Zapinamy pasy! Przed nami 47. Rajd Świdnicki Krause
Dwa dni rywalizacji
na pełnych obrotach,
dziewięć odcinków
specjalnych i świetna
frekwencja wśród
zgłoszonych załóg. Przed
nami 47. edycja Rajdu
Świdnickiego KRAUSE.
Wielkie ściganie odbędzie
się w ostatni weekend
kwietnia!
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Egzaminy przebiegły
bez zakłóceń

str. 4
Po raz ostatni gimnazjaliści, po raz pierwszy uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminów. Wszystko odbyło się bez
zakłóceń, mimo trwającego strajku nauczycieli. Podczas protestu opiekę znalazły też pozostałe dzieci. Codzienne zajęcia
odbywały się w Urzędzie Miejskim, w instytucjach kultury, czyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Świdnickim Ośrodku Kultury i Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych.
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Anna Maria Wesołowska:

- Przejechałam w swojej pracy 330 tys.
km. I wiem, że my Polacy jesteśmy fantastycznymi ludźmi, tylko niestety bywamy
zagubieni. Nie znamy prawa, nie wiemy,
jakie mamy obowiązki, co czym skutkuje.
Sama mediacja ma już ponad 20 lat. Są
miejsca, gdzie jest świetnie, ale w wielu ona jeszcze wciąż nie funkcjonuje jak
należy. Edukacja prawna wyznacza nam
wszystkim ścieżkę, jak wdrażać narzędzia mediacyjne – mówiła podczas konferencji „Mediacje w praktyce” sędzia
Anna Maria-Wesołowska.
Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie
Stanu Cywilnego 5 kwietnia, przyciągnęło
przedstawicieli różnych instytucji – m.in.
sądu, policji, szkół, urzędów. Rozmowy,
skupione wokół mediacji, tak naprawdę
miały również zasygnalizować, że niezbędne jest współpraca wszystkich osób i instytucji w procesie prawnym oraz wypracowanie skutecznych standardów działania.
Mediacja jest w tym procesie narzędziem,
które rozwiązuje spory i pomaga w komunikacji. - Mediacja to wielość rozwiązań w
sprawach rodzinnych, to worek tych rozwiązań. Mediację można rozpocząć na każdym
etapie procesu sądowego. Trwa do około 3
miesięcy. Jej koszty to kwota od 150 złotych
do 2000 zł. I wiele osób najpierw myśli, że to
dużo, a potem, gdy zastanawiamy się, jakie
koszty wygeneruje proces sądowy – pozew,
adwokat, to zdajemy sobie sprawę, że będą
one zdecydowanie wyższe niż koszty
mediacji – mówił Piotr Grodzki, kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. - Mediacja to dobrowolne porozumienie
między poszkodowanym, a sprawcą w celu
naprawienia szkody. Dla załatwienia sporu
sąd powinien być ostatecznością Mediacja
daje większe gwarancję na usunięcie sporu,
jego przyczyn niż wyrok sadu – przekonywała Edyta Akerman-Graniczna mediator
sądowy, od kilku lat działający na terenie
Świdnicy, Wałbrzycha, Dolnego Śląska.

O prawie trzeba mówić

który wtedy orzekał też o sprawach
rozwodowych. Nie mogłam zrozumieć,
dlaczego najpierw ludzie się kochają, a
potem dzielą stół na pół. Sędzia rodzinny
jest najważniejszym sędzią. Mediacja ma
już ponad 20 lat. Są miejsca, gdzie jest
świetnia, ale w wielu miejscach ona jeszcze
wciąż nie funkcjonuje – mówiła. Zwróciła
jednocześnie uwagę, że u podnóża wielu
problemów leży brak wiedzy. Nie znamy
praw, obowiązków, nie wiemy, jak się zachować lub co za dane zachowania grozi.
- Społeczeństwo spragnione jest wiedzy z
zakresu prawa, ale gdzie ją mają zdobyć?
Młodzież musi dostać wiedzę w swoim języku. Ja już też się łapię na tym, że odkąd
zaczęłam mówić o prawie po ludzku, to nie
rozumiem. Wiele lat temu zaczęłam pisać
felietony dla młodzieży i nauczycieli – zebrano je w zbiór 90 prawdziwych historii
dzieciaków, które zrobiły coś głupiego i
trafiły do mnie. Dzieciaki, które czytały, na
moją prośbę podkreśliły to, czego nie rozumieją. Wszystko było czerwone i nauczyłam się mówić prostym językiem. Wierna
przekonaniu, że od przedszkola do Opola,
uważam, że musimy się edukować. Muszą
być lekcje wychowawcze, najlepiej w szkołach. Symulacje rozpraw sądowych są taką
doskonałą lekcją. Zorganizowałam kiedyś
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Gościem specjalnym była znana z
programów telewizyjnych i seriali paradokumentalnych, sędzia Anna Maria
Wesołowska. - Żeby wyprowadzić świat
na prostą, potrzeba wsparcia. Dzisiaj ono
jest. Spędziłam w sądzie wiele lat. Na
początku orzekałam w sądzie rodzinnym,
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musimy uczyć prawa wszystkich
i ludzkim językiem
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 576 767 970

działania instytucji w świetle prawa, ale
we wzajemnej współpracy. - Chodzi o to,
by stworzyć standardy, byśmy nie niszczyli
wzajemnie swojej pracy. Kodeksy są stare,
nieprzewidywalne, nikt nie myślał wtedy o
procedurze niebieskiej karty. A dziś szkoła
powinna dostać informację z sądu. Tylko,
co powinien zrobić sędzia, jest ochrona
danych osobowych, sprawa jest trudna, a
przecież szkoła ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Sąd na wniosek organu, instytucji wspierającej rodzinę, ma obowiązek
udzielić w terminie 7 dni wszystkich niezbędnych informacji (art. 3 ustawy o wspieraniu
rodzinie). Proponuję omówić z sędziami na
spotkaniu ten przepis. W przypadku odmowy dostępu do informacji mamy prawo do
zawiadomienia instytucji nadrzędnej – wyjaśniała.
Na konferencję zaprosiły mediatorzy
Ewa Waligóra i Anna Chorążewska.

lekcje w jednym przedszkolu, gdzie pomawiano jedną dziewczynkę. Były oskarżone - 5 dziewczynek, prokurator - mały
– pluł dalej niż widział, ale mówił, jak zła
jest plotka, dlaczego nie wolno plotkować.
Obrońca na przedstawione argumenty nie
miał już nic do powiedzenia, uciekł. Od tej
pory w tym przedszkolu się nie plotkuje.
Zainwestujmy w symulacje rozpraw sądowych, symulacje mediacji – przekonywała.

Przede wszystkim edukacja

O tym, jak ważna jest edukacja, przekonują sytuacje wielu młodych ludzi,
którzy swoim zachowaniem, krzywdzą
innych. Ogromnym problemem staje się
nękanie. - W każdej klasie powinien pojawić się przepis w hołdzie dla 14-letniej Ani
z Gdańska. 13 lat temu popełniła samobójstwo, bo była nękana w klasie. Powiesiła się.
Rodzice chłopców przybiegali i mówili, że
to przecież głupie żarty były. Wprowadzono
przepis mówiący, że temu, kto nęka innych,
grozi więzienie. Gdy ofiara targnie się na
swoje życie, nawet do trzynastu lat. Dzisiaj
chłopaki z Gdańska mieliby problem. Tablica ze słowem nękać, powinna pojawić się
w każdej klasie. Powinni uczniowie wypisać,
z czym się ono wiąże, a następnie eliminować zachowania i wykreślać je z tej planszy.
Niech wiedzą, że to przestępstwo zagrożone więzieniem. Byłam kiedyś na konferencji, mówiłam o nękaniu. Wstał chłopak,
włosy na żel, dziewczyny wpatrzone jak w
obrazek i pyta, czy kiedy powie dziewczynie, że śmierdzi, to będzie nękanie? Pytam
go, czy, gdyby ktoś mówił tak o tobie, nie
czułbyś się źle? Odpowiada że nie, bo on
przecież pachnie. Wszyscy biją brawa, pełen aplauz dla dręczyciela, a ja myślę, że
gdzieś jest ta dziewczyna, której to powiedział i zastanawiam się, co ona czuje. I nagle wstaje dziewczyna w pierwszym rzędzie
i mówi: chce byś wiedział, że próbowałam
się zabić i to przez Ciebie, nie udało się, żyję,
ale zrobię to znowu i chcę byś wiedział, że
to przez ciebie. Nagle cisza, a potem 400
osób wstaje i długo bije jej brawo. Mamy
dobrą młodzież, mamy z kim pracować, ale
pomyślmy, dlaczego nikt nie odezwał się
wcześniej? – opowiadała.
Anna Maria Wesołowska zwróciła też
uwagę na brak niezbędnych standardów

