Park Centralny w Świdnicy najlepiej oświetloną
inwestycją 2018 roku
Za oświetlenie i
rewaloryzację Parku
Centralnego Świdnica
otrzymała tytuł „Najlepszej
inwestycji oświetleniowej
2018 roku” w konkursie
organizowanym przez
Polski Związek Przemysłu
Oświetleniowego.
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Mikołaj Roznerski oczarował świdniczan
O swojej pracy i młodości
opowiadał 15 marca
Mikołaj Roznerski, znany
polski aktor filmowy i
teatralny. Aktor, który
był gościem Alchemii
Teatralnej, spotkał się
z fanami w Miejskiej
Bibliotece Publicznej i
przyciągnął tłumy.
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Replika Fokkera
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już w Parku Sikorskiego
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Czerwony Fokker Dr1 został w piątek, 15 marca zamontowany w Parku Sikorskiego. Samolot ma być ciekawostką i atrakcją,
przy której wielu turystów z pewnością chętnie zrobi sobie pamiątkowe zdjęcie.
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Wspólnie będą promować turystykę
Kongresy, debaty, wycieczki, konkursy – wszystko po to, by wspólnie pracować nad rozwojem turystyki polsko-czeskiego pogranicza. Aby pokazać
świdniczanom uroki Trutnova i okolic,
a naszym sąsiadom – piękno powiatu świdnickiego. 18 marca w Trutnovie
odbyła się konferencja inaugurująca
projekt „Turystyka wspólna sprawa”, jaki
wspólnie będą realizować samorządy
Świdnicy i Trutnova.
Projekt „Turystyka wspólna sprawa”
realizowany będzie w latach 2019 – 2021.
Jego celem jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce, a także wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Pomimo, że partnerów
formalnych w projekcie jest tylko dwóch
– miasto Świdnica i zaprzyjaźniony z nią
Trutnov, faktycznie w projekcie udział
weźmie wiele podmiotów takich jak:
funkcjonujące po obu stronach granicy
organizacje turystyczne, samorządy terytorialne i gospodarcze, przedsiębiorcy,
uczelnie kształcące w zakresie turystyki,
przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele ustawodawców na szczeblach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i rządowych oraz mieszkańcy terenów
przygranicznych. Duży nacisk położymy
na tworzenie i rozwoju transgranicznej
sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i
gospodarczych pracujących na rzecz turystyki, a także na zbudowanie platformy
stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki

bądź wspieranie tego rozwoju. - Pomysł
na ten projekt zrodził się spontanicznie.
Podczas regularnych spotkań z naszymi przyjaciółmi z Czech, niejednokrotnie
zwracaliśmy uwagę na to, jak wiele nas
łączy, ale też i jak wiele nas różni i dzieli w
zakresie działań podejmowanych na rzecz
rozwoju biznesu turystycznego oraz rozwoju obszaru turystycznego. Tym projektem chcemy pokazać, że o turystyce trzeba myśleć i mówić szerzej. Turystyka jest
systemem naczyń połączonych, a wiele
osób tego nie rozumie. Chcemy wzmocnić
współpracę, bo ta, która się odbywa, jest
niewystarczająca. Problem ze współpraca
wynika z tego, że branża po polskiej i czeskiej stronie jest rozproszona. Źle rozumiane jest konkurowanie. Nikt też do tej pory
nie zajmował się pograniczem polsko-czeskim tak szeroko. Dlatego w ramach
projektu odbędą się warsztaty, szkolenia
dla przedstawicieli branży oraz urzędników
odpowiedzialnych za turystykę, kulturę,
sport i promocję, dyskusje, prezentacje,
konferencje dotyczące m.in.: dziedzictwa
kulturowego, turystyki rowerowej, turystyki aktywnej, turystyki kulinarnej, turystyki
dla rodzin z dziećmi, wspólnych sieciowych
produktów transgranicznych, problemów
w kształtowaniu wspólnych produktów
turystycznych, prezentacje promujące turystykę pogranicza i jej produkty, wycieczki
po wybranych atrakcjach turystycznych regionu, networkingi dla branży oraz spotkania dla potencjalnych inwestorów. Jednym
z celów projektu będzie także powołanie
Rady Rozwoju Turystyki Pogranicza, która
ma być organem reprezentacyjnym dla
branży oraz opiniotwórczym dla jednostek
samorządowych i rządowych i funkcjono-

wać także po zakończeniu projektu – mówiła podczas konferencji Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki.
Podczas realizacji projektu mieszkańcy Świdnicy, Trutnova i innych okolicznych miejscowości będą mieli okazję poznania atrakcji i potencjału turystycznego
pogranicza, a kreatorzy ruchu turystycznego, jego silnych i słabych stron, szans i
zagrożeń oraz determinantów i barier we
współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. W ramach projektu zostaną wydane także publikacje w
języku polskim i czeskim: ulotki, przewodniki i mapy, w tym przewodnik po atrakcjach dziedzictwa i smaku, przewodnik
po atrakcjach Trutnova i okolic, mapy dla
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Świętowali jubileusze małżeństwa

turystyki rowerowej i turystyki przygody i
wiele innych
W ramach projektu miasto Świdnica wspólnie z partnerem skupi się na
tworzeniu i rozwoju transgranicznej sieci
współpracy przedsiębiorców, podmiotów
samorządów lokalnych, ich jednostek
oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz turystyki.
Złożony przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego we współpracy z Trutnovem wniosek projektowy Turistika - věc
společná / Turystyka wspólna sprawa do
programu INTERREG V-A Czeska Republika – Polska, otrzymał dotację w wysokości 330 tys. euro.
Ak

W sobotę, 9 marca w świdnickim
Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się
uroczystości jubileuszowe dziesięciu
par małżeńskich. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP, odznaczono
dziewięć par ze Świdnicy oraz jedną
parę z terenu gminy Świdnica.
Jedna z par - Adela i Jan Welc świętowała żelazne gody – 65 lat małżeństwa. Diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu uczcili Państwo Teresa i Edward
Duda. Pozostałe pary świętowały swoje
złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, to
Państwo: Maria i Tadeusz Furtyk, Eugenia i Roman Gramiak, Elżbieta i Kazimierz Musiej, Danuta i Wiesław Olejarczyk, Krystyna i Roman Sarlej, Krystyna
i Zbigniew Siejakowscy, Zofia i Tadeusz
Wiącek oraz Zofia i Andrzej Zdebiak.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska oraz zastępca wójta gminy Świdnica, Zbigniew
Kanicki.
Przypomnijmy, że odznaczenia za
długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali
sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich
bliskich.
Oprac. UM Świdnica
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Park Centralny w Świdnicy

najlepiej oświetloną inwestycją 2018 roku

foto: UM Świdnica

mu nowy, niepowtarzalny wygląd w porze
nocnej, czyniąc to miejsce atrakcyjnym
również po zmroku. Równocześnie komisja bardzo pozytywnie oceniła pozostałe
inwestycje oświetleniowe przestrzeni rekreacyjnych na terenie miasta, czyli rewaloryzację Parku gen. Władysława Sikorskiego w
Świdnicy i skweru przy placu 1000-lecia PP,
a także rewitalizację skweru przy placu Michała Drzymały oraz u zbiegu ul. Wałowej,
gen. W. Sikorskiego i Komunardów, które ze
względu na kompleksowość nadają Świdnicy wyjątkowy charakter. Zdaniem Komisji
profesjonalizm przeprowadzonych zadań
jest godny szczególnego podkreślenia i nagrodzenia.
- Bardzo cieszy ta nagroda, która jest
poprzedzona merytoryczną oceną najlep-

Oprac. UM Świdnica
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Za oświetlenie i rewaloryzację Parku
Centralnego Świdnica otrzymała tytuł
„Najlepszej inwestycji oświetleniowej
2018 roku” w konkursie organizowanym
przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. 13 marca, podczas XXVII Targów Światło 2019 w Warszawie, nagrodę
odebrała prezydent miasta Beata Moskal
– Słaniewska.
Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie
oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych
oszczędności zużycia energii elektrycznej.
Komisja podkreśliła szczególny charakter inwestycji, która dzięki zastosowanemu oświetleniu, nadała Parkowi Centralne-

szych fachowców z branży. Estetyka tego
miejsca oraz bezpieczeństwo – to zalety
często podkreślane przez mieszkańców.
Nagroda potwierdza także aspekty związane z oszczędzaniem energii i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Izby Architektów RP, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Związku Gmin Wiejskich RP.
Jego organizatorem jest Polski Związek
Przemysłu Oświetleniowego - organizacja non-profit działająca na rzecz edukacji
i popularyzacji dobrych rozwiązań oświetleniowych. Każda zgłoszona inwestycja
oceniana jest przez zespół ekspercki, dokonujący wizji lokalnych w poszczególnych miejscowościach.
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BLIK: zamiast gotówką
czy kartą zapłać… telefonem
Ile razy zdarzyło ci się wyjść z domu bez portfela, o czym przekonywałeś się dopiero przy sklepowej kasie? A nawet, jeżeli go zabrałeś, to okazywało się, że jest pusty, a sprzedawca nie chciał przyjąć
płatności kartą za drobne zakupy? Odpowiedzią na
te problemy może być system BLIK, dzięki któremu jedyne, czego potrzebujemy przy kasie, to nasz
telefon.
Coraz częściej wychodzimy z domu bez pieniędzy w portfelu, co potwierdzają statystyki. Co trzeci mieszkaniec Polski deklaruje, że nigdy nie
nosi ze sobą gotówki lub rzadko ma ją przy sobie, wynika z badania „Finansowy Barometr ING: Społeczeństwo Bezgotówkowe”.
Jednocześnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dnia bez telefonu komórkowego. Nic więc dziwnego, że dla wielu z nas staje się on także
narzędziem płatniczym.
Płacenie za zakupy czy usługi w sklepach, restauracjach i innych
punktach, wypłacanie gotówki w bankomatach, dokonywanie płatności w
internecie jedynie za pomocą telefonu, bez użycia karty płatniczej, umożliwia nam system płatności mobilnych BLIK.

Replika Fokkera
już w Parku Sikorskiego

Kto może korzystać z systemu BLIK?

Do korzystania z płatności BLIK wystarczy smartfon z dostępem do
internetu i zainstalowaną aplikacją mobilną jednego z 9 banków uczestniczących w systemie. Są to: PKO Bank Polski, mBank, ING Bank Śląski, BZ
WBK, Getin Bank, Alior Bank, Bank Millennium, Orange Finanse i T-Mobile
Usługi Bankowe.

Jak zapłacić w sklepie?

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

Liczba punktów, w których możemy zapłacić przy użyciu tego systemu, cały czas rośnie, a korzystanie z niego nie powinno przysporzyć trudności. Wystarczy otworzyć w telefonie aplikację naszego banku, wybrać
opcję BLIK, po czym na naszym smartfonie wyświetli się 6-cyfrowy kod,
który należy wpisać na terminalu płatniczym. Następnie trzeba jeszcze tylko zatwierdzić daną transakcję na naszym telefonie, na którym wyświetlą
się jej szczegóły, i gotowe.
W analogiczny sposób za nasze zakupy możemy zapłacić również w
internecie. Coraz więcej sklepów w sieci udostępnia już tę formę płatności.

Jak wypłacić gotówkę z bankomatu?

