprowadziła szkołę przez wiele
zmian, dbając zarówno o jej rozwój, jak
i dobro uczniów. W latach 2001-2008
była pełnomocnikiem dziekana oddziału zamiejscowego w Świdnicy Akademii
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Wyróżnienie odebrał także Zygmunt Zelek. – Chcę w imieniu wszystkich
bardzo podziękować za ogromny wkład
w życie społeczne w Świdnicy. Z podziwem patrzę na trud, który wkłada Pan w
jednoczenie środowiska Sybiraków. Przypomina Pan tę historię w mądry sposób,
z pokorą i nauką, by robić wszystko, by
te czasy nie powróciły. Zawsze można na
Pana liczyć. Jest Pan niezwykle pracowity
i skrupulatny – mówiła prezydent Beata
Moskal-Słaniewska. – Gdy 67 lat temu
powróciłem do Świdnicy, nie przyszło
mi do głowy, że kiedyś taka uroczystość
nastąpi. Wszystkim serdecznie dziękuję –
mówił Zygmunt Zelek.
Zygmunt Zelek urodził się w 1940
roku na Syberii w miejscowości Kalucze
Irkucka Obłast. W czerwcu 1946 roku
wraz z rodzicami i młodszą siostrą powrócił do Polski. Na początku zamieszkał w miejscowości Stare Polaszki, powiat Kościerzyna na Pomorzu Gdańskim,
a następnie w 1951 roku w Bystrzycy Dolnej w powiecie świdnickim. Po odbyciu
zasadniczej służby wojskowej pracował
w Zakładach Wytwórczych Aparatury
Precyzyjnej na stanowisku kierownika.
Następnie w Lidze Obrony Kraju na stanowisku instruktora strzelectwa sportowego w powiecie świdnickim. W 1989
roku wstąpił do Związku Sybiraków i
nadal jest jego aktywnym członkiem.
Od 2000 roku jest Prezesem Związku Sybiraków Koło Ziemi Świdnickiej. Od wielu
lat czynnie uczestniczy w spotkaniach z
młodzieżą świdnickich szkół przedstawiając sytuację Polaków zesłanych na
Syberię. Zawsze pomocny w różnych
ludzkich sprawach. Odznaczony miedzy
innymi: srebrnym i złotym krzyżem zasługi.
O nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy wystąpił Związek Sybiraków
Oddział Wałbrzych Koło Ziemi Świdnickiej.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Do grona „Zasłużonych dla Miasta Świdnicy” dołączyli Krystyna Lasek, szefowa Uniwersytetu Trzeciego wieku w Świdnicy oraz Zygmunt Zelek – prezes świdnickiego oddziału
Związku Sybiraków.
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„Jak złowić turystę w sieć? Sieciowe produkty
turystyczne w czasach experience ekonomy”

zajmujący się rozwojem turystyki w swoich gminach i regionach, przedsiębiorcy i
pracownicy sektora turystycznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy
reprezentanci nauki - w zależności od roli,
jaką spełniają w turystyce.
- Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu przede wszystkim działające w naszym regionie podmioty związane z branżą
turystyczną, ale również moje koleżanki i
kolegów z samorządu oraz ich pracowników
z urzędów odpowiedzialnych za turystykę
bądź promocję, kulturę i sport, czyli dziedziny składające się na turystykę i mocno się
przenikające. Na każdej zaplanowanej w
tym roku sesji usłyszą wiele ważnych i inspirujących do rozwoju działań turystycznych –
podkreśla ważność tegorocznego programu Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy, gospodarz wydarzenia.

INFORMACJA
O UDOSTĘPNIENIU
SPISÓW WYBORCÓW

reklama

foto: UM Świdnica

Kilka dni dzieli nas od jesiennej ogólnopolskiej konferencji turystycznej, organizowanej cyklicznie w Świdnicy na
Dolnym Śląsku w oparciu o wnioski Kongresu Turystyki Polskiej, który odbył się
tam dwa lata temu. Doroczne spotkanie
przedstawicieli branży turystycznej i paraturystycznej, samorządu terytorialnego, świata nauki w tym roku odbędzie się
w dniach 10-11 października, pod hasłem
„Jak złowić turystę w sieć? Sieciowe produkty w czasach experience ekonomy”.
W tym roku organizatorzy proponują
uczestnikom dziewięć sesji: plenarnych,
tematycznych, warsztatowych oraz panele dyskusyjne. W ich trakcie będzie można
dowiedzieć się m.in. jak tworzyć zadowolenie gości, za które będą chcieli zapłacić,
jak turyści doświadczają świata, jak połączyć rozproszonych w turystyce i jaką rolę
ogrywają w tym ekomuzea, spojrzeć na
produkty sieciowe, jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turystycznych, poznać
modele tworzenia sieciowych produktów
turystycznych, organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystycznych na przykładzie szlaków
kulturowych i tematycznych pakietów lokalnych, porozmawiać o warunkach powodzenia inicjatyw sieciowych w turystyce,
sposobach kształtowania nadzwyczajnych
doświadczeń gości w oparciu o sieć relacji regionalnych. Nie zabraknie również
tematów poświęconych nowej ustawie o
usługach turystycznych oraz praktycznego zastosowania RODO w turystyce. Tegoroczna tematyka została tak dobrana,
że skorzystają z niej wszyscy – w każdej z
prelekcji oraz warsztatów wątki dla siebie
znajdą zarówno urzędnicy i samorządowcy

Na liście osób, które wygłoszą prelekcje i poprowadzą warsztaty merytoryczne
dla uczestników, są cenieni przez branżę
eksperci łączący naukę z praktyką – m.in.
prof. Magdalena Kachniewska, Violetta
Hamerska, prof. Armin Mikos von Rohrsheidt, dr Iwona Batyk, dr Elżbieta Wąsowicz – Zaborek, Adam Karpiński, dr Jerzy
Raciborski i Adam Stanach. Szczegółowy
program można znaleźć na stronie kongresturystyki.pl
- Wartością dodaną tegorocznej konferencji są sesje warsztatowe, do udziału
w których serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby rozwinąć swój turystyczny biznes lub poważnie myśli o rozwoju
turystycznym regionu. Chcemy, by brali w
nich udział przedstawiciele różnych grup
interesariuszy, po to, by wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania. W trakcie

workshopów wspólnie z ekspertami będzie
można przepracować wiele problemów,
a także zdobyć lub poszerzyć praktyczną wiedzę w zakresie rozwoju turystyki w
regionie, rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego. Warsztaty adresowane są dla
m.in. urzędników i samorządowców zajmujących się turystyką, zarządców obiektów
i atrakcji turystycznych, przedsiębiorców
– pracowników biur podróży, restauracji,
hoteli, producentów lokalnej żywności i
pamiątek - mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, koordynator wydarzenia z ramienia
miasta Świdnicy.
Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu redakcji Forum Biznesu: Przyjazna Gmina 2018 oraz Turystyczny
Produkt Roku 2018 i Turystyczna Usługa
Roku 2018, a podczas wieczoru networkingowego dla uczestników koncert zagra
zespół PapaD.
Organizatorami konferencji „Jak złapać turystę w sieć? – Sieciowe produkty
turystyczne w czasach experience economy” są Gmina Miasto Świdnica, Fundacja Symbioza, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, partnerami: Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Dolnośląska Organizacja
Turystyczna, czasopisma Forum Biznesu,
Gazeta Prawna, Rynek Turystyczny, Wiadomości Turystyczne, WaszaTurystyka.
pl oraz hotele: Buczyński Medical & Spa
ze Świeradowa - Zdroju, Krasicki Resort
& SPA ze Świeradowa - Zdroju, SASANKA
ze Szklarskiej Poręby, Corum z Karpacza,
Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel
z Goli Dzierżoniowskiej, Dwór Elizy z Długopola – Zdroju.