AK

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. 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.
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.
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Uczcili ofiary zbrodni katyńskiej
Przedstawiciele kombatantów, sybiraków, władz, duchowieństwa, służb mundurowych, harcerzy – wszyscy zgromadzili
się tradycyjnie 10 kwietnia na placu św. Małgorzaty, aby oddać
hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. To już 79. rocznica tragedii.

foto: D. Gębala
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ale dodaje też sił do jego zniesienia. Wtedy
wiemy, że krzyż nie jest karą, lecz drogą
do zmartwychwstania – mówił ks. biskup
Ignacy Dec. - Myślałam rano o swoich
wspomnieniach związanych z Katyniem.
Pamiętam, jak jako mała dziewczynka
oglądałam film dokumentalny, a tam setki
ciał, guziki, strzępy mundurów, dokumenty.
Kolejne wspomnienie jest z liceum, gdy pani
profesor czytała referat o zbrodni w Katyniu
- cała wina spadła wtedy na Niemców, powiedziała, że nie będzie tego komentować,

foto: D. Gębala

W uroczystościach jak co roku uczestniczyła Teresa Gwarek, córka zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego Macieja Chołocińskiego.
- Gdy wspominamy bohaterów przeszłości, przychodzą na myśl słowa naszego wieszcza z „Dziadów”: „Jeśli zapomnę o
nich, Ty Boże zapomnij o mnie”. Nie chodzi
o to, by odnawiać gojące się rany, ale o to,
by unikać błędów naszych poprzedników.
Wracamy do historii, bo ona jest nauczycielką życia. Pan Bóg dopuszcza do cierpienia,

ale liczy, że będziemy poszukiwać prawdy.
Gdy mieliśmy już dostęp do dokumentów,
szczególnie do tego jednego - podpisu Stalina, który skazał kilkadziesiąt osób, polską
elitę intelektualna – znaliśmy prawdę. Kolejne wspomnienie to chłodny poranek sprzed
kilku lat, gdy samolot prezydencki z delegacją najznamienitszych polskich polityków
rozbił się pod Smoleńskiem. Od tamtej pory
nasze wspomnienia są podwójne. Wreszcie jest wspomnienie filmu Andrzeja Wajdy, który kończy się przejmującą ciszą. Te
wspomnienia mają prowadzić do tego, by
taka historia jak Katyń nigdy się nie powtórzyła – dodała prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska.
Obecni na uroczystościach zapalili
znicze i złożyli kwiaty. 		
Ak
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Egzaminy w cieniu strajku
Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1;
- Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Ofiar Oświęcimskich 30;
- Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. K. Marcinkowskiego 4-6;
- Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Wodna 5-7;
- Szkoła Podstawowa nr 8,
ul. Wałbrzyska 39;
- Szkoła Podstawowa nr 105,
ul. Folwarczna 2;
- Szkoła Podstawowa nr 315,
pl. Wojska Polskiego3.

foto: D. Gębala

Egzaminy bez zakłóceń

W Świdnicy 8 kwietnia
do strajku przystąpiły:

- Przedszkole Miejskie nr 3,
ul. Okrężna 30;
- Przedszkole Miejskie nr 4,
ul. J. Lelewela 10;
- Przedszkole Miejskie nr 6,
ul. Komunardów 2;
- Przedszkole Miejskie nr 15,
ul. Ofiar Oświęcimskich 45a;
- Miejskie Przedszkole integracyjne
nr 16, ul. K. Marcinkowskiego10;
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami

Opieka w czasie strajku
zapewniona

W czasie strajku wszystkie zajęcia w
szkołach i większości przedszkoli zostały
zawieszone. Świdnica przygotowała się
jednak na tę ewentualność, zapewniając
opiekę dzieciom w placówkach kultury.

Ak/ oprac. UM Świdnica

reklama

8 kwietnia nauczyciele z całej Polski
przystąpili do strajku. W Świdnickich
szkołach zajęcia zostały odwołane.
Dotychczas nie udało się Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego dojść do porozumienia z rządem i Ministerstwem
Edukacji Narodowej. Mimo strajku,
ostatni w historii egzamin gimnazjalny odbył się bez zakłóceń. Podobnie
przebiegają egzaminy klas ósmych (od
red. w dniu wydania numeru, w środę
17 kwietnia – w trzecim dniu egzaminów uczniowie mierzą się z językiem
obcym).

Mimo, że od 8 kwietnia nie udało się
nauczycielom dojść do porozumienia z
rządem i Ministerstwem Edukacji Narodowej, udało się bez zakłóceń przeprowadzić ostatni w historii egzamin gimnazjalny. Składał się z trzech części: 10
kwietnia uczniowie zmierzyli się z przedmiotami humanistycznymi, 11 kwietnia
- matematyczno-przyrodniczymi, 12
kwietnia - z językami obcymi. Spokojnie
rozpoczęły się także 15 kwietnia egzaminy klas ósmych.
Wyniki obu egzaminów będą znane
14 czerwca. Zaświadczenia o wynikach
testu uczniowie otrzymają 21 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego.

Przypomnijmy, że zajęcia dodatkowe odbywały się nieustannie, od 8 kwietnia aż
do przerwy świątecznej.
Młodzieżowy Dom Kultury, jako
placówka wychowania pozaszkolnego,
czynny jest nie w godzinach popołudniowych, tylko już od godz. 8.00. W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli
MDK-u uczestniczą dzieci, które na co
dzień korzystają z oferty placówki, ale
również w miarę wolnych miejsc pozostałe dzieci.
Uczniów szkół podstawowych zaprosiła także do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy i Świdnickiego Ośrodka Kultury.
W bibliotece przy ul. Franciszkańskiej
od godz. 8.00 do 15.00 dzieci grały w gry
planszowe, a pracownicy najmłodszym
czytali bajki. Zajęcia zostaną zawieszone
na czas przerwy świątecznej, od czwartku
18 do wtorku 23 kwietnia.
Zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i malowanie od godz. 8.00 do 16.00
odbywały się w Referacie Organizacji
Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający
odpowiednie uprawnienia (opiekunowie
„Miasta Dzieci”) zajmowali się dziećmi,
które można było przyprowadzać od
godz. 8.00 do 15.30 do sali narad USC w
Świdnicy.
Ponadto, nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, obejmują opieką świetlicową najmłodsze dzieci z klas 0-3 w szkołach. Dyrektorzy za pośrednictwem stron
internetowych oraz dzienników elektronicznych na bieżąco informują rodziców o
sytuacji w placówkach oświatowych.
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Ulica Chłopska do remontu

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

W drugiej połowie kwietnia rozpocznie się rozbudowa ulicy Chłopskiej w Świdnicy. Wykonawcą tego zadania będzie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STA – DAR” Dariusz Stańczyk ze Świebodzic, które wybrane zostało w ramach przetargu. Wartość prac to
ponad 1 milion złotych. Termin ich zakończenia planowany jest do końca października br.

Prace będą polegać na zmianie nawierzchni jezdni gruntowej na kostkę betonową na długości około 300 metrów.
Od strony zabudowy mieszkaniowej powstanie nowy chodnik. Ulica wzbogaci
się o 41 miejsc postojowych. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji, wybudowany będzie także plac manewrowy do zawracania. Od strony rowu
kolejowego pojawią się barieroporęcze,
w celu uniemożliwienia przechodzenia
przez tory kolejowe do ul. Działkowej.
Dodatkowo, powstanie kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetlenia ulicznego.
Przed robotami drogowymi Dolnośląska
Służba Gazownictwa położy sieć gazową.
- Jednym z moich celów inwestycyjnych jest likwidacja dróg gruntowych,
stanowiących dojazd do posesji mieszkalnych na terenie Świdnicy. Kilkunastoletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały, że zadania rozłożyliśmy na kilka
lat. Rozwiązanych zostało już większość
najpilniejszych problemów w tym zakresie. W mieście są jeszcze jednak takie ulice, które wymagają modernizacji – mówi
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
Przypomnijmy, że od 2015 roku zrealizowano między innymi przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej przy
ulicach: Legii Nadwiślańskiej, Letniej,
Szczęśliwej, Podmiejskiej, Józefa Longina Sowińskiego, drogę do klubu seniora
przy ul. Rolniczej, a także drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 2. Wybudowano również sięgacz ulicy Kątnej
i Franciszka Jarzyny, sięgacz ulicy Świętojańskiej, ulicę Deszczową, a także sięgacz ulic Leśnej i Brata Alberta.
Oprac. UM Świdnica

Franciszkańska do przebudowy
żowania z ul. Grodzką i zjazdem w kierunku Rynku. Na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Siostrzanej parkowanie
będzie realizowane równoległe do osi
jezdni wzdłuż krawężnika. Natomiast
na odcinku od ul. Siostrzanej do ul.
Grodzkiej zaprojektowano parkowanie
skośne w wydzielonej zatoce. Istniejąca ogólnospławna kanalizacja zostanie
rozdzielona na kanalizację sanitarną i
deszczową. Dodatkowo na całej długości powstanie kanał technologiczny,
w którym umieszczone będą kable
telekomunikacyjne. Sieć oświetlenia
ulicznego nie będzie przebudowywana.
Wartość prac to ponad 1 milion
200 tysięcy złotych. Termin ich zakończenia planowany jest do połowy października br.
Oprac. UM Świdnica
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foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Świdnicy. Wykonawcą
tego zadania będzie firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., która wybrana została w ramach przetargu.
Celem inwestycji jest przede
wszystkim podniesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego, jak i
pieszego. Planowane jest między innymi zawężenie istniejącej jezdni do
5 metrów i tym samym poszerzenie
chodników do szerokości minimum 2
metrów – zgodnie z dziś obowiązującymi normami. Wykonana zostanie
nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz
chodniki. Przebudowie ulegnie droga
na całej długości, wyniesione zostanie
przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Siostrzaną oraz tarcza skrzy-
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Jedzenie „grzechu warte”
- Nie umiałabym dzisiaj robić niczego innego. Weszło mi to w krew, żyję tym. Daje mi to
satysfakcję, poczucie spełnienia, a największą nagrodą jest dla mnie zadowolony klient mówi Edyta Zych-Kot, świdnicka restauratorka, współwłaścicielka restauracji Wołowina. To
o tym miejscu jeden z klientów napisał ostatnio, że „jest ona miejscem, gdzie nie sposób
nie zgrzeszyć”.

Restauracja Wołowina świętuje
3. urodziny. Jaki był to okres? Jak
Pani wspomina początki funkcjonowania restauracji?

Przed nami święta. Jakie potrawy
powinny pojawić się na wielkanocnym stole?

- W moim domu rodzinnym pojawi się żurek, kiełbaski pieczone i pasztet. Najważniejszy na naszym stole jest sos chrzanowy. Przyrządza się go w prosty sposób. Jajka kroimy w kostkę, mieszamy ze śmietanką, majonezem i świeżo tartym chrzanem.
Sos jest dobry do wszystkiego. Robimy też
jajka faszerowane. Musi być też koniecznie
babka cytrynowa, gotowana, nie pieczona,
z polewą czekoladową. To są najważniejsze dla nas smaki.

Podstawową potrawą śniadania
wielkanocnego jest żurek. Uchyli
nam Pani rąbka tajemnicy, podpowie, jak ugotować żur idealny?

- Żurek musi być gotowany na zakwasie,
i to nie byle jakim. Musi być porządny,
prawdziwy zakwas, najlepiej z piekarni. Do
tego drobno krojona wędzonka, kiełbasa
parzona. Do tej pory pamiętam żurek gotowany przez moją babcię. Jak on smakował i pachniał…

Jak wspomina Pani Wielkanoc z
dzieciństwa? Ulubione smaki? A
może coś, co Pani nie smakowało?

- Wielkanoc kojarzy mi się właśnie ze
wspomnianym wcześniej żurkiem autorstwa mojej babci. Poza tym zawsze żywa
w moim rodzinnym domu była tradycja
bicia się jajkami. Trochę czasu nam zajęło, zanim spostrzegliśmy się, że najlepsze
do tego są jajka zakończone w szpic. One
są najtwardsze. Te bardziej zaokrąglone
nie sprawdzały się. Tych jajek pobitych w
domu było całe mnóstwo. Mój tato w tej
zabawie kantował. Miał kamienne jajko,
pomalowane i zawsze z nami wygrywał.
Pielęgnowana była także tradycja malowania pisanek. Farbowaliśmy jajka w cebuli i skrobaliśmy wzorki żyletką. Najład-

- Nie żałuję i nigdy nie żałowałam. To
się samoistnie stało moim życiem. Nie
umiałabym dzisiaj robić niczego innego.
Weszło mi to w krew, żyję tym. Daje mi
to satysfakcję, poczucie spełnienia, a
największą nagrodą jest dla mnie zadowolony klient. Kiedyś jeden Pan napisał o
naszej restauracji, że „jest ona miejscem,
gdzie nie sposób nie zgrzeszyć”. Takie
słowa bardzo budują.

Na zdjęciu z siostrą Justyną Skonieczną (od prawej)

niej te jajka zdobiła moja mama. Robi to
zresztą do dzisiaj.

Czy na Wielkanoc szykujecie
Państwo jakieś specjalne menu.

- Nie, w czasie świąt będziemy podawać w
restauracji dania z karty. Zdarza się, że firmy zamawiają u nas śniadania wielkanocne. Wtedy szykujemy świąteczne potrawy.
Jest to jednak usługa typowo cateringowa.

Kiedy po raz pierwszy pojawił się
pomysł utworzenia własnej restauracji?

- To nigdy do końca nie był mój pomysł.
Tato kupił budynek i prowadził restaurację. Po tylu latach nauczyłyśmy się tego
z siostrą Justyną w międzyczasie, wrosły-

śmy w to i w pewnym momencie zaczęłyśmy działać samodzielnie. Dziś staramy
się kontynuować to dzieło. Cały czas jest
oczywiście ryzyko. Boje się, że nasze propozycje spowszednieją i znów będziemy
musiały szukać czegoś, co uatrakcyjni,
zmieni to miejsce. Trzeba być cały czas na
czasie, trzymać rękę na pulsie. Dzisiejszy
klient też podróżuje po świecie, próbuje
nowe smaki i szuka nowinek kulinarnych.

Jeśli nie był to w całości Pani
pomysł, tylko naturalna kolej
rzeczy, że jest Pani akurat w tym
miejscu, nigdy nie żałowała Pani
tego wyboru? Wejścia w biznes
restauracyjny?

- Pierwsze miesiące były niewątpliwie ciężkie. Nie wiedzieliśmy, czy nasz
pomysł się przyjmie, czy wołowina w
Świdnicy zyska uznanie. Dziś wiem, że
był to strzał w dziesiątkę. Udało nam
się wypracować jakość usług. Wszystkie posiłki przygotowywane są z dobrych produktów i składników. Zawsze
są świeże. Na pewno tej jakości będziemy przestrzegać. Nie spoczywamy
też na laurach. Cały czas się rozwijamy
i myślimy nad poszerzeniem usług, nad
wprowadzeniem jakiegoś elementu zaskoczenia naszych klientów. Otworzyliśmy drugi punkt w Urzędzie Miejskim,
gdzie serwujemy zupełnie inne jedzenie
niż tutaj, w restauracji. Cały czas myślimy też nad uruchomieniem w Świdnicy
śniadaniowni, punktu, gdzie można by
było kupić zdrowe śniadanie. Żyjemy
w biegu, wychodzimy z domu, nawet
nie robiąc przymiarek do śniadania. W
takim punkcie po drodze moglibyśmy
nabyć zdrowe śniadanie. Zawsze ciepło
wspominam bar mleczny, który mieścił
się przy ul. Grodzkiej. Chyba całe nasze
pokolenie tam chodziło. Dzisiaj, w dobie
niezdrowych fast foodów i przetworzonego jedzenia, także niestety w sklepikach szkolnych, myślę, że gdyby dzieci
jadały w takich koktajl-barach, zmalałby
problem z otyłością dzieci.

Czy bycie restauratorem jest
trudną pracą? Z czym to się wiąże?

- To bardzo ciężka praca. Trzeba być na
każde zawołanie, od rana do wieczora. Kiedy jest potrzeba, trzeba stanąć w
kuchni. Trzeba być czujnym cały czas i
pilnować wszystkiego.
Agnieszka Komaniecka

Nadzieja ma kolor żółty
Pola Nadziei to kampania, której celem jest promowanie idei wolontariatu i
niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum. Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego dodatkowym celem jest pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną.

foto: D. Gębala

Jesienią sadzili cebulki żonkili na
placu Grunwaldzkim, a 4 kwietnia z
żonkilami i balonami w dłoniach przemaszerowali przez centrum miasta w
geście solidarności z osobami chorymi. W ten sposób uczcili coroczny finał
akcji „Pola Nadziei”.

foto: D. Gębala

Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do
życia przez Fundację Marie Curie Cancer
Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii.
Działania podejmowane wyłącznie przez
hospicja polegają na sadzeniu jesienią
żonkili – symboli nadziei. Kiedy wiosną
kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei
i rozdawane się w ulicznych kwestach.
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Zebrane w ten sposób środki pozwalają
na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.
4 kwietnia w marszu uczestniczyli
przedszkolaki, przedstawiciele samorządów Świdnicy, gminy Świdnica, Marcinowic, powiatu świdnickiego oraz instytucji.
Wolontariusze kwestowali na rzecz świdnickiego hospicjum.		
Ak
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„Świdnicki Gryf” to najważniejsza
nagroda gospodarcza w naszym mieście. Ma ona na celu wyróżnienie, a także promowanie firm i przedsiębiorstw
działających w mieście, a w przypadku
„Sudeckiego produktu regionalnego”,
promowanie produktów wytwarzanych
w naszym regionie.
- „Świdnicki Gryf” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które swoimi
działaniami dają przykład innym przedsiębiorcom i pokazują, że w Świdnicy można
osiągnąć sukces i to na wielu płaszczyznach. Przyznając nagrody chcemy wyróżnić tych najlepszych z najlepszych – mówi

Beata Moskal – Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
25 marca w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły Nagrody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2019. W skład kapituły wchodzą
przedstawiciele władz miasta: Beata Moskal–Słaniewska - prezydent Świdnicy,
Szymon Chojnowski - zastępca prezydent Świdnicy, a także laureaci nagrody z
ubiegłego roku, czyli: DAR-VIT Dariusz Konarski, Piekarnia PROFIT – BIS s. c. Anna,
Jacek Wychowanek, Biuro Turystyczne
RAPALA s. c. Agnieszka Rąpała, Firma
KOROLEWICZ – Marcin Korolewicz, Piotr

Pamuła, przedstawiciel Electrolux Poland
Sp. z o. o, PPUH STEINBUDEX – J.M Jerzy Majorek, Agnieszka Poroś–Łojewska – prezes Stowarzyszenia Świdnickich
Mam – „Mamy co kochamy” oraz przedstawiciele organizacji okołobiznesowych Świdnickiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich i Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
W tym roku nagrody przyznane będą
w następujących kategoriach:
▪ „Sudecki produkt regionalny”
▪ „Lider przedsiębiorczości”

▪ „Lider mikroprzedsiębiorczości”
▪ „Dobre smaki”
▪ „Zdrowie i uroda”
Nowością są dwie ostatnie kategorie.
„Dobre smaki” – to nagroda, która dotyczy
restauracji, kawiarni, cukierni, pizzerii i barów. Tu oceniane będzie m.in.: serwowanie
smacznych dań i napojów różnorodnych
smaków, regionalny produkt w ofercie,
nienaganna, profesjonalna obsługa gości,
a także budowanie atmosfery miejsca i
zachęcania do spędzania w nim czasu. Z
kolei „Zdrowie i uroda” to kategoria skierowana do branży usług kosmetycznych,
fryzjerskich, dietetycznych, zdrowej żywności i fitness. Brane pod uwagę będzie
to, w jaki sposób wychodzi się naprzeciw
oczekiwaniom, życzeniom klientów, specyficznych grup odbiorców, jakość świadczonych usług, efektywność i skuteczność działania firmy np. udział w lokalnym
rynku.
Zgłoszeń mogą dokonać przedsiębiorcy i firmy. Wypełnione ankiety mogą
oni przesyłać do 23 czerwca na adres mailowy: swidnickigryf@um.swidnica.pl lub
pocztą na adres: Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
Zgłoszenia mogą również dokonywać
organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz po raz pierwszy osoby fizyczne. Na propozycje wraz z uzasadnieniem
organizatorzy czekają do 10 czerwca,
również pod adresem mailowym: swidnickigryf@um.swidnica.pl. Organizator po
uzyskaniu zgody zgłoszonych przedsiębiorców i firm przekaże ankiety kandydatów do oceny przez kapitułę.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Ankietę oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony: www.swidnickigryf.pl.
Oprac. UM Świdnica
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foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Rusza 15. edycja Świdnickich Gryfów
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Podziemna tkanka miasta
na tablecie

foto: ŚPWiK

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od
ponad dwudziestu lat tworzy branżową cyfrową mapę Świdnicy, zawierającą dane o naziemnych i podziemnych sieciach
i instalacjach. Mapa nie tylko zawiera ich położenie określane
z precyzją, na jaką pozwala system lokalizacji GPS, ale także
dodatkowe informacje o rodzaju i parametrach podziemnych
sieci i ich elementów oraz dacie powstania zmian.

foto: ŚPWiK

Na mocy porozumienia z Powiatowym Biurem Geodezji i Katastru, mapy
tworzone są w taki sposób, by odpowiadały najwyższym standardom geodezyjnym i mogły być wykorzystywane
przez służby państwowe. I tak na przykład samochody gaśnicze Państwowej
Straży Pożarnej wyjeżdżające na akcję
mogą dysponować dokładnymi danymi
nie tylko o lokalizacji hydrantu, ale także
o jego wydajności i rodzaju zaworu przyłączeniowego. Taka wiedza daje komfort
pracy i zwiększa bezpieczeństwo ludzi i
mienia w wypadku zagrożeń i katastrof.
Digitalizacja danych geodezyjnych
służy nie tylko pracownikom ŚPWiK, którzy w terenie pracują już wyposażeni w
laptopy i tablety, które zastępują wiele
map papierowych. Każdy zainteresowany, po uzyskaniu danych dostępowych,

może korzystać z zasobów spółki online
poprzez sieć VPN. W listopadzie na zorganizowane przez ŚPWiK seminarium zostali zaproszeni zarządcy nieruchomości
oraz przedstawiciele służb komunalnych
i mundurowych. - Spotkanie miało na celu
zademonstrowanie możliwości naszych
map – mówi Andrzej Przerwa, koordynator prac nad systemem map cyfrowych w
ŚPWiK – i swój cel osiągnęliśmy. Zainteresowanie dostępem do naszych zasobów
wzrasta, zawarliśmy nawet porozumienie
ze służbami miejskimi o wymianie danych.
Współczesny świat potrzebuje wielu informacji, łatwo dostępnych i szybko
przetwarzalnych, dlatego system ŚPWiK
będzie rozwijany. Właśnie ogłoszony
został przetarg na wznowienie licencji i
modernizację oprogramowania.
Oprac. ŚPWiK

POŻYCZKA
WIELKAMOCNA

ŚWIDNICA

ul. Długa 29
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74 850 17 55

RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Z oferty "0 kosztów" mogą skorzystać Klienci, którzy zawierają pierwszą umowę o pożyczkę do 3 000,00 zł z CAPITAL SERVICE S.A.
Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej zdolności kredytowej Klienta. Oferta jest ograniczona czasowo. Szczegóły oferty dostępne w Oddziale u Doradcy Klienta. Opłata za połączenie
jest zgodna z cennikiem operatora.

reklama
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Stopom

28.04 / 11.00-18.00

reklama

tor samochodów zdalnie sterowanych
łaziki pustynne sterowane tabletem
gry samochodowe na konsolach
HIT IMPREZY! / zaprojektuj i odbierz swoją koszulkę

Podologia jest, mówiąc najprościej,
nauką o stopach. Łączy w sobie elementy
kosmetologii, dermatologii, ortopedii, ale też
chirurgii czy diabetologii.
Na świecie jest to dość mocno rozwinięta dziedzina wiedzy, w Polsce – dopiero
raczkuje. Nie jest określona jeszcze przez
prawo, wobec czego niemal każdy zabieg
wykonywany w rejonie stóp można nazwać
zabiegiem podologicznym. Obejmuje wszelkie zabiegi wykonywane na stopach.
Do podologów powinny zgłaszać się
przede wszystkim osoby, które borykają się

z
problemami
ruchowymi, osoby
niepełnosprawne, które nie mają możliwości
samodzielnego dbania o stopy, diabetycy,
sportowcy oraz wszyscy ci, którzy po prostu
chcieliby pochwalić się ładnymi, zadbanymi
stopami. Opieka podologiczna zaczyna się
od diagnostyki problemu i potrzeb aż do wyleczenia, czy trwałego usunięcia problemu.
Wśród zabiegów, które obejmuje swoim zakresem podologia, wyróżnia się m.in.
▪ profesjonalne obcinanie paznokci
u stóp,
▪ leczenie wrastających i wkręcających
się paznokci
▪ usuwanie odcisków i modzeli,
▪ leczenie pękających pięt,
▪ usuwanie zrogowaciałego naskórka,
▪ masaż stóp,
▪ rekonstrukcja płytki paznokciowej
▪ usuwanie brodawek
Problem bardzo często uzależniony jest
od wieku. Przykładowo, dzieci nie mają odcisków, ale mają brodawki wirusowe. Dorośli
natomiast najczęściej uskarżają się na odciski.
Niestety, wciąż brakuje świadomości
społecznej w zakresie podologii. Ludzie nie
wiedzą o takich zabiegach, czasami wstydzą
się. Tymczasem stopom należy się szczególna opieka i pielęgnacja. Dźwigają nasze ciało, umożliwiają poruszanie, mają służyć nam
przez całe życie.
Od maja zapraszamy do
Salonu Podologicznego „Happy Feet”
Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica
tel. 603 381 381

reklama

Piękne stopy są marzeniem wielu z nas.
Czy warto ich pielęgnację powierzyć
specjaliście? Oczywiście, powinno być
to tak naturalne, jak zaufanie do kosmetyczki w kwestii pielęgnacji twarzy
i skóry.

artykuł promocyjny

na ratunek
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Truskawka 2019

i wielka muzyczna uczta już za nami
Przez trzy kolejne soboty na scenie klubu Bolko mogliśmy wysłuchać kilku zespołów sceny rockowej, metalowej
i grungowej. Świdnickiej publiczności zaprezentowali się
m.in. Plethora, Johnny Trzy Palce, Disorder, Collision, Maindless. Wszystkich, poza miłością do muzyki, łączy jedno –
są mieszkańcami powiatu świdnickiego. Za nami tegoroczna edycja „Truskawki”.

Adka Niksińska, Plethora

W naszych sercach gra metal

z życia

MRM
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

Świdnicki Przegląd Muzyczny „Truskawka” to jedno z najstarszych tego
typu wydarzeń na Dolnym Śląsku. Pierwsza edycja odbyła się w 1987 roku. Od
tamtej pory „Truskawka” wyławia nowe
talenty i pomaga w rozwoju mniejszym
świdnickim i okolicznym zespołom
chcącym wyjść poza nasze miasto. Nagrywają, koncertują, wymieniają doświadczenia. Formuła stale się zmienia,
żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby
świdnickich muzyków! Niezmiennie jed-

nak od ponad 30 lat świdnicki przegląd
muzyczny jest jednym z ciekawszych
wydarzeń dla fanów muzyki rockowej,
metalowej czy grungowej i zrzesza fanów tego gatunku w klubie Bolko. W tym
roku podczas trzech kolejnych sobót
przed publicznością zaprezentowały się
zespoły: Disorder, Plethora, Dead Again, Toxide, Johnny Trzy Palce, Iluminator,
The Shapeless One, Collision, Mindless.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury
Dominika Kloc

Skąd w Was zainteresowanie tak niekonwencjonalnym typem muzyki, bo
jednak barok rock ma małe
grono fanów?

- Dołączyłam do zespołu w 2015 roku,
ale chłopcy grają dłużej, od 2013. Skąd
oni mieli pomysł? Sądzę, że tak jak ja
od małego w sercach mieliśmy muzykę metalową. Poznaliśmy się w sumie
przez portal rock metal.pl, udało nam
się dograć i dziś gramy w jednym zespole.

Jak udaje Wam się łączyć grę
w zespole, koncerty i próby z
pracą?

- O ile mamy tę pracę, oczywiście czasem jest trochę ciężko, szczególnie,
gdy po całym tygodniu pracy jesteś
zmęczona, nie masz siły złapać za gitarę, pałki czy poćwiczyć wokal. Generalnie jednak nie jest to jakieś problematyczne. Większość z nas pracuje
od poniedziałku do piątku, a wiadomo
– koncerty, próby są w weekendy, więc
jakoś nam się to udaje pogodzić. Czasem ewentualnie kilka urlopowych dni
poświęcamy właśnie na koncertowanie z zespołem. Jakoś ogarniamy.

Michał Moskal, Bartek Łysionek, Johny Trzy Palce

Nie śpiewamy o whiskey, tylko bimbrze

Mindless

Wszystko zaczęło się w garażu

Dlaczego gracie country, które
kojarzy się większości z amerykańskimi filmami?

Macie dopiero 17 lat. Jak łączycie grę w zespole ze szkołą i obowiązkami poza nią?

Janek: W sumie dogadaliśmy się z
dyrektorem naszego IIILO - panem
Krzysztofem Frączkiem, którego serdecznie pozdrawiamy. Uzgodniliśmy,
że użycza on nam studia we wtorki
oraz czwartki i wtedy gramy, myślimy
nad czymś nowym i eksperymentujemy. Czasem chodzimy do Maćka do
garażu, bo tam się zaczęło to wszystko. Na razie jakoś nam to wszystko
nam wychodzi.

Skąd taka nazwa zespołu?
Dzieło przypadku czy może
wiąże się z nią jakaś historia?
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Maciek: Hmm, chyba podczas wspólnej gry w garażu z Jankiem któryś z
nas rzucił hasło, byśmy założyli zespół.
Jak widać, udało się, wciąż się rozwijamy i chcemy się wybić. Propozycji nazwy było kilka, m.in. Sadgasm, Sick, Vision, ale zostało Mindless zaczerpnięte
z piosenki Pixies „Where is my mind”.

Dlaczego taki rodzaj muzyki i
skąd czerpiecie inspiracje do
piosenek?

Kacper: W sumie inspirację czerpiemy
zwykle z zespołów grungeowych, z lat
90, między innymi Nirvany czy Alice in
the chains . Mimo wszystko nie kopiujemy tego, tylko gramy, co czujemy i
co nam się podoba.

Michał: Wkurza mnie polskie country
dla kierowcy ciężarówki. Bardzo lubię
zapożyczenia, ale nie znoszę kopiowania
jeden do jednego, bo jak można mówić
w Polsce o kilometrach autostrad i życiu
w drodze? Więc jeśli już przenosimy coś
z innej kultury, to przenieśmy to na swój
grunt. Dlatego nie śpiewamy o whiskey,
tylko bimbrze.
Bartek: Moim zdaniem z jednej strony to
są bardzo smutne historie, ale ubieramy
to w bardzo skoczną i przyswajalna muzykę i myślę, że to bardzo fajnie pokazuje
ludziom taki dysonans.
Michał: Jeszcze jeden powód. Żaden z
nas nie umie grać, a country to trzy chwyty. Nawet nie wiesz, ile mamy numerów na
chwytach g d c. Spróbuj sobie zaśpiewać
„jedzie pociąg” do każdej naszej piosenki.

Jakiej muzyki słuchacie na co
dzień, jakich artystów?

Michał: Słucham depresyjnej muzyki, nic
wymyślnego. Uwielbiam Nicka Cavesa

albo My Dying Bride i inne dumb metalowe kapele, ale country nie.
Bartek: Ja akurat country lubię, ale nie takie prawdziwe amerykańskie, tylko takie
właśnie knajpowe, alt country i ogólnie
jakieś niszówki, Nois na przykład. Ostatnio wyszły korańskie ciekawe noisy i to
jest coś, co brzmi inaczej niż wszystko, co
jest wypluwane wręcz masowo w muzyce teraz.

Jak radzicie sobie z hejtem?

Bartek: My osobiście chyba nie doświadczamy hejtu. Wydaje mi się, że nasza
sztuka jest po prostu hejtoodporna w takim sensie, że robimy pastisz ze wszystkiego i nie zwracamy uwagi na innych.
Michał: Poza tym hejt to słowo wytrych i
jak ktoś robi coś twórczego czy udostępnia swoje wiersze, obrazki i tak dalej, musi
się liczyć z krytyką. Także wiadomo, do
jednych gustów trafiamy, do innych nie i
nic z tym nie zrobimy.
Bartek: Lubimy hejterów i zapraszamy
do kontaktu. Może dowiemy się czegoś
ciekawego.
Zebrała: Dominika Kloc

aktualności

„Z książką na walizkach”
– ruszają konkursy

W ramach finału odbędą się następujące
wydarzenia:
MARATON SŁOWA – uroczysty bieg naszych czytelników, tych młodszych i tych starszych, skierowany do wszystkich mieszkańców
Świdnicy, promujący książkę i czytelnictwo.
Początek i koniec trasy zaplanowany jest pod
świdnickim teatrem. Trasa obejmuje jedno

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BIEGU
W RAMACH XVI DOLNOŚLĄSKICH SPOTKAŃ PISARZY
Z M Ł O D Y M I C Z Y T E L N I K A M I Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

okrążenie zabudowy śródrynkowej. Na mecie
władze miasta wraz z pisarzami będą dekorować uczestników biegu okolicznościowymi
medalami.
Organizatorzy liczą na to, że w biegu
uczestniczyć będą reprezentacje wszystkich
szkół podstawowych naszego miasta. Mile
widziane będą ciekawe przebrania i barwne
kostiumy nawiązujące m.in. do postaci ze znanych książek (przewidziana nagroda za najlepsze przebranie).
Następnie w Teatrze Miejskim w Świdnicy rozstrzygnięte zostaną towarzyszące akcji konkursy:
NA ROZGRZEWKĘ KSIĄŻKA - Dolnośląski
Turniej Młodych Recenzentów, mający formę
konkursu literackiego (na recenzję wybranej
książki polskiego autora o tematyce sportowej)
oraz plastycznego (na ilustrację wybranej książki polskiego autora o tematyce sportowej).
GIMNASTYKA JĘZYKA - Konkurs na najciekawszą prezentację wybranego autora – gościa spotkań „Z książką na walizkach”. Podczas
głównej imprezy finałowej dzieci i młodzież
będą mieli możliwość prezentacji (w wybranej
przez siebie formie) twórczości jednego z 10ciu zaproszonych pisarzy, którzy jednocześnie
będą jurorami w konkursie. Po zakończeniu
wszystkich prezentacji, Jury oceni je i przyzna
nagrodę główną w postaci wycieczki dla całej
grupy/klasy reprezentowanej przez uczestników. Dla wszystkich uczestników organizatorzy
przewidują upominki.
Całej finałowej imprezie towarzyszyć będą:
Z KSIĄŻKĄ W RUCHU - kiermasz książek,
podczas którego będzie można kupić książkę,
porozmawiać z autorem i zdobyć autograf.
STREFA KIBICA – AKTYWNIE Z KSIĄŻKĄ,
czyli rodzinna strefa zabawy.
Zgłoszenia szkół do uczestnictwa w wielkim finale akcji „Z książką na walizkach” będą
przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. telefonicznie przez bibliotekarzy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (74 640 09 42), którzy
chętnie udzielą dodatkowych informacji.
Szczegóły na plakatach.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNICY

MARATON SŁOWA
- MISTRZOWIE LITERATURY (NA START!)
ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU
-WYCIĄG Z REGULAMINU:
REGULAMIN NA WWW.MBP.SWIDNICA.PL

Wybitni twórcy literatury dziecięcej,
ilustratorzy, wydawcy – wszyscy spotkają się 8 czerwca w Świdnicy, by wspólnie
promować czytelnictwo wśród najmłodszych. Już teraz ruszają konkursy organizowane z tej okazji przez świdnicką
bibliotekę.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w XVI edycji akcji
„Z książką na walizkach, czyli Dolnośląskie
Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”. Jest to największa impreza promująca
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży na
Dolnym Śląsku, w której biorą udział wybitni twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy i wydawcy. Jej głównym organizatorem
jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T.
Mikulskiego we Wrocławiu. Tegoroczne
hasło brzmi MISTRZOWIE LITERATURY
DZIECIOM, a finał akcji odbędzie się pod
hasłem Mistrzowie literatury (na start!) 8
czerwca 2019 roku w godz. 10.00-13.00 w
Świdnicy. Finał „Książki na Walizkach” został objęty patronatem honorowym przez:
▪ Cezarego Przybylskiego – marszałka
województwa dolnośląskiego,
▪ Piotra Fedorowicza – starostę świdnickiego,
▪ Beatę Moskal-Słaniewską – prezydent
miasta Świdnicy,
▪ Teresę Mazurek – wójta gminy Świdnica.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNICY

„MARATON SŁOWA” TO BIEG PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ I CZYTELNICTWO
POCZĄTEK I KONIEC TRASY ZAPLANOWANY JEST POD ŚWIDNICKIM
TEATREM. TRASA OBEJMUJE JEDNO OKRĄŻENIE ZABUDOWY ŚRÓDRYNKOWEJ
BIEG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06.2019 R., O GODZ. 10.00
ORGANIZATOR BIEGU PRZEWIDZIAŁ NAGRODĘ ZA NAJLEPSZE BAJKOWE
PRZEBRANIE, KTÓRA ZOSTANIE WRĘCZONA W DNIU BIEGU
ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ W DNIU BIEGU, W GODZ.: 8:30-9:30,
W „PUNKCIE REJESTRACJI BIEGU” W HOLU NA PARTERZE MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIDNICY, UL. FRANCISZKAŃSKA 18

RUSZ SIĘ NA START :)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL.:74 640 09 42

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNICY

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W RAMACH XVI DOLNOŚLĄSKICH SPOTKAŃ PISARZY
Z M Ł O D Y M I C Z Y T E L N I K A M I Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

W XIII DOLNOŚLĄSKIM TURNIEJU MŁODYCH
RECENZENTÓW

GIMNASTYKA JĘZYKA
- MISTRZOWIE LITERATURY (NA START!)

NA ROZGRZEWKĘ KSIĄŻKA
- MISTRZOWIE LITERATURY (NA START!)
OGŁOSZONEGO W RAMACH XVI DOLNOŚLĄSKICH SPOTKAŃ PISARZY
Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

- PREZENTACJĘ AUTORA PRZYGOTOWUJĄ DZIECI ORAZ
MŁODZIEŻ Z PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ
GIMNAZJALNYCH,
- ILOŚĆ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PREZENTACJI
WYBRANEGO AUTORA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 6 OSÓB,

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
- WYCIĄG Z REGULAMINU:

- PREZENTACJA MUSI DOTYCZYĆ TWÓRCZOŚCI WYBRANEGO
AUTORA, A JEJ CZAS TRWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
5 MINUT,

ADRESACI: DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ GIMNAZJALNYCH

REGULAMIN NA WWW.MBP.SWIDNICA.PL

- FORMA PREZENTACJI JEST DOWOLNA (NP. INSCENIZACJA,
SKECZ, DRAMA, PANTOMIMA) – PUNKTOWANE BĘDZIE
KREATYWNE PODEJŚCIE DO ZADANIA,
- SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ UCZNIÓW
PREZENTACJI, JURY SKŁADAJĄCE SIĘ ZE WSZYSTKICH
ZAPROSZONYCH AUTORÓW WYBIERZE I NAGRODZI
NAJCIEKAWSZE,
- NAJWAŻNIEJSZYM KRYTERIUM W OCENIE BĘDZIE
KREATYWNE PODEJŚCIE DO ZADANIA,
- PLACÓWKI, KTÓRE JAKO PIERWSZE ZGŁOSZĄ CHĘĆ
PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI, BĘDĄ MIAŁY
MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA AUTORA.

PRZEDMIOT KONKURSU: WYKONANIE PRACY ZWIĄZANEJ Z HASŁEM TURNIEJU MŁODYCH
RECENZENTÓW "MISTRZOWIE LITERATURY (NA START!)” W JEDNEJ Z DWÓCH KATEGORII:
LITERACKIEJ LUB PLASTYCZNEJ
PRACA LITERACKA POWINNA MIEĆ FORMĘ RECENZJI WYBRANEJ KSIĄŻKI POLSKIEGO AUTORA
O SZEROKO ROZUMIANEJ TEMATYCE SPORTOWEJ. NALEŻY W NIEJ OKREŚLIĆ TEMATYKĘ
UTWORU, (ALE NIE OPOWIADAĆ CAŁEJ FABUŁY), JEGO WYJĄTKOWOŚĆ, DOKONAĆ
SUBIEKTYWNEJ OCENY I UZASADNIENIA DLA SWOJEGO WYBORU „MISTRZA LITERATURY”
PRACA PLASTYCZNA BĘDĄCA ILUSTRACJĄ DO WYBRANEJ KSIĄŻKI POLSKIEGO AUTORA
O SZEROKO ROZUMIANEJ TEMATYCE SPORTOWEJ, POWINNA BYĆ WYKONANA
INDYWIDUALNIE, DOWOLNĄ TECHNIKĄ PLASTYCZNĄ W FORMACIE A3 LUB A4. W OCENIE
ZGŁOSZONYCH PRAC BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ: POMYSŁOWOŚĆ, STARANNOŚĆ WYKONANIA
DZIEŁA I OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY
PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
MBP W ŚWIDNICY, UL. FRANCISZKAŃSKA 18, 58-100 ŚWIDNICA, Z DOPISKIEM:
DOLNOŚLĄSKI TURNIEJ MŁODYCH RECENZENTÓW
WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA 2019 R. W ŚWIDNICY,
P O D C Z A S F I N A Ł U X V I D O L N O Ś L Ą S K I C H S PO T K A Ń P I S A R Z Y Z M Ł O D Y M I
CZYTELNIKAMI "Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH"
PEŁNY REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:
WWW.MBP.SWIDNICA.PL

Jo�n� Za n��-Kołat

Ja�n� Zag� -Kołat

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30 KWIETNIA 2019 R.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL.:74 640 09 42

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: 74 640 09 42

17.04-9.05.2019 r. |
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Poznajcie przedszkolaków
z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
"Magiczna Chatka" w Świdnicy

foto: D. Gębala

Udział w widowisku wzięły zespoły
„Krąg”, „Mała Świdnica”, „Ale Babki” i „Mokrzeszów”. Odpowiedzialni za reżyserię i
choreografię spektaklu byli Maria i Wojciech Skiślewiczowie. Oprawę muzyczną przygotował Zdzisław Christ.
DG

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Niezwykle dynamiczne, kolorowe i
pełne świątecznej energii widowisko
plenerowe pod nazwą „Wesołego Alleluja” mieli okazję podziwiać świdniczanie zgromadzeni w niedzielę 14
kwietnia na placu św. Jana Pawła II.
Organizatorem spektaklu był Świdnicki
Ośrodek Kultury.

foto: D. Gębala

Wesołego
Alleluja!
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Wymień foliówkę na eko-reklamówkę

To już trzecia edycja akcji, której
celem jest eliminacja wszechobecnych
tzw. „foliówek” z naszego otoczenia.
Każda nasza decyzja w trakcie robienia zakupów może mieć zbawienny
wpływ na środowisko. Wybierając konkretne artykuły, zwracajmy chociażby
uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im mniej opakowany jest dany
produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana własnych nawyków
zakupowych, szczególnie przy kasie,
gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe reklamówki, w które najczęściej
pakujemy zakupy. Wyprodukowanie
jednej torebki foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę ze sklepu
do domu, czyli średnio 20 – 30 minut.
Pierwsza wyprodukowana na świecie
torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła.
Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat,
a potrzebnych jest dziesięć razy tyle!

Zagrożenie jest poważne

Alternatywą dla tzw. „foliówek” są
torby wykonane z materiału takiego jak
bawełna albo juta. Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich „sztucznych”
odpowiedników, ale przede wszystkim nie są obciążeniem dla środowiska.
Rocznie przez foliówki umiera na świecie
2 miliony zwierząt – pokazują dane statystyczne. Połknięta torebka foliowa może
utknąć w ich przewodzie pokarmowym.
Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z
pokarmem. Dla ryb to śmiertelna pułapka, wpadają w nie i duszą się lub umierają z głodu. Ptaki wodne zaplątują się w
foliówki podczas nurkowania.

Zmiana jest w nas

Czas przedświątecznych zakupów
jest doskonałym momentem do zmiany nawyków zakupowych. Zrezygnujcie
z foliówek, nie zaśmiecajcie swojego
otoczenia. To bardzo proste. Wystarczy

zaplanować zakupy wcześniej i zabrać
ze sobą eko-torbę. Każdy mieszkaniec
Świdnicy może taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że zgłosi
się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy
do Wydziału Gospodarki Odpadami, do
pokoju nr 2 i zostawi jedną plastikową
reklamówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną torbę wykonaną z materiału.
- Zainteresowanie naszą inicjatywą
w ubiegłym roku pokazało dobitnie, że
świdniczanom zależy na środowisku, co

foto: D. Gębala

Świdnico, pobij rekord!
Milion kilometrów do przejechania

Na początku kwietnia w całej Polsce
ruszyła czwarta edycja akcji „Rower
pomaga”, w której wszyscy jeżdżący na
rowerze mogą przy użyciu specjalnej
aplikacji przekazywać przebyte przez
siebie kilometry na rzecz najuboższych
dzieci. Miasto Świdnica ponownie
jest partnerem Fundacji Ekologicznej
„Arka” z Bielska – Białej, która w ramach tej ogólnopolskiej akcji promuje
ekologiczny styl życia i bezpieczną jazdę na rowerze.
W tym roku, aby przekazać rowery dla
dzieci ze Świdnicy, przejechane na rowerze kilometry można wpisywać na stronie
internetowej www.rowerpomaga.pl wybierając cel „ROWER POMAGA w Świdnicy” lub poprzez aplikację Endomondo
pod adresem: www.endomondo.com/
challenges/39913011 – W tym roku fundacja „Arka” poprzeczkę podniosła bardzo
wysoko. Aby miasto mogło otrzymać jeden
rower – cykliści muszą przejechać łącznie i
wpisać w aplikację rowerpomaga.pl milion
kilometrów. Wierzę, że to się uda, świdni-

czanie bowiem niejednokrotnie pokazali,
że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.
Akcja, w której jako miasto bierzemy udział,
trwa od kwietnia do połowy października –
jest więc duża szansa, że padnie rekord w
postaci miliona przejechanych kilometrów
– mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki. W ubiegłych
latach do akcji włączyło się kilkuset rowerzystów z naszego regionu i osób z
Polski oraz zagranicy zaprzyjaźnionych z
naszym miastem. Świdnica dwukrotnie
zajęła drugie miejsce spośród podmiotów zgłoszonych do programu. W 2016
roku rowerzyści wspólnie przejechali 105
000 km, a dzieci z ubogich rodzin otrzymały 5 rowerów. Natomiast w 2017 roku,
pomimo zwiększenia limitu kilometrów
do 30 000 – wspólnie przejechaliśmy
ponad 220 000 km i uszczęśliwiliśmy, aż
siedmioro małych świdniczan, w 2018 do
świdniczan trafiły cztery jednoślady „wykręcone” przez cyklistów, którzy aby zdobyć jeden rower musieli przejechać 100
tys. km.

W aplikację rowerpomaga.pl cel
„ROWER POMAGA w Świdnicy” swoje
wyniki mogą wpisywać także uczestnicy imprez rowerowych, w tym rajdów rowerowych odbywających się w naszym
mieście i poza jego obszarem. Tych w
tym roku w Świdnicy nie zabraknie. Już
12 maja odbędzie się rajd i piknik rowerowy pod hasłem „Świdnica na Rowery”, a w okresie wakacyjnym wycieczki
rowerowe będą organizowane przez
LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie
wspierane przez Gminę Miasto Świdnica. Jednorazowo trasa wpisana w aplikację nie może zawierać więcej niż 300
km dziennie na cyklistę. Akcja zbierania
kilometrów w ramach celu „Rower pomaga w Świdnicy” potrwa od początku
kwietnia do 15 października 2019 roku.
W tej chwili na „koncie” Świdnicy jest już
wpisanych ponad 350 km. Zapraszamy
więc wszystkich, którzy wybierają się
na rower o wpisanie swoich kilometrów
na rzecz świdnickich dzieci. I dzielenie
się udziałem w akcji ze znajomymi. Wykręćmy milion kilometrów dla dzieciaków!

bardzo nas cieszy. Chcemy dołączyć do
europejskich miast, które stawiają na ekologiczne rozwiązania od podstaw. Stawiamy na ekologiczny transport miejski, likwidujemy piece węglowe w mieszkaniach, a
teraz zachęcamy mieszkańców do włączenia się w naszą akcję zmiany nawyków
zakupowych, co pozytywnie wpłynie na
otaczające nas środowisko – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta
miasta Świdnicy.
Oprac. UM Świdnica

Powstają nowe
alejki w Parku
Wrocławskim
Trwają prace budowlane w Parku
Wrocławskim w Świdnicy. W związku z wykonaniem na tym terenie
sieci ciepłowniczych przez Miejski
Zakład Energetyki Cieplnej, zdecydowano o realizacji kompleksowego remontu alejek parkowych
wraz z budową ścieżki rowerowej.
Wzdłuż alejek zamontowanych zostanie 12 ławek parkowych oraz 11
koszy na odpady.
Całkowita powierzchnia nowych
alejek parkowych i ścieżki rowerowej
to ponad 1000 m². Koszt tej inwestycji to 206 611 złotych, z czego po
stronie miasta jest kwota 114 611 zł, a
po stronie MZEC - 92 tys. zł. Prace
budowlane potrwają do końca kwietnia br.
W ubiegłym roku na zlecenie
Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej firma Transus zniwelowała teren i
oczyściła go z odpadów budowlanych, na części wysiano także trawę.
Koszt tych prac wyniósł 32 tys. zł.
Oprac. UM Świdnica

UM Świdnica

reklama

Bądź Eko, nie wybieraj plastiku

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Kolejna edycja akcji „wymień foliówkę na eko-reklamówkę” rozpoczęta. Już od 15 kwietnia świdniczanie po raz
trzeci mogą wymienić reklamówki wykonane z plastiku na
bardziej przyjazne środowisku, materiałowe torby z logiem
„Czysta Świdnica”. W ubiegłym roku do rąk mieszkańców
miasta trafiło ponad 1300 eko-toreb.

17.04-9.05.2019 r. |

Świdnica

13

kultura

Anna Tomiak opowiada o nadmorskim
kurorcie od jego początków w 1928
roku, przez okres PRLu, w którym pojawiły się wczasy pracownicze, aż po
powrót do elitarności w latach 90. i
czasy współczesne.

Wojciech Tochman, z chłodną precyzją i ujmującą wrażliwością, opowiada
o ludziach, których odwaga została na
zawsze złamana. O bólu, którego nie
dało się ukoić. O lęku, który nie odszedł i wciąż sprzyja przemocy. O nieufności, która zabija wspólnotę. Także
o bezradności wobec uczuć i wobec
choroby.

Kalendarium
▪ 16 kwietnia 1927 roku Polskie Radio po raz
pierwszy transmitowało w południe Hejnał
Mariacki z Krakowa.
▪ 17 kwietnia 1885 roku została ustanowiona
flaga buddyjska.
▪ 18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.
▪ 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie
w getcie warszawskim.
▪ 20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej
Prasy
▪ 21 kwietnia 1985 roku odkryto Jaskinię Załom w Sudetach Wschodnich.

▪ 22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Matki
Ziemi
▪ 23 kwietnia 1937 roku Sejm RP ustanowił
dzień 11 listopada Świętem Niepodległości.
▪ 24 kwietnia 1184 roku p.n.e. upadła Troja
(data tradycyjna).
▪ 25 kwietnia 1333 roku w katedrze wawelskiej
odbyła się koronacja Kazimierza III Wielkiego
i jego żony Aldony Anny Giedyminówny na
króla i królową Polski.
▪ 26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

▪ 27 kwietnia 1947 roku po przerwie wojennej
wznowiły działalność Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
▪ 28 kwietnia 1789 roku w pobliżu archipelagu Wysp Przyjacielskich (Tonga) doszło do
buntu załogi brytyjskiego okrętu HMS Bounty. Kapitana Williama Bilgha i 18 wiernych mu
marynarzy pozostawiono w szalupie, którą
rozpoczęli rejs na wyspę Timor.
▪ 29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy ustanowił Święto Narodowe Trzeciego
Maja.
▪ 30 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Jazzu.

Zakrzywienie czasoprzestrzeni kolejne warsztaty pisarskie za nami
W poniedziałek 1 kwietnia na
warsztatach pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską dopisała frekwencja Na zajęciach pojawiło się wiele znamienitości (warto
wymienić członków po czterech miesiącach spotkań), mianowicie:
▪ Justyna Nawrocka z Wałbrzycha, która hojnie podzieliła się doświadczeniem
pisania książki „Paragon” wydanej nakładem wydawnictwa Mamiko.
▪ Izabela Prypin, pisarka, autorka znakomitych „Twarzy” opublikowanych w Roczniku Dolnośląskim „Pomosty” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2018,
s. 110) oraz autorka artykułów w „Gościu
Niedzielnym” publikująca pod pseudonimami narzucanymi losowo przez redakcję
(wprawny czytelnik rozpozna po stylu).
▪ Tamara Hebes, poet(k)a, która wciąż
szuka idealnego, samowystarczalnego języka, rozmyśla nad warsztatem
pisarskim, co nie przeszkadza jej być
autorką niezwykle płodną, z 4 zbiorami poetyckimi na koncie: „ekstra nocne”(1998), „Ja oniryczne” (2005), „Muchoraj” (2007), „Błąd paralaksy” (2015).
▪ Marian Bełtkiewicz, pisarz, publikujący regularnie na stronie internetowej
opowi.pl pod pseudonimem MarBe.

foto: MBP Świdnica

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

▪ Krystyna Popławska, poetka, opisująca w dawnym stylu uroki przyrody.
▪ Joanna Baranowska z Wrocławia, rodem ze Świdnicy, poetka i aktorka, aktualnie studentka twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.
▪ Tomasz Droszkowski z Wrocławia, rodem zaś z Pomorza, reportażysta i student twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.

▪ Grzegorz Skoczylas, poeta, stypendysta Urzędu Miasta 2018 roku, autor tomiku „Partia szachów”.
▪ Paweł Buczma, znany świdnicki poeta
i fotograf, outsider, organizator „Spotkań
z poezją”.
▪ Martyna Czerniec, poetka młodego
pokolenia.
Kolejne warsztaty zaplanowano 6
maja.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy
zaprasza do udziału
w konkursie
Biało-Czerwona w Obiektywie
1. Wykonaj zdjęcie nawiązujące do
Barw Flagi Polski
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Wyślij zdjęcie do 23 kwietnia
na adres
wypo@mbp.swidnica.pl
4. Wygraj nagrodę!

Książka Agnieszki Metelskiej to nie tylko niezwykła historia życia Haliny Konopackiej, ale przede wszystkim opowieść o czasach, które choć trudne,
przyniosły kobietom prawa wyborcze,
polskim sportowcom olimpijskie złoto,
a Konopackiej stałe miejsce pośród
największych polskich bohaterek.

Informujemy, że Wielki
Piątek (19.04.2019) Miejska
Biblioteka Publiczna
w Świdnicy będzie czynna
do godz. 16.00, jednocześnie
informujemy, że w Wielką
Sobotę (20.04.2019)
biblioteka będzie nieczynna.
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ODPOWIEDŹ:
A:
9 + 3, następnie x 6, następnie - 4
B:
3 x 5, następnie + 3, następnie ÷ 6

Czekamy na Twoje zdjęcie!
szczegóły:
www.mbp.swidnica.pl
tel. 74 640 09 35
Wypożyczalnia dla Dorosłych, pok. 104

kultura

Wypożyczalnia
Multimediów
poleca film
Bohemian Rhapsody

„Pojedynek z Syberią” Romuald Koperski

Polecają

Chciałabym polecić ostatnio przeczytany reportaż
„Pojedynek z Syberią” Romualda Koperskiego. Autor zabiera nas w podróż samochodem z Zurichu poprzez Syberię
do Nowego Jorku. Opisuje walkę z dziką i nieokiełznaną
przyrodą, ale i spotkania z dobrymi , biednymi oraz bezinteresownymi ludźmi w Rosji. Ich postawa jest tym bardziej
ujmująca, że pozostaje w jaskrawym kontraście z materialistycznym, pełnym egoizmu nastawieniem mieszkańców
bogatej Ameryki. Książka ta to dobra lekcja dla nas, że nie
pieniądze, ale szczere serce nadaje życiu sens.
Polecam Bożena Kuźma,
zastępca dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury

Joanna Jax:

foto: D. Gębala

pisarstwo zawsze
było w mojej głowie

O początkach przygody z pisaniem,
marzeniach i literaturze opowiadała
Joanna Jax podczas spotkania z czytelnikami, które odbyło się 12 kwietnia w
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

- Do niedawna łączyłam pracę zawodową i pisanie. Wracałam po 16.00
do domu, robiłam reset, zajmowałam się
dzieciątkiem swoim, a potem do późnych
godzin nocnych pisałam. Teraz to wszystko odbywa się trochę inaczej. Gdy piszę
książkę, zaszywam się w domu jak w jaskini i piszę non stop, po 15-16 godzin na
dobę, aż mi oczy nie wytrzymują – opowiadała Joanna Jax.
Pisarka opowiadała o początkach
swojej przygody z pisarstwem, które
trwały aż… 20 lat. Jej debiutancka powieść „Dziedzictwo von Becków” najpierw powstawało w głowie. Dopiero
po latach, za namową przyjaciół, zdecydowała się ją spisać. - Marzenie, by być
pisarką, zrodziło się dosyć wcześnie, gdy
miałam 8 lat. Jestem z pokolenia, które
czytało, szłam spać, to miałam przy łóżku na półce książki i czytałam. Pochłaniałam tony książek. Gdy przeczytałam
„Przeminęło z wiatrem”, pomyślałam, jak
by to było fajnie umieć tak pisać, tak opowiadać. Potem przez moment chciałam
śpiewać jak Whitney Houston, bo kto by
nie chciał. Ani moje studia, ani praca nie
były związane z literaturą. Ale to pisarstwo
siedziało w głowie. I zaczęłam w tej głowie
układać „Dziedzictwo von Becków”. 5 lat
temu przyleciała moja wieloletnia koleżanka, taka od piaskownicy, zrobiłyśmy
życiowe. podsumowanie. Wyznałam, że
zawsze chciałam być pisarką. Zapytała,
dlaczego nie napiszę powieści, które wymyślona z detalami jest w mojej głowie.
Wróciłam do domu, zaczęłam pisać i tak
zostało – opowiadała.
Ak

foto: D. Gębala

Joanna Jax to pseudonim artystyczny polskiej pisarki młodego pokolenia, autorki serii książek
o tematyce historycznej zatytułowanej „Saga von Becków”, która spotkała się z niezwykle gorącym przyjęciem zarówno ze strony czytelników, jak i krytyków literackich.
Joanna Jax – która pomimo sukcesu swoich książek postanowiła nie ujawniać swojego
prawdziwego nazwiska – ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Wcześniej publikowała wyłącznie krótkie opowiadania i felietony, aż do roku 2014, kiedy to
światło dzienne ujrzała jej debiutancka powieść, zatytułowana „Dziedzictwo von Becków”.
W książce tej autorka opisała historię miłości, która zrodziła się pomiędzy polską nauczycielką
i niemieckim oficerem SS, który, jak się później okazuje, nie podziela skrajnie faszystowskiej
ideologii większości nazistów. Autorka umiejscowiła akcję – rozpoczynającą się w 1934 roku i
rozgrywającą się na przestrzeni blisko ośmiu dekad – w kilku polskich miastach, jak Kraków,
Olkusz, Warszawa czy Łódź, a także w Wolnym Mieście Gdańsku, Berlinie Wschodnim, Paryżu
czy Jerozolimie. Historia losów rodziny Marii Tarnowskiej i Wernera von Becka kontynuowana
jest w drugiej części, która została wydana w 2016 roku pod tytułem „Piętno von Becków”. Tym
razem główna bohaterka, Julia, która jest prawnuczką bohaterów znanych z „Dziedzictwa…”,
wyrusza w podróż, której celem jest poznanie dziejów swojej rodziny. Obie powieści należące
do „Sagi von Becków” zostały docenione za rozmach i pełną emocji fabułę oraz uhonorowane
nominacją do Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn”.
Ponadto Joanna Jax w 2015 roku napisała niezwiązaną z „Sagą…” powieść zatytułowaną „Długa
droga do domu”.

Z książką kreatywnie
O nie! W twojej książce jest potwór!
Tom Fletcher stworzył książeczkę do
wspólnego czