Urząd przygotuje rozliczenie roczne za Ciebie
Nie musisz się już martwić
wypełnianiem formularzy
– Urząd Skarbowy zrobi
to za Ciebie. O zmianach,
jakie od tego roku
obowiązują w rozliczeniach
podatkowych, rozmawiamy
z Genowefą Sarapatą,
zastępcą naczelnika Urzędu
Skarbowego w Świdnicy.

www.mojaswidnica.pl
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Spędź Walentynki w sposób wyjątkowy

str. 6

Przed nami Walentynki
– święto zakochanych. I
choć nie wszyscy traktują
je na poważnie, warto w
tym dniu okazać naszej
drugiej połowie, jak
bardzo jest dla nas ważna.
Podpowiadamy, jak
sprawić, by ten dzień był
wyjątkowy.
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Wiemy, kto wystąpi
podczas tegorocznych
Dni Świdnicy 2019

str. 12
Doda, Patrycja Markowska i Danzel zaprezentują się świdniczanom podczas tegorocznego Święta Miasta. A to jeszcze nie
koniec niespodzianek, trwają jeszcze końcowe ustalenia z czwartym wykonawcą.
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IDEAL AUTOMOTIV
rozpoczął produkcję w Świdnicy
łożenie, dogodne warunki komunikacyjne,
ale także pozytywnie oceniono nasz rynek pracy. Myślę też, że nie bez znaczenia
było zaangażowanie urzędników Urzędu
Miejskiego oraz wszystkich dostawców
mediów, którzy bardzo profesjonalnie i
szybko zadeklarowali współpracę z inwestorem. Nie bez znaczenia był też wkład
pracy pracowników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za co serdecznie
im dziękuję – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnicy.
IDEAL AUTOMOTIVE to producent
komponentów i elementów wyposażenia wnętrz, m.in. wykładzin, mat, obić, a
także kształtek i segmentów akustycznych dla kilkudziesięciu marek samochodów, m.in. Mercedes-Benz, BMW,
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Fabryka niemieckiej spółki IDEAL
AUTOMOTIVE została oficjalnie otwarta w czwartek, 24 stycznia. Zakład
zlokalizowany jest w Świdnicy przy
ul. Pogodnej, na terenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. W uroczystościach uczestniczyli:
Thomas Mai i Stefan Frey - członkowie
zarządu firmy, Nicola Di Clemente –
dyrektor świdnickiego zakładu, Beata
Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy wraz ze swoim zastępcą Jerzym
Żądło oraz przedstawiciele pobliskich
zakładów i goście z zielonogórskiej fabryki IDEAL AUTOMOTIVE.
- To powód do satysfakcji, iż firma
IDEAL AUTOMOTIVE wybrała właśnie
Świdnicę. Doceniono nie tylko dobre po-
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Audi, Volvo, Volkswagen, McLaren, Lamborghini, Bugatti i Porsche. Nowa inwestycja powstała na ponad 9 ha działce.
Fabrykę o powierzchni ok. 27 400 m kw.
podzielono na funkcjonalne zony - przemysłową (ok. 25 tys. m kw.), na którą składa się hala produkcyjna i magazynowa,
dwa tunele rozładowcze, pomieszczenia
techniczne, a także powierzchnię socjalno-biurową, która zajmie ponad 2 tys. m
kw. Na terenie nieruchomości powstało
również 420 miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych oraz 10 miejsc
dla samochodów ciężarowych typu TIR.
- Rocznie będziemy produkować 2
mln podłóg do samochodów osobowych.
Zapewniam, że będzie to przyjazne miejsce pracy, a rekrutacja, która jest prowadzona nastawiona jest przede wszystkim
na lokalnych mieszkańców. Tak szybka
realizacja projektu była możliwa dzięki
dobremu i sprawnemu działaniu wszyst-

4 lutego w wieku 94 lat odszedł
od nas Kazimierz Mazij, prezes
miejskiego koła związku kombatantów w Świdnicy. Człowiek ciepły
i zawsze chętny do pomocy.
Kazimierz Mazij od wielu lat był
prezesem Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Urodził się
we Lwowie, brał udział w działaniach
wojennych. Po wojnie, w 1945 r., zamieszkał w Mysłakowie, gdzie przez
lata pracował w branży rolniczej.
Był niezwykle ciepłym człowiekiem, przyjacielem, współpracownikiem. Zawsze gotowym do pomocy.
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Bądź widoczny na drodze!
Urząd Miejski w Świdnicy przekazał ponad 4 tysiące opasek odblaskowych dla
świdnickich przedszkolaków i uczniów
klas 1-3. Trafiły one do wszystkich placówek oświatowych – publicznych i niepublicznych. W czwartek 24 stycznia prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska
odwiedziła uczniów klasy II c ze Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu i wręczyła im opaski.
- Już od poniedziałku rozpoczynają
się w naszym województwie ferie i chcemy, aby podczas nich, jak też oczywiście
na co dzień, dzieci były bezpieczne na
drodze. Dzięki opaskom odblaskowym
będą one widoczne w czasie popołudniowych spacerów i wycieczek – mówiła
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Od 2014 roku na terenie całego kraju
obowiązuje nakaz noszenia elementów
odblaskowych poza terenem zabudowanym. Przypomnijmy, że nowelizacja
przepisów była konsekwencją dużej
liczby wypadków z udziałem pieszych.
Niestety, ogromna część osób poruszających się wieczorem po drodze nie zdaje sobie sprawy, jak mocno ograniczoną
widocznością dysponuje kierowca pojazdu po zapadnięciu zmroku. Dlatego
wydawca
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970
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Zmarł
Kazimierz Mazij

kich stron, i w tym miejscu szczególne
podziękowania kieruję do urzędu miasta
– powiedział Thomas Mai, członek zarządu firmy.
Firma posiada 16 zakładów produkcyjnych na całym świecie, w Niemczech,
Meksyku, Czechach, Słowacji, Polsce
i Chinach, zatrudnia łącznie 4,5 tysiąca osób. IDEAL AUTOMOTIVE cieszy się
bardzo dobrą opinią zarówno partnera w
biznesie, jak i pracodawcy – firma zwraca
szczególną uwagę na warunki i jakość pracy, a także życie pracowników. W świdnickiej fabryce zatrudnionych jest już około
100 osób, do końca roku ma ich być około
350. Do września 2020 roku będzie trwała
tzw. faza rozruchowa, czyli montaż kolejnych maszyn i uruchamianie następnych
linii technologicznych. Firma zapowiada,
że docelowo w 2020 roku stan zatrudnienia będzie wynosił około 550 osób.

miasto chce zadbać o bezpieczeństwo
naszych najmłodszych mieszkańców.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali
już pakunki z odblaskami oraz list od prezydent miasta. Zostali oni również zachęceni

do kontaktu ze Strażą Miejską w Świdnicy,
aby zorganizować dodatkowe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Strażnicy
od lat prowadzą takie lekcje i pogadanki.
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Dialog i synergia
kluczem do sukcesu!
Dialog , wspólne cele i kooperacja są drogą do sukcesu. Potwierdzili to uczestnicy spotkania, które odbyło się
23 stycznia w Świdnicy w ramach projektu „Miasta Trutnov i
Świdnica razem dla biznesu”. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządu oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu ze Świdnicy i Trutnova.
Panel dyskusyjny był okazją do
wskazania ścieżek współpracy w polsko-czeskim przedsięwzięciu prowadzonym
od marca ubiegłego roku. - Realizujemy
działania mające na celu wypracowanie
narzędzi, ale również platformy komunikacji i współpracy różnych ośrodków, instytucji i przedsiębiorców. - mówiła na temat projektu „Razem dla Biznesu” Anna
Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
W ramach projektu przedstawiciele
instytucji otoczenia biznesu mogą znaleźć płaszczyzny do efektywnej współpracy z przedsiębiorcami, a także młodzieżą szkolną. Seminaria, panele dyskusyjne, czy targi po obu stronach granicy są okazją do pozyskiwania kontaktów
i wchodzenia we współprace biznesowe.
W spotkaniu udział wzięła również
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy, która podkreśliła, że współpraca

Musimy dbać o bezpieczeństwo
pasażerów

stronie Urzędu Miasta Świdnicy w zakładce „dla biznesu”: http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php
Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Oprac.

Zarejestruj się na wizytę
u radcy prawnego

foto: D. Gębala

Zachował czujność i poinformował
odpowiednie instytucje o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu starsza, zagubiona
kobieta, która kilka godzin jeździła bez
celu autobusem, trafiła bezpiecznie do
swojego domu. – Jako kierowcy jesteśmy odpowiedzialni za pasażerów i musimy dbać o ich bezpieczeństwo – mówi
Daniel Borowski, pracownik Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Świdnicy.
Przypomnijmy, 19 stycznia o godz.
13:59 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał
zgłoszenie od dyspozytora MPK, że od
kilku godzin autobusem linii nr 1 jeździ
starsza kobieta, która jest nieodpowiednio ubrana jak na tę porę roku i wygląda
na zagubioną. W tym dniu kierowcą tego
autobusu był najmłodszy z pracowników
świdnickiego MPK - Daniel Borowski.
-W autobusie od dłuższego czasu
przebywała starsza kobieta. Była ubrana
nieadekwatnie do pogody. Miała na sobie
spodnie z nogawkami trzy-czwarte. Było

z Czechami należy do wzorcowych i liczy
na to, że obie strony w dalszym ciągu będą
się tak samo angażować we wspólnie realizowane przedsięwzięcia i projekty.
Gośćmi panelu byli również reprezentanci Czeskiej Izby Gospodarczej
w Nachodzie. Jej dyrektor, Franciszek
Molik zaprezentował działalność izby,
możliwości tworzenie sieci kontaktów i
nawiązywania międzynarodowej współpracy.
Informacje na temat projektu oraz
kolejnych spotkań można znaleźć na

widać, że ma już sine, przemarznięte nogi.
Przejechaliśmy kolejne dwie pętle, najpierw
linią 6, a następnie 1. Przy ul. Strzelińskiej
podszedłem do tej kobiety, ale kontakt był
z nią bardzo trudny. Dlatego postanowiłem
zadzwonić do dyspozytora i zgłosić zaistniałą sytuację. Nasz dyspozytor poinformował o wszystkim Straż Miejską. Będąc
w kontakcie telefonicznym z panią strażnik miejską, ”podwiozłem” starszą panią
na przystanek przy placu Grunwaldzkim.
Tam kobietą zaopiekował się patrol Straży
Miejskiej.– wspomina tę sytuację Daniel
Borowski. – Jako kierowcy jesteśmy odpowiedzialni za pasażerów i musimy dbać
o ich bezpieczeństwo – dodaje kierowca
świdnickiego MPK.
Interweniujący strażnicy mieli trochę
kłopotów z ustaleniem adresu zamieszkania starszej pani, bo ten, który podawała, był już nieaktualny. Na szczęście
ustalono adres córki zagubionej kobiety i
ta zajęła się staruszką.
DG

Planujesz wizytę w jednym z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej?
Warto zapisać się wcześniej na wizytę.
Można to zrobić za pośrednictwem internetu.
Wszyscy chcący skorzystać z darmowych porad prawnych mogą dokonać wcześniejszej elektronicznej rejestracji swojej wizyty na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Znacznie
ułatwi to i przyspieszy skorzystanie z
pomocy. Rejestracji można dokonywać
pod adresem https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173
Zapisy na wizyty można też dokonać
telefonicznie pod numerem: 74 8500 460
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się
mogą otrzymać poradę przez telefon lub
internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc
prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Adresy oraz dyżury pracy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu świdnickiego od
dnia 1 stycznia 2019 r.
1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielają adwokaci i radcowie
prawni.
Punkt czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 14:00 - 18:00. ( Od 1 lipca
2019r. do 31 sierpnia 2019r. Punkt czynny
od godziny 12.00 do godziny 16.00 )

2. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w
Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie
Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt
czynny:
w
poniedziałek i piątek w godz. 9:00 - 13:00,
we wtorek w godz. 12:30 – 16:30, w środę w godz. 12:00 – 16:00, w czwartek w
godz. 11:00 – 15:00.
ak

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl
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Śniadanie biznesowe połączone z
panelem dyskusyjnym miało miejsce w
Hotelu Red Baron. Wśród gości znaleźli
się przedstawiciele instytucji otoczenia
biznesu ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, Cechu Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości, Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,
Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Sudeckiej Izba Przemysłowo-Handlowej.
Celem spotkania było zaprezentowanie swojej działalności, realizowanych
projektów oraz poszukiwanie zbieżnych
celów w zadaniach. Uczestnicy dyskusji
przyznali, że połączenie sił i współpraca
są konieczne i prowadzą do efektu synergii. Integracja wielu podmiotów może
bowiem przerodzić się w sukces, znacznie większy niż w przypadku działania w
pojedynkę.
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Jednym z tematów ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Świdnicy stała się replika samolotu Red Barona, a dokładnie
jego planowana lokalizacja.
Trwają właśnie konsultacje, w trakcie
których zostanie wybrane miejsce, gdzie
replika stanie. Jedną z proponowanych
lokalizacja jest skwer im. Lecha Kaczyńskiego. To wzbudziło sprzeciw opozycyjnych radnych, którzy podczas sesji
25 stycznia zaapelowali do władz o nie
branie pod uwagę tej lokalizacji. Wniosek spotkał się z przychylnością ze strony
prezydent Świdnicy. - Przyznaję państwu
rację, że jest to lokalizacja kontrowersyjna.
Punkty te wskazali sami mieszkańcy, jednak ja na pewno takiej decyzji nie podejmę.
Będziemy szukać miejsca blisko rynku, nie
budzącego takich wątpliwości - mówiła
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Wyeksponowanie w przestrzeni publicznej Świdnicy repliki samolotu Fokker
DR 1 zaplanowane zostało na marzec tego
roku – i będzie połączone z wizytą studyjną dziennikarzy turystycznych, blogerów z
Polski i Czech, którym zostanie zaprezentowana także będącą elementem projektu trasa turystyczną. - W tym samym dniu
zostanie również otwarta wystawa poświę-

cona historii „Czerwonego Barona”. Będzie
można na niej obejrzeć m.in. jak legenda
lotnika wywodzącego się ze Świdnicy wykorzystywana jest we współczesnej popkulturze i marketingu, a także dowiedzieć się
co nieco o Igo Etrichu – który jest tematem
wiodącym działań projektowych u naszego

partnera w Trutnovie – tłumaczy Sylwia
Osojca-Kozłowska.
Budowa repliki samolotu wyniosła
47 500 złotych, w tym koszt, jaki poniosło
miasto z tytułu jej skonstruowania to około 4 700 zł (85 % to dofinansowanie unijne i
5% - środki krajowe).		
Ak

10 zasad cyberbezpieczeństwa

czej, nie odpowiadaj! Na pewno nie jest to
bank!
5. Nie oszczędzajmy, instalując na komputerze nielegalne oprogramowanie. Może ono
zawierać przygotowane przez hakerów wirusy, które pomogą im w opanowaniu naszego komputera, wyłudzeniu danych, i w
końcu pozwolą na okradzenie nas.
6. Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych
do nich załączników z nieznanych źródeł.
W załącznikach może być ukryte złośliwe
oprogramowanie.
7. Nie wchodźmy na podejrzane strony, np.
strony z treścią pornograficzną. To także
źródło wirusów.
8. Skanujmy od czasu do czasu nasz komputer, szczególnie przed zalogowaniem się na
stronę banku.
9. Regularnie aktualizujmy oprogramowanie
na komputerze, szczególnie oprogramowanie przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają luk, a producenci cały czas
„uszczelniają” wykryte luki w oprogramowaniu. Dzięki aktualizacjom mamy zawsze
na komputerze najbardziej odporne na ataki hakerskie oprogramowanie.
10. Zmieniajmy regularnie hasła do swojego
komputera, hasła dostępu do konta internetowego. Powinny to być hasła trudne i
różne do każdej usługi internetowej.

dem w UE, jeśli chodzi o zachowania
w Internecie. Aż 57 proc. z nas nie
instaluje oprogramowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza
strony internetowe mimo braku
przekonania o ich bezpieczeństwie, 83 proc. Polaków używa
tego samego hasła do różnych
kont, 86 proc. nie zmienia regularnie haseł do posiadanych kont i 92
proc. nie zmienia ustawień dotyczących bezpieczeństwa w przeglądarkach
internetowych.
Jeżeli więc chcemy być bezpieczni w sieci, to powinniśmy robić to, czego większość
Polaków nie robi.

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a
z drugiej ryzyko, że padniemy
ofiarą cyberprzestępców. W
raporcie Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia, eksperci
Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie, na całym
świecie atakowanych jest 0,5 mln
stron internetowych, a 76 procent
stron internetowych ma słabe punkty,
przez które można było je zaatakować.

Czego nie robimy w sieci,
a powinniśmy?

Niestety, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej ‒ jesteśmy najmniej ostrożnym naro-

10 zasad cyberbezpieczeństwa
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1. Instalujmy na swoim komputerze dobry
program antywirusowy i regularnie go aktualizujmy.
2. Stosujmy się do ustalonych przez bank
zasad bezpieczeństwa zamieszczonych
na stronie. Jeśli coś odbiega od normy, to
przerwijmy transakcję i skontaktujmy się z
bankiem. Kupujmy tylko w takich sklepach
internetowych, gdzie jest szyfrowane połączenie – widzimy kłódkę i odpowiedni certyfikat, najlepiej znanych nam już wcześniej.
3. Dokonujmy płatności tylko z własnego komputera lub telefonu. Nie korzystajmy z publicznej sieci np. na lotnisku, w kawiarence
internetowej. Nie wchodźmy na stronę banku z linku w wyszukiwarce, lecz wpisujmy
adres ręcznie. Tak samo postępujmy z numerem konta odbiorcy naszego przelewu.
4. Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy też inne
poufne dane, np. kod PIN do karty płatni-
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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.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

reklama

Przyjęcie raportu o ochronie środowiska, podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania z
dworca autobusowego, czy przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2019 rok - za nami pierwsza w tym roku
sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w
piątek 25 stycznia. Obrady radni rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wniosek w tej sprawie
złożył przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dzięcielski. - W dniu 13 stycznia
2019. w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dokonano ataku na
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Mord na samorządowcu: radnym, przewodniczącym Rady Miejskiej i 20-letnim
prezydencie Gdańska stał się narodowym
dramatem i poruszeniem oburzonych
serc Polaków, w tym mieszkańców Świdnicy. W minionym roku, 5 października, z
okazji 100-lecia Odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości, przyjęliśmy
„Deklarację Świdnicką”. Wszystkie rady
gmin powiatu świdnickiego na uroczystej
sesji, zgodnie przyjęły zapis: „apelujemy
o pojednanie i poszanowanie wspólnych
wartości: wolności, równości i tolerancji,
by żyć w Polsce otwartej dla każdego, niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznania.
Tablica z deklaracją znajduje się obok
nas na tej sali... Tragiczna śmierć prezydenta Pawła Adamowicza wymownie
wzmacnia nasz głos wyrażony we wspomnianym dokumencie. Walczmy z mową
nienawiści, pogardy i braku szacunku do
drugiej osoby. Wyrażając hołd i szacunek
dla zamordowanego prezydenta, proszę
o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy czytał w oświadczeniu przewodniczący.

Na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego
nie stanie replika samolotu Red Barona
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Uczcili pamięć tragicznie
zmarłego prezydenta
Gdańska
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SONEL otwarty

dla świdnickiej młodzieży
Kolejna szkoła odwiedziła firmę SONEL S.A., wiodącego
wytwórcę mierników elektrycznych.
Tym razem byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy pod
opieką Marzeny Zięby i Małgorzaty Horbaczyk. Wizyta była uzupełnieniem projektu unijnego „Mozaika”- dotyczącego
doradztwa zawodowego, realizowanego
w szkole. Uczniowie mogli zapoznać się

z profilem produkcji, działaniem zakładu oraz zasadami pracy i zatrudnienia w
nim obowiązującymi. Młodzież wykazała
duże zainteresowanie i zadawała dużo
pytań dotyczących wynagrodzeń, godzin
pracy zakładu, rodzaju pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach

oraz historii zakładu. Wizytę zakończyły zajęcia praktyczne prowadzone pod
opieką starszych kolegów, przyszłych
techników elektroników, uczniów klasy II
Technikum Nr 4 z Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych. Każdy mógł spróbować swoich sił na stanowisku pracy
przy montażu podzespołów elektronicz-

nych oraz wykonania prostych pomiarów.
Jak się okazało, wyobrażenie o pracy, a
jej praktyczne wykonanie, to dwie różne
sprawy. Wizyta była ciekawym, nowym
doświadczeniem i jest dobrą podstawą
do rozważań na temat wyboru szkoły ponadpodstawowej.
Ak

Świdnica wspiera
i promuje przedsiębiorców
◾ wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami a innymi firmami
o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
◾ dostęp do kompleksowej informacji
gospodarczej,
◾ organizowanie spotkań biznesowych
z udziałem ekspertów zewnętrznych z
Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (m.in. konferencje, szkolenia, debaty).
GCOIE w Świdnicy prowadzą: Paula Pilarska-Skoruch (ekspert pro - biz)
oraz Joanna Chorąży (ekspert pro eksport).
Zachęcamy przedsiębiorców do
współpracy poprzez zgłoszenie na
stronie: http://um.swidnica.pl/pages/
pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-eksportera.php.
Oprac UM Świdnica

reklama

foto: UM Świdnica

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Świdnicy, powołane
przy Urzędzie Miejskim, po trwających
rok szkoleniach oraz egzaminie otrzymało wyróżnienie i jest Certyfikowanym Partnerem Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
DAWG Sp. z o.o. 2019.
Świdnickie GCOIE należy do nowo
powstałej dolnośląskiej sieci promocji gospodarczej. To pierwsze takie
przedsięwzięcie w Polsce. W skład sieci wchodzą GCOIE w Głogowie, Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzegomiu,
Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.
GCOIE ma siedzibę w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy, a zakres jego
działań obejmuje:
◾ uruchomienie nowych korytarzy komunikacji i przekazu informacji,
◾ profesjonalizację usług gospodarczych,
◾ promocję gospodarczą Świdnicy,
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Urząd przygotuje rozliczenie ro
Pracujesz? Rozliczasz się za pośrednictwem PIT-37 lub PIT-38? Nie musisz się już martwić wypełnianiem formularzy – Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie. O zmianach, jakie od
tego roku obowiązują w rozliczeniach podatkowych, rozmawiamy z Genowefą Sarapatą,
zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

Podatniku
skorzystaj
z usługi

„Twój e-PIT”
my. Jeśli jednak pomimo przygotowania dla
nas rozliczenia przez KAS nie zechcemy z
niego skorzystać zeznanie odrzucamy.

Czy w ten sam sposób możemy
także zmienić numer konta, na
który chcemy otrzymać zwrot
podatku? Dotychczas konieczne
było złożenie specjalnego formularza w Urzędzie Skarbowym.

- W druku internetowym jest możliwość
zmiany rachunku. Zwracam jednak uwagę
na bardzo staranne wypełnianie tej rubryki.
Pamiętajmy, że nr konta musi poprzedzać
numer identyfikacyjny kraju. Zatem zgłaszając nowy polski rachunek należy go poprzedzić kodem PL.

E-PITY są dedykowane każdemu
indywidualnie. A jeśli chcemy
się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

foto: D. Gębala

- Każdy otrzyma indywidualną propozycję,
ale też będzie mógł zaznaczyć, że rozlicza
się wspólnie z małżonkiem lub w sposób
przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci. Wówczas w specjalnym polu
wybierze dane małżonka i deklaracja
zostanie złożona wspólnie. Deklarację
małżonka będzie można edytować i
poprawiać w ten sam sposób co swoją.

Jakie zmiany czekają osoby, które samodzielnie rozliczają się z
dochodów?

- Od stycznia 2019 roku zmieniło się bardzo
dużo. Urząd Skarbowy wychodzi naprzeciw
tym, którzy osiągają dochody z umów o pracę, zlecenie, dzieło, emerytur, rent, zasiłków
i przygotuje dla nich roczne rozliczenie, tzw.
„Twój e-PIT”. Do końca stycznia pracodawcy mieli czas, by dostarczyć elektronicznie
informacje o dochodach swoich pracowników. Ponad 90 procent płatników już to
zrobiła, część oświadczeń jeszcze spływa,
a kto zapomniał – powinien jak najszybciej dostarczyć tę informację. Teraz system
zgromadzi te wszystkie dane, przeliczy i dla
każdego z osobna zostanie przygotowana
deklaracja podatkowa na portalu www.
podatki.gov.pl. Będą one gotowe od 15 lutego. Od tego momentu aż do 30 kwietnia
będziemy mieć czas na poprawienie jej, jeśli
zajdzie taka konieczność, zaakceptowanie i
wysłanie. Jeżeli o tym zapomnimy, 30 kwietnia deklaracja automatycznie zostanie
przyjęta jako nasze zeznanie podatkowe.

Co warto dodać, jeśli po 15 lutym wpłynie
na przykład spóźniona informacja o dochodach od jednego z naszych pracodawców,
deklaracja automatycznie zostanie zaktualizowana.

Proszę nam bardziej szczegółowo opisać sposób wysyłki tej deklaracji? Co się w niej znajdzie?
Co robić w sytuacji, gdy czegoś w
niej zabraknie?

- Aby sprawdzić przygotowaną deklarację,
w serwisie podatki.gov.pl musimy wejść w
zakładkę Twój e-PIT. Tu system poprosi nas
o dane uwierzytelniające: PESEL albo NIP i
datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej
z informacji od pracodawców za rok 2018.
Możemy też zalogować się za pośrednictwem profilu zaufanego, jeśli taki posiadamy. Wówczas nie potrzebujemy żadnych
informacji uwierzytelniających. W deklaracji
znajdą się nasze dochody, które osiągnęliśmy w roku ubiegłym, na zasadach, o jakich
wspomniałam wcześniej. Dochody będą

już zsumowane. Jeśli w zeszłym roku odliczaliśmy ulgę od dzieci, ta ulga w zeznaniu
zostanie nam ponownie zaproponowana.
Zostanie wskazana także organizacja, której zamierzamy przekazać 1% podatku od
dochodu. Będzie to ta sama, którą wskazaliśmy w rozliczeniu za rok ubiegły. To wszystko jednak nie oznacza, że nie możemy nic
zmienić. Jeśli wszystko jest w porządku,
akceptujemy dokument i wysyłamy. Jeśli
jednak czegoś brakuje, albo coś jest błędnie podane – dokonujemy zmian. Może się
przecież okazać, że w roku ubiegłym urodziło nam się kolejne dziecko, na które też
przysługuje nam ulga rodzinna bądź utracimy prawo do ulgi. Możemy uwzględnić ulgę
np. na wpłaty na fundusze emerytalne IKZE.
Zmienić możemy odbiorcę 1 % i wskazać
innego beneficjenta. W przypadku gdyby
okazało się, że któryś z naszych pracodawców nie dostarczył informacji podatkowej
– doliczamy osiągnięte dochody. Zeznanie
uzupełniamy, poprawiamy i wtedy wysyła-

Czy wprowadzenie usługi „Twój
e-PIT” oznacza, że nie możemy
się rozliczać w inny sposób?

- Nie, deklaracje będą przyjmowane w dalszym ciągu tak jak do tej pory. Oprócz gotowego e-PIT w usłudze „Twój e-PIT”, każdy
może złożyć zeznanie w formie elektronicznej korzystając z aplikacji e-Deklaracje,
czy z innych programów. Pamiętajmy jednak, że usługa „Twój e-PIT” jest najszybszą
i najbezpieczniejszą usługą. Rozliczamy się
w tym czasie, w którym chcemy, nie musimy stać w kolejce. Nie pomylimy się też
rachunkowo, bo wszystko będzie wpisane i wyliczone za nas. Co jeszcze ważne,
w przypadku elektronicznie wysłanej deklaracji, na zwrot podatku czekamy maksymalnie 45 dni. Dla porównania – przy
tradycyjnie, papierowej złożonej deklaracji – czekamy nawet 3 miesiące. Zatem
zachęcam do skorzystania z usługi „Twój
e-PIT” . Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu lub z innych powodów
nie mogą złożyć zeznania elektronicznie

PRZEKAŻ SWÓJ

KRS 0000224677

1%
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PIT-y z 1% rozliczamy ZA DARMO
w schronisku naprzeciw LATAWCA, tel. 781 060 415
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Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta w Świdnicy
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Koncerty w hołdzie
kobietom

oczne za Ciebie
przygotowaliśmy stanowisko komputerowe, które znajduje się na parterze budynku
tutejszego Urzędu Skarbowego w pok. 118.
Wsparciem w tym przypadku będą służyć również urzędnicy. Wystarczy dowód
osobisty i informacje od płatników. Zapraszamy w godz. pracy Urzędu tj. od 7.30 do

15.30, a w poniedziałki od 7.30 do 18.00.
Na zakończenie dodam, że od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa
umożliwi skorzystanie z tej usługi między innymi małoletnim, którzy muszą się rozliczyć
samodzielnie.

W ten zimowy czas, w okresie walentynkowym, zapraszamy na koncert w hołdzie kobietom, które na stałe zapisały się w pamięci publiczności i historii muzyki.

Agnieszka Komaniecka

„Damskie Granie” w wykonaniu duetu LENDA/KOZUB to seria koncertów
w trzech częściach, poświęconych
największym kobiecym głosom i osobowościom. Styczniowa część „Damy
Polskiej Piosenki” za nami. Podczas
drugiej odsłony, przypomnimy sobie
„Królowe Pop o Miłości” takie, jak: Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce,
Katy Perry, Britney Spears, Christina
Aguilera, Adele, Lana Del Rey, Jennifer
Lopez, Shakira, Gwen Stefani, Cher, czy
LP.

Co zyskasz?
wygodę
bezpieczeństwo
oszczędność czasu
szybszy zwrot nadpłaty podatku
(maksymalnie 45 dni od dnia złożenia
rozliczenia)

Utwory legendarnych wokalistek
usłyszymy w akustycznych aranżacjach
wokalistki Pauliny Lendy-Kozub oraz gitarzysty Piotra Kozuba, tworzących parę
na scenie oraz w życiu prywatnym.
◾ 8/02 - Wałbrzych - ‚’Pod pretekstem’’
art cafe
◾ 10/02 - Pleszew - Hotel karczma Stara
Stajnia
◾ 15/02 - Wierzbna - Bialy Las Restauracja Hotel - Wierzbna
◾ 22/02 - Lądek-Zdrój - Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna

a także:
zdążysz na czas

Rozliczasz PIT-37 lub PIT-38?

nie pomylisz się
łatwo wykonasz elektroniczny przelew
(w przypadku niedopłaty podatku)

czeka na Ciebie

nie musisz instalować dodatkowego

Urząd przygotował dla Ciebie
rozliczenie
Sięgnij po Twój e-PIT
— zyskasz spokój i oszczędzisz czas
Możesz to zrobić od

15 lutego 2019

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Kazimierza Mazija
wieloletniego prezesa świdnickiego koła
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych,
prawdziwego bohatera, kombatanta II wojny światowej,
ale też bohatera naszej codzienności.
Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

reklama

przeglądarka i dostęp do internetu
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oprogramowania, wystarczy
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Patrol bez tajemnic
Do ich codziennych obowiązków należy dbanie o miejski porządek, pomoc osobom bezdomnym, kontrolowanie jakości
powietrza oraz współpraca z pozostałymi służbami mundurowymi. Postanowiliśmy z bliska przyjrzeć się pracy świdnickich
strażników miejskich. Z jakimi sytuacjami i problemami spotykają się na codzień? Odpowiedź znajdziecie w naszym fotoreportażu.

Codzienna odprawa o godz. 6.00 to nieodłączny
element służby funkcjonariuszy. To podczas porannego spotkania strażnicy otrzymują zadania do
zrealizowania.

Cykliczna kontrola ogródków działkowych, zwłaszcza zimową porą, to ważna czynność wykonywana
przez Straż Miejską. Dzięki takim profilaktycznym
działaniom można pomóc osobom bezdomnym,
które często właśnie na działkach starają się przetrwać mroźne noce bądź na gorącym uczynku zatrzymać sprawcę kradzieży.

Patrol otrzymuje zgłoszenie o zadymieniu jednego
z podwórek w centrum miasta. Strażnicy na miejscu
stwierdzają, że nie doszło do żadnego wykroczenia.
Osoba rozpalająca piec nie używała szkodliwych
materiałów. Funkcjonariusze udzielają cennych
wskazówek, w jaki sposób korzystać z pieca, aby
ten wytwarzał jak najmniej zbędnego dymu.

Zgłoszenie dotyczące odpadów
Strażnicy odwiedzają wszystkie miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Wraz z pracownikiem terenowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdzają ich stan zdrowia i oferują pomoc w postaci przewozu do noclegowni oraz możliwości skorzystania z jadłodajni.

Obowiązkiem strażników jest wystawianie pouczeń oraz mandatów kierowcom pojazdów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach.
Alarm bombowy w świdnickim Urzędzie Skarbowym. Patrol niezwłocznie stawia się na miejscu
zdarzenia. Strażnicy mają za zadanie zadbać o
bezpieczeństwo pracowników placówki oraz przechodniów znajdujących się w pobliżu potencjalnego zagrożenia.

Patrol pieszy podzielony jest na
wyznaczone sektory. Strażnicy
Miejscy pieszo kontrolują ustalony obszar, w razie potrzeby
dokonując niezbędnej interwencji.

W nagłych sytuacjach Straż Miejska współpracuje
ściśle ze Strażą Pożarną oraz policją. Patrol zobowiązany jest zostać na miejscu zdarzenia do zakończenia zgłoszenia.