Korzystając jedynie z naszego telefonu, możemy również wypłacić
pieniądze w bankomacie. Wystarczy wybrać opcję „wypłata bez karty”.
Zamiast kodu PIN wpisujemy kod BLIK. Następnie musimy jeszcze potwierdzić na naszym telefonie, jaką kwotę wypłacamy, po czym możemy
odebrać gotówkę.
http://www.blikmobile.pl/gdzie-zapłacę-blikiem/
BLIK oferuje również usługę przesyłania pieniędzy na numer telefonu. Zamiast jednak podawania dwudziestosześciocyfrowego numeru
konta, wystarczy, że znamy numer telefonu osoby, do której chcemy wysłać przelew. Wybieramy ją z listy kontaktów w naszym telefonie (możemy
również wpisać ten numer ręcznie), a chwilę później pieniądze są już na
koncie odbiorcy. Przelew dokonywany jest bowiem w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że od razu możemy rozliczyć ze znajomymi wspólne
zakupy czy wyjście do kina.
Tak szybko możemy jednak przelać pieniądze tylko wówczas, gdy
odbiorca przelewu będzie mieć powiązany numer telefonu ze swoim
kontem bankowym. Można to zrobić również w aplikacji mobilnej naszego
banku.

Czy w ten sposób możemy płacić w urzędzie?

BLIK umożliwia również płatności w placówkach Poczty Polskiej, a
także - dzięki wspólnemu projektowi Ministerstwa Rozwoju i Krajowej Izby
Rozliczeniowej - w coraz większej liczbie urzędów w całej Polsce. Dzięki
wprowadzeniu tego rozwiązania do urzędów nie musimy przechodzić od
okienka, w którym załatwiamy formalności, do kasy, aby dokonać wpłaty,
i z powrotem.
Możemy zapłacić od razu w obecności urzędnika i dzięki temu dużo
szybciej sfinalizować daną sprawę, taką jak odbiór prawa jazdy czy tablic
rejestracyjnych wymarzonego samochodu. A jak już będziemy go mieli
i niestety zdarzy nam się dostać mandat, zgodnie z nowymi przepisami,
będziemy mogli za niego zapłacić, również korzystając z systemu BLIK, od
razu na miejscu, u policjanta, który nas zatrzymał.

Czy BLIK jest bezpieczny?

Każdą transakcję dokonywaną w ten sposób musimy potwierdzić po
pierwsze jednorazowym, losowo wygenerowanym kodem BLIK, po drugie zaakceptować ją na naszym telefonie. Kod jest ważny jedynie przez
dwie minuty. Mała więc szansa na to, że nawet jeżeli ktoś na naszym telefonie go podejrzy, zdoła go do czegoś wykorzystać.
Poza tym kod ten nie jest w żaden przesyłany np. SMS-em, czy e-mailem, nie powinien zatem trafić w niepowołane ręce. Gwarantem bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w systemie BLIK są uczestniczące
w nim banki, które ciągle doskonalą swoje aplikacje mobilne, oferując
m.in. logowanie się do nich przy użyciu odcisku palca. Jeżeli więc nawet
ktoś ukradnie nam nasz telefon, to żeby wykorzystać go do płatności w
systemie BLIK, musiałby najpierw załamać zabezpieczenie zastosowane
w aplikacji mobilnej naszego banku.
O ile zatem będziemy odpowiednio chronić nasz telefon i z rozwagą korzystać z bankowości mobilnej, unikając chociażby logowania się do
niej w trakcie korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, czy też nie podając nikomu naszego hasła dostępu i nie zapisując go nigdzie, również w
notatkach w naszym telefonie, transakcje BLIK powinny być stosunkowo
bezpieczne.

Czy korzystanie z systemu kosztuje?

Banki udostępniają funkcję BLIK w swoich aplikacjach mobilnych
bezpłatnie. Bez obaw o dodatkowe koszty możemy płacić w ten sposób
za zakupy w punkach stacjonarnych i w internecie. Może jednak okazać
się, że w niektórych bankomatach za wypłatę pieniędzy w ten sposób zostaniemy obciążeni prowizją. Żeby mieć pewność, że nie poniesiemy dodatkowych kosztów, korzystając z tej metody płatności, warto zapoznać
się z cennikiem swojego banku.
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
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Czerwony Fokker Dr1 został w piątek, 15 marca
zamontowany w Parku Sikorskiego. Samolot ma być
ciekawostką i atrakcją, przy której wielu turystów z
pewnością chętnie zrobi sobie pamiątkowe zdjęcie.
Budowa repliki samolotu wyniosła 47 tys. 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).
Od poniedziałku, 18 marca, na wieży ratuszowej
można również obejrzeć wystawę i dowiedzieć się
m.in. o tym, jak legenda lotnika, wywodzącego się
ze Świdnicy, wykorzystywana jest we współczesnej
popkulturze i marketingu, a także poznać historię Igo
Etricha – który jest tematem wiodącym działań projektowych naszego partnera w Trutnovie. W tym samym
dniu w Świdnicy gościli dziennikarze i blogerzy turystyczni oraz przewodnicy i piloci wycieczek z Polski i
Czech, którym zaprezentowano trasę turystyczną, będącą również elementem projektu. Dzień później study tour odbyło się również w Trutnowie. Była to okazja
do obejrzenia placu zabaw w formie samolotu Tauber,

konstruowanego przez Igo Etricha i zwiedzenia starej
części Trutnova, jaka istniała za jego życia.
W Informacji Turystycznej będzie dostępny w
sprzedaży okolicznościowy znaczek turystyczny z wizerunkiem samolotu Czerwonego Barona i jego rodzinną
willą w Świdnicy. - Na początku kwietnia zapraszamy
Państwa także na spacer po Świdnicy - „Śladami Czerwonego Barona”. Dzięki aplikacji mobilnej będzie można
poznać wszystkie miejsca w mieście, związane z tym lotnikiem. A w Informacji Turystycznej pasjonaci lotnictwa i
historii zakupić będą mogli gadżety z nim związane, czyli
samoloty, mapki, breloczki, pocztówki i kolorowanki dla
dzieci – dodaje Sylwia Osojca–Kozłowska, kierownik
Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Projekt „Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 -2020 INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Ak

Ogłoszono przetarg na zakup
elektrycznych autobusów
Świdnickie MPK ogłosiło właśnie przetarg na
zakup dwóch autobusów elektrycznych objętych
dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach drugiego naboru w programie priorytetowym Systemu
Zielonych Inwestycji – Gepard. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z warunkami przetargu, elektrykami
pojedziemy już w kwietniu 2020 roku.
Program pozwala aktywnym gminom i przedsiębiorstwom przewozowym pozyskać środki na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie . Wsparcie
ma formę dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i pożyczki w wysokości
do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją. MPK Świdnica
otrzyma 2,92 mln złotych dotacji i 1,94 mln złotych
niskooprocentowanej pożyczki.
Planowany przez MPK jest zakup dwóch dwunastometrowych autobusów elektrycznych, nowocześnie
i komfortowo wyposażonych podobnie do specyfikacji dziewięciu Solarisów, które w lipcu ubiegłego roku
rozpoczęły przewozy na terenie Świdnicy i gmin obsługiwanych. Przetarg dotyczy również zakupu dwustanowiskowej stacji ładowania typu plug-in, do długiego

ładowania podczas postoju nocnego w zajezdni oraz
jedną stację szybkiego ładowania typu pantograf, która
ma „doładowywać” elektryki w połowie dnia ich dziennej pracy, by w ten sposób wydłużyć ich dzienny zasięg.
Oba procesy ładowania odbywać się będą na terenie
zajezdni MPK przy ul. Inżynierskiej.
Termin składania ofert upływa 16 kwietnia i tego
dnia w samo południe powinniśmy poznać dostawcę
pierwszych autobusów elektrycznych w naszym mieście – będą obsługiwały 2 linie miejskie – jedynkę i
szóstkę.
Ak

foto: MPK Świdnica

Jak przelać pieniądze na numer telefonu?
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Mediacja – pomoc
w rozwiązywaniu sporów

foto: D. Gębala

Kiedy zawodzą wszelkie sposoby, a spór tylko się zaostrza, warto skorzystać z pomocy mediatora. Osoba neutralna pomaga spojrzeć na sytuację z innej strony, przede
wszystkim zaś – wyciszyć emocje. – Mediacja naprawdę
pomaga rozwiązywać konflikty – przekonuje Marzena Ponichtera, mediator.

Mediacja jest dobrowolną, poufną
metodą rozwiązywania sporu, w której
strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą
do porozumienia. Zastosowanie mediacji
jest możliwe we wszystkich sprawach, w
których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
Przedmiotem mediacji mogą być
na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie
współwłasności, sprawy pracownicze, podział majątku dorobkowego, dział spadku
oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i
sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich. –
Rzadko korzystamy z mediacji, a naprawdę
warto. Pozwala ona na zażegnanie konfliktów, na korzystne dla obu stron rozwiązanie
ich spraw – mówi mediator Marzena Ponichtera.
Wniosek o pomoc mediatora mogą
złożyć obie strony sporu lub jedna z nich.
Wszyscy zainteresowani muszą wyrazić
zgodę na negocjacje i zaakceptować osobę rozjemcy. O mediację można wystąpić
przed wniesieniem sprawy do sądu, jak też
już w trakcie toczącego się postępowania.
Także sąd może zaproponować stronom
konfliktu próbę polubownego załatwienia
sprawy. Jest to jednak możliwe tylko do
czasu zamknięcia pierwszej rozprawy. W
każdej chwili jedna ze stron ma prawo wycofać się z mediacji.

Jak to działa?

Po zgłoszeniu sprawy, mediator
uzgadnia ze stronami termin spotkania.
Najpierw informuje szczegółowo, na czym

polega proces mediacji, jakimi kieruje się
zasadami, jakie ma cele i jakie korzyści
strony mogą osiągnąć z takiego rozwiązania konfliktu. Następnie każdy z uczestników sporu przedstawia swoje odczucia
związane z konfliktem i jakie widzi jego
rozwiązanie. – To umożliwia nam poznanie
i zrozumienie racji oraz potrzeb drugiej strony, zmniejszając obciążenia psychofizyczne
związane z konfliktem. Mamy możliwość
opowiedzenia o przeżyciach związanych
z sytuacją oraz wyrażenia swoich uczuć i
emocji. To naprawdę pomaga rozwiązać
spór, ale przede wszystkim utrzymać dobre
relacje między sobą – wyjaśnia Marzena
Ponichtera. Gdy jedna ze stron jest przeciwna spotkaniom „twarzą w twarz”, ale
dąży do porozumienia, istnieje możliwość
tzw. mediacji pośredniej. Polega ona na
tym, że rozjemca spotyka się z osobno
z każdą ze stron i negocjuje warunki zakończenia konfliktu. Sesje trwają zwykle
1-2 godziny. Ich liczba jest uzależniona od
rodzaju mediacji – np. w sprawach rodzinnych jest od 1 do 8 sesji. Jeśli uda się wyjaśnić przyczyny sporu i uzgodnić, jak w
przyszłości będą się układały wzajemne
relacje, strony podpisują ugodę. Same
też decydują, czy ta im wystarczy, czy też
skierują ją do sądu, który nada jej klauzulę
natychmiastowej wykonalności.
W Świdnicy bezpłatnych konsultacji
udzielają mediatorzy w Sądzie Okręgowym przy pl. Grunwaldzkim 14 w Sali nr
A20. Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godz. Od 10.00 do 13.00. – Warto zastanowić się nad wyżej wymienioną formą
rozwiązania trudnych sytuacji życiowych,
bo czasami małe powody powstawania
konfliktów urastają do olbrzymich wymiarów, a samo złożenie sprawy do sądu może
zniweczyć dobre, wartościowe stosunki
międzyludzkie. Po opadnięciu emocji i po
krótkim lub dłuższym czasie trudno jest
naprawić to, co się wydarzyło w trakcie i po
powstaniu konfliktu – przekonuje Marzena
Ponichtera.
Ak

Kobiety w biznesie
mawiały o własnych oraz powszechnie
panujących przekonaniach na temat
pieniędzy. Pojawiło się wiele dyskusji i anegdot dotyczących sposobów
utrzymywania płynności finansowej
w firmie, zarządzania pieniędzmi w
związku i strategicznego prowadzeniu
budżetu domowego. W kolejnej części spotkania ekspert kuchni roślinnej
i redaktor naczelna magazynu „Slowly
Veggie” oraz „Wege przewodniczka” –
Katarzyna Gubała odkrywała przed
paniami tajniki kuchni wegetariańskiej,
zdradzając liczne triki na przygotowanie zdrowych potraw, jak na przykład
bezy z wody po cieciorce, czy tofucznica. Panie odkrywały zamienniki dla
cukru i miały okazję spróbować wielu
ciekawych produktów, takich jak mleko z kaszy jęczmiennej, cukier z cykorii,
albo czarną sól. Wydarzeniu towarzyszyła również degustacja wegańskich
przekąsek.
Oprac. Ak

reklama

foto: UM Świdnica

6 marca świdnicki świat biznesu
pokazał swoją kobiecą stronę. W ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica Razem dla Biznesu” zorganizowano spotkanie „Kobiety w Biznesie”,
którego celem była integracja kobiet,
edukacja finansowa oraz zwiększenie
ich świadomości w dziedzinie zdrowej
żywności.
Symbolicznie, bo w okolicy Dnia
Kobiet zorganizowane zostało spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorczyń, które świadomie budują swoją
karierę i z powodzeniem funkcjonują
na mapie świdnickiego świata biznesu.
Wydarzenie to było połączeniem dawki eksperckiej wiedzy z możliwością
nawiązania współpracy. Nie zabrakło
również gości z miasta partnerskiego Trutnov. Podczas prelekcji prowadzonej przez propagatorkę edukacji
finansowej i założycielkę organizacji
„Kobieta i Pieniądze” – Dominikę Nawrocką, uczestniczki spotkania roz-
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wii, płaczę. W wielu krajach prawo mocno broni kobiet, a nam chce się zabrać
prawa, które daje konstytucja. Będąc
kilka dni temu w Saksonii, minister ds.
równouprawnienia i integracji Petra
Kopping specjalnie dla mnie zorganizowała spotkanie z kobietami ze środowisk
wiejskich, abyśmy mogły porozmawiać
o wyrównywaniu szans pań mieszkających na terenach poza miastami. Rozmawiając z nią rok wcześniej, zainteresowałam ją tym tematem, pokazując,
jakie są dysproporcje w Polsce. W tym
czasie pomiędzy wizytami w dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim po wyborach samorządowych zlikwidowano
funkcję odpowiadającą saksońskiej pani
minister. Cudowna Kasia Lubiniecka-Różyło, wielki sojusznik kobiet i środowisk LGBT, straciła pracę ze względów i
została przesunięta do innego działu. Za
to powołany został nowy urząd – pełnomocnika ds. współpracy z kościołem.
Likwidacja takiego ważnego w dzisiejszych czasach stanowiska jest niemożliwa w Niemczech – u nas okazuje się,
nie sprawiło to żadnego problemu. Ale
wracając do moich obserwacji z podróży, szczególnie tych dalekich, jestem
przekonana, że świat przepełniony jest
niesprawiedliwością, a pozycja kobiet w
niektórych krajach sprowadza się do roli
prokreacyjnej i taniej, nisko opłacanej siły
roboczej. Taka sytuacja dotyczy ogromnej większości kobiet w Afryce i Azji. Czy
będąc tam, czuję się dumna, że jestem
Polką? Z jednej strony tak, bo zawsze z
tego jestem dumna. Ale widząc tamtejsze kobiety, często płaczę nad ich losem
i czuję się kompletnie bezsilna, że po
pierwsze nie mogę im pomóc, a po drugie, że wielcy i możni ludzie tego świata, mimo że wiedzą o tym, nie robią nic,
żeby to zmienić, bo to im się po prostu
opłaca. To jest straszne. Kiedy moje córki
były młodsze, zawsze im opowiadałam,
że tak się dzieje i że muszą być wdzięczne losowi, że miały w życiu szczęście,
że urodziły się w Europie. A teraz kiedy
są dorosłe, mają już tę świadomość, ale
wiedzą też, że w swojej ojczyźnie tak
samo muszą walczyć o prawa kobiet.

Musimy grać
w jednej drużynie
Świat może należeć do nas, kobiet, jeśli nie będziemy niezdrowo ze sobą rywalizować.
Musimy stymulować się do rozwoju i bycia lepszą – mówi Violetta Mazurek.
Za nami akcja „Nazywam się
Miliard”. W jej trakcie mówiłaś
o statystykach w kwestii przemocy wobec kobiet. Przypomnisz nam je?

- W ciągu tygodnia w Polsce zostają
zamordowane 3 kobiety. Rocznie w naszym kraju 30 tys. kobiet zostaje zgwałconych, a 700 tys. do miliona pada ofiarami przemocy domowej. I mówimy tu o
przypadkach udokumentowanych, takich, o których zostały zawiadomione organy ścigania. Według tych statystyk 95
proc. sprawców przemocy domowej to
mężczyźni. Statystyki te są przerażające.

Z czego wynika skala zjawiska?
Dlaczego to właśnie kobiety,
które z założenia powinny być
silne psychicznie, a na pewno
silniejsze od mężczyzn, które
łączą na co dzień tak wiele ról,
padają ofiarami przemocy i,
powiedzmy to otwarcie, latami
nic z tym nie robią?

- Podstawowym problemem jest przyzwolenie społeczne. Kiedy słyszymy o
przemocy, która dzieje się obok nas, milczymy, boimy się. Nie reagujemy, bo to
przecież sąsiad bije żonę i dzieci. Oni się
pogodzą, a ja będę wrogiem. Dalej, jakim prawem to kobieta z dziećmi ucieka
przed oprawcą, a nie on ląduje na ulicy?
Często słyszę, że nawet matki mówią do
córek, usprawiedliwiając oprawców, że
one też były bite przez mężczyzn i tak
musi być. Dzieciom potrzebny jest ojciec, nawet taki, który bije. To jest straszna rzeczywistość.

Każda z nas choć raz w życiu
odczuła trudności np. w znalezieniu pracy, w sposobie wynagradzania, w podejściu społeczeństwa, tylko dlatego, że jest
kobietą. Dlaczego w naszym
społeczeństwie wciąż mężczyźni są lepiej traktowani?

- Wstyd. Zwykły wstyd. Niedawno do takiej sytuacji przyznała się Weronika Rosati, która była nie tylko bita, ale ulegała
przemocy psychicznej i ekonomicznej. A
co dopiero tzw. zwykła kobieta, która nie
jest w stanie utrzymać się z jednej pensji lub też nie pracując, nie widzi szansy
na odizolowanie się od oprawcy? Bez
wsparcia rodziny, sąsiadów, instytucji nie
ma motywacji do podjęcia walki. To jest
straszne. Nie czuje solidarności innych
kobiet, które staną po jej stronie. To jest
nasz problem – problem kobiet. Nie jesteśmy solidarne, nie wspieramy się i nie
stoimy za sobą murem. Dlaczego? Tu
mogłabym mówić godzinami…

Uważasz, że takie akcje jak ta
wspomniana wcześniej, wpłyną na poprawę tych statystyk?
Czy nie zostanie to odebrane
tak, że parę osób się spotkało,
zatańczyło i co dalej? W jaki
sposób wywoła to zmiany?

- Jeśli my, kobiety, zaczniemy razem solidarnie domagać się naszych praw, będziemy bronić słabszych kobiet, to pokażemy naszą moc. Kobiety mają tyle zalet,
że nie starczyłoby czasu, aby wszystkie
wymienić. Nasza mądrość, wielozada-
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Dlaczego wciąż tak mało ofiar
przemocy domowej decyduje
się mówić o tym, co ich spotkało?

niowość, elastyczność, urok osobisty,
pracowitość sprawiają, że… no właśnie
ustawiamy się w drugim szeregu. Czy
wiesz, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej w staraniach o pracę mężczyzna,
który spełnia połowę wymogów, uważa,
że świetnie nadaje się na to stanowisko?
Kobieta musi spełniać 90 proc. stawianych warunków. O czym to świadczy?
Jesteśmy zbyt niepewne swej wartości.
Takie akcje, które zostały zapoczątkowane w październiku 2016 roku, zaczynają wzmacniać naszą pozycję. Polskie
kobiety zaczynają wspólnie walczyć o
nasze prawa. Każda z tych akcji uświadamia nam, ile problemów zostało zaniedbanych. Te protesty wzmacniają nie
tylko kobiety wychodzące na ulice, tańczące, ale też te które jeszcze ciągle nie
zdobyły się na taką odwagę, może jeszcze siedzą w domu i płaczą nad swym
losem, ale mają nadzieję, że jest szansa,
że ktoś się ujmie za nimi. Ja wychodząc
na ulicę, mam nadzieję, że dodaję otuchy innym kobietom. Przecież, kiedy
mówimy o tym, że nie ma przyzwolenia
na to, aby politycy decydowali, czy kobiety polskie mają rodzić dzieci poczęte

podczas gwałtu czy nie mogą robić badań prenatalnych, aby znać stan zdrowia dziecka, które noszą, to nie walczę
dla siebie osobiście, bo mnie te tematy
nie dotyczą. Kiedy wychodzę na ulicę i
mówimy, że nie wolno rezygnować z cudownych zdobyczy medycyny, jakim jest
in vitro, to nie walczę o siebie, bo mam
dwie cudowne córki. Widząc nasz gniew,
władza wycofała się z szalonych pomysłów ograniczania naszych praw. A co by
było, gdybyśmy tego nie zrobiły?

Jesteś zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Kobiet
w Świdnicy. Bywasz zapraszana, jak np. ostatnio do Saksonii, na spotkania dedykowane
kobietom. Dużo też podróżujesz. Jak my Polki wypadamy
na tle naszych koleżanek z innych krajów? Na ile potrafimy
o siebie walczyć i nie poddawać się złym rzeczom czy zjawiskom, które nas spotykają?

- Jest bardzo różnie. Kiedy porównuję
naszą sytuację do kobiet w Skandyna-

- Odpowiedź jest prosta. Pozwoliłyśmy na
to. A kto wychowuje tych facetów? My? A
kto im wpaja, że są lepsi? My! Przecież
ciągle widzę dookoła przypadki, kiedy w
wielu domach istnieją podziały na role
męskie i damskie. Chłopcy bałaganią, a
dziewczynki sprzątają. Wszystko jedno,
czy to są siostry czy matki, wyręczamy
mężczyzn i wyraźnie dajemy im do zrozumienia, że są lepsi. Ale ja pytam – w
czym? Jak często spotykasz się z wypowiedziami, że w rodzinie mąż jest głową, a kobieta szyją? Masakra. A dlaczego żadna kobieta nie powie – mój mąż
chodzi tylko do pracy i tylko zarabia, a ja
chodzę do pracy, wychowuję dzieci, zajmuję się domem i jestem głową i szyją i
do cholery to ja jestem lepsza i to mnie
należy się więcej? Słyszałaś to od kobiet
naszego pokolenia? Ale wiem i znam to
z autopsji, że nowe pokolenie, pokolenie moich córek, żyje w związkach partnerskich, które dzieli się obowiązkami, i
mocniej dba o swoją niezależność, swoje przyjemności, swoje płace czy przywileje. Ja nigdy nie powiedziałabym mojej
córce, że jest tylko kobietą i należy się jej
mniej niż mężczyźnie.

A Ty pamiętasz takie sytuacje,
kiedy potraktowano Cię gorzej, ponieważ jesteś kobietą?

- Chyba nie, ale na to składa się wiele
czynników. Moją niezależność wyssałam
ciąg dalszy na s. 7
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z mlekiem matki i zawsze bardzo dbałam o nią. Nigdy nie pracowałam na tzw.
etacie, co pozwoliło mi zawsze być sobie
samej sterem, żeglarzem i okrętem. Zawsze o sobie mówię, że żadnej pracy się
nie boję, jestem twórcą a nie odtwórcą,
potrafię się dostosować do przeróżnych
okoliczności i uczynić się w tych okolicznościach szczęśliwą i samowystarczalną.
Właściwie nic mnie nie przeraża. Ale to
nie są jakieś przechwałki, bo to też ma
ciemne strony. Nawet nie wiesz, jak wiele było sytuacji, kiedy potrzebowałam
pomocnej dłoni, bałam się, czułam się
przerażona, ale też potrafiłam poprosić
o pomoc. Istnieją też w moim życiu tzw.
tematy nie przerobione i nie wiem czy
mimo tej mojej odwagi kiedyś to zmienię. Boli mnie to, ale idę dalej. Mogę
jednak powiedzieć, że przez większość
mojego życia obroniłam się od traktowania gorzej. Wręcz przeciwnie, udało
mi się wielokrotnie przekonać innych, że
jestem lepsza i w pewnych sferach nikt
nie poradzi sobie tak jak ja. I o tym, że w
czymś jesteśmy lepsze, trzeba mówić z
dumą.

Dużo się ostatnio mówi o braku solidarności kobiet wobec
kobiet? Z czego to wynika i co
z tym zrobić?

- Wynika to z niskich, obrzydliwych pobudek, strachu przed konkurencją, a
przede wszystkim niską samooceną i
brakiem wiary we własne możliwości.
Tak, jak uważam, że kobiety są wspaniałe, mądre, i mają tysiące zalet, to wiem,
że nie potrafimy ciągle pozbyć się tych
wstrętnych, wręcz prymitywnych, wad.
Świat może należeć do nas, kobiet, jeśli
nie będziemy niezdrowo ze sobą rywalizować, zamiast stymulować się do rozwoju czy bycia lepszą. Nawet nie próbuje opowiadać, ile razy to mnie osobiście

dotknęło, ile takich przykładów widzę
wokół mnie. Nie raz było mi przykro, a
nawet może popłakałam się, bo czułam
się tak bezradna wobec tak wielkiej głupoty „moich koleżanek”. Myślałam, ile by
zyskały, o ile byłoby przyjemniej, gdyby
potrafiły grać w jednej drużynie. Nauczyłam się nie tracić energii na toksyczne
osoby. Kosztowało mnie to sporo energii,
ale opłaciło się. Ja się czuję szczęśliwa
– one zawsze będą żyły z bagażem kompleksów. Nie jest łatwo tego się nauczyć,
ale życie jest krótkie i tylko jedno. Polecam innym.

Czego chciałabyś życzyć świdniczankom?

- Kochane Panie, dziewczyny. Może się
powtarzam po innych, ale żyjcie tak, jakby był to wasz ostatni dzień życia i chciałybyście pokazać się w nim z jak najlepszej strony w stosunku do siebie i innych.
Jeśli to wymaga czasami większego skupienia na własnej osobie – róbcie to, bo
nikt dla Was nie będzie tak dobry jak Wy
same. Pokochajcie siebie, swoją wartość,
mówcie innym komplementy, cieszcie
się każdym drobiazgiem, małymi przyjemnościami, ale i dążcie do szczytów.
Pamiętajcie, że wszystko to, co najlepsze, należy się właśnie Wam i waszym
najbliższym. Kochając siebie, będziecie
widziały świat w różowych okularach
nawet, jeśli taki nie jest. Jeśli czujecie się
krzywdzone, mówicie o tym i nie bójcie
się szukać pomocy u innych. Dzwońcie,
mówcie o tym innym. Dzwońcie, piszcie
do mnie – ja nie boje się szukać pomocy
dla innych i mam w tym doświadczenie.
I paradoksalnie wychodzi mi to dużo lepiej, jeśli walczę o kogoś tzw. obcego niż
o siebie. I słuchajcie innych, nie bądźcie
obojętne na los innych. Pomoc bardzo
nas ubogaca. Poprzez nawet małe dobre
uczynki piękniejemy – może brzmi to jak
patos, ale ja to tak czuję.
Agnieszka Komaniecka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Wiesława Kiliana
Senatora RP VIII i IX kadencji, wcześniej posła na Sejm V i VI kadencji.
Będziemy Go pamiętać jako serdecznego i skromnego człowieka,
oddanego pracy na rzecz swojego regionu.
Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dzięcielski
wraz z Radnymi

Prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska

"Pamięć o dobrym człowieku nie umiera nigdy,
nawet gdy próchnieją krzyże,
gdyż tli się ona w sercach nas żywych"

Rodzinie i najbliższym

śp. WIESŁAWA KILIANA
składam wyrazy szczerego współczucia
Radny Rady Miasta
WIESŁAW ŻUREK
Spoczywaj w pokoju Przyjacielu...

PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
I PREZENCIARNIA

▪ BUKIETY I KOMPOZYCJE KWIATOWE NA KAŻDĄ
OKAZJĘ
▪ RĘCZNE ROBÓTKI, HANDMADE
▪ DEKORACJE SAL WESELNYCH, BANKIETOWYCH
I EVENTOWYCH
▪ ZAPROSZENIA NA ŚLUB, CHRZEST, KOMUNIE
I INNE
▪ PLANOWANIE WESEL, PROJEKT_WESELE
▪ WIEŃCE I WIĄZANKI ŚWIĄTECZNE
I OKOLICZNOŚCIOWE
ul. Szymanowskiego 13 (CHATA POLSKA)
Świdnica
decorisatelier@gmail.com
tel. 662 373 887, 667 101 159
reklama

PROJEKT_WESELE
ATELIER DECORIS
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Świdnica nagrodzona tytułem
„Zdrowy Samorząd”

Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 7 marca w trakcie Gali IV Kongresu
Wyzwań Zdrowotnych w Sali Balowej
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Statuetkę „Zdrowego Samorządu” przyznaną Świdnicy
odebrał zastępca prezydenta, Szymon
Chojnowski.
Do konkursu wpłynęło aż 179 programów z 82 samorządów. Do drugiego
etapu zostało zakwalifikowanych najlepszych 30, które oceniła Rada Konsultacyjna konkursu.
Przypomnijmy, że pierwsze efekty
prowadzonego od września ubiegłego
roku programu „W Świdnicy bez próchnicy”, to już ponad 150 wykonanych badań
oraz ponad 1000 rozdanych szczoteczek
i kubeczków. Wszystko zaczęło się od
akcji informacyjno – edukacyjnych, związanych z przeciwdziałaniem chorobie
próchnicy u najmłodszych świdniczan.
Uczestniczą w nich nie tylko dzieci, ale
także rodzice i nauczyciele. Na ten cel
miasto przeznaczy ponad 253 tys. zł, w
ubiegłym roku wydatkowano już około 41 tys. zł. Świdnicki program obejmie
od tego roku szkolnego dzieci z grup
„zerówkowych” wszystkich przedszkoli,

punktów przedszkolnych i klas 0 oraz 1
szkół podstawowych. Łącznie w dwuletnim okresie realizacji będzie to około
1000 dzieci. Odbyło się już 8 spotkań
edukacyjnych, przeprowadzono także
50 zajęć dla dzieci grup „0” oraz klas I,
podczas których najmłodsi uczyli się
m.in.: jak prawidłowo szczotkować zęby
i jak ważna dla zębów jest zdrowa dieta.
Wśród uczniów klas I przeprowadzono
159 badań diagnostycznych. Sprawdzono stan uzębienia dzieci i przekazano te
informacje rodzicom, którzy otrzymali
tzw. „Certyfikaty uśmiechu”. W styczniu
br. odbyły się już pierwsze lakowania
zębów i w dalszym ciągu trwają badania
diagnostyczne dzieci.
Na realizację „Programu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2016-2018” miasto przeznaczyło już ponad 150 tysięcy
złotych. Od 2016 roku zaszczepionych
zostało 215 dziewczynek, a akcją promocyjną objęto około 1200 osób. W
zajęciach edukacyjnych uczestniczyli
uczniowie i uczennice z roczników 2003,
2004 i 2005, rodzice dzieci oraz wychowawcy. Program ten realizowany będzie
również w najbliższych 2 latach. W tym

foto: UM Świdnica

Urząd Miasta w Świdnicy został laureatem II Konkursu
„Zdrowy Samorząd”, w kategorii Zdrowa Gmina, za realizację programu profilaktyki próchnicy zębów na lata 20182020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy” oraz programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na
lata 2016-2018.

roku ze szczepień będą mogły skorzystać dziewczynki urodzone w 2006 roku,
zakłada się, że będzie ich ponad 240.
Środki na ten cel w wysokości blisko 185
tysięcy złotych zaplanowane zostały w
tegorocznym budżecie miasta. W styczniu br. rozpoczęto już działania edukacyjne, czyli prelekcje i wykłady, które w
szkołach prowadzi wykwalifikowany personel medyczny.
Konkurs „Zdrowy Samorząd” zorganizowany został po raz drugi przez Por-

talSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn
Rynek Zdrowia. Jego celem jest wybór i
nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów, które
w sposób najbardziej skuteczny realizują między innymi w ramach programów
polityki zdrowotnej – zadania związane
z promocją zachowań prozdrowotnych,
edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń.
Oprac. UM Świdnica

Sukces świdnickich modelarzy
jego ugruntowaną pozycję w kalendarzu
modelarza redukcyjnego. Jak zawsze było
świetnie, 1085 modeli zgłoszonych do konkursu o najważniejsze laury, świetna giełda
modelarska oraz mnóstwo innych atrakcji.
W tak ważnym dla modelarzy festiwalu nie
mogło zabraknąć reprezentacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Łącznie 14
świdnickich modelarzy zaprezentowało 27
modeli oraz jubileuszową kolekcję, wykonaną z okazji 100-lecia Niepodległości „Polskie lotnictwo wojskowe
1918-1920”. Zdobyli 10 wyróżnień medalowych i jedną nagrodę specjalną.

foto: MDK

14 modelarzy z Młodzieżowego
Domu Kultury zaprezentowało 27 modeli podczas XV Międzynarodowego
Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu. Z
sukcesami.
XV Międzynarodowy Festiwal Modelarski–Bytom 2019 to niewątpliwie
przedsięwzięcie w kategorii mistrzostw
Polski, bo jest największą tego typu imprezą w Polsce i skupia największą ilość
modeli i modelarzy z Polski i zagranicy.
Festiwal od lat cieszy się dużą popularnością ze względu na profesjonalizm
organizacyjny i przyciąganie wirtuozerii modelarstwa, co dodatkowo buduje

Nagrodzeni:

▪ młodzicy - Bartek Kopaczewski

foto: MDK

- wyróżnienie+medal, Kacper Grzegorzewski- wyróżnienie+medal, Natalka
Matejko - wyróżnienie+medal, Szymon
Świder - wyróżnienie+medal i Konrad
Świder - wyróżnienie+medal+nagroda
specjalna,
▪ juniorzy: Adam Grech- 4 wyróżnienie+medal, Michał Zawalich- wyróżnienie+medal, Piotr Kowalski- 3 wyróżnienie+medal, Tomasz Sołtys,
▪ seniorzy: Mateusz Zapotoczny, Maciej
Dyrda, Szymon Mazur, Łukasz Zamorski.
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W roli zawodnika wystąpił Marcin Matejko, prowadzący zajęcia w
pracowni modelarstwa redukcyjnego.
Jego model samolotu PZL 11 III „Cleveland”, otrzymał następujące wyróżnienia:
- „Czarny diament” za najlepszy model
samolotu w skali 1/32.
- „Puchar IPMS Polska” za najlepszy
model samolotu festiwalu.
- „Puchar Lukgraph” za najlepszy model wykonany od podstaw.
- „Memoriał Edwarda Boni” czyli „Best
of show” lub „Grand prix”

aktualności

ak

foto: D. Gębala

każdym momencie spełniały się i by nigdy
nie brakło wam sił, aby powiedzieć, że jesteście - mówiła posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

W jaki sposób wychowywać dziecko, by było szczęśliwe? Jak mówić i
postępować, aby słuchało i chciało z
nami rozmawiać? Świdnicka Szkoła dla
rodziców i wychowawców to propozycja dla tych, którzy szukają wsparcia w
procesie wychowania najmłodszych.
Media informują, że w Polsce brakuje
miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla
dzieci i młodzieży, a specjalistów pracujących w nich jest tylko 416. Postuluje się
w związku z tym o tworzenie poradni psychologicznych dla młodych ludzi. Niestety, na rozwiązania systemowe trzeba będzie poczekać jeszcze parę lat. I tu nasuwa się refleksja. Czy naprawdę tego potrzebują nasze dzieci, aby zachować albo
odzyskać zdrowie psychiczne? Czy może
potrzebują dorastać wśród dorosłych,
którzy są świadomi ich potrzeb rozwojowych, posiadających wiedzę na temat
funkcjonowania i rozwoju mózgu dziecka
i potrafiących tę wiedzę wykorzystać w
praktyce. Niestety, większość z nas, dorosłych, nie potrafi stworzyć warunków
wspierających optymalnie rozwój dzieci
i młodzieży. My, dorośli, potrzebujemy
przyjrzeć się dokładniej swoim przekonaniom związanym z wychowywaniem
dzieci, zrewidować pojęcie granic w wychowaniu, zastanowić się, jak faktycznie
wpływa na rozwój młodych ludzi wciąż
powszechnie praktykowany w rodzinach,
przedszkolach i szkołach system kar i
nagród, poszerzyć swoją świadomość i
nauczyć się postępować wobec dzieci
bardziej konstruktywnie.
Typowe postawy dorosłych wobec
dzieci i ich rzeczywisty wpływ na codzienne funkcjonowanie młodych ludzi,
mieszkańcy Świdnicy mają możliwość
poddać refleksji i przedyskutować na
zajęciach Szkoły dla rodziców i wychowawców.
Dzięki wsparciu i żywemu zainteresowaniu tą problematyką samorządu świdnickiego, mieszkańcy mogą
bezpłatnie korzystać z uczestnictwa w
warsztatach.
Więcej informacji dotyczących
warsztatów znaleźć można na stronie: www.warsztaty-rodzice.pl oraz
pod numerami telefonów: 721 132 292,
785 412 999.

reklama

Ok. 90 tys. kobiet w Polsce doświadcza corocznie przemocy domowej. Tak
wynika z oficjalnych policyjnych statystyk, uwzględniających niestety tylko
osoby, które zgłosiły zdarzenie. Szacuje się, że tak naprawdę liczba Polek
dotkniętych przemocą domową może
sięgać nawet 800 tys. W ramach sprzeciwu dla przemocy wobec kobiet, 8
marca w samo południe na świdnickim
rynku odbyła się akcja „Nazywam się
Miliard”. Kobiety tańczyły, solidaryzując się ze sobą.
- Kobiety potrzebują wsparcia. Państwa, instytucji powołanych ku temu, ale
też wsparcia ludzkiego, szczególnie kobiet dla kobiet. Dlatego chcemy być solidarne, dodać sobie energii i rozpocząć
kolejny raz dialog – mówiła Violetta Mazurek, koordynatorka akcji „Nazywam
się Miliard”.
„Nazywam się Miliard” to taniec
przeciw przemocy wobec kobiet i nieprzypadkowo odbył się on właśnie 8
marca. - Dziś jest taki wyjątkowy dzień,
a każdy dzień, kiedy możemy odetchnąć,
spędzić go inaczej, jest cenny. Życzę wam,
byście, niezależnie od tego, co robicie, w

Kobiety protestowały przeciwko
przemocy, ale jednocześnie manifestowały o wzajemne wsparcie i pomoc.
- Bądźcie wobec siebie solidarne, wspierajcie się nawzajem, pomagajcie, dodajcie odwagi, gdy któraś z koleżanek żyje
w przemocowej rodzinie, przeprowadźcie
ją przez te drogę. My, kobiety, mamy tendencję do tego, by krytycznie się oceniać,
a przecież wszystkie jesteście świetne.
Mówcie to sobie nawzajem - apelowała
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
Układu tanecznego świdniczanki
uczyły się pod fachowym okiem Luizy
Hoszowskiej, która ma doświadczenie
w tańcu. Wsparła je także Diana Szwed,
która z koleżankami przyjechała ze
Strzegomia. Dziewczyny również tańczyły w swoim mieście. Tak naprawdę
jednak w całej akcji nie liczą się równe
kroki, ale przesłanie. Dlatego uczestniczki postanowiłyubrać się na czarno i
użyć dodatków w postaci czapek, szalików czy rękawiczek w kolorze różowym,
jako symboli akcji.

reklama

foto: D. Gębala

Zatańczyły przeciwko przemocy

Szkoła dla rodziców
i wychowawców?
Tak!

Fundacja "Nadzieja Onkologiczna"

KRS 0000267297
cel szczegółowy: FON-SUB-SCZ-01

1%

lub bezpośrednio na konto:

03 1050 1025 1000 0090 7328 2841

reklama

Zwracam się z prośba do krewnych, przyjaciół i znajomych o wsparcie finansowe dla mojego syna
Krzysztofa lat 59. 8 lutego jadąc do pracy zemdlał i doznał uogólnionego napadu padaczkowego. W
szpitalu w Legnicy stwierdzono u niego guz mózgu, który okazał sie niezwykle agresywnym nowotworem - glejak IV. 11 lutego usunieto guz a dalsze leczenie wymaga radioterapii i chemioterapii. Niestety
konwencjonalne leczenie nie daje szans na wyleczenie. Nadzieją jest immunoterapia w Niemieckiej klinice. Koszt takiego leczenia to ponad 55 tys euro i nie jest refundowany. To ogromna suma, której sami
nie damy rady uzbierać. Prosimy o pomoc poprzez podarowanie swojego 1% podczas rozliczania PITu
na Fundację "Nadzieja onkologiczna, której syn jest podopiecznym "
Stanisław Szczepaniak - ojciec

reklama

tytuł przelewu: FON-SUB-SCZ-01, Krzysztof Szczepaniak
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Poznajcie przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świdnicy
„Pajacyki”

„Krasnale”
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„Biedronki”

„Kasztanki”

„Kotki”

foto: D. Gębala
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Z mową nienawiści

trzeba cały czas walczyć
kresie walki z mową nienawiści i cyberprzemocą.
- Podchodzimy do tego tematu kompleksowo, włączając uczniów, ich rodziców

foto: użyczone

Klub Seniora stawia na edukację
Klub Seniora Zawiszów, działający
od maja 2018 roku, stawia na edukację swoich podopiecznych. Seniorzy
nie tylko grają w gry, trenując pamięć,
ale też uczą się języków obcych.
Klubowicze podczas zajęć pogłębiają swoją wiedzę ogólną, trenują
pamięć i umiejętności manualne, grając w gry towarzyskie, a także stawiają
na naukę języków obcych. Do tej pory
już trzy grupy seniorów ukończyły

i nauczycieli. Dzięki współpracy wydziałów
polityki społecznej, edukacji oraz szkół udało się zrealizować wiele inicjatyw, w tym np.
konferencje, prelekcje, spotkania z młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
– informuje Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta. Większość była poświęcona zagadnieniom cyberprzemocy, hejtu w
internecie czy walce z mową nienawiści.
Ostatnie spotkanie odbyło się 22
stycznia 2019 r. Zorganizowała je Firma
Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
wspólnie z Tomaszem Bilickim, prezesem
Fundacji Innopolis, znanym i cenionym w
regionie świdnickim pedagogiem, interwentem kryzysowym. W spotkaniu wzięli
udział uczniowie klas VII ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy oraz nauczyciele
i pedagodzy z regionu dolnośląskiego. Po tragicznej śmierci 14 stycznia prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza, poczuliśmy
potrzebę rozmowy na temat szacunku i wolności słowa w przestrzeni publicznej: Czy istnieją/ powinny istnieć jej granice? Czym jest
hejt i mowa nienawiści? Gdzie kończy się
nasze fundamentalne prawo do wyrażania
własnej opinii a zaczyna mowa nienawiści?
Kochaj i pamiętaj o innych osobach. Szanuj
innych, bo wszyscy jesteśmy tacy sami, nieważne, jak chodzimy ubrani, ani jak wyglądamy – relacjonuje Anna Szywała.
Spotkanie podzielone zostało na dwie
części: rozpoczęło się otwartą lekcją wiedzy o społeczeństwie, w której aktywnie
uczestniczyli uczniowie, a nauczyciele byli
obserwatorami, natomiast druga część

Łączą siły w edukacji

kurs języka angielskiego zakończony
egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
Obecnie trwa nabór na kolejne kursy
językowe, a dodatkowo także na kurs
podstawowej obsługi komputerowa.
Wszyscy chętni powinni zgłaszać się
do klubu przy ulicy Łokietka 13. Można także kontaktować się telefonicznie pod nr. 784 044 156 lub 601 552
699.
Ak

Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy oraz dziesięć szkół średnich z powiatu świdnickiego podpisało porozumienie o współpracy. Wśród pierwszych wspólnie planowanych działań
są m.in. warsztaty i pomoc metodologiczna dla młodzieży.
Uroczyste podpisanie porozumienia
odbyło się 6 marca w auli Społecznej
Akademii Nauk. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Świdnicy, Dzierżoniowa i Mokrzeszowa. - Współpraca z wyższą
szkołą jest na pewno czymś nobilitującym
dla szkół średnich i dziękuje za tę inicjatywę. Mam nadzieję, że będzie ona dla
młodzieży przepustka do lepszej przyszłości – mówił Zygmunt Worsa, wicestarosta świdnicki. - To bardzo ważne, by
współpracować i tę współpracę otwierać.
To współpraca jest szalonym wyzwaniem
dzisiejszego czasu. Nam udało się otworzyć pewną przyszłość, rozpocząć historię,
przygodę i zaczynamy łączyć siły w procesie kształcenia – mówił dr Jarosław Szandurski, dziekan wydziału SAN w Świdnicy.
Porozumienie obejmuje, choć nie
ogranicza się do nich, następujące obszary: pomoc metodologiczną uczniom
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foto: A. Komaniecka