na kalendarzu
2019

Spisy wyborców w wyborach
do Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Powiatu w Świdnicy,
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta
Miasta Świdnicy zarządzonych
na dzień 21 października 2018
r. są udostępniane, na pisemny wniosek, w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 (pok. Nr 10) w
dniach od 1 października 2018
r. do 12 października 2018 r., w
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

zadzwoń
502-487-512
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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
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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

aktualności

Przesiadamy się na rowery

– MAMA, TATA I JA”, skierowanym do
uczniów klas I – III świdnickich szkół podstawowych, przyznano 10 równorzędnych
nagród:
1. Aleksander Kuc, kl. IIb Szkoła Podstawowa nr 6
2. Seweryn Kapuszyński, kl. IId Szkoła
Podstawowa nr 6
3. Hania Pawłowska, kl. IIIc Szkoła Podstawowa nr 4
4. Damian Słomiński, kl. IIIa Niepubliczna
Szkoła Podstawowa „Bliżej Dziecka”
5. Hanna Telega, kl. Ia Szkoła Podstawowa
nr 2
6. Łukasz Tomzik, kl. Ia Szkoła Podstawowa nr 2
7. Oliwia Widuto, kl. Ia Szkoła Podstawowa
nr 6
8. Anastazja Zabudko, kl. IIIa Szkoła Podstawowa nr 105
9. Jakub Ziemak, kl. IIIb Szkoła Podstawowa nr 1
10. Kornelia Zyskowska, kl. IIIc Szkoła Podstawowa nr 4
oraz 10 wyróżnień:
1. Zosia Derejczyk, kl. IIa Szkoła Podstawowa nr 4

2. Alicja Dzwoniarska, kl. IId Szkoła Podstawowa nr 4
3. Weronika Niesłuchowska, kl. IIB Szkoła
Podstawowa nr 1
4. Lena Płoczyniak, kl. IIa Szkoła Podstawowa nr 2
5. Wiktor Prucnel, kl. Ia Szkoła Podstawowa nr 6
6. Stanisław Rębilas, kl. IIIb Szkoła Podstawowa nr 1
7. Alicja Saczka, kl. Ia Szkoła Podstawowa
nr 1
8. Julia Tarnowska, kl. IIIc Szkoła Podstawowa nr 4
9. Patrycja Więckowska, kl. IIb Szkoła Podstawowa nr 2
10. Kalina Zięcina, kl. IIb Szkoła Podstawowa nr 6
Redakcja portalu i gazety „Moja
Świdnica” wspólnie z Urzędem Miejskim
w Świdnicy przeprowadziły konkurs fotograficzny „Moja droga do pracy”, promujący ekologiczne formy transportu. I
miejsce zdobyła Kornelia Lech, II miejsce: Jacek Teuerle, III miejsce: Mateusz
Rataj.

samą trasę, przy czym pieszy pokonał trasę w
odwrotną stronę. Czas przejścia zdecydowanym krokiem wyniósł 22 minuty i 7 sekund. Po
pokonaniu trasy pieszy przyznał, że trasa ma
wspaniałe walory widokowe, zapewnia spory
wydatek energetyczny, ale pokonanie jej zajmuje zbyt dużo czasu. Rowerzyści przyjechali
20 sekund po samochodzie, a Monika, która
biegła, potrzebowała 11 minut, by dostać się
do celu. Autobus, nowoczesna i klimatyzowana „szóstka”, jechał 11 minut i 30 sekund.
– Chcieliśmy naszą akcją wywołać refleksję u
dorosłych świdniczan. Refleksję nad stanem
środowiska, naszą postawą wobec codziennych wyborów, które mają wpływ na środowisko, na nasze zdrowie. Chcemy, by taki challenge rozgrywał się co dzień w sumieniu każdego
z nas po wyjrzeniu przez okno rano. Bo przecież
w deszczowy dzień rower nie jest najlepszym
wyjściem, samochód zapcha ulice tym, którzy
muszą go tego dnia użyć nie tylko na dojazd
do pracy, a autobus mniej truje i potrzebuje
tylko kilka minut więcej. Minut, które można
pożytecznie wykorzystać – dodaje Tomasz Kurzawa.

foto: MPK Świdnica

W ramach ETZT Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Świdnicy zorganizowało Eco Challenge. Zadanie polegało na
pokonaniu odcinka około 2,2 km pomiędzy
początkiem ul. Jodłowej a przystankiem na
pl. Grunwaldzkim w możliwie różnorodny
sposób. Ochotnicy jechali samochodem,
rowerem, autobusem liniowym, szli i biegli.
- Hasłem tegorocznego ETZT była modalność w transporcie – wyjaśnia Tomasz Kurzawa, prezes MPK, organizatora wydarzenia. – Zatem chcieliśmy bardziej zwrócić uwagę na różnorodność przy poruszaniu się po
mieście, niż wskazać oczywisty na pierwszy
rzut oka najszybszy sposób przemieszczania
się po Świdnicy. Przed kierującym samochodem Janem, świdnickim taksówkarzem, zadanie było najłatwiejsze. Dojechać ze startu
do mety, zaparkować i nie dostać przy tym
mandatu za wykroczenia drogowe. Największe obawy budziło znalezienie miejsca postojowego w okolicy w godzinach szczytu,
ale zawodnikowi dopisało szczęście i stoper
zatrzymał się po 7 minutach i 40 sekundach.
Pieszy, biegaczka i rowerzyści wybrali taką

foto: D. Gębala

Dlatego ETZT to próba przekonania, aby
dla odmiany choć raz, zamiast wsiąść do
samochodu, pojechać autobusem lub rowerem. Bez tankowania, z biletem najlepiej elektronicznym, aby jeszcze bardziej
chronić nasze środowisko. Samochodem
nie zawsze jest szybciej.
W sobotę, 22 września na świdnickim
rynku odbył się event podsumowujący
akcję w Świdnicy. Nie zabrakło honorowego przejazdu rowerzystów wokół Rynku,
występów artystycznych czy stoisk, gdzie
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Swoje
punkty przygotowały Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, gdzie można było
zobaczyć, jak działa mobilny rozkład jazdy; Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, gdzie można było oznakować rower;
punkt konserwacji rowerów; PCK, gdzie
dowiedzieliśmy się, jak fachowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej;
punkt informacyjny na temat ekologicznego gromadzenia odpadów. Dla najmłodszych atrakcje, gry i zabawy przygotowali
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.
W czasie Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu zorganizowano szereg konkursów, których rozstrzygnięcie odbyło się w sobotę. I tak,
w konkursie plastycznym „EKOPODRÓŻ

foto: D. Gębala

Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu jest kampanią, która ma przekonać Europejczyków do ekologicznych
form transportu np. miejskich autobusów,
rowerów czy pieszych spacerów. Wszystko z myślą o środowisku. W okresie od 16
do 22 września w całej Europie odbywają się różnego rodzaju imprezy związane
z ideą zrównoważonego rozwoju transportu. Są to m.in. rajdy, rowerowe, piesze,
konkursy, wystawy i oczywiście Dzień
bez Samochodu. Tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
odbywał się pod hasłem „Przesiadaj się i
jedź!”. Wydarzenie miało zachęcić ludzi
do wypróbowania, a następnie korzystania z dostępnych w miastach rozwiązań
mobilnościowych oraz przekonania się,
że prywatne samochody osobowe nie
są jedynym dobrym środkiem transportu.
Organizatorzy zachęcali do korzystania z
transportu publicznego, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom proekologicznym pozwala na przemieszczanie się w
sposób szybki, łatwy i chroniący środowisko. Promowano również rowery jako alternatywę dla samochodów spalinowych.
Dzięki rozbudowywanej sieci dróg rowerowych jest już możliwy dostęp do prawie
każdej części miasta, bez konieczności
użycia samochodu i stania np. w korkach.

foto: D. Gębala

Konkursy z nagrodami, występy artystyczne, pokazy
pierwszej pomocy, znakowanie rowerów i mnóstwo dobrej
zabawy - za nami Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu. W sobotę, 22 września na świdnickim rynku odbył się event podsumowujący akcję.
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Biblioteka wychodzi
do czytelnika
Wystawy, spotkania autorskie, kiermasze, uczestnictwo w eventach i promocja
czytelnictwa – pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy nie ustają
w walce o czytelników. Sięgają przy tym
po nowatorskie pomysły i rozwiązania.
Obecnie biblioteki straciły swój „stacjonarny charakter”. Współczesny czytel-

nik wymaga od nich, by stały się animatorami wydarzeń kulturalnych w mieście.
Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy regularnie wdraża nowe inicjatywy. Dba też o aktualizację księgozbioru.
Tylko do końca tego roku zostanie zakupionych jeszcze 4 tysiące książek i 600
multimediów.

Obecnie zmienia się regulamin Czytelni Naukowej. Już nie trzeba spędzać całych godzin w bibliotece, jeśli chce się skorzystać ze źródeł naukowych. Teraz można
księgozbiór zabrać do domu. – Zmiany to
wielki krok w kierunku czytelnika. Nie zawsze mamy możliwość spędzenia dłuższego czasu w bibliotece, dlatego teraz można
wypożyczać książki do domu. Co więcej,
wypożyczamy je na ogólnych zasadach
obowiązujących we wszystkich działach
biblioteki – mówi Katarzyna Poznańska z
Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Jakie jeszcze udogodnienia czekają na czytelników w bibliotece?
WYPOŻYCZALNIA MULTIMEDIÓW
Zmieniły się zasady wypożyczeń i terminów wypożyczeń:
Jednorazowo można wypożyczyć 5 egz.
zbiorów, w tym:
◾ książki mówione – do 5 egz. na 28 dni
◾ kursy do nauki języków – do 3 egz.
na 28 dni
◾ filmy – do 3 egz. na 3 dni
◾ muzyka, fitness – do 3 egz. na 7 dni
◾ gry planszowe – 1 egz. na 7 dni
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
◾ Dostosowywanie księgozbioru pod kątem zainteresowań czytelników, sprawdzanie na bieżąco jakie książki są najchęt-

niej czytane, a co za tym idzie tworzenie list
zgodnie z wymaganiami czytelników.
◾ Wpisywanie na listę zakupową książek
propozycji nadsyłanych nam przez czytelników
◾ Powiadamianie czytelników o czekających na nich rezerwacjach przez wiadomość SMS
◾ Organizacja kiermaszy książek i płyt wycofanych z księgozbioru
◾ Organizacja akcji bookcrossingowych
polegających na wymianie książek czytelników z książkami, które udostępnia biblioteka w ramach tej wymiany. W tej akcji, w
odróżnieniu od kiermaszy, książki są najczęściej darami od czytelników
◾ Rozdawanie kodów do książek elektronicznych (aktualnie tylko Ibuk, Legimi na
razie jest wstrzymane)
◾ Każdy czytelnik posiadający kartę automatycznie ma założone konto internetowe,
przez które może sprawdzać stan swojego
konta, przedłużać książki, bądź też je zamawiać (instrukcja obsługi na stronie biblioteki)
◾ „Książka do domu” jest to usługa skierowana do świdniczan, którzy nie są w stanie
samodzielnie dotrzeć do biblioteki i nie ma
im kto tych książek dostarczyć z biblioteki
do domu, usługa realizowana jest w miarę
możliwości biblioteki i osób w niej pracujących.
CZYTELNIA NAUKOWA I CZYTELNIA
CZASOPISM:
◾ lekcje biblioteczne
◾ wycieczki dla grup zorganizowanych
przybliżające historię budynku i biblioteki
◾ usługi: skanowanie, drukowanie materiałów, wysyłanie plików mailem
◾ współpraca z jednostkami opiekującymi się
osobami niepełnosprawnymi – prowadzenie
warsztatów biblioterapeutycznych (OREW
Świdnica, Dom Samopomocy Tęcza Świdnica, Warsztaty Terapii Zajęciowej Mokrzeszów)

Obecnie w bibliotece, a także jej filiach odbywają się cykliczne spotkania, które nie
tylko zachęcają do czytelnictwa, ale przede wszystkim czynią z biblioteki ośrodek
społeczno-kulturalny, w którym można miło spędzić czas.

Flia nr 2:

◾ spotkania Klubu Miłośników Dobrej
Książki w pierwszy czwartek każdego
miesiąca o godz. 16.00 w Filii nr 2, Ofiar
Oświęcimskich 30
◾ cykliczne zajęcia dla dzieci „Bajeczne
Podróże” w każdy wtorek o godz. 14.00 w
Filii nr 2, Ofiar Oświęcimskich 30
◾ spotkania Klubu Seniora w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 16.00. Informacje w Filii nr 2, Ofiar Oświęcimskich 30

Filia nr 5:

◾ cykliczne spotkania Klubu Nitka - każdy wtorek o godz. 16.00 – propozycja dla
wszystkich chętnych do kontaktów z igłą
i nitką
◾ spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej „Caritas” na Kraszowicach - comiesięczne lekcje biblioteczne z książką
i zajęcia plastyczne

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska:

◾ „Wokół książki” to 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. Wstęp:
wolny
◾ „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.
◾ „Baśniolandia Junior”, zajęcia adresowane do 3-4 letnich czytelników. We
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wtorek o godzinie 16.00 każdy maluch, z
rodzicem lub bez, może spędzić czas na
wspólnych zabawach ruchowych i plastycznych oraz głośnym czytaniu. Wstęp:
wolny
◾ „ABECADŁO” to 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. Spotykamy się w każdą drugą środę
miesiąca o godzinie 16.00. Wstęp: 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 zaprasza na
KINO KULTOWE
Na projekcję może przyjść każda osoba
zainteresowana filmem i dyskusją o nim.
Uczestnicy spotkań mają wpływ na planowany repertuar klubu.
Miejsce: MBP w Świdnicy, Sala Cysterska,
I piętro. Wstęp: wstęp wolny
◾ Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
„Melina Literacka”
Miejsce: Sala Cysterska, I piętro Wstęp:
wstęp wolny
◾ Spotkania Klubu Gier Planszowych
„KOSTKA”. Wstęp: wstęp wolny
◾ Warsztaty komputerowe dla seniorów
„Senior w sieci” raz w tygodniu (czwartki)
◾ Klub Miłośników Dobrej Książki - powstał z myślą o dojrzałych czytelnikach,
którzy w miłej atmosferze mogą wymienić się wrażeniami o przeczytanych książkach oraz poznać nowe trendy w literaturze współczesnej. Spotkania odbywają
się w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o godz. 16.00 w Filii nr 2. Filia nr 1 przy ul.
Wrocławskiej 44 zaprasza na spotkania
Klubu Miłośników Dobrej Książki w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie
16.00.

aktualności

„Dusze zamknięte w słoiku”

ność zarówno w czerwcu i we wrześniu
oglądała spektakl w wielkim skupieniu.
Po jego zakończeniu były wielkie brawa,
a w foyer teatru dało się słyszeć-„ale się
popłakałam, popłakałem” – relacjonuje
Joanna Chojnowska.

foto: MDK Świdnica

Spektakl pod tym tytułem już po raz drugi w tym roku
można było obejrzeć w świdnickim teatrze. Publiczność
znów wyszła z teatru wzruszona.

Spektakl wyreżyserowała Joanna
Chojnowska, a opracował muzycznie
Kacper Birula. - Inspiracją do jego powstania był piękny wiersz Aleksandry
Knapik pt.” Życie w słoiku” oraz listy dzieci żydowskich do Ireny Sendlerowj. To nie
był łatwy spektakl do odbioru, połączone
w całość: wiersze, sceny z życia przedwojennej Warszawy, okrucieństwo wojny, getto warszawskie, sceny obrazujące
ratowanie dzieci żydowskich przez Irenę
Sendlerową i organizację ŻEGOTA i do
tego dramaturgia spotęgowana przez
utwory muzyczne w wykonaniu orkiestry,
taniec Świetlików, piosenki „Rebeka”,
„Warszawo ma” i pieśń „Agnus Dei” w wykonaniu chóru ze szkoły muzycznej. Trzeba przyznać, że mimo tak nagromadzonych obrazów, wrażeń i emocji publicz-

Domu Kultury. Wystąpili w nim: Zespół
„Świetliki” Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia, soliści – uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia i Społecznej
Szkoły Muzycznej II stopnia, Chór i orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia i Społecznej Szkoły Muzycznej
II stopnia, zespół kameralny pedagogów
PSM I stopnia w Świdnicy oraz absolwentów i oczywiście grupy teatralne z
Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego: „Grupa
ze spalonego teatru”, „Pauza”, „Cedeen”.

foto: MDK Świdnica

Premiera przedstawienia o Irenie
Sendlerowej odbyła się 11 czerwca w
obecności prezydent Świdnicy Beaty
Moskal-Słaniewskiej, córki Ireny Sendlerowej - Janiny Zgrzembskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
Spektakl powrócił na deski teatru we
wtorek 25 września w ramach miejskiego projektu „CZAS NA TEATR, TEATR NA
CZASIE”. Obejrzeli go uczniowie klas VI-VIII ze świdnickich szkół podstawowych.
Przedstawienie powstało we współpracy Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego
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Zanurz się w tajemniczym świecie
Meksyku...

Zrzucają dżinsy i garnitury, na głowy
wkładają pióropusze, na kostki grzechotki.
Lekarze, biznesmeni, wykładowcy uniwersyteccy gromadzą się w stolicy na placu Zócalo,
by przez pięć godzin wykonywać taniec dla
przedhiszpańskich bogów. Nie są Indianami,
ale jak sami mówią, pragną odtwarzać wiarę
azteckich przodków. Tymczasem Indianie na
południu Meksyku w swoich rytuałach wykorzystują coca-colę, którą uważają za święty
napój. Tradycyjni czarownicy z Catemaco też
dostosowują się do realiów XXI wieku i mają
swoje strony na Facebooku.
Ola Synowiec pokazuje, jak Meksyk
stopniowo odchodzi od przywiezionego z
Europy pięćset lat temu katolicyzmu. Pisze o
ruchu New Age, psychodelicznych turystach
oraz meksykańskiej stolicy grzybów halucynogennych. Opowiada o Meksyku mało znanym, a także o tym, jak uniwersalna jest ludzka potrzeba religijności.

Spotkanie z poezją

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!
Autor bestsellerów „Chłopiec w pasiastej piżamie“ i „Chłopiec na szczycie
góry“ w kolejnej wyśmienicie nakreślonej opowieści wojennej!

28 września odbyło się spotkanie
autorskie ze świdnickim poetą Grzegorzem Skoczylasem, organizowane w ramach spotkań z poezją, a poprowadził
je Paweł Buczma.
Grzegorz Skoczylas (1985) - Stypendysta Urzędu Miasta Świdnica w
Dziedzinie Kultury w roku 2018. Aktywny uczestnik działań literackich organizowanych przez świdnickie środowisko
literackie. Współorganizator cyklicznej
imprezy „Spotkania z poezją”. Brał udział
w licznych happeningach i instalacjach,
między innymi: „Dlaczego” – instalacja w
ramach VIII Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Świdnicy oraz „Budka Nietelefoniczna”. Prowadzi warsztaty poetyckie na Facebooku: „Kształty słów – zajrzyj
tu, napisz coś”. Jego wiersze opublikowano w: „Pro_arte”, „Helikopterze”, „Pomostach”, „2Miesięczniku”. Wydał tomik
Partia szachów.

foto: MBP Świdnica

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Niezwykłe spotkanie
z wyjątkową pisarką

W dniu wybuchu I wojny światowej ojciec
Alfiego Summerfielda obiecał, że nie pojedzie
na front – ale nazajutrz złamał tę obietnicę.
Cztery lata później Alfie nie wie, gdzie podziewa się jego ojciec, wie tylko, że wykonuje on
jakąś specjalną, tajną misję. Pewnego dnia,
czyszcząc buty na dworcu King‘s Cross, Alfie
niespodziewanie widzi nazwisko ojca w dokumentach należących do wojskowego lekarza. Oszołomiony i zdezorientowany chłopiec
zdaje sobie sprawę, że ojciec leży w pobliskim
szpitalu – miejscu, w którym leczy się chorych
na nerwicę frontową. Alfie nie bardzo wie, co
to takiego nerwica frontowa, lecz postanawia
wyratować ojca z tego dziwnego, niepokojącego miejsca.
źródło opisu: www.empik.com

foto: MBP Świdnica

źródło opisu: www.empik.com

Po jedenastu latach od premiery pierwszego lubelskiego kryminału dziesiąty
tom wieńczy historyczne dzieło!

20 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyło się
niezwykłe spotkanie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą. Autorką powieści
obyczajowych dla dorosłych i książek
dla dzieci i młodzieży. Laureatką wielu
nagród: Literackiej Nagrody im. Władysława Reymonta, Literackiego Bohatera Roku, Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Wypożyczalnia
Multimediów poleca!
Filmową ekranizację międzynarodowego bestsellera CUDOWNY CHŁOPAK,
który wzruszył i rozbawił miliony czytelników na całym świecie.

Jej powieść „Możesz wybrać, kogo
chcesz pożreć“ wpisana została na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
Autorka opowiadała o swoich książkach
opisujących dzieci, które los doświadczył wojną („Bezsenność Jutki”, „Wysiedleni”) oraz przybliżających młodym
czytelnikom realia stanu wojennego
(„Skutki uboczne eliksiru miłości”).

Kalendarium
Jak zapowiadał po opublikowaniu „Czasu Herkulesów“, dziewiątej i ostatniej powieści
z Zygą Maciejewskim, Marcin Wroński pomysłowo i ciekawie zamyka swój kryminalny cykl
retro. Na pożegnanie w tomie „Gliny z innej
gliny“ zbiera opowiadania i prozy, których bohaterem jest niepokorny komisarz oraz Lublin
od lat 20. do 80. XX wieku. A nawet w XXI wieku! To wyborna lektura dla miłośników serii z
Maciejewskim oraz wielbicieli kryminalnych
historii.
Autor zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu Ryszarda Ćwirleja, Roberta Ostaszewskiego i Andrzeja Pilipiuka, których opowiadania z Zygą Maciejewskim są prawdziwą
ozdobą zbioru i wzruszającym, literackim podziękowaniem dla sławnego kolegi po piórze.
źródło opisu: www.empik.com

◾ 8 października 1798 roku [Wyprawa Napoleona do Egiptu] zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Al-Lahun.
◾ 9 października - Światowy Dzień Poczty.
◾ 10 października 1910 roku otwarto dzisiejszy
Most Grunwaldzki we Wrocławiu.
◾ 11 października 1919 roku otwarto Uniwersytet Wileński.
◾ 12 października 1681 roku jedna z mieszkanek Londynu została publicznie wychłostana „za zaangażowanie się w politykę”.
◾ 13 października - Dzień Dawcy Szpiku.
◾ 14 października 1066 roku Normanowie
pokonali pospolite ruszenie anglosaskie w
bitwie pod Hastings.
◾ 15 października 1979 roku Centrum Zdrowia
Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta.
◾ 16 października 1929 roku Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan ustanowili na samolocie

RWD-2 międzynarodowy rekord wysokości
lotu (4004 m).
◾ 17 października - Międzynarodowy Dzień
Walki z Ubóstwem.
◾ 18 października 1558 roku król Zygmunt II
August zainicjował pierwsze międzynarodowe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Data ta jest uważana za
początek poczty na ziemiach polskich.
◾ 19 października 1781 roku [Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych] pod
Yorktown gen. Charles Cornwallis poddał się gen. Jerzemu Waszyngtonowi, co
oznaczało koniec brytyjskiej dominacji nad
koloniami, które utworzyły Stany Zjednoczone.
◾ 20 października - Europejski Dzień Seniora.
◾ 21 października 1831 roku kapitulacja twierdzy zamojskiej i upadek powstania listopadowego.

TOP FILMOWY WYPOŻYCZALNI MULTIMEDIÓW
1. Pitbull. Ostatni pies (2018)
gatunek:Sensacyjny
reżyser:Władysław Pasikowski
2. Cudowny chłopak (2017)
gatunek:Dramat, Familijny, Komedia
reżyser:Stephen Chbosky
3. Tomb Raider (2018)
gatunek:Przygodowy
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reżyser:Roar Uthaug
4. Kobiety mafii (2018)
gatunek:Sensacyjny
reżyser:Patryk Vega
5. Pacyfik Rim. Rebelia (2018)
gatunek:Akcja,Sci-Fi
reżyser:Steven S.DeKnight
6. Polegaj na mnie (2017)
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gatunek:Dramat
reżyser:Andrew Haigh
7. Kobieta sukcesu (2018)
gatunek:Komedia romantyczna
reżyser:Robert Wichorowski
8. Ciche miejsce (2018)
gatunek:Horror, Sci-Fi
reżyser:John Krasinski

9. Do zakochania jeden krok (2017)
gatunek:Komedia romantyczna
reżyser:Richard Loncraine
10. Aquaman- przebudzenie Atlantydy (2017)
gatunek:Animacja,Przygodowy
reżyser:Peters Matt

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego
bardziej niezwykłego niż „zwykły dzień w szkole”. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy,
dotąd uczył się w domu pod okiem mamy.
Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej
szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go
jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a
dla wielu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak
naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko
zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się
nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy
wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w chłopcu siłę,
dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie
tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.

kultura

Śladami Emila Krebsa
w świdnickiej bibliotece

KSIĄŻKA
autor: Rudyard Kipling
tytuł: Księga dżungli

foto: A. Komaniecka

Znał biegle 68 języków obcych ze 120,
które studiował. Do dziś jego umiejętności pasjonują ludzi na całym świecie, nie
tylko w Polsce. Urodzony w Świebodzicach w sposób wyjątkowy zapisał się na
kartach historii powiatu świdnickiego. W
środę 26 września w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy odbyło się otwarcie wystawy poświęconej słynnemu poliglocie.
Postać Emila Krebsa przybliżył gość
specjalny spotkania - wybitny badacz Eckhard Hoffmann. Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Emil Krebs chodził do szkoły w Świebodzicach (niem. Freiburg), a następnie
do gimnazjum w Świdnicy, gdzie uczył się
francuskiego, łaciny, greki i hebrajskiego.
Zdając maturę w 1887 roku, władał biegle
12 językami (m.in. greką, nowogreckim,
tureckim, arabskim, polskim). Po jednym
semestrze studiów teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Berlińskim.
W Lipsku znalazł ogłoszenie seminarium
języków orientalnych w Berlinie. Tam
stwierdzono jego wybitne uzdolnienie językowe. Wtedy też poświęcił się językom
azjatyckim. Zdał państwowy egzamin z
prawa i zameldował się do służby dyplomatycznej.
W 1893 wyruszył na Daleki Wschód.
Otrzymał posadę tłumacza w niemieckim
poselstwie w Pekinie. Podczas podróży
do Chin Krebs nadal uczył się języków
obcych. W trakcie pobytu w Chinach znał
już 40 języków obcych. Przez Chińczyków
został nazwany chodzącym słownikiem
(walking dictionary). W 1914 roku przyznał,

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

że zna w bardzo dobrym stopniu 33 języki.
Były to: angielski, arabski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, gruziński, hindi, hiszpański,
holenderski, japoński, jawajski, litewski,
malajski, mandżurski, mongolski, norweski, ormiański, perski, polski, rosyjski, rumuński, serbski, syjamski, szwedzki, turecki, urdu, węgierski i włoski.
W 1917, po zamknięciu ambasady niemieckiej, Krebs przeniósł się do agencji
informacyjnej w urzędzie spraw zagranicznych. Pracownicy placówki otrzymywali
dodatek finansowy za znajomość języków
obcych. Krebs podający, że zna ponad 60
języków, był początkowo traktowany jak
oszust. Po udowodnieniu swoich zdolności, otrzymał pieniądze. W 1913 roku ożenił
się. Żona Emila Krebsa była wyrozumiała

dla poligloty, który często zamykał się w
swoim pokoju, ucząc się kolejnych języków.
Zmarł 31 marca 1930 wskutek udaru mózgu, znając biegle 68 języków ze
120, które studiował. Został pochowany w
Südwestkirchhof Stahnsdorf w Stahnsdorf
pod Berlinem. Po jego śmierci księgozbiór
liczący ponad 3500 tytułów w 110 językach, w tym kilkaset rzadkich pozycji w języku chińskim, trafił do Biblioteki Kongresu
w Stanach Zjednoczonych.
Emil Krebs był znany z tego, że nie
lubił fotografowania. Uczył się jednocześnie kilku języków obcych, poszukując ich
podobieństw. Przed nauką danego języka
studiował historię i kulturę narodu posługującego się danym językiem. Nierzadko
pracował do 3.00 rano.

AUDIOBOOK
czyta: Janusz Zadura
czas: 7 godz. 20 min.

FILM
reżyseria: Jon Favreau
gatunek: familijny

foto: A. Komaniecka

foto: A. Komaniecka

foto: A. Komaniecka

Spacerem po bibliotece

Kiedy został zbudowany? Jakie ciekawostki skrywa? Świdnickie
przedszkolaki
poznawały Miejską Bibliotekę
Publiczną od środka, a
wszystko w towarzystwie
cystersa.
Za nami dwa spacery tematyczne „poznajMY
pałac” po Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy
zorganizowane w ramach
„Czasu na Teatr”.
Spacer prowadzili pracownicy biblioteki - Monika Turzańska, Anna Pietrzak, Sebastian Miech.

Obecna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Franciszkańskiej 18. Jest to wolnostojący pałac miejski – rezydencja opatów
cystersów krzeszowskich. Wybudowany został w latach 1723-1725 z fundacji Dominicusa
Geyera. Cystersi korzystali z obiektu niedługo,
bo tylko do roku 1741, po czym został on im
odebrany przez Prusy. Od tej pory już nigdy
nie powrócił do swego pierwotnego przeznaczenia. Najpierw został zaadaptowany na
potrzeby mieszkalno-biurowe komendanta
twierdzy świdnickiej. Po sekularyzacji zakonu
w 1810 r. pełnił rolę arsenału broni. Następnie,
po zakończeniu I Wojny Światowej, od 1918 r.
stał się siedzibą urzędu podatkowego. Swego
czasu obiekt pełnił również funkcje mieszkalne i przemysłowe. W wyniku tych historycznych zawirowań, kondycja niegdyś okazałej
rezydencji, znacznie ucierpiała.
Budowla wzniesiona została w stylu barokowym i jest jedną z najstarszych barokowych
budowli w Świdnicy. Pałac jest obiektem
dwupiętrowym, murowanym, wzniesionym
na rzucie prostokąta, posiada wewnętrzny
dziedziniec. Do dnia dzisiejszego w budynku
zachowały się elementy wystroju barokowego oraz sztukatorska dekoracja na sklepieniach.
W latach 2000-2005 w pałacu przeprowadzono generalny remont, a następnie zaadaptowano go na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy. Dzięki
temu, oprócz wartości estetycznych i architektonicznych, dodano dawnej rezydencji
jeszcze jedną – stała się przybytkiem kultury i
literatury naszego miasta.

Ta fascynująca historia zdarzyła
się w indyjskiej dżungli. Jej bohaterem jest Mowgli - mały chłopiec
przygarnięty i wychowany przez
wilczą rodzinę. Mowgli dorasta
wśród dzikich zwierząt, a jego
nowym domem staje się dżungla. Niedźwiedź Baloo uczy go
mowy zwierząt i zapoznaje z odwiecznymi prawami rządzącymi
dżunglą, czarna pantera Bagheera zawsze służy radą... Pomoc
przyjaciół okaże się niezwykle
cenna w walce ze śmiertelnym
wrogiem - tygrysem Shere Khanem. Dorastający Mowgli musi
podjąć ważną decyzję: czy chce
należeć do wilczego, czy ludzkiego plemienia. Obok historii
Mowgliego w skład zbioru wchodzą opowiadania: Biała foka, Rikki-Tikki-Tavi, Toomai, druh słoni,
Słudzy Królowej Jejmości.

(źródło: MBP Świdnica)
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Jubilat laureatem dolnośląskiego Oskara
Dolnośląski Klucz Sukcesu to najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez kapitułę,
cieszące się dużym zainteresowaniem
i uznaniem w środowiskach gospodar-

czych, kulturalnych i samorządowych
Dolnego Śląska. Dla nagrodzonych jest
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Podczas tegorocznej
gali kapituła wręczyła klucze w siedmiu
kategoriach,
a
także
wyróżnienia. W dwóch kategoriach klucze
trafiły do reprezentantów powiatu
świdnickiego.
W kategorii za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce, Klucz Sukcesu
otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Jubilat
ze Świdnickiego Ośrodka Kultury prowadzony przez choreografów Lubomira Szmida i Annę Trzeciak. Podczas
gali wraz z delegacją zespołu i ich
choreografami obecni byli dyrektor
Wydziału Promocji Miasta i Turystyki
Jacek Piekunko i dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury Anna Rudnicka.
W kategorii: Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
klucz otrzymała Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
W ramach Fundacji działa Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa i
Cynku Walcowania w Katowicach.
Dolnośląskie
Klucze
Sukcesu
przyznawane są od 1996 roku przez
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska.

widowni. Śmiało można powiedzieć, że
był to jeden z wielu najwspanialszych
festiwali, w jakich było nam dane
uczestniczyć do tej pory. Przez długie

lata będziemy wspominać uroki tej niezwykłej wyspy, klimat samego festiwalu
oraz niebywałą gościnność Cypryjczyków – dopowiada Lubomir Szmidt.

foto: ZPiT Jubilat

Za nami uroczysta gala wręczenia
Dolnośląskich Kluczy Sukcesu, która
odbyła się 27 września w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Zespół Pieśni i Tańca ,,Jubilat” w
dniach od 13 do 19 września po raz
kolejny reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Cyprze. Zespół od wielu
lat jest piękną wizytówką miasta i powiatu na ziemiach innych krajów.
13 Międzynarodowy Festiwal Folkloru, który miał miejsce w Larnace,
gościł 12 zespołów z różnych państw,
również reprezentantów naszego miasta i kraju. Na cypryjskim festiwalu
pokazał się Jubilat i zatańczył wraz z
zespołami z Cypru, Grecji, Izraela, Rumunii, Czech, Palestyny, Bułgarii, Gruzji
i Armenii.
Podczas festiwalu wszyscy tancerze prezentowali bardzo wysoki po-

ziom, co zawdzięczają swojej ciężkiej
pracy oraz zaangażowaniu i ogromnym
umiejętnościom choreografów Lubomira Szmidta i Anny Trzeciak. - Wróciliśmy
do kraju z bagażem sukcesów i nowych
doświadczeń. Za nami cały tydzień wrażeń, przeżyć i doznań. Spotkań, warsztatów, animacji w dzień, a nocą parad i
koncertów. Poznaliśmy znakomitych ludzi, zawarliśmy nowe przyjaźnie, nabyliśmy nowe doświadczenia, odwiedziliśmy
przepiękne miejsca. Otrzymaliśmy także
zaproszenie na rok 2019 na Cypr – relacjonuje Anna Trzeciak. - Festiwal Folklorystyczny to barwne widowisko integrujące środowiska artystyczne różnych narodowości. Polskie pieśni i przede wszystkim tańce ludowe zdobyły wielki aplauz

foto: ZPiT Jubilat

Świdniczanie na wyspie Afrodyty

Polska coraz bardziej bezgotówkowa
Obrót bezgotówkowy przynosi korzyści konsumentom, przedsiębiorcom,
administracji publicznej i całej gospodarce. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut IBRIS dla
Polskiego Standardu Płatności wynika,
że 19 proc. Polaków w ogóle nie nosi
przy sobie gotówki, 33 proc. osób przez
26. rokiem życia przyznaje, że korzysta
tylko z elektronicznych form rozliczania.
Aby promować płatności przelewem,
telefonem i kartą, 18 września zainaugurowano drugą edycję kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”, pod
patronatem honorowym Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwa Finansów.
Celem kampanii, zainicjowanej przez
Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, koordynowanej
przez Warszawski Instytut Bankowości,
jest upowszechnianie wiedzy o korzyściach bezgotówkowych form płatności
wśród osób indywidualnych oraz firm
i instytucji akceptujących płatności. - Będziemy zachęcać Polaków do aktywnego
korzystania z płatności bezgotówkowych.
Dla konsumentów i dla przedsiębiorców
oznaczają one oszczędność czasu, większe
bezpieczeństwo i wygodę – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Koalicji na
Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
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Banki od dłuższego czasu współpracują z sektorem publicznym. Najlepszymi
przykładami tej współpracy jest szybkie
i sprawne umożliwienie składania za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wniosków w ramach rządowych
programów Rodzina 500 plus, Dobry Start,
czy powołanie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.
Tegoroczna edycja kampanii Warto
Bezgotówkowo obejmować będzie akcję
informacyjno-edukacyjną i indywidualne
aktywności partnerów. Podczas tygodnia
płatności bezgotówkowych, w terminie
15 – 19 października br., klienci mogą liczyć na szereg akcji promocyjnych, które
będę na bieżąco ogłaszane na specjalnej
stronie internetowej kampanii: www.wartobezgotowkowo.pl.
- Obrót bezgotówkowy to nie tylko
symbol nowoczesności, lecz także korzyść
– zarówno w wymiarze społecznym, jak i
finansowym. Naszym celem jest upowszechnienie stosowania płatności elektronicznych
i zastąpienie części transakcji gotówkowych,
elektronicznymi instrumentami płatniczymi,

czyli: kartami płatniczymi, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi – mówi
Dominik Wójcicki, dyrektor Departamentu
Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii.
W ciągu ostatniego roku, dzięki współpracy pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR i Fundacją
KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium
ponad połowa urzędów administracji publicznej została wyposażona w terminale
płatnicze. – Jeszcze w 2017 roku zaledwie
10 proc. urzędów akceptowało płatności
bezgotówkowe. Dziś taką możliwość oferuje już ponad 60 proc. z nich. Od momentu
uruchomienia Programu upowszechniania
płatności bezgotówkowych w jednostkach
administracji publicznej, tj. od kwietnia ubiegłego roku do końca sierpnia br. Polacy zrealizowali w urzędach prawie 900 tys. transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości
ponad 114 mln zł – mówi Dariusz Marcjasz,
wiceprezes zarządu KIR.
Od września br. program wyposażania instytucji państwowych w terminale
jest kontynuowany przy wsparciu Fundacji
Polska Bezgotówkowa. Istotną korzyścią
dla urzędów jest wydłużenie do 31 sierpnia 2021 r. okresu, w którym urzędy mogą
akceptować płatności bezgotówkowe bez
ponoszenia kosztów terminali POS i obsługi
transakcji, a także możliwość zainstalowania terminali płatniczych w każdym punkcie
kasowym urzędu. Żadnych opłat z tytułu

realizowanych płatności nie ponoszą również klienci urzędów.
– Chcemy zaapelować do Polaków,
abyśmy 16 października wspólnie zorganizowali narodowy dzień płatności bezgotówkowych, aby każdy z nas tego dnia starał
się nie używać gotówki. Ale aby to się stało
możliwe na co dzień, w każdym punkcie
przyjmującym płatności bez względu na to,
czy prowadzony jest przez podmiot sektora
prywatnego czy publicznego powinien
znaleźć się terminal. Przez pierwsze
siedem miesięcy w ramach Programu
Polska Bezgotówkowa zainstalowano już
70 tys. terminali w całej Polsce. Ten proces
postępuje bardzo szybko – mówi Paweł
Widawski, wiceprezes Fundacji Polska
Bezgotówkowa.
Do kampanii Warto Bezgotówkowo
może się przyłączyć każdy, zarówno przedsiębiorca, jak i instytucja publiczna, a także
zwykły konsument. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej inicjatywy
– www.wartobezgotowkowo.pl

***

Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on
realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku
Banków Polskich przez Warszawski Instytut
Bankowości. Jego celem jest edukowanie
uczniów, studentów i seniorów w zakresie
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej
ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu
bezgotówkowego.
Więcej na www.bde.wib.org.pl

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
5 października, godz. 18.00
Wernisaż wystawy Edwarda
Dwurnika
Edward Dwurnik to wybitny polski
malarz i grafik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki
współczesnej. Niepokorny i prowokacyjny, zmienny i nieprzewidywalny, pełen
diabelskiego poczucia humoru, do dziś
budzi skrajne reakcje i poruszenie, także
wśród twórców i widzów najmłodszego
pokolenia.
Galeria Fotografii, Rynek 44 —
wstęp wolny

12 października, godz. 17.00
Alchemia teatralna:
spotkanie z Gabrielą Muskałą

jazzowej Marvin Smitty Smith. Muzycy
zwykli o nim mówić, że jest „bębniarzem
bębniarzy”, co najlepiej świadczy o jego
wpływie oraz znaczeniu dla współczesnej perkusji jazzowej.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 — 30
zł (przedsprzedaż) / 40 zł (w dniu koncertu)

Tym razem w Klubie Bolko dwa zespoły, które gwarantują prawdziwie punkową atmosferę. The Analogs powstali
w 1995 roku w Szczecinie i są obecnie
jednym z najprężniej działających zespołów polskiej sceny punk rockowej.
Poza utworami z nowej płyty Wilk publiczność będzie mogła usłyszeć na
koncertach najbardziej znane piosenki
ze wszystkich wcześniejszych albumów.
Zimna Wojna to wrocławski skład serwujący dźwięki niskiej jakości: piski gitar, łomot perkusji, surowe kompozycje
połączone z wyrazistym wokalem to ich
znaki rozpoznawcze.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 25 zł
(przedsprzedaż) / 35 zł (w dniu koncertu)

W ramach Świdnickich Recenzji Muzycznych odbędą się trzydniowe warsztaty produkcji koncertu (piątek), crowdfundingu (sobota) i marketingu (niedziela). Można się na nie zapisać wysyłając
wiadomość na adres recenzje@sok.com.
pl i wpisując w tytule „zrób koncert”, a w
treści podając swoje imię i nazwisko, rok
urodzenia oraz telefon kontaktowy. Ilość
miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo w warsztatach będą miały osoby,
które wysłały we wrześniu swoje recenzje w ramach naboru.

26 października, godz. 18.00
Kantata Reformacyjna

23 października,
godz. 17.30 i 20.30
Kabaret Młodych Panów

13 października, godz. 19.00
The Analogs, Zimna Wojna

19-21 października
Recenzje Muzyczne: zrób z
nami koncert!

Gościem Alchemii teatralnej będzie
tym razem Gabriela Muskała — spotkanie z nią poprowadzi Aleksandra Kulak.
To wielokrotnie nagradzana aktorka, której największą popularność przyniosły
role w filmie Moje córki krowy, Być jak
Kazimierz Deyna, Wołyń oraz w serialach Londyńczycy, Głęboka woda, Paradoks, Wszystko przed nami, Krew z krwi
czy Prokurator Na ostatnim Festiwalu w
Gdyni zaistniała w podwójnej roli — nie
tylko stworzyła w filmie Fuga wybitną
kreację, ale też napisała scenariusz tej
przejmującej opowieści.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 —
wstęp wolny

sala teatralna ŚOK, Rynek 43 — 35 zł
parter i 30 zł balkon (przedsprzedaż) / 45
zł parter i 35 zł balkon (w dniu koncertu)

Kabaret powraca z najnowszym programem „Bogowie”. Jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki znikną wszystkie
Twoje troski. Kiedy minie ten czas, wszystko
będzie zależeć już tylko od Ciebie. Musisz
stać się nie tyle kowalem własnego losu, ile
BOGIEM własnego życia.
Nie pytaj, co Młodzi mogą zrobić dla
Ciebie, ale co sam możesz zrobić dla siebie.
Ten spektakl nie załatwi Twoich
spraw, ale da Ci wskazówki, da Ci wiarę,
da Ci siłę. Chcesz być jak Młody BÓG?
Przestań chcieć! Bądź! Pamiętaj, Twoje
szczęście jest w Twoich rękach.
sala teatralna ŚOK, bilety 60 zł
do nabycia: Sekretariat Świdnickiego
Ośrodka Kultury – Rynek 43 (pn.-pt.
godz. 8.00–16.00), Galeria Fotografii,
Rynek 44 (wt.-pt. godz. 14.00–18.00,
sob. 12.00–16.00) oraz na bilety.com.pl

26 października 2018 roku o godzinie 18.00 w Kościele Pokoju w Świdnicy
zostanie wykonana przez Kantata Reformacyjna. To kompozycja Stanisława
Szczycińskiego do słów Jacka Cygana
napisana w 2017 roku na 500-lecie Reformacji.
narrator: Jacek Cygan
partie wokalne: Barbara Sobolewska-Szczycińska, Tomasz Lorek i Paweł
Szczyciński
organy: Zuzanna i Maciej Batorowie
chór: Zalesiańskie Towarzystwo
Śpiewacze
orkiestra: Orkiestra Zespołu Szkół
Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w
Wałbrzychu i sekcja rytmiczna
kierownictwo muzyczne: Stanisław
Szczyciński
Kantata Reformacyjna to dzieło o
formie oratoryjnej wypełnione muzyczną treścią z użyciem środków wyrazu od
baroku aż do czasów współczesnych.
Utwór ten przybliża słuchaczom ważne
treści teologiczne i historyczne, niosąc je
w atrakcyjnej formie muzycznej. Ważny
jest bardzo mocny akcent ekumeniczny, szczególnie obecny w przedostatniej
części Kantaty Aby wszyscy byli jedno.
Wreszcie ostatnia część Kantaty Deo
Gloria! jest hymnem pochwalnym dla
wspólnego Boga. Hymnem, który powinien łączyć serca ludzi różnych wyznań
mimo wszystkiego, co wciąż jeszcze ich
dzieli.
Kościół Pokoju, wstęp wolny

20 października
Noce Jazzowe: Włodek Pawlik
Trio

12 października, godz. 19.30
Noce Jazzowe:
Dean Brown Band

Najnowszy projekt gitarzysty Deana
Browna to międzynarodowa konstelacja
muzyków. Sam Dean Brown jest znany głównie ze współpracy z Marcusem
Millerem, Davidem Sanbornem oraz
The Brecker Brothers. W zespole zestaw
perkusyjny obsługuje ikona perkusji

Włodek Pawlik Trio to jedna z najważniejszych formacji polskiego jazzu,
odnosząca sukcesy na arenie międzynarodowej, mająca swój udział w najbardziej spektakularnym sukcesie polskiego jazzu – zdobyciu nagrody Grammy w 2014 roku za płytę Night in Calisia
nagraną z amerykańskim trębaczem
Randy Breckerem oraz Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. To zespół stanowiący od
niespełna 30 lat główną płaszczyznę
realizacji kompozytorskich i interpretatorskich wizji swojego słynnego lidera
(skład: Włodek Pawlik — fortepian, Paweł Pańta — kontrabas, Cezary Konrad
— perkusja).
5-18.10.2018 r. |
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Rywalizacja seniorek na koniec
turnieju im. Tadeusza Ząbka

foto: D. Gębala

Ósma edycja Ogólnopolskiego i
Międzynarodowego Turnieju Towarzyskiego w Piłce Siatkowej Kobiet im.
Tadeusza Ząbka dobiegła końca. Ostatecznie puchar za pierwsze miejsce powędrował do włoskiej ekipy Sant Elia
Fiumerapido, która zakończyła zmagania z kompletem zwycięstw. Drugą lokatę zajęły zawodniczki z Jawora, a na
najniższym stopniu podium uplasowały się siatkarki świdnickiej Polonii. Na
koniec imprezy w niedzielę 23 września
odbyła się miła uroczystość, podczas
której świdnicki klub został wyróżniony tytułem „Zasłużonego dla Dolnego

Rezultaty turnieju:

◾ MGKS Oława – KS Olimpia Jawor 1:2
◾ KS Olimpia Jawor – Sant Elia Fiumerapido 0:3
◾ MGKS Oława – MKS Polonia Świdnica
0:3
◾◾ MKS Polonia Świdnica – Sant Elia Fiumerapido 0:3
◾ Sant Elia Fiumerapido – MGKS Oława 2:1
◾ MKS Polonia Świdnica – KS Olimpia Jawor 0:3

Klasyfikacja końcowa:
1. Sant Elia Fiumerapido
2. KS Olimpia Jawor
3. MKS Polonia Świdnica
4. MGKS Oława

Wyróżnione zawodniczki:

◾ Sant Elia Fiumerapido – Elitza Krasteva
◾ Olimpia Jawor – Sandra Świętoń
◾ MKS Polonia Świdnica – Wiktoria Gałązka

Obrońcy tytułu
podkręcają tempo!

Pięściarze opanowali
Galerię Świdnicką
Jakub Sternalsky, natomiast zwycięzcami
swoich kategorii wagowych i wiekowych
zostali: Wiktoria Lulek, Jakub Szczypiński, Daniel Mizera oraz Grzegorz Dwornik.
Oprócz emocji typowo sportowych odbyły
się pokazy cheerleaderek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy, sekcji akrobatyki Polonii Świdnica oaz klubu Fighteŕ Klub
Kaczmarek&Grodowski. W trakcie turnieju
udało nam się zorganizować akcję charytatywną dla Artura Klai. Zebraliśmy środki na
rehabilitację naszego chorego przyjaciela.
Super impreza, super walki, czekamy z niecierpliwością na przyszły rok. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tego wydarzenia – relacjonuje
Mariusz Kuc, trener świdnickiej Polonii
oraz jeden z organizatorów imprezy.

foto: Piotr Puchalski

Już po raz kolejny Galeria Świdnicka
stała się areną zmagań pięściarskich. Za
nami XII edycja międzynarodowego Turnieju Bokserskiego pamięci Wiesława
Rudkowskiego. W sumie w ringu zaprezentowało się ponad stu zawodników między innymi z Polski, Czech, Włoch, oraz
Niemiec. W rywalizacji nie mogło zabraknąć także zawodników Polonii Świdnica.
Poza rywalizacją stricte sportową impreza ma również charakter charytatywny.
Podczas turnieju prowadzona była zbiórka oraz licytacje na leczenie oraz rehabilitacje 33-letniego świdniczanina Artura
Klai. - W turnieju wzięło udział blisko 100
zawodniczek i zawodników z Polski, Czech,
Niemiec, Anglii, Ukrainy i Włoch. Pięściarze z Boks Polonia Świdnica spisali się na
medal. Drugie miejsca zajęli: Damian Wis i

Śląska”. Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, wręczyła honorową odznakę na ręce prezes klubu Grażyny Działowskiej.

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

W ostatni weekend września rozegrana została przedostatnia runda Tarmac
Masters. Rajd rozegrany został w malowniczych sceneriach okolic Stronia Śląskiego. Zawodnicy do pokonania mieli
trasę o łącznej długości blisko 179 km z
czego 32 km stanowiły odcinki specjalne
na których walczyło łącznie 97 załóg. Na
starcie nie mogło zabraknąć świdnickiej
załogi braci Trybus. Obrońcy tytułu przed
startem obiecywali atak od samego początku i słowa dotrzymali!
Bracia Trybus wygrali pierwszą pętlę rajdu aż o 26,7 sekundy. Na kolejnych
etapach rajdu kontrolowali sytuację i ostatecznie wygrali w klasie SK1 o 33,3 sekun-

dy wygrywając cztery z sześciu odcinków
specjalnych rajdu. Dzięki zwycięstwu
Świdniczanie powrócili na prowadzenie
w klasyfikacji rocznej Mistrzostw Dolnego
Śląska. Do końca sezonu pozostał już tylko
jeden rajd, który rozegrany zostanie 27-28
października w Świdnicy na którym wyłonieni zostaną mistrzowie! - Rajd był dla nas
bardzo udany. Od samego początku złapaliśmy bardzo dobre tempo jazdy i mocno
odskoczyliśmy konkurencji. Bardzo dobrze
dobraliśmy opony do panujących warunków dzięki czemu nie mieliśmy żadnych
większych przygód na oesach – relacjonuje
Krzysztof Trybus.
Daniel Gębala

Niesamowity triumf świdnickich szczypiornistów!

foto: D. Gębala

Znakomicie spisali się piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica w pierwszym w tym sezonie meczu przed własną publicznością. Skazywany na pożarcie młodziutki zespół
trenera Grzegorza Garbacza w derbach Dolnego Śląska
jak feniks z popiołów dźwignął się po fatalnym początku i po prawdziwym dreszczowcu pokonał Siódemkę
Miedź Legnica 24:23 (11:13).
Mecz, który odbył się w sobotę 29 września, rozpoczął
się bardzo źle. Gospodarze wyszli na parkiet wyraźnie stremowani i po dziesięciu minutach przegrywali już 1:6. Taki
start mógł jeszcze zdeprymować młodych zawodników,
ale ci nie spuścili głów i mozolnie zaczęli odrabiać straty.
Kluczem do tego była uważna gra w defensywie. W całym
meczu świdniczanie otrzymali aż siedem kar, ale równie
często na ławce odpoczywali też goście. W 24. minucie
Michał Daszczenko doprowadził do remisu 9:9, na przerwę jednak w lepszych nastrojach schodzili legniczanie.
Siódemka Miedź prowadziła 13:11. Po zmianie stron ŚKPR
szybko doprowadził do wyrównania. Potem udane akcje
były przeplatane błędami, ale wynik cały czas był na styku. W szeregach gości szalał były
reprezentant Polski, 38-letni Paweł Piwko, który rzucił siedem bramek. Na jego kolegów z
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zespołu patent miał jednak Damian Olichwer. Świetne
zmiany dawał też drugi bramkarz ŚKPR-u Wojciech Jabłoński, który obronił trzy rzuty karne. Na kwadrans przed
końcem po trafieniu Władysława Makowiejewa ŚKPR
wyszedł na pierwsze prowadzenie (19:18), ale był to dopiero przedsmak emocji. Pięć minut później z czerwoną
kartką z gradacji kar z boiska spadł skuteczny Daszczenko
i w kluczowych minutach trener Garbacz stanął przed koniecznością podjęcia kolejnych trudnych decyzji. Siłą charakteru i zaangażowaniem świdniczanie dopięli swego. Na
czterdzieści sekund przed końcem Sebastian Borowski
trafił w okienko na 24:23. Portem jeszcze Olichwer zatrzymał piłkę po rzucie skrzydłowego i jeśli nie sensacja, to na
pewno wielka niespodzianka stała się faktem!
ŚKPR Świdnica – Siódemka Miedź
Legnica 24:23 (11:13)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Wychowaniec 7, Makowiejew
5, Daszczenko 4, Cegłowski 3, Borowski 2, Kozak 1, Pęczar
1, Zaremba 1, Redko, Żubrowski, K. Stadnik
ŚKPR Świdnica

sport

Ekstremalna zabawa na całego!
entuzjastycznych reakcjach uczestników,
sponsor tytularny czyli firma Dabro-Bau
oraz Urząd Miejski w Świdnicy z pewnością przygotują kolejną edycję świdnickiej
furii – mówi Radosław Werner kierownik
Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w
Świdnicy Współorganizatorem wydarzenia była doświadczone w organizacji
tego typu ekstremalnych biegów stowarzyszenie z Wrocławia – „Anngellsrun”.

foto: D. Gębala

ki, drzewa, ściany, liny, trawersy poziome, zasieki czy trylinki. Próba była ekstremalnym wyzwaniem dla osób, którzy
nie boją się wyzwań i bliskich spotkań z
wszechobecnym błotem. - To pierwszego tego typu impreza w naszym mieście.
Odmieniliśmy formułę biegania. Specjalnie przygotowana, wymagająca i malownicza trasa była nie lada wyzwaniem
dla wszystkich startujących. Sądząc po

Tego dnia nie liczył się indywidualny
wynik, ale świetna zabawa oraz wzajemna współpraca. Na miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu czekał
specjalny tor. Teren wokół zalewu Witoszówka zmienił się w trasę naszpikowaną
różnego rodzaju przeszkodami zarówno
naturalnymi, jak i sztucznymi. Biegacze
podzieleni na specjalne fale mieli do pokonania między innymi cieki wodne, gór-

Pogrom w pierwszym
meczu u siebie!

foto: D. Gębala

To była niepowtarzalna próba
sprawdzenia swoich możliwości w niezwykle ekstremalnych warunkach! Za
nami pierwsza edycja Dabro-Bau Świdnickiej Furii! W niedzielę 30 września
teren wokół zalewu Witoszówka zmienił się w pole minowe nafaszerowane
w rozmaite pułapki i przeszkody. Udział
w bezpłatnej zabawie wzięło udział ponad 600 osób!

Reprezentacja Polski
zagrała w Świdnicy!
2-0 (0-0). Polacy wzięci rewanż na naszych południowych sąsiadach pokonując ich na stadionie imienia Janusza
Kusocińskiego. Na listę strzelców wpisali
się: Łęgowski, Kusztal oraz Żurek. Trafienie dla Czechów zanotował Filip Urica.
Polska – Czechy 3:1 (0:1)
Polska: Krzysztof Bąkowski – Jakub Malec, Ariel Mosór, Filip Balcewicz, Bartosz
Matuła, Bartosz Baranowicz, Mateusz
Łęgowski, Radosław Cielemęcki, Patryk
Kusztal, Szymon Włodarczyk, Michael
Kostka oraz Daniel Krasucki, Mateusz
Musiałowski, Fryderyk Gerbowski, Bartłomiej Kafel
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

To był historyczny moment w dziejach świdnickiego sportu! Na murawę
nowo wyremontowanego stadionu
przy ul. Śląskiej wybiegły reprezentacje U-16 Polski oraz Czech. Po emocjonującym spotkaniu i fantastycznej dyspozycji podopiecznych Marcina Dorny
w drugiej części spotkania, ostatecznie to biało-czerwoni zwyciężyli 3:1.
Spotkanie rangi międzynarodowej w
czwartek 20 września oglądał komplet
świdnickich widzów!
Starcie w Świdnicy było drugim spotkaniem między obiema reprezentacjami. Pierwszy mecz odbył się we wtorek
18 września w czeskim Náchodzie i zakończyło się zwycięstwem gospodarzy

IgnerHome Polonia Świdnica –
UKS Ekonom Legnica 123:43
Pozostałe wyniki 2. serii gier, III liga:
◾ SMK Lubin – WKK Wrocław 60:95
◾ ZZKK Orzeł – KS Hes BasketBall 84:85
◾ UKS Rio Team Złotoryja – KKS Siechnice 53:79
◾ KKS Kobierzyce – WSTK Wschowa
88:74
◾ WKS Śląsk Wrocław – MKS Mazbud
Basket Szczawno Zdrój 66:58
◾ Team-Plast KK Oleśnica – Chrobry XXI
Kłodzko 66:40

foto: D. Gębala

To była niezwykle okazała inauguracja sezonu przed własną publicznością
w wykonaniu koszykarzy IgnerHome
Polonii Świdnica. Podopieczni Pawła
Domaradzkiego w niedzielę 30 września rozgromili ligowego kopciuszka
UKS Ekonom Legnica aż 123:43! Po porażce w pierwszej serii gier w Oleśnicy,
świdniczanie legitymują się obecnie
bilansem jednego zwycięstwa i porażki. Biało-zieloni już sobotę 6 października w ramach 3. kolejki zmierzą się w
Kłodzku z miejscowym Chrobrym XXI.
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