Fotoreportaż powstał 28 stycznia 2018
przy współpracy ze strażnikami
Bartoszem Ludwikiem oraz Pawłem Kozioł.
foto: D. Gębala
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Trzeba kontynuować dzieło
ratowania katedry

- Gdy 21 lat temu obecni prezesi przyszli do mnie i powiedzieli, że zakładają
stowarzyszenie, pomyślałem, że nie
wiedzą, co mówią. Nie było pieniędzy,
bibliotekę zalało. Ale potem okazało
się, że wcale nie było to stowarzyszenie papierowe i zaczęło się coś dziać.
Otrzymaliśmy pierwsze pieniądze, rozpoczęliśmy pierwsze prace remontowe
katedry. Dziś trzeba o tym pamiętać i
działać dalej – mówił ks. prałat Jan Bagiński podczas prezentacji dwóch połączonych ze sobą albumów, dedykowanych Katedrze Świdnickiej i Katedrze
Lwowskiej. Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenie Rewaloryzacji

i Konserwacji Zabytków Architektury
miasta Świdnicy zaprezentowano 24
stycznia w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
Albumy – „Katedra Świdnicka. Na ratunek katedrze”, „Katedra Lwowska” nieprzypadkowo ukazały się razem. Świdnica
i Lwów są ze sobą nierozerwalnie połączone. To właśnie lwowiacy i kresowiacy
zasiedlali Świdnicę po II wojnie światowej.
Represjonowani przez zasiedlającą Lwów
Armię Radziecką i nękani przez UPA (Ukraińską Armię Powstańczą), uciekali w trosce
o własne życie, lub przymusowo byli wywożeni z kresów wschodnich. Wrocław i
okolice były jednym z trzech ośrodków, do

Ale Babki oczarowały
świdniczan

których przymusowo wysiedlano ludność
etnicznie polską.
Spotkanie promujące oba albumy –
„Katedra Świdnicka. Na ratunek katedrze”,
„Katedra Lwowska” odbyło się 24 stycznia
w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Dokładnie rok temu, 13 lutego 2018 r.
odbyła się premiera pierwszego albumu
„Na ratunek katedrze – historia ocalenia
od ruiny”. Publikacja ta była próbą opisania
materialnych efektów pracy wieloletniego
proboszcza ks. prałata Jana Bagińskiego
i świeckich przyjaciół bazyliki świdnickiej.
Była dokumentacją tego, co udało się zrobić, wspomnieniem i podziękowaniem dla
tych, którzy w ten trud ratowania kościoła
angażują się od wielu lat. - Nie miałem zamiaru mówić, ale trochę się wprosiłem. To
nie jest przypadek, że jesteśmy w Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Pierwsza publikacja,
w której znalazł się apel o ratowanie katedry, to przewodnik po katedrze wydany w
1997 r właśnie przez Muzeum Dawnego Kupiectwa. Nigdy przez okres 20 lat nie powiedziałem uroczyście wielkiego dziękuję prezesom stowarzyszenia i chciałem to zrobić
dzisiaj. Gdy 21 lat temu obecni prezesi przyszli do mnie i powiedzieli, że zakładają stowarzyszenie, pomyślałem, że nie wiedzą, co
mówią. Nie było pieniędzy, bibliotekę zalało.
Ale potem okazało się, że wcale nie było to
stowarzyszenie papierowe i zaczęło się coś
dziać. W 1999r otrzymaliśmy milion złotych
ze stowarzyszenia polsko-niemieckiego. Ile
to było wtedy pieniędzy. Mieliśmy 6 tygodni,
żeby ruszyć z pracami, inaczej pieniądze by

przepadły. Udało się wówczas m.in. wyremontować dach nad obecną kurią. Dzisiaj
myślę, że tam u góry ktoś był, kto nas szczególnie wspierał. Ksiądz kardynał powiedział
mi kiedyś, że jeśli Bóg powołuje, to daje też
łaskę. Mi tę łaskę dawał przez dobrych ludzi. Dobrze, że te albumy powstały, dzięki
nim tak łatwo wszystko nie ucieknie z pamięci – mówił ks. Jan Bagiński, wieloletni
proboszcz katedry.
Obecne albumy kontynuują dzieło i
stanowią apel o dalsze ratowanie obiektu.
- Album dedykowany jest następcom naszym po to, by pokazać, co było zrobione,
pokazać wysiłek wielu ludzi i nie zmarnować tego, tylko zabiegać o kolejne środki
na ratowanie katedry – wyjaśniał Jarosław
Kurzawa, prezes Stowarzyszenia Rewaloryzacji i Konserwacji Zabytków Architektury
miasta Świdnicy. - Pierwsza część albumu
została skierowana do decydentów jako
swoisty biznesplan. W nowym albumie mówimy o tym, co trzeba zrobić. Wspominamy
Zbigniewa Deutschmanna, który poświęcił
25 lat życia na ratowanie i renowację katedry, a który zmarł kilka tygodni po publikacji
pierwszej części. Staramy się kontynuować
jego dzieło. Może patrzy na nas z góry, może
jest zadowolony? - dodał Tadeusz Słobodzian, wiceprezes stowarzyszenia.
Oba albumy, podobnie, jak poprzednia część, nie powstały w celach zarobkowych. Wydanie albumów wsparła finansowo prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Ak

Tworzyli własne planszówki

foto: D. Gębala

Zespół „Ale Babki” powstał 10 lat
temu w Witoszowie Dolnym. Od tamtej pory podbił serca nie tylko mieszkańców powiatu świdnickiego, ale też
wszystkich regionów w Polsce. Występował także we Francji, Niemczech i

foto: K. Maciejewska

Od ponad 10 lat czarują publiczność, porywając do zabawy i wprawiając w doskonały nastrój. Swoją twórczością zachwycają jury wielu konkursów, zdobywając wiele cennych
nagród i wyróżnień. 22 stycznia zespół „Ale Babki „ zaprezentował się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Czechach. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Zespół tworzy 30 osób. Instruktorem jest grający na akordeonie – Zdzisław Christ. Grupa wykonuje swoje autorskie piosenki.
Ak

Stworzyli grę, która przeniesie
wszystkich graczy w świat ulubionej
historii dziecka. Wprowadzili swoich ulubionych bohaterów i nadali jej
wygląd wedle własnych oczekiwań.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy w poniedziałek 4 lutego odbyły się warsztaty tworzenia gier planszowych „Planszówka taka jak chcę”.
Organizatorami spotkania byli Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz
fundacja „Lupo Art Sztuka myślenia”. W
czasie warsztatów dzieci tworzyły grę
planszową według własnych oczekiwań i gustów. Prowadzący Przemysław
Dmytruszyński zaprezentował gotowy,
prosty i zabawny mechanizm, który pozwala młodym projektantom robić grę
z ulubionymi bohaterami. Uczestnicy
dowiedzieli się, jak wprowadzać własne
pomysły do gier planszowych oraz jak
je testować. Pracowali również nad de-

signem swojego projektu, dopasowując
planszówkę do swoich indywidualnych
oczekiwań. Opracowany przez siebie
egzemplarz gry każdy zabrał do domu.
Prowadzący Przemysław Dmytruszyński to z wykształcenia inżynier, absolwent wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki wrocławskiej. Twórca marki
LUPO ART GAMES. Założyciel i prezes
fundacji “Lupo Art Sztuka myślenia”.
Zajmuje się wydawaniem gier, również
własnego pomysłu, tworzeniem gier
na zamówienie, a także prowadzeniem
jedynych w Polsce warsztatów projektowania gier dla dzieci, rodzin i młodzieży wg własnego pomysłu „Planszówka taka jak chcę”. Autor i manager
projektu gry planszowej “Odyseja”, która podczas 30 dniowej kampanii przedsprzedażowej zebrała 300% zakładanej
kwoty potrzebnej do wydania gry.
Ak
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Poznajcie przedszkolaków
z Niepublicznego Przedszkola Językowego
„Calineczka”

„Motylki”

„Żabki”
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„Biedronki”

oddział żłobkowy

foto: D. Gębala
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Doda i Patrycja Markowska
na Dni Świdnicy 2019
postanowili je kontynuować. To także
dzień koncertów na dużej scenie. Tym
razem z akcentem międzynarodowym
wystąpi gwiazda muzyki dance Danzel. Wcześniej zaprezentuje się grupa
disco polo Andre.
Przez cały czas trwania obchodów Dni Miasta na uczestników czekać
będą stoiska gastronomiczne i wesołe
miasteczko.
Szczegółowy program zostanie
podany w najbliższym czasie.

Doda, Patrycja Markowska i Danzel zaprezentują się
świdniczanom podczas tegorocznego Święta Miasta. A to
jeszcze nie koniec niespodzianek, trwają jeszcze końcowe
ustalenia z czwartym wykonawcą.

foto: J. Poręba

Oprac. ŚOK

foto: B. Kucharczyk

Tegoroczne Dni Świdnicy odbędą
się w dniach od 31 maja do 2 czerwca.
Podobnie jak rok temu impreza odbędzie się w dwóch lokalizacjach: w Rynku oraz na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Obchody rozpoczną się 31 maja
w Rynku Młodzieżowy Dom Kultury
organizowaną od kilku lat „Gryfiadą”,
następnie zaprezentują się świdnickie
zespoły taneczne i muzyczne. O 16.00
zapraszamy na popołudniowy koncert
– dla dzieci i nie tylko zagra Arka Noego.
Od godz. 19.00 rozpoczną się koncerty na terenie OSiR-u. Gwiazdą tego
dnia będzie Doda.
1 czerwca kolejna odsłona imprez
w Rynku. Tym razem Nadleśnictwo i
Urząd Miejski zapraszają na Święto Dzika. Czeka wiele stoisk edukacyjnych,
degustacje, prezentacje nadleśnictw.
Wszystko uświetnią występy świdnickich grup tanecznych i wokalnych. Z
kolei wieczorem odbędą się koncerty

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. Śląskiej. Gwiazdą tego dnia będzie Patrycja Markowska.
2 czerwca OSIR zaprasza na Piknik
Sportowy. Po sukcesie tego wydarzenia w ostatnich latach organizatorzy

23 lutego, godz. 19.00

26. Międzynarodowe Świdnickie Noce Jazzowe:

Dorota Miśkiewicz
„PIANO.PL”
Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL składa hołd polskiej pianistyce.
Fortepian to polska specjalność, spośród wielu doskonałych muzyków, to
właśnie pianiści wiodą w Polsce prym
– zauważa. Jako, że gatunkiem najbliższym Dorocie jest jazz, podkreśla nade
wszystko dokonania polskich pianistów jazzowych, którzy spektakularnie
podążają drogą wyznaczoną niegdyś
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przez światowej sławy muzyka, Krzysztofa Komedę. Drogą wyznaczoną także
przez Fryderyka Chopina, który był nie
tylko znakomitym kompozytorem, pianistą, ale i… improwizatorem!
bilety: 45/35 zł (przedsprzedaż),
55 zł (w dniu koncertu), sala teatralna
ŚOK, Rynek 43

aktualności

Zatrzymaj czas!
Spędź Walentynki w sposób wyjątkowy
wieszkami. Te cieszą się niesłabnącym powodzeniem u klientów. Walentynki to także
czas, kiedy sprzedajemy znacznie więcej
pierścionków, szczególnie zaręczynowych
– mówi Ewa Grycko z salonu jubilerskiego
Wielgus. Przy wyborze biżuterii powinniśmy kierować się gustem osoby obdarowywanej. Jeśli lubi srebro, kupmy srebro.
Jeśli złoto, powinniśmy wybrać złoto.
Może być delikatniejsze, ale niech będzie
złoto. A co wybrać, jeśli nie znamy w pełni

gustu naszej wybranki? – Idźmy w klasykę.
Wybierzmy coś delikatnego, subtelnego.
Sprawdzonym prezentem na pewno będą
zestawy biżuterii – na przykład kolczyki i
łańcuszek z zawieszką oraz wspomniane
wcześniej celebrytki. Jeśli jednak, mimo
wszystko, zdarzy się, że wybrany przez nas
prezent nie przypadnie osobie obdarowywanej do gustu, zawsze możemy go wymienić – dodaje Ewa Grycko.

Po pierwsze… kwiaty

Po trzecie.. kolacja

Wspólne świętowanie we dwoje będzie przyjemniejsze, kiedy klimat spotkania podgrzeją świece, romantyczna
muzyka, płatki róż rozsypane na stole.
Przygotujmy baloniki w kształcie serca,
dajmy się ponieść fantazji. Pamiętajmy o
kwiatach, nic tak jak one nie odzwierciedla
uczuć i emocji. - Tradycyjne walentynkowe
czerwone róże to symbol wiecznej, płonącej
i trwałej miłości, dlatego też są rzeczywiście dobrym wyborem. Wyrazem miłości
są także czerwone tulipany. Piękne storczyki z pewnością zachwycą obdarowaną
kobietę. Czerwone róże i tulipany możemy
zastąpić białymi różami czy tulipanami i
udekorować je czerwonym serduszkiem lub
dwoma. Ostrożność należy zachować przy
kolorze żółtym: żółte róże to zazdrość, żółte
tulipany zapowiadają rychły koniec związku, a cyklameny, czyli tzw. fiołek alpejski,
symbolizuje ostateczne rozstanie. Oczywiście ważny jest też gust ukochanej. Przecież
możemy machnąć ręką na całą symbolikę
i kupić jej ulubione kwiaty, nawet kaktusy!
– podpowiada kwiaciarka Dorota Köhler z
kwiaciarni "Bratek".

W Walentynki koniecznie musimy pamiętać o kolacji, uroczystej, przy świecach.
Możemy ją zrobić sami, ale możemy też
nadać jej jeszcze wytworniejszego charakteru i skorzystać z oferty lokalnych restauracji. Powiedzenie „przez żołądek do
serca” nabiera w tym dniu szczególnego
wymiaru. – Kolacja w restauracji to doskonały pomysł. W codziennym pędzie bardzo
często nie mamy czasu, by ze sobą pobyć. A
przy kolacji jest i czas dla siebie i rozmowa,
wyłączamy się całkowicie od otoczenia. Jeśli dodamy do tego pyszne jedzenie, czegóż
więcej nam trzeba? – mówi Jarosław Mi-

dzić ten dzień, pamiętajmy o jednym –
wyłączmy telefony i po prostu bądźmy
ze sobą.
Agnieszka Komaniecka

foto: A. Komaniecka

Każdy z nas lubi czuć się ważny, kochany i doceniony. W codziennym pędzie
czasem trudno zatrzymać się na chwilę i
okazać naszym bliskim, ile dla nas znaczą.
Dlatego warto skorzystać z okazji i choć
na moment w Walentynki zatrzymać czas,
zaczarować chwilę i po prostu być ze sobą.
Jeśli będziemy przy tym pamiętać o kilku
szczegółach, ten dzień na długo zostanie
w naszej pamięci.

foto: A. Komaniecka

foto: K. Maciejewska

chalski, szef kuchni Restauracji Karczmy
Zagłoba. Potrawy wybierajmy takie, które
będą nam smakować, sięgajmy po sprawdzone produkty. Niemniej w Walentynki
powinniśmy nadać daniom rumieńców
i nie bać się przypraw. To one sprawiają,
że dania stają się afrodyzjakami. – Co roku
staramy się w Walentynki nadać kolacji
szczególnego wymiaru. Nie inaczej będzie w
tym roku. Przygotowujemy menu, które zapewni gościom wyjątkowe doznania smakowe. Podamy pierś z kaczki z plackiem
ziemniaczanym i gotowanymi warzywami,
osobuco z przyprawami korzennymi, zupę
krem z dyni z jajkiem w kokilce, oliwą truflową i płatkami parmezanu. Dodatkowo dla
każdej pary przygotujemy deser, który swoją kompozycją będzie się idealnie wpisywał
w Święto Zakochanych – dodaje Jarosław
Michalski.
Walentynki to szczególny czas. Dlatego, jakkolwiek zdecydujemy się spę-

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Przed nami Walentynki – święto zakochanych. I choć nie wszyscy traktują je na
poważnie, warto w tym dniu okazać naszej drugiej połowie, jak bardzo jest dla
nas ważna. Pokażmy, ile dla nas znaczy.
Sprawmy, że ten dzień będzie wyjątkowy i zapamiętajmy go na bardzo długo.
Spróbujmy choć na chwilę zatrzymać
czas. Kto wie, może się okazać, że zapragniemy świętować Walentynki częściej
niż raz w roku…

Po drugie… upominek

Nie zapominajmy o prezencie. To nie
musi być nic drogiego, nic wielkiego, ale
musi sprawić radość osobie obdarowywanej. W tym dniu wiele osób kupuje biżuterię – i słusznie, to prezent sprawdzony, elegancki i zawsze modny. – Klienci chętnie
wybierają biżuterię. Szczególnie modne jest
wszystko, co wiąże się z miłością – serduszka, bransoletki, łańcuszki. Bardzo modne
są też celebrytki – delikatne łańcuszki z za8-21.02.2019 r. |
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Przez trzy dni przyglądał się świdnickiej bibliotece, notując te rozwiązania,
które chciałby wprowadzić w zarządzanej przez siebie placówce. Frank Raumel,
dyrektor biblioteki w Biberach, który gościł w tym tygodniu w Świdnicy, był pod
wrażeniem oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz samego budynku. Dlatego
też na pożegnanie dostał w prezencie
obraz z portalem biblioteki.
Frank Raumel był gościem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy od poniedziałku 28 do środy 30 stycznia. Przyglądał
się rozwiązaniom i działaniom, z jakimi do
czytelników wychodzi świdnicka biblioteka. Zwrócił uwagę na możliwość zatrudniania w bibliotece osób z różnymi doświadczeniami i wykształceniem – dzięki
czemu na co dzień uzupełniają się swoją
wiedzą i w rezultacie tworzą ciekawe projekty. W Niemczech jest to według niego
znacząco ograniczone.- Zainteresował się
bardzo atrakcyjną ofertą dla najmłodszych
i już zapowiedział, że takie rozwiązania będzie chciał wykorzystać w swojej bibliote-

ce. Fakt, że zachęcamy do zapoznania się
z książką dzieci od najmłodszych lat (np.
Abecadło, gdzie na zajęciach dzieci roczne czy dwuletnie w towarzystwie rodziców
poznają wartość książki), powoduje, że niezbędne jest wykształcenie pedagogiczne,
na co w Niemczech nie kładzie się nacisku.
Chciałby to zmienić – relacjonuje Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Szczególne wrażenie zrobił budynek w którym mieści się biblioteka
w Świdnicy – pałac cystersów.
W ramach pobytu zwiedził Świdnicę,
Krzyżową oraz Dolnośląską Bibliotekę we
Wrocławiu. Spodobała mu się jej oferta:
pokoje – centra obcojęzyczne (American
Corner, Biblioteka Romańska, Niemiecka, Koreańska itp.) - miejsca otwarte dla
obcokrajowców jak i Dolnoślązaków zainteresowanych daną tematyką. Ponadto
centra są współtworzone we współpracy z
konsultantami, instytutami czy partnerami,
którzy współfinansują tworzenie miejsc,
zawartość, jak i sposób działania.

foto: MBP Świdnica

Nowa książka Szymona Hołowni,
przyjaciela dwóch cudownych psów:
Grafita i Żelki, zaskakuje, inspiruje i
odkrywa prawdziwą miłość, wierność
i uczciwość boskich zwierząt.

„Podglądał”
świdnicką bibliotekę

Ak

foto: MBP Świdnica

Mariusz Szczygieł - laureat Europejskiej
Nagrody Literackiej i Dziennikarz Roku
2013 – opowiada prawdzie historie o nie
ma. Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie
ma przeszłości. Nie ma pamięci. Nie ma
widelców do sera. Nie ma miłości. Nie
ma życia. Nie ma fikcji. Nie ma właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma
grobu. Nie ma siostry. Nie ma klamek.
Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma
nie ma.

foto: MBP Świdnica

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Wyróżnienie
za Mirabelkę

codzienna
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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foto: MBP Świdnica

Przejmujące losy „białych niewolnic”,
kobiet z najniższego szczebla hierarchii
służby domowej. Tych, których w przedwojennej Polsce było najwięcej. Zatrudniane przez mieszczaństwo wiejskie
dziewczęta zaczynały służbę, mając
często 15 lat. Nie miały prawa do urlopu
i wypoczynku, pracowały od świtu do
nocy za grosze.

Akcja Lustra Biblioteki „Mirabelka
– kiełkująca historia w 100licy” dotarła do 700 bibliotek różnego typu,
a udział w warsztatach międzypokoleniowych wzięło tysiące osób z całej
Polski.
Mirabelka stała się inspiracją dla
małoletnich i stuletnich, pokazała, że
młode i starsze pokolenia mogą znaleźć wspólny język. Warsztaty zorganizowała także Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy i zostały one wyróżnione przez redakcję Lustra Biblioteki.

Kalendarium
◾ 8 lutego 1957 roku w Nowym Jorku podpisano polsko-japoński układ o zakończeniu
stanu wojny i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.
◾ 9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy.
◾ 10 lutego 1962 roku zestrzelony nad ZSRR w
maju 1960 roku pilot amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2 Gary Powers został
wymieniony w Berlinie na radzieckiego agenta Williama Fishera.
◾ 11 lutego – Międzynarodowy Dzień Kobiet i
Dziewcząt w Nauce.
◾ 12 lutego 1958 roku w klinice Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu prof. Wiktor Bross wykonał pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu.
◾ 13 lutego - Światowy Dzień Radia.
◾ 14 lutego – Walentynki.
◾ 15 lutego 1833 roku we Lwowie odbyła się
premiera komedii „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry.
◾ 16 lutego 1848 roku odbył się ostatni paryski
koncert Fryderyka Chopina.
◾ 17 lutego 1600 roku w Rzymie za herezję został spalony na stosie Giordano Bruno.

◾ 18 lutego 1478 roku w Tower of London został
utopiony w beczce wina skazany na śmierć
za zdradę książę Clarence Jerzy Plantagenet,
młodszy brat króla Anglii Edwarda IV.
◾ 19 lutego 1807 roku na Starym Rynku w Bydgoszczy uroczyście odczytano dekret Napoleona Bonapartego o utworzeniu Księstwa
Warszawskiego.
◾ 20 lutego - Światowy Dzień Sprawiedliwości
Społecznej.
◾ 21 lutego 1975 roku miała miejsce premiera
filmu „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja
Wajdy .

kultura
„Obietnica poranka” Romain Gary

Polecają

Inspiracją do przeczytania tej książki był film pod tym
samym tytułem „Obietnica poranka”. To książka autobiograficzna napisana przez nieco zapomnianego w Polsce
Romana Gary, przepiękna opowieść o miłości matki do
syna, opowieść o spełnionych marzeniach, która osnuta
jest bardzo pięknie opisanym tłem historycznym. Bohaterowie przemieszczają się pomiędzy Wilnem, Warszawą, a południem Francji. A główny bohater, któremu
matka przepowiada karierę literata, wreszcie po latach
naprawdę zostaje jednym z najsłynniejszych pisarzy
francuskich XX wieku.
Polecam Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

W związku z obowiązkiem
przeprowadzenia skontrum
(inwentaryzacja księgozbioru)
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy informuje,
że w okresie

od 18 lutego
do 15 marca 2019 r.

Czytelnia Naukowa i Czytelnia
Czasopism

będzie nieczynna.

foto: MBP Świdnica

Cystersów (od red. to w jego pałacu
mieści się teraz świdnicka biblioteka)
oraz kosmos!

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej po raz kolejny udowodnili, że czas
wolny od szkoły wcale nie musi być nudny.

Ferie w filii nr 1
Podczas ferii wiele się działo również w filiach biblioteki. W filii nr 1 dzieci układały
krzyżówki z hasłem „Świdnica” i rozmawiały o świdnickich zabytkach. Nie zabrakło
przeróżnych zimowych rozmaitości.

foto: MBP Świdnica

Z pozoru każdy wie, czym jest
czas. Zyskujemy go, bądź tracimy,
spędzamy, choć tak naprawdę nieustannie go nam brakuje. Potrafimy
odczytać czas z zegarka, lecz tylko
niewielu ludzi naprawdę orientuje
się w skomplikowanych zagadkach
czasu. Gdzie szukać odpowiedzi i
prawdy o czasie? Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy podczas ferii
zaprosiła dzieci do zgłębiania tajemnic związanych z czasem i zabaw z…
wehikułem czasu.
Za małymi świdniczanami emocjonujące 5 dni zabawy, bo w bibliotece
jak zwykle dzieją się cuda. Podczas ferii
zimowych dzieci codziennie przenosiły
się w czasie dzięki maszynie czasu...
która działa proporcjonalnie do ilości
przeczytanych książek. Zaczęli od starożytności, następnie wszyscy przenieśli się na średniowieczny zamek, gdzie
trzeba było stoczyć walkę ze smokiem
i wziąć udział w turnieju rycerskim...
Dzieci odwiedziły także czasy, w których żył Dominik Geyer – opat Zakonu

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Ferie z biblioteką – na czasie i o czasie

Z książką kreatywnie
Czy jest wśród naszych młodych czytelników, ktoś kto nie zna serii: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”? Jeśli tak, to musimy
to zmienić!
Serdecznie polecamy każdy tytuł, a jest
ich już ponad dwadzieścia! Książki świetnie
nadają się dla dzieci, które właśnie zaczynają samodzielnie czytać. Duża czcionka, duża
ilość charakterystycznych czarno-białych ilustracji oraz trzymająca w napięciu akcja sprawiają, że nawet najbardziej oporni mali czytelnicy czytają je z wypiekami na twarzach. Nam
z oczywistych względów najbardziej przypadła do gustu „Tajemnica biblioteki”. Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej
klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. Z biblioteki w Valleby giną cenne
książki. Jak to możliwe, skoro każda z nich ma
zabezpieczenie przed kradzieżą? Dlaczego
nie włącza się alarm, kiedy złodziej przemyca

MBP zaprasza
je na zewnątrz?
Komisarz policji
prosi Lassego i
Maję o pomoc.
Detektywi obserwują bibliotekę i namierzają
troje podejrzanych.
Jak
możemy
się
pobawić?
Stwórzmy miasto
Valleby,
gdzie rozgrywa się akcja!
Potrzebujemy:
◾ silikonowe foremki w kształcie kamienic
◾ gips
◾ wodę
◾ farbki
◾ brokat
Do dzieła!
8-21.02.2019 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
9 lutego, godz. 18.00
Finisaż wystawy Malwiny Gaj: „Nowa twarz”

Nowa twarz to pierwsza wystawa indywidualna Malwiny Gaj
mająca charakter introdukcji autorki szerszemu gronu odbiorców.
Jest to zbiór portretów wykonanych w różnych technikach – od rysunku po malarstwo, po drodze wykorzystujących elementy takie
jak kolaż czy ilustracja książkowa.
wstęp wolny, Galeria Fotografii, Rynek 44

9 lutego, godz. 20.00
Warakomski Trio

Świdnicki Ośrodek kultury zaprasza na koncert wokalisty, z
którym wielokrotnie miał okazję współpracować m.in. w ramach
takich wydarzeń jak Truskawka czy Wielka Rapsodia. Po występach w ramach 9 edycji The Voice od Poland artysta powraca z
nowym projektem: Warakomski Trio. Po ciepło przyjętych przez
publiczność, występach w programie The Voice of Poland Warakomski Trio, postanowiło udać się w trasę koncertową po Polsce.
Podczas blisko 80 minutowego setu, zespół zagra przedpremierowo materiał z nadchodzącego, solowego materiału Daniela
Warakomskiego pt. Niej.
bilety: 10 zł (przedsprzedaż) / 20 zł (w dniu koncertu), Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11

17 lutego, godz. 17.00
Koncerty Zimowe: The Time Quartet

Tych muzyków już znamy i będziemy mieli przyjemność usłyszeć ponownie w powiecie świdnickim. The Time Quartet zamknie
Koncerty Zimowe! Tym razem będziemy gośćmi Muzeum Dawnego Kupiectwa, które użyczy nam swojej przestrzeni do wysłuchania
ostatniego koncertu z cyklu w wykonaniu kwartetu smyczkowego z
Warszawy. W programie pop i rock w klasycznym wydaniu.
wstęp wolny, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Rynek 37

17 lutego, godz. 18.00
Alchemia teatralna:
„Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie”

Co może się zdarzyć, gdy lokalna społeczność musi wykazać
się aktywnością na polu kultury, bo tego oczekują władze? Co stanie
się, gdy jedna z uczestniczek zebrania przypomni sobie, że była w
teatrze na sztuce „Omlet” lub „Amlet”? Instynkty i pragnienia ludu
uruchamiają się, gdyż zręczni manipulatorzy z tzw. aktywu użyją narzędzi perswazji. Wtedy wydarzenia i te sceniczne, i te z życia wzięte
nagle potoczą się jak kamienie w lawinie. Trzeba będzie, musowo,
zagrać „Hamleta”, by udowodnić, że ludzie z prowincji nie drżą przed
nazwiskiem Szekspira. Że chcieć znaczy móc.
bilety: 10 zł, sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury,
Rynek 43

23 lutego, godz. 19.00
26. Międzynarodowe Świdnickie Noce
Jazzowe: Dorota Miśkiewicz „PIANO.PL”

Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL składa hołd polskiej pianistyce. Fortepian to polska specjalność, spośród wielu doskonałych
muzyków, to właśnie pianiści wiodą w Polsce prym – zauważa. Jako, że
gatunkiem najbliższym Dorocie jest jazz, podkreśla nade wszystko dokonania polskich pianistów jazzowych, którzy spektakularnie podążają
drogą wyznaczoną niegdyś przez światowej sławy muzyka, Krzysztofa
Komedę. Drogą wyznaczoną także przez Fryderyka Chopina, który był
nie tylko znakomitym kompozytorem, pianistą, ale i… improwizatorem!
bilety: 45/35 zł (przedsprzedaż), 55 zł (w dniu koncertu), sala
teatralna ŚOK, Rynek 43

24 lutego, godz. 18.00
Węgierskie Czardasze i Tańce

Wrocławska „Scena Kamienica” zaprasza na wyjątkowy wieczór, przepełniony węgierskim folklorem, popisowym tańcem i
śpiewem! Podczas spektaklu będzie można usłyszeć i zobaczyć

wszystkie najsławniejsze czardasze, jakie zostały napisane w historii
muzyki operetkowej i instrumentalnej.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 55 zł (normalny) / 50 zł
(ulgowy)

2 marca, godz. 18.00
Don Vasyl

Koncert Don Vasyla — poety, pieśniarza i animatora ruchu kulturalnego polskich Cyganów. Dwie ostatnie solowe płyty Don Vasyla
„Niech pędzą konie” z 2011 roku oraz „Gdzie moja młodość” z 2013
roku zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fanów nie tylko
muzyki cygańskiej.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 80 zł (parter) / 70 zł (balkon)

3 marca
Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości

Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już kupić nie można.
Świdnicki Rynek

3 marca, godz. 18.00
SONORI — Karnawałowa Gala
Operowo-Operetkowa

Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl najwspanialsze tradycje operowe. Specjalnie skomponowany program, zawierający słynne czardasze,
walce, toasty, miłosne arie, duety i ansamble operowe, sceny operetkowe, a także standardy jazzowe to niepowtarzalny, lekki, dynamiczny a zarazem niezwykle liryczny spektakl. W programie znajdą
się najsłynniejsze sceny z oper: „Traviata“, „Lakme“, „Carmen“, „Don
Giovanni”, „Opowieści Hoffmanna“, „Rigoletto“ i wielu innych.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł (normalny) / 50 zł
(ulgowy)

Przed nami XVI Forum Teatrów
Niezależnych „Transformacje” 2019
„Transformacje” to przede wszystkim przedstawienia, które zostały zrealizowane przez teatry należące do
nurtu alternatywnego, prowadzące
ciekawe poszukiwania formalne. W
tym roku obejrzymy spektakle grup ze
Świdnicy, Poznania, Nowej Soli oraz z
Głuszycy.
Spektakle odbędą się w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43) 14, 15 i 21 lutego 2019. Wstęp na
wszystkie wydarzenia przeglądu nieodmiennie pozostaje bezpłatny.
Na „Transformacjach” prezentowane
są przede wszystkim przedstawienia, które zostały zrealizowane przez teatry należące do nurtu alternatywnego i działające
często w mniejszych miejscowościach.
Zapraszane teatry prowadzą rozmaite
poszukiwania formalne, często sytuujące

się na pograniczu różnych dziedzin sztuki
i znajdują się wśród nich grupy zarówno
operujące głównie żywym słowem, koncentrujące się na sferze plastyczno-ruchowej, na improwizacji oraz grupy performatywne i eksperymentalne.
Przegląd ma charakter niekonkursowy — stanowi przede wszystkim miejsce

spotkania artystów i widzów, którzy mają
okazję do swobodnej dyskusji na temat
sztuki i poruszanych przez nią problemów
oraz twórczej wymiany rozmaitych poglądów. Stąd też, od pierwszej edycji funkcjonuje specjalna gazetka w postaci spisywanych na gorąco przez widzów impresji po
spektaklach na dużych kartach papieru.

14 lutego (czwartek)

◾ godz. 17.00 W drodze między snem a jawą — Teatrzyk „Zielona Gęś” z
Domu Dziennego Senior-Wigor w Świdnicy
Historia jest pozornie bardzo znajoma — samotność i pustka, która zostaje
po odejściu bliskiej osoby i pamięć kochania, która budzi do życia i daje siłę,
by wyruszyć raz jeszcze w poszukiwaniu sensu i miłości. Czy, gdy jesteśmy
starsi jeszcze możliwe? Gdzie jej szukać? Czy marzenia mogą spełnić się w
realnym świecie?
Seniorzy z teatrzyku „Zielona Gęś” z Domu Dziennego Senior-Wigor po raz
kolejny stają na scenie, by poruszać serca widzów i dzielić się swoją historią. Scenariusz rodził się scena po scenie w wyniku grupowych ćwiczeń, improwizacji i obserwacji. Reżyserką, scenarzystką oraz opiekunką grupy jest
Monika Masłowska, której od lat pomagają Elżbieta Wilk — aktorka i Poruszycielka oraz Jolanta Rosińska, która zajmuje się kostiumami. Technicznego
wsparcie udziela grupie Krzysztof Cerk oraz Mariusz Kamecki.
reżyseria: Monika Masłowska
występują: Dorota Balcerek, Teresa Schmidt, Jan Walczak, Lucyna Piątkowska, Barbara Chmura, Leontyna Cybulska, Teresa Czajkowska, Felicja Robak,
Zdzisława Mielcarek, Roman Ratajczyk, Elżbieta Dudziak.
◾ godz. 18.00 Raz dokoła wg Wesela S. Wyspiańskiego — grupa teatralna
„Cedeen” z MDK im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy
Raz dokoła to próba zmierzenia się z wielkim dramatem narodowym jakim
jest Wesele Stanisława Wyspiańskiego, której podjęli się członkowie grupy
teatralnej „Cedeen”. Raz dokoła pokazuje przekrój polskiego społeczeństwa,
które spotkało się na słynnym weselu krakowskiego poety Lucjana Rydla
i chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny w Bronowicach. Okazuje się, że wciąż
trudno jest się porozumieć mieszkańcom wsi i miasta, wychodzą na wierzch
wzajemne animozje, niechęć i różnice społeczne, a na dodatek wieczorem
do bronowickiej chaty przybywają duchy zaproszone dla żartu. Wszystko to
nie pozwala bohaterom podjąć wspólnego czynu wyzwoleńczego.
reżyseria: Joanna Chojnowska
występują: Elżbieta Tądel, Zuzanna Wolińska, Daria Miechurska, Adrianna
Lasończyk, Nadia Antonowicz Dagmara Brendowska, Angelika Czerkawska,
Amelia Rzeszowska, Julia Żydek, Izabela Trojanowska, Kacper Sowa, Mateusz Wojewodzic, Franciszek Tabor, Norbert Sułek, Rafał Lisowski

15 lutego (piątek)

◾ godz. 18.00 Bajki dla wszystkich i dla nikogo — grupa Kapral/Wińczyk z
Poznania
Po czym tata bije chłopca o imieniu Bijo? Dlaczego tonik na pryszcze pewnego młodzieńca zrzucano z samolotów? Czy Kamień Polny może trafić na
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Tym razem obejrzymy spektakle grup
ze Świdnicy (młodzież z MDK-owskiego
Cedeenu i seniorzy z Teatrzyku „Zielona
Gęś”), Poznania (duet Kuba Kapral i Hubert Wińczyk), Nowej Soli (znany doskonale świdnickiej publiczności „Terminus a
Quo”) oraz z Głuszycy (ponad 20-osobowa Grupa Teatralna „Po godzinach”).

szczyt? W kim zakochał się Kłam Stefek? Czy Jedna Taka znajdzie pracę, po
tym jak pana Lis obdarł ją ze skóry? Na te i wiele innych pytań, odpowiedzą Bajki dla wszystkich i dla nikogo, które są cyklem autorskich utworów
literackich podawanych na żywo z muzyką. Ich twórcami są Kuba Kapral,
twórca teatralny, autor słuchowisk, bajkopisarz, oraz Hubert Wińczyk, artysta
dźwiękowy, performer, improwizator, multinieinstrumentalista.
Spektakl dla widzów od 16 roku życia.
występują: Kuba Kapral, Hubert Wińczyk
◾ godz. 19.30 Do końca — Teatr „Terminus a Quo” z Nowej Soli
„Do końca” to spektakl plastyczny, w którym dopatrzeć się można elementów tańca butoh, ale także obrazów plastycznych, a przede wszystkim poetyki teatralnej charakterystycznej dla Terminus a Quo. Nie ma tu ani punktów zwrotnych ani zaskakujących scen. Tonacja spektaklu jest zapisana w
gestach i obrazach, które charakteryzują się medytacyjną dyscypliną. Muzyka, ruch, słowo, światło, rekwizyty, glina, woda — to elementy budujące ten
spektakl i tworzące jego szczególną aurę.
reżyseria: Edward Gramont
występują: Ada Bednarek, Edward Gramont

21 lutego (czwartek)

◾ godz. 18.00 Dzieci Czarnych Orłów — Głuszycka Grupa Teatralna „Po
godzinach”
Spektakl przenosi widzów do listopada roku 1918 na Dworzec Wiedeński w
Warszawie, gdzie wielu Polaków oczekuje na przyjazd Józefa Piłsudskiego.
Na tle niezwykle ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego – narodzin
wolnej Polski u schyłku I wojny światowej, ukazanych jest wiele barwnych
postaci. Sceny obyczajowe pełne humoru, zabawnych dialogów i zbiegów
okoliczności przeplatają się z tragizmem postaci i refleksją o niegasnącej
potrzebie troski o losy Ojczyzny.
reżyseria: Robert Delegiewicz
występują: Joanna Delegiewicz, Iweta Głód, Magdalena Gołda, Agnieszka
Hiszpańska, Magdalena Kandefer, Małgorzata Lipka, Alina Mączyńska, Urszula Mrozińska, Agnieszka Musz, Edyta Popek, Artur Gołda, Łukasz Lipka,
Grzegorz Milczarek, Mirosław Żołopa, Alicja Musz, Zuzanna Parcheniak, Szymon Sławik, Krzysztof Gołda, Oliwier Mroziński, Marta Gołda, Roman Głód,
Robert Delegiewicz

wydarzenia towarzyszące

W trakcie festiwalu we foyer Świdnickiego Ośrodka Kultury prezentowana
będzie wystawa Nie tylko poezja na murze autorstwa Pawła Buczmy.

aktualności

Wieści z MDK

foto: MDK Świdnica

miejsce zajęła Liliana Jarząbek, a trzecie
Milena Strugała. Wśród chłopców z kompletem punktów tytuł mistrza Świdnicy
zdobył Igor Śliwowski. Drugi był Szymon
Łagoda, a trzeci Paweł Kozłowski.
Najmłodsi szachiści rywalizowali w
Grupie D (do 8 lat). Mistrzynią Świdnicy
w tej grupie została Karolina Gałuszka.
Drugie miejsce zajęła Julia Strzeżek, a
trzecie Klaudia Kuczak. Wśród chłopców
zwyciężył Piotr Goppold. Drugi był Filip
Hennig, a trzeci Fryderyk Miedziński.
Najmłodszą uczestniczką turnieju
byłą 4,5-letnia Oliwia Perek. Najstarszym graczem był 81-letni Henryk Bohuszewicz.
W specjalnej klasyfikacji rodzinnej
zwyciężył Kamil Gałuszka wraz ze swoją
córką Karoliną.

Oprac.

szy ranking) – Kamil Gałuszka. Drugie
miejsce zajął Czesław Stec, a trzecie
Mariusz Janduła. Najlepszą juniorką do
18 lat okazała się Justyna Łochina, a
najlepszym juniorem niespełna 12-letni
Oskar Perek. Drugie miejsce zajął Hubert Trzos, a trzecie Marek Lasok.
W Grupie B rywalizowali juniorzy w
wieku od 11 do 14 lat. Mistrzynią Świdnicy w tej kategorii została Amelia Pieszczoch, która wyprzedziła Annę-Marię
Michalską i Angelikę Kołodziejczyk.
Wśród chłopców z kompletem punktów
zwyciężył Radosław Zawada, drugi był
Jan Molecki, a trzeci Michał Wojtanowski.
Juniorzy do 10 lat rywalizowali ze sobą
w Grupie C. Najlepszy wynik wśród dziewcząt uzyskała Roksana Zapolska. Drugie

foto: MDK Świdnica

144 szachistów z Dolnego Śląska
walczyło o zwycięstwo w IX Szachowych Mistrzostwach Świdnicy, które
odbyły się 26 stycznia w klubie Bolko.
Zawodnicy rywalizowali w czterech
grupach turniejowych. Juniorzy starsi
oraz seniorzy rywalizowali razem w Grupie A, która została zgłoszona do oceny
międzynarodowego rankingu FIDE (aktualizowany co miesiąc ranking Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE)
pokazuje aktualną siłę gry ponad 300
tysięcy szachistów. Pierwsze miejsce w
tym rankingu od 9-ciu lat zajmuje mistrz
świata Magnus Carlsen. Najlepszy polski
szachista – Jan-Krzysztof Duda – zajmuje obecnie 19. miejsce na świecie). Tytuł
mistrza Świdnicy wśród seniorów zdobył
faworyt turnieju (posiadający najwyż-

Organizatorami imprezy byli Urząd
Miejski w Świdnicy, Młodzieżowy Dom
Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego oraz Stowarzyszenie Klub
Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

Pikantny Walenty
Moc afrodyzjaków, czyli produktów spożywczych i dań od stuleci wykorzystywanych przez
zakochanych do pobudzenia zmysłów i rozniecenia uczuć, warto wykorzystywać nie tylko w
dzień św. Walentego.

Dobry kochanek to przede wszystkim
zdrowy kochanek! A na zdrowie pracujemy
wiele lat.

człowieka. Dlatego ma działanie ogólnoustrojowe i warto o nim pamiętać.
Wśród warzywnych afrodyzjaków znalazł się
bakłażan i cykoria. Dodają wigoru, dostarczając
mało kalorii. Afrodyzjakiem jest też czosnek, poprawiający ukrwienie. To samo dotyczy selera, a
pomidory podnoszą poziom hormonu szczęścia serotoniny. Szparagi - mają niezwykle wymowny
kształt i pobudzają pracę hormonów.
Owocami miłości są granaty - symbol płodności.
Melon oraz morele pobudzają zmysły. Pigwa to
kuszący owoc, który wąż kusiciel podał Ewie w
Edenie. Arbuz to naturalna viagra.
Czekolada
Niewątpliwie działa na zmysł smaku i powonienia.
Jest afrodyzjakiem dzięki zawartości substancji o
działaniu psychoaktywnym. To pobudzająca kofeina, uzależniająca fenyloetyloamina, będąca
pochodną amfetaminy - udowodniono, że produkuje ją mózg osoby zakochanej.
Pamiętajmy jednak, ze największym afrodyzjakiem jest ukochana osoba.

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

Miłosne menu powinno obfitować w:
Cynk
Bierze udział w powstawaniu testosteronu - męskiego hormonu płciowego regulującego popęd
płciowy. Najbogatszym źródłem cynku są orzechy oraz pomidory, czosnek, natka pietruszki, dynia, truskawki i brokuły.
Selen
Wzmaga produkcję testosteronu, a tym samym
popęd seksualny. Mężczyźni o obniżonym poziomie selenu w organizmie, mają zaniżone libido i
mniejszą ochotę na seks. Selen znajdziemy w:
nieoczyszczonej soli morskiej, drożdżach, grzybach, pszenicy, białym ryżu, cukinii, kiełkach
pszenicy, pomidorach, chudym mięsie i orzechach.
Witaminy
Wpływają korzystnie na produkcję hormonów
płciowych, witamina E zwiększa libido i płodność,
witamina C razem z witaminą E działa korzystnie
wpływając na pożądanie, a witaminy z grupy B
poprawiają ukrwienie narządów płciowych. Źródłem występowania tych witamin są owoce, warzywa i zboża.
Wino
Wzmaga pożądanie. Większa ilość je tłumi. Wybieraj czerwone lub różowe, najlepiej półwytrawne.
Przyprawy
Chili wzmaga potencję seksualną oraz rozgrzewa. Cynamon już przed 3 tysiącami lat uchodził
za afrodyzjak. Poprawia krążenie i pobudza. Imbir
rozgrzewa i pobudza apetyt. Kardamon pobudza,
wspomaga trawienie, wzmacnia organizm, odświeża oddech. Pieprz Cayenne działa rozgrzewająco, wzmacniająco i pobudzająco. Zapach
wanilii pobudza mężczyzn.
Żeń-szeń
Naukowcy odnaleźli w białym korzeniu żeń-szenia prawie 200 substancji (pierwiastków, witamin i
innych), które mają pozytywny wpływ na zdrowie
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Olimpiada sportowa na lodzie

foto: D. Gębala

Nie lada sprytem i umiejętnościami jazdy na łyżwach
musieli wykazać się reprezentanci szkół podstawowych
biorący udział w olimpiadzie sportowej na lodzie, która 23
stycznia odbyła na tafli świdnickiego lodowiska. Zawody
tradycyjnie zostały zorganizowane przez SP2 przy współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

foto: D. Gębala

Pięcioosobowe zespoły rywalizowały
w dziesięciu konkurencjach sprawnościowych. Liczyła się szybkość, precyzja, koordynacja ruchowa i oczywiście umiejętności łyżwiarskie. Dodatkowe punkty zostały przyznane za zaangażowanie i doping kibiców. Walka była bardzo zacięta.
O wygranych często decydowały ułamki
sekund, centymetry. Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna z SP 2, która zaledwie o jeden punkt wyprzedziła SP8 i o
dwa Społeczną Szkołę Podstawową.

ŚKPR najlepszy
w Wągrowcu!
Z dwoma zwycięstwami w regulaminowym czasie i jednym po remisie, i konkursie rzutów karnych wrócili juniorzy Świdnickiego Klubu Piłki
Ręcznej z rozgrywanego w Wągrowcu turnieju 1/8 finału Mistrzostw Polski. Podopieczni Krzysztofa Terebuna
zajęli pierwsze miejsce i awansowali
do 1/4 finału. W walce o medale krajowego czempionatu pozostało już
tylko szesnaście zespołów.

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 8
3. Szkoła Społeczna
4. Szkoła Podstawowa Bliżej Dziecka
5. Szkoła Podstawowa nr 6
6. Szkoła Podstawowa nr 1
7. Szkoła Podstawowa nr 4
8. Szkoła Podstawowa nr 315
9. Szkoła Podstawowa nr 105

Daniel Gębala

Piłkarze rozpoczęli przygotowania
do rundy wiosennej

ŚKPR Świdnica – CKS SMS Szczecin
32:26 (13:15)
ŚKPR: Matlęga, Jabłoński – Kozak 9,
Wychowaniec 7, Starosta 5, Chmiel 4,
Redko 3, Etel 2, Zaremba 1, Borowski 1,
Kluczyński, Pierzak, Wieczorek

ŚKPR Świdnica – Śląsk Wrocław
31:31 (14:15), k. 5:4
ŚKPR: Wiszniowski, Matlęga, Jabłoński – Wychowaniec 7, Kozak 5, Pęczar
4, Lepka 4, Pierzak 3, Zaremba 2, Wieczorek 2, Etel 2, Borowski 1, Starosta 1,
Redko, Kluczyński, Ingram
1/8 finału Mistrzostw Polski. Turniej
w Wągrowcu (1-3.02): ŚKPR Świdnica – CKS SMS Szczecin 32:26, Nielba
Wągrowiec – Śląsk Wrocław 31:32,
Śląsk – Szczecin 26:27, Nielba – ŚKPR
30:31, ŚKPR – Śląsk 31:31, k. 5:4, Nielba
– Szczecin 27:35
ŚKPR Świdnica 3 8 94:87
CKS SMS Szczecin 3 6 88:85
Śląsk Wrocław 3 4 89:89
Nielba Wągrowiec 3 0 88:98
ŚKPR Świdnica
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foto: D. Gębala

Nielba Wągrowiec – ŚKPR Świdnica
30:31 (15:21)
ŚKPR: Matlęga, Jabłoński, Wiszniowski – Borowski 8, Chmiel 6, Wychowaniec 6, Kozak 4, Starosta 3, Pęczar 2,
Reko 1, Zaremba 1, Etel, Pierzak

Zawodnicy Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica zainaugurowali przygotowania do rundy rewanżowej na boiskach
IV ligi. Podopieczni Rafała Markowskiego rozegrali już dwa kontrolne spotkania. Rywalem biało-zielonych był Dabro-Bau Makowice oraz młodzi piłkarze Miedzi Legnica.
Wtorek, 29 stycznia:
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
Dabro-Bau Makowice 7:1
bramki: testowany zawodnik (2), Lima, Myrta, Szuba, Filipczak, testowany zawodnik

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica:
I tercja: Kot, Florian, Sowa, Salamon,
testowany I, testowany II, Białasik, Filipczak, Testowany III, Myrta, Lima
II tercja: Koziarz, Ciuba, Sowa, Salamon,
Kozachenko, testowany II, Białasik, Szuba, testowany III, Myrta, Lima
III tercja: Szczepanik, Ł. Kot, Sowa (Florian), testowany IV, Kozachenko, Sikora,
Filipczak, Szuba, testowany II, testowany
V, Śmietana
Sobota, 2 lutego:
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
Miedź Legnica 3:3 (LDJ) (0:3)

Polonia-Stal: B. Kot, Florian, Sowa, Makówka, Ł. Kot, Białasik, Szuba, Myrta, Sikora, zawodnik testowany, Lima Santos
oraz Koziarz, Filipczak, Salamon, Stachurski, Ciuba
Przypomnijmy, że na półmetku sezonu 2018/2019 biało-zieloni zajmują
piąte miejsce w IV lidze dolnośląskiej
grupy wschodniej.

Daniel Gębala
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Koniec rundy zasadniczej,
czas na fazę play-off
Porażką zakończyły rundę zasadniczą sezonu 2018/2019 siatkarki MKS
Polonii Świdnica. Podopieczne Magdaleny Sadowskiej w sobotę 2 lutego
przegrały na wyjeździe z walczącym
o bezpieczny byt w II lidze Sobieskim

Oława. Po 22. kolejkach biało-zielone zajęły ostatecznie siódme miejsce.
Wobec tego w I fazie play-off polonistki zmierzą z Częstochowianką Częstochowa.

Komplet wyników 22. kolejki:
◾ Sobieski Oława – MKS Polonia Świdnica 3:0 (25:17, 25:20, 25:20)
◾ ASOTRA Płomień Sosnowiec – PLKS
Pszczyna 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:21)
◾ Impel Volley Wrocław – TKS Tychy 3:2
(20:25, 19:25, 25:20, 25:15, 15:11)
◾ KS Olimpia Jawor – MKS II Dąbrowa
Górnicza 3:1 (25:20, 25:21, 18:25, 25:23)
◾ Częstochowianka Częstochowa – Amber Kalisz 3:0 (25:20, 25:16, 25:17)
Pary pierwszej rundy play-off:
◾ ASOTRA Płomień Sosnowiec – Sobieski Oława
◾ Częstochowianka Częstochowa –
MKS Polonia Świdnica

◾ PLKS Pszczyna – MKS II Dąbrowa Górnicza
◾ Olimpia Jawor – UKS Jedynka Siewierz
Zespoły walczące o utrzymanie się
w rozgrywkach II ligi:
◾ TKS EKOBET Tychy
◾ VII LO SMS Amber Kalisz
◾ Impel Volley Wrocław
Pierwsze spotkania odbędą się w
dniach 16-17.02, 2-3.03 i będą się toczyć do trzech zwycięstw. Pierwsze
dwa mecze u siebie zagra zespół, który po rundzie zasadniczej zajął wyższe
miejsce.

Tabela końcowa rundy zasadniczej, II liga (grupa III):

foto: D. Gębala

lokata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odprawili lidera
z kwitkiem!

Niedziela, 3 lutego, III liga koszykówki:

foto: D. Gębala

IgnerHome Polonia Świdnica – KS Hes
BasketBall Wrocław 110:104 (66:50)
IgnerHome Polonia: Makarczuk 28, Szymański 23, Krzymiński 22, Chodor 15,

mecze
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

punkty
55
48
46
42
37
24
24
18
14
13
9

sety
58:14
54:20
53:23
48:27
44:31
35:44
30:43
23:47
26:54
22:52
19:57

małe punkty
1743:1332
1737:1484
1715:1536
1712:1551
1671:1625
1691:1759
1510:1647
1451:1595
1612:1811
1481:1692
1499:1790

Postraszyli Piekary Śląskie

Kaczmarczyk 6, Otręba 4, Sieńko 4, Kłyż
2, Okraszewski 2, Ozga 2, Słobodzian 2
KS Hes BasketBall: Groń 34, Boć-Orzechowski 27, Lewicki 19, Chruściel 14, Zamora 8, Woźniak 2, Dudek, Misiaszek,
Szczęsny
Pozostałe wyniki rozegranych meczów
20. kolejki:
◾ SMK Lubin – UKS Ekonom Legnica
80:49
◾ ZZKK Orzeł Ziębice – WKS Śląsk Wrocław 87:79
◾ Chrobry XXI Kłodzko – WSTK Wschowa 71:86
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Fantastyczne widowisko pełne zwrotów akcji stworzyli koszykarze IgnerHome Polonii Świdnica i KS Hes BasketBall
Wrocław. Ostatecznie po emocjonującej
końcówce lepsi okazali się podopieczni
Pawła Domaradzkiego, którzy pokonali faworyzowanego lidera rozgrywek
110:104! Dla wrocławian była to dopiero
trzecia porażka w bieżącym sezonie.

zespół
ASOTRA MKS-MOS Płomień Sosnowiec
KS Częstochowianka Częstochowa
PLKS Pszczyna
Olimpia Jawor
UKS Jedynka Siewierz
MKS II Dąbrowa Górnicza
MKS Polonia Świdnica
MGLKS Sobieski Oława
TKS EKOBET Tychy
VII LO SMS Amber Kalisz
Impel Volley Wrocław

Blisko sprawienia olbrzymiej sensacji byli piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica. W sobotę 2 lutego na inaugurację rundy rewanżowej podopieczni
trenera Grzegorza Garbacza po bardzo dobrej grze przegrali minimalnie
na własnym parkiecie z liderem tabeli Olimpią Medex Piekary Śl. 30:32.
Goście zapewnili sobie zwycięstwo w
ostatnim kwadransie.
W pierwszej połowie świdniczanie
prowadzili już nawet czterema bramkami (13:9), ale na przerwę schodzili z
zapasem dwóch trafień (16:14). ŚKPR
wystrzegał się prostych błędów, był skuteczny, a z tyłu wynik trzymał bramkarz
Damian Olichwer. Po zmianie stron podrażniony lider zabrał się do pracy. Gospodarze mieli coraz większe problemy
w ataku i zaczęli popełniać proste błędy,
mimo tego jednak wciąż utrzymywali
przewagę. Jeszcze w 43 minucie po celnym rzucie Adama Chmiela było 22:21.
Niestety, w tym momencie ŚKPR-owi
przydarzył się dłuższy przestój. Dziewięć minut bez zdobyczy bramkowej i

aż siedem trafień rywali sprawiło, że na
tablicy pojawił się wynik 28:22 dla Olimpii. W zespole lidera nie do zatrzymania
był Michał Rosół, zdobywca 14 bramek.
W końcówce świdniczanie desperacko
rzucili się w pogoń. Może gdyby mecz
potrwał jeszcze dwie minuty dłużej
udałoby się doprowadzić do remisu lub
nawet przechylić szalę zwycięstwa na
swoją korzyść. Ostatecznie jednak skończyło się na dwubramkowym triumfie
Olimpii 32:30. Schodzących z parkietu
świdniczan żegnały brawa. Postawa w
starciu z faworytem ligi napawa optymizmem przed kolejnymi meczami, ale
pozostał też spory niedosyt, bo w tym
dniu Olimpia była do pokonania
ŚKPR Świdnica – Olimpia MEDEX
Piekary Śl. 30:32 (16:14)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Cegłowski 7, Wychowaniec 7, Daszczenko 5,
Chmiel 3, Żubrowski 3, Kozak 1, Starosta
1, Makowiejew 1, Borowski 1, Zaremba 1,
Redko, Pierzak
oprac.
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