Szkolenia, warsztaty, prelekcje, konferencje, zarówno dla nauczycieli, uczniów
i rodziców. Świdnica od kilku lat prowadzi regularne działania w szkołach w za-

(już bez udziału uczniów) miała charakter
refleksyjno-pedagogicznej rozmowy o
poszukiwaniu skutecznych metod pracy
wychowawczej i stanowiła wymianę myśli,
refleksji na temat mechanizmu tworzenia
narracji nienawiści, eskalowania od nienawiści symbolicznej do eksterminacji, czy
też nienawiści jako motywu przestępstw,
m.in. politycznych.
-Cały zamysł spotkania miał główny cel: praktycy dla praktyków o tym, co
ważne. Bez teoretyzowania czy nadmiernego intelektualizowania osiągnięto coś
ważnego: autentyczność, która stanowiła
ważne podkreślenie porządkujące myśli
krążące w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach. Autentyczność ta płynęła z
faktu, że prowadzący spotkanie Tomasz
Bilicki jest przecież „panem od wosu” (a do
tego świetnym dydaktykiem!) i w identyczny sposób prowadzi swoje lekcje w jednej
z łódzkich szkół podstawowych. W duchu
partnerstwa z uczniami, prowadząc ich po
sznurku szacunku do wypowiedzi, od tego,
co może z początku wydawać się chaosem
pojęć, do systematyczności informacji. Z
ujmującą obietnicą „uklęknę przed Wami,
jeśli wskażecie mi różnicę pomiędzy hejtem
a mową nienawiści”. Czy można znaleźć lepszą metodę dydaktyczną, niż (dla
ucznia) doprowadzenie do samodzielnego
rozwiązania problemu oraz (dla nauczyciela) „wrzucenie” go w lekcję, a następnie
metodyczna rozmowa o tym, co stanowiło
sedno lekcyjnego doświadczenia? Czy ocenianie kształtujące musi być zdefiniowane
jako takie, aby zostało w pełni docenione i
wykorzystane? – opowiada Anna Szywała.
Uczniowie, mający okazję podzielić
się komentarzami odzwierciedlającymi ich
stosunek do trudnego tematu, wykazali
się niezwykłą dojrzałością. Grając w „Worek Przeznaczenia”, zastanawiali się nad
swoją postawą wobec innych. Pedagodzy
podkreślali, jak ważne było dostosowanie
tematu spotkania do aktualnych wydarzeń.

w zakresie m.in. zarządzania, marketingu, nauk ścisłych; organizację przez
uczelnię warsztatów tematycznych i wykładów gościnnych dla uczniów szkoły; wsparcie merytoryczne i materialne
przy organizacji wydarzeń szkolnych,
np. konkursów; objęcie patronatem wybranych przez szkołę klas; umieszczenie
materiałów reklamowych uczelni w budynku szkoły (np. roll-up, plakaty, stojak
z ulotkami); prowadzenie spotkań informacyjnych o kierunkach studiów wśród
uczniów szkoły, w szczególności klas
maturalnych; wszelkie inne działania
ustalone przez strony, służące realizacji
założeń współpracy. - W ramach porozumienia będziemy prowadzić zajęcia
na lekcjach wychowawczych lub przedsiębiorczości. Pierwsze odbędą się już w
tym miesiącu w jednym z liceum. Końcem
kwietnia, w dniach 29-30 kwietnia, odbędzie się kurs maturalny z matematyki
„Last minute przed maturą” w godz. 13:00
- 15:30 – wymienia Jarosław Szandurski.
Na spotkaniu został zainaugurowany
II Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej
”Młodzi z Pomysłem na Przemysł 4.0”.
Ak
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URODZINY

30-31.03/HALO MADAGASKAR
wystawa/zabawy edukacyjne/konkursy

28-31.03/BONY ZA PARAGONY
*szczegóły i regulamin: galeria-swidnicka.pl

/SwidnickaGaleria
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zrób zakupy i odbierz bon o wartości 30 zł*

13

kultura

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

Kto mówi w tekście?
W poniedziałek, 4 marca odbyły się
kolejne warsztaty pisarskie. Prowadząca, Barbara Elmanowska, omówiła problematykę narratora w prozie.
Kiedy narratora można utożsamić
z autorem tekstu, czy narrator jest wewnątrz, czy na zewnątrz świata przedstawionego, czy ocenia rzeczywistość
fabularną, czy też pozostaje wobec niej
neutralny? Kiedy warto zastosować
pierwszą osobę, kiedy trzecią?

Temat spotkał się z wieloma pytaniami i pomysłami. Pojawiła się również
wątpliwość, czy istnieje proza, która dotyczyłaby wyłącznie przedmiotów, nie
zaś bohaterów i wydarzeń. Być może jeden z uczestników warsztatów niedługo
przedstawi grupie wynik prowadzonego
przez siebie eksperymentu.
Kolejne spotkanie odbędzie się 1
kwietnia i będzie dotyczyło czasu i przestrzeni w prozie.

Michelle Obama opisuje doświadczenia, które ją ukształtowały – od
dzieciństwa w południowym Chicago,
przez lata godzenia macierzyństwa
z karierą, aż do czasu spędzonego w
najsłynniejszym domu świata.

POLSKIE NOWOŚCI
FILMOWE
Wypożyczalnia
Multimediów poleca
53 wojny w reż. Ewy Bukowskiej

Jak pies z kotem
w reż. Janusza Kondratiuka

Wypożyczalnia
multimediów poleca
nowe tytuły
książki mówionej:

Wszechstronny poradnik gospodarza
programu „Kot z piekła rodem“. Jackson Galaxy pokazuje, w jaki sposób
zrozumieć kocie zachowanie i uczynić
kota zdrowym i szczęśliwym. Pozycja
obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego opiekuna.

Wypożyczalnia
Multimediów
powiększyła ostatnio
kolekcję gier planszowych o 32 pozycje.
W nowościach znajdziemy m.in. gry:
▪ Detektyw. Kryminalna gra planszowa
▪ Wielka ucieczka
▪ Rummikub 3 w 1
▪K2
▪ Eko
▪ Pestka, drops, cukierek
▪ Fantazja
▪ Batyskaf
▪ Kotek Psotek

▪ Tatuażysta z Auschwitz Heather Moriss,
czyta: F. Kosior
▪ Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania Stephen Hawking, czyta: K. Plewako-Szczerbiński
▪ Chór zapomnianych głosów Remigiusz
Mróz, czyta: W. Masiak
▪ O psie,który wrócił do domu Cameron W.
Bruce, czyta: A. Dereszowska
▪ Tomasz Lis. Historia prywatna Tomasz
Lis, czyta: autor
▪ Piorun kulisty Cixin Liu, autor: W. Stagenalski
▪ Rzeczpospolita obojga narodów.Dzieje
agonii Paweł Jasienica, czyta: M. Popczyński
▪ Słowiańskie siedlisko Monika Rzepiela,
czyta: J. Domańska
▪ Zula w szkole czarownic Natasza Socha,
czyta: A. Spyra
▪ Broad Peak: niebo i piekło Bartek Dobroch, czyta: T. Sobczak

7 uczuć w reż. Marka Koterskiego

Wspólnie
wypromują artystów
20 tysięcy euro dofinansowania dostały wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz biblioteka w Policach nad Metuji na promocję polskich i
czeskich twórców pogranicza. Całkowita
wartość projektu to około 28 122,51 tys.
euro.
Projekt „Słowem i obrazem”, na realizację którego obie placówki uzyskały
dofinansowanie, zakłada szereg działań
z zakresu literatury, fotografii, grafiki,
mających na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez
artystów z pogranicza. Do końca października zaplanowano m.in. warsztaty
plenerowe w Policach nad Metuji oraz
konkurs, w którym wyłonieni zostaną
autorzy z dorobkiem literackim (jeden
z Polski, drugi z Czech), którym zostanie wydana książka w tłumaczeniu na
oba języki. Podczas finału, który zaplanowano na połowę czerwca w Świdni-

cy, odbędzie się wystawa poplenerowa
połączona z promocją książek. Podsumowanie odbędzie się także jesienią po
czeskiej stronie, a następnie wystawa
wróci do Polski.
To nie pierwszy projekt zrealizowany
wspólnie przez obie biblioteki. W 2012 r
koordynowały „Literackie Inspiracje”. - Biblioteki prowadzą współpracę od lat. Pomysł wspólnego projektu zrodził się podczas kolejnej wizyty partnerskiej. Na etapie
przygotowywania się do napisania wniosku odbywały się spotkania dyrektorów
placówek, pomysłodawcy projektu oraz
zespołów realizujących projekt po obu
stronach. Tym projektem chcemy przybliżyć świdniczanom i Czechom dorobek artystów i twórców pogranicza, którzy cieszą
się uznaniem w swoim kraju, ale zupełnie
nie są znani u sąsiadów – mówi Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Mikroprojekt „Słowem i obrazem” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice”
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Kalendarium
▪ 22 marca - Światowy Dzień Wody
▪ 23 marca 1534 roku konkwistadorzy pod
dowództwem Francisca Pizarra zdobyli
Cuzco w Peru.
▪ 24 marca - Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych
Naruszeń Praw Człowieka i Godności
Ofiar.
▪ 25 marca 1933 roku Sejm RP przyjął
ustawę o Orderze Virtuti Militari.
▪ 26 marca 1640 roku Królowa Szwecji
Krystyna Waza założyła uniwersytet w
fińskim Turku.
▪ 27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru
▪ 28 marca 1689 roku filozof Kazimierz
Łyszczyński został skazany na karę
śmierci za ateizm.
▪ 29 marca 1516 roku w Wenecji utworzono pierwsze na świecie getto żydowskie.
▪ 30 marca 2001 roku odbyło się 1000.
notowanie Listy Przebojów Programu
Trzeciego.
▪ 31 marca 1889 roku otwarto Wieżę Eiffla
w Paryżu.

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

„Chciwość Jak Nas Oszukują Wielkie Firmy”

Polecają

Ostatnio w moje ręce wpadła książka „Chciwość Jak Nas Oszukują Wielkie Firmy” Pawła Reszka. Są to
„rozmowy” z pracownikami banków, korporacji finansowych czy ubezpieczeniowych, opisujących mechanizm
oferowania swoich produktów. Wyłania się z nich dość
nieciekawy obraz polskiego kapitalizmu, gdzie nie ma
mowy o uczciwości, a jedynym kryterium jest więcej… W
sidła spirali „finansjery” wpadają zamożni, ale też ludzie
ubodzy i emeryci. Polecam przeczytać ku przestrodze.
Czy warto ufać bankierom? Czy działają altruistycznie?

KSIĄŻKA
autor: James Jones
tytuł: Cienka czerwona linia

Polecam Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy

Mikołaj Roznerski
oczarował świdniczan
O swojej pracy i
młodości opowiadał 15 marca Mikołaj Roznerski,
znany
polski
aktor filmowy
i teatralny. Aktor, który był
gościem
Alchemii Teatralnej, spotkał się z
fanami w Miejskiej
foto: D. Gębala
Bibliotece Publicznej i przyciągnął tłumy.
Spotkanie poprowadziła Mariola Mackiewicz.
Mikołaj Roznerski opowiadał o swojej młodości, o okresie buntu i ścieżce,
jaką pokonał, by znaleźć się w obecnym
miejscu. - Miałem 16 lat, gdy wyprowadziłem się z domu. Nie był to dobry pomysł,

AUDIOBOOK

foto: D. Gębala

czyta: Adrian Perdjon
długość: 21godz. 45 min.

foto: D. Gębala

na szczęście pomógł mi mój tata, każąc mi
się ogarnąć. To ważne, by na swojej drodze
spotykać się fajne osoby. Jeżeli spotyka się
niefajne, to można zawędrować w niefajne
miejsca - opowiadał.
Mimo wielokrotnie zmienianych szkół,
udało mu się zdać maturę, ukończyć studia i zaistnieć z sukcesem w teatrze i kinie.
Przygoda z teatrem rozpoczęła się jeszcze
w liceum społecznym, do którego trafił.
Zapisał się do kółka teatralnego i zaczął
spotykać z kulturą i ludźmi kultury. Mimo
tego, że dziś jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawanych polskich aktorów,
wciąż pozostał skromnym człowiekiem.
- Sława znika tak szybko jak opalenizna.
Gwiazdy są tylko na niebie, a ja jestem aktorem - mówił.

FILM
reżyseria: Terrence Malick
gatunek: wojenny

ak

Z książką kreatywnie
Królik KOCHA marchewki... Któż z Nas ich nie
lubi ;)
Właściwie to kocha je tak bardzo, że w jego
przytulnej norce zaczyna brakować dla niego miejsca. Kiedy przyjaciele proponują mu pomoc, Królik z
radością ją przyjmuje. Ale czy mnóstwo marchewek
nie oznacza przypadkiem mnóstwa kłopotów dla
Królika i jego przyjaciół?
Ta
urocza
książka pokazuje,
jak siła przyjaźni
pomaga przetrwać
trudne chwile w
życiu. Nawet gdy po drodze spotykają nas niekoniecznie miłe niespodzianki. I że przyjaźń i
dzielenie się z innymi są ważniejsze niż posiadanie.
Tak książka to wzruszająca i zabawna opowieść o przyjaźni i o tym, że drobne rzeczy przynoszą szczęście i radość.
Serdecznie polecamy!
Jak możemy się pobawić? Stwórz własną „roześmianą” marchewkę:)

Potrzebujemy:
▪ kartę papieru
▪ kredki / flamastry
▪ narysuj bądź wydrukuj marchewkę
(szablon do pobrania z kodu QR)
Do dzieła!

Chcesz zobaczyć, jak to
działa! Zeskanuj kod QR

„Cienka czerwona linia” to kultowa powieść
amerykańskiego pisarza Jamesa Jonesa,
jedna z najsłynniejszych książek wojennych
XX wieku.
Mimo, że opisane bitwy, postacie i nazwy
terenów są fikcyjne, książka oparta jest na
bazie rzeczywistych wydarzeń, których
uczestnikiem był sam Jones, służąc w armii
Stanów Zjednoczonych.
Na bazie powieści zrealizowano z wielkim
rozmachem, w gwiazdorskiej obsadzie, jeden z najlepszych filmów wojennych, jakie
kiedykolwiek powstały.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
22.03-4.04.2019 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
15 marca — 9 kwietnia
„Okna” — Wystawa
nie-do-końca fotograficzna
Damiana Grodowskiego

Do 9 kwietnia można w Galerii Fotografii oglądać wystawę prac Damiana
Grodowskiego, której tematem przewodnim jest okno. Sam artysta tak pisze o jej
koncepcji: „Wiemy – okno jest czymś namacalnym i bezpośrednim. Ale też okno
jest czymś granicznym. Możemy patrzeć
przez okno z dwóch stron – możemy być
przed ramą okna z zewnątrz i stać przed
oknem wewnątrz. Patrzymy, obserwujemy i podglądamy. Kiedy to co widzimy
zaczynamy komentować, interpretować
i wartościować stajemy się uczestnikami
pejzażu zaokiennego. Okno wyznacza,
dzieli, ogranicza, ale też kusi obietnicą
swobody i wolności, otwiera i zamyka
granice pojęć i granice postrzegania rzeczywistości”.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp
wolny

24 marca, godz. 17.00
Decapitated + Baest + Mentor
(death metal)

Decapitated to od lat jedna z największych instytucji w świecie technicznego death metalu i jedni z najznakomitszych ambasadorów polskiego
ciężkiego grania na świecie. W obecnym
składzie kapeli występują: Vogg (gitara),
Rafał „Rasta” Piotrowski (wokal), Michał
„Młody” Łysejko (perkusja) i Hubert Więcek (gitara basowa).
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 30 zł (do 31 stycznia) / 40 zł (od 1
lutego) / 50 zł (w dniu koncertu)

27 marca, godz. 18.00
Lekcje Sztuki: Natalia Jerzak —
„Pattern makerzy,
czyli o wzorach na tkaninach”

5 kwietnia, godz. 17.45 i 20.30
Kabaret Skeczów Męczących

Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że
jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM wprowadził na scenę, a potem w codzienne
anegdoty całą masę charakterystycznych
postaci, powiedzeń i żartów. I właśnie
niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów
będą motywem przewodnim spektaklu z
okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie nowe perypetie tych, dzięki którym pokochaliście
Kabaret Skeczów Męczących. Najbardziej
lubiane postaci w niespotykanych dotąd
odsłonach. Premierowy program, pełen
nowych skeczy, które już zaraz staną się
absolutnymi hitami.
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
75 zł (parter) / 60 zł (balkon)

29 marca, godz. 18.00
Damski biznes
(spektakl Wrocławskiego
Teatru Komedia)

Bohaterki spektaklu „Damski biznes” postanowiły spełnić największe
marzenie życia i z rozmachem próbują
znaleźć swoje miejsce w ekscytującym
i lukratywnym świecie mody. Jednak
świat pełen bielizny, apaszek, modnych
butów a przede wszystkim przystojnych
i seksownych modeli staje się zbyt podejrzany dla mężów naszych bohaterek,
statecznych zazdrosnych panów. Ci postanawiają więc działać. Nie zdają sobie
jednak sprawy, że w osobliwy sposób
sami staną się za chwilę częścią zwariowanej rewii strojów i kreacji, której zaczęli
się przyglądać w nieoczekiwany dla siebie sposób. Wpadają więc po szyję w zabawne kłopoty i jak to w dobrej farsie im
bardziej próbują się z nich wydobyć tym
bardziej w nie brną.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 75 zł

6 kwietnia, godz. 19.00
TRUSKAWKA #2:
Toxide (hard) + Iluminator (funk) +
Johnny Trzy Palce (alt country)

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10 zł

9 kwietnia, godz. 10.00
64. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski — eliminacje
miejskie/rejonowe

30 marca, godz. 19.00
TRUSKAWKA #1:
Disorder (death) + Plethora
(metal) + Dead Again (thrash)

Niewiele jest działań na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej z podobną tradycją. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski na przekór tej specyfice
trwa już grubo ponad pół wieku! Warto
dodać, że uczestnikami tego konkursu
byli wybitni dzisiaj aktorzy tacy jak m. innymi: Krzysztof Kolberger, Janusz Gajos,
Marek Opania, Olgierd Łukaszewicz czy
Marek Kondrat. Prezentacje konkursowe
odbywają się w formie czterech turniejów:
recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów
jednego aktora i „wywiedzione ze słowa”.

Świdnicki Przegląd Muzyczny „Truskawka” to impreza, która rozwija się
od 30 lat! Naszym głównym celem jest
wsparcie lokalnych zespołów. Dziewięć
z nich właśnie skończyło nagrywać „na
setkę” w teatrze swoje utwory i teledyski!
Zobaczycie i usłyszycie je wkrótce on-line a z zespołami spotkamy się na żywo
w Klubie Bolko podczas trzech wiosennych koncertów 30 marca oraz 6 kwietnia i 13 kwietnia!
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10 zł / karnet 3-dniowy (30 III + 6
IV + 13 IV): 20 zł

Konkurs rozwija przede wszystkim umiejętności interpretacyjne i kulturę słowa
oraz zachęca do poznawania dobrej literatury.
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp
wolny

13 kwietnia, godz. 16.00
„Królewna z drewna”
(spektakl familijny)

„Królewna z drewna” Waldemara
Wolańskiego to piękna baśń adresowana przede wszystkim do małych
dzieci, ale będąca również atrakcyjna
propozycja dla dzieci starszych i młodzieży. Opowieść w wykonaniu aktorów Zdrojowego Teatru Animacji ma to
wszystko, co powinna mieć baśń: magię, czary, walkę dobra ze złem. Ekscytujące przygody i nie nachalną naukę
o lesie, drzewach, ale także o przyjaźni
i poświęceniu. Mała, psotna sosenka,
córka królewskiej pary, wyrusza w głąb
ciemnego lasu. aby uratować swoich rodziców i wszystkie drzewa przed
straszliwym
niebezpieczeństwem.
Przeżywa wiele przygód, poznaje przyjaźń, miłość i ze zdumieniem odkrywa, czym jest prawdziwe szczęście.
Czy jej wyprawa zakończy się sukcesem? (Spektakl dla dzieci od lat 4).
reżyseria: Waldemar Wolański; obsada:
Zuzanna Łuczak, Diana Jonkisz, Lidia
Lisowicz, Jacek Maksimowicz, Sylwester Kuper, Sławomir Mozolewski
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety:
15 zł (parter) / 12 zł (balkon)

13 kwietnia, godz. 19.00
TRUSKAWKA #3:
Mindless (grunge)
+ Shapeless One (hard/heavy)
+ Collision (death)

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10 zł
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reklama

Natalia Jerzak, która poprowadzi
zajęcia to absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu na kierunku grafika. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę magi-

sterską „Współczesny druk na tkaninie
w Polsce”, jest też laureatką nagrody „30
Kreatywnych Wrocławia”.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp
wolny
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promocja

Terapia MBST®

JUŻ DZIŚ
zamów reklamę
w informatorze

R A J D OW Y M
zadzwoń

502-487-512

W tradycyjnych metodach
terapeutycznych leczy się przede
wszystkim objawy, a nie przyczynę choroby. Może to prowadzić
do krótkotrwałej redukcji bólu, ale
nie zatrzymuje niestety postępów
choroby zwyrodnieniowej. Terapia
MBST® natomiast jest zorientowana na podstawy medycyny regeneracyjnej i na przyczynę choroby. Celem, oprócz redukcji bólu,
jest aktywacja procesów metabolicznych w organizmie uruchamiających
procesy regeneracji chorej tkanki. Stymulacja rezonansem magnetycznym
pobudza własny potencjał organizmu do regeneracji.
Od prawie 20 lat w Niemczech i wielu innych krajach stosowana jest
terapia MBST®, wykorzystująca zmienne pole magnetyczne do leczenia
schorzeń układu ruchu. Innowacyjna terapia MBST® niemieckiej firmy
MedTec Medizintechnik GmbH to pierwsza na świecie terapia, w której
wykorzystano jądrowy rezonans magnetyczny do naturalnego, nieinwazyjnego łagodzenia bólu i regeneracji tkanki w bolesnych zmianach zwyrodnieniowych oraz pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego.
Wskazania do terapii MBST®:
◾ choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa oraz krążków międzykręgowych
◾ osteoporoza
◾ zaburzenia metabolizmu kości
◾ urazy sportowe i powypadkowe
◾ stabilizacja i regeneracja naciągniętych więzadeł i ścięgien
◾ przyspieszenie gojenia złamań każdego rodzaju
◾ regeneracja mikrozłamań
◾ regeneracja i rekonstrukcja chrząstki stawowej po urazach i operacjach
◾ rekonwalescencja po operacji endoprotezy
◾ ból ścięgna Achillesa (po urazie, naciągnięciu, zapaleniu)
◾ łokieć golfisty i łokieć tenisisty
◾ kolano skoczka
◾ zwapnienia okołobarkowe/zespół bolesnego barku
◾ zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
◾ zapalenie rozcięgna podeszwowego/ostroga piętowa
◾ halluksy
◾ zapalenie kaletki maziowej
i wiele innych

Terapia MBST® jest prowadzona wyłącznie na zlecenie i pod
nadzorem lekarza. Programy terapeutyczne dobierane są indywidualnie
dla konkretnego pacjenta w trakcie wizyty kwalifikacyjnej.
Jako ośrodek zajmujący się od 29 lat dermatochirurgią laserową,
estetyką medyczną, usuwaniem tatuaży i medycyną anty-aging Centrum Terapii Laserowej rozszerzyło ofertę o zabiegi medycyny regeneracyjnej, łagodzące dolegliwości bólowe i przywracające sprawność
ruchową. W styczniu 2017 roku jako pierwszy w Polsce został przez nas
uruchomiony ośrodek MBST®, od sierpnia tego roku mamy kolejne nowe, jedyne na Dolnym Śląsku urządzenie najnowszej generacji
MBST® ARTHRO-SPIN-FLEX umożliwiające stymulację regeneracji
również tkanek miękkich. Leczenie trudno gojących się odleżyn, oparzeń, owrzodzeń troficznych, polineuropatii cukrzycowych, ran pooperacyjnych, a także regeneracja organizmu po zabiegach operacyjnych
to kolejne zastosowania terapii leczniczego rezonansu magnetycznego MBST®.

artykuł informacyjny

reklama

Bóle stawów i kręgosłupa spowodowane postępującą chorobą zwyrodnieniową lub problemy z postępującą osteoporozą
bardzo często ograniczają naszą aktywność, uniemożliwiają
realizację planów i pasji, a w konsekwencji podstępnie odbierają nam radość życia.

Centrum Terapii Laserowej
Wrocław ul. Jaracza 75
(obok Mostu Warszawskiego)
rejestracja tel. 71 330 31 13, 71 330 31 11, kom. 502 475 502

www.centrumterapiilaserowej.pl
22.03-4.04.2019 r. |
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Zagrali dla Kuby
po raz czwarty!

Gryf ma moc!
W niedzielę 10 marca w Zawierciu odbyły się drużynowe Mistrzostwa Polski w Taekwon-do Związku
Sportowego Polska Unia Taekwon-do. Świdnicki UKS Taekwon-do
Gryf w zawodach reprezentowały
dwuosobowe drużyny młodzików
oraz kadetów. Podopieczni Waldemara Zdebskiego stanęli na wysokości zadania zdobywając czołowe
lokaty!
- Drużyna młodzików w składzie,
Maciej Dobrowolski i Hubert Jasinowski, powtórzyła sukces z zeszłego roku zdobywając w walkach touch contact złoty medal. W tym roku
chłopaki dodatkowo dorzucili też złoto
w technikach szybkościowych. Natomiast drużyna kadetów w składzie
Dawid Szczęsny i Kacper Szewczyk
wywalczyła srebrny medal w walkach
light contact i brązowy w walkach semi
contact – relacjonuje trener Waldemar Zdebski.

Oprac.

foto: Radosław Werner

Daniel Gębala

ziomie sportowym i dostarczyły wielu
emocji. Gospodarze – ŚKPR Świdnica
okazali się gościnni – zabrakło dla nich
miejsca na podium w kategorii juniorów
młodszych. W młodzikach także, ale
zespół zagrał w mocno eksperymentalnym składzie – piątka zawodników z
powodzeniem grała w zespołach kadr
Dolnego Śląska. Warto nadmienić, że
Hubert Barcik (Kadra I) został królem
strzelców imprezy, a Wiktor Szymanowski (Kadra II) najlepszym zawodnikiem drużyny.
Jakub Marcinkowski (2000-2015) był
uznawany za jeden z największych talentów świdnickiej piłki ręcznej w ostatnich
latach. Lider drużyny na boisku i poza
nim. Imponował warunkami fizycznymi.
Dysponował mocnym rzutem lewą ręką.
Zmarł niespodziewanie 29 maja 2015
roku podczas rozgrywanego w Kielcach
finału Mistrzostw Polski młodzików.

foto: D. Gębala

foto: Waldemar Zdebski

MTS Kwidzyn w kategorii juniorów
młodszych i Kadra Dolnego Śląska w
kategorii młodzików. Oto zwycięzcy
czwartej edycji Memoriału im. Jakuba
Marcinkowskiego. Impreza z udziałem
czternastu zespołów z Polski i Niemiec od 8 do 10 marca odbywała się w
dwóch halach w Świdnicy.
W hali SP 105 przy ulicy Saperów
rywalizowali młodzicy, natomiast na Zawiszowie swój turniej rozegrali juniorzy
młodsi. Zawody stały na niezłym po-

Smutna seria
na koniec rozgrywek
III-ligowi koszykarze IgnerHome
Polonii Świdnica w swoim ostatnim
spotkaniu w sezonie 2018/2019 przegrali z MKS Mazbud Basket Szczawno
Zdrój 66:80. Dla świdniczan, którzy w
końcówce rozgrywek wyraźnie spuścili z tonu, była to piąta porażka z rzędu.
Podopieczni Pawła Domaradzkiego
zakończyli sezon na piątym miejscu w
tabeli z bilansem 14 zwycięstw i 12 porażek.
IgnerHome Polonia Świdnica –
MKS Basket Szczawno-Zdrój 66:80
(20:23, 12:18, 21:26, 13:13)

IgnerHome Polonia: Krzymiński 17, Kaczuga 13, Słobodzian 10, Szymański 10,
Makarczuk 5, Sieńko 5, Otręba 4, Kaczmarczyk 2, Chodor, Hałdaś, Kłyż, Okraszewski.
Pozostałe rezultaty 26. kolejki:

▪ WSTK Wschowa – UKS Ekonom Legnica
102:46
▪ KKS Siechnice – WKS Śląsk Wrocław 75:67
▪ KS Hes BasketBall – KKS Kobierzyce 98:60
▪ WKK Wrocław – UKS Rio Team Złotoryja
107:68
▪ Chrobry XXI Kłodzko – ZZKK Orzeł Ziębice
62:76
▪ Team-Plast KK Oleśnica – SMK Lubin 76:69
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Niesamowity wyczyn
Pawła Króla!
Ukończył morderczy
Baikal Ice Marathon

Pokaz
niesamowitej
akrobatyki
sportowej

foto: D. Gębala

Bajka(ł) o Królu biegaczu – tak
brzmiała nazwa projektu, który miał
pomóc zrealizować ekstremalny cel
Pawła Króla: przebiec Baikal Ice Marathon, czyli jeden z dziesięciu najtrudniejszych maratonów na świecie. Jak
powiedział, tak zrobił! 2 marca świdniczanin podbił daleką i mroźną Syberię,
pokonując maraton z czasem 4:05:35.
– Baikal Ice Marathon 2019 zakończyłem wynikiem 4:05:35 co pozwoliło mi
uplasować się na 24 miejscu w kategorii
open! Organizator opublikował protokół
zawodów, z którego wynika, że ze 101 zawodników, w maratonie wystartowało 11
Polaków (byliśmy najliczniejszą grupą po
gospodarzach) z czego 4 zameldowało
się na mecie szybciej niż ja. Do mety nie
dobiegło tylko 2 zawodników. Ostatni biegacz pokonał trasę w 5:56:27 dzięki czemu
był to najszybciej ukończony Baikal Ice
Marathon w historii! – relacjonuje Paweł
Król. – Na początku byłem niezadowolo-

Daniel Gębala

Rywalizacja została podzielona na
dwa dni. W sobotę odbyły się eliminacje,
a w niedzielę finały. Łącznie swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentowało
ponad 300 akrobatów z 28 klubów z Polski, Czech, Mołdawii oraz Ukrainy.

foto: Paweł Król

DG

foto: D. Gębala

Za nami 23. Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej
im. Henryka Chmielewskiego. Zawody
odbyły się w dniach 15-17 marca w hali
sportowej na Zawiszowie. Głównym organizatorem imprezy jest Akrobatyka
Sportowa MKS Polonia Świdnica.

ny, że nie udało mi się złamać 4 godzin,
bo było tak blisko. Uświadomiłem sobie
jednak, że spośród naszych zawodników
zabrakło mi najmniej do rekordu życiowego, tylko 18 min… To zmieniło postać
rzeczy. W końcu to jeden z najcięższych
maratonów na świecie! Trzeba cieszyć
się z samego ukończenia, a ja nie miałem
mocy na nadludzkie wyczyny – tłumaczy
świdniczanin.
Ostatecznie jako pierwszy linię mety
przekroczył Rosjanin Anton Dolgov z
czasem 3:05:05. Drugi finiszował Siergiej
Kałasznikow z Irkucka 3:12:56, a na najniższym stopniu podium uplasował się
Czech Jan Duk – 3:14:09.
Przypomnijmy, że Paweł Król ma w
swoim dorobku już siedem ukończonych
półmaratonów i osiem maratonów. Linię
mety przebiegał między innymi w Barcelonie, Rzymie, Madrycie czy Budapeszcie.

Zdemolowali Orła!

foto: D. Gębala

Dwa spotkania i komplet sześciu
zdobytych punktów. Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali bardzo udanie zainaugurowali rundę wiosenną. Podopieczni trenera Rafała Markowskiego
w sobotę 16 marca zdeklasowali przed
własną publicznością Orła Ząbkowice
Śląskie wygrywając 4:0. Było to dziesiąte zwycięstwo biało-zielonych w sezonie. Poloniści z dorobkiem 33 punktów zajmują czwarte miejsce w IV lidze
dolnośląskiej grupy wschodniej.
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
Orzeł Ząbkowice Śląskie 4:0 (2:0)

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica: K.
Kot, Florian, Salamon (85′ Białas), Sowa,
Kozachenko (70′ Do Camo, 88′ Ciuba),
Gruba Filho, Białasik, Ł. Kot, Szczygieł,
Myrta (80′ Filipczak), Lima Santos (70′
Orzechowski)
Pozostałe wyniki 17. kolejki:

▪ Piast Żerniki – Nysa Kłodzko 2:0
▪ Polonia Trzebnica – Piast Nowa Ruda 0:3
▪ Górnik Wałbrzych – Sokół Wielka Lipa 3:0
▪ Sokół Marcinkowice – Bielawianka Bielawa
1:1
▪ Orzeł Prusice – Unia Bardo 1:0
▪ Zjednoczeni Żarów – Śląsk II Wrocław 1:4
▪ GKS Mikrów – MKP Wołów 3:2

bramki: 1:0 (Myrta 2′), 2:0 ( Białasik 27′), 3:0
(Ł. Kot 60′), 4:0 (Myrta 67′)
22.03-4.04.2019 r. |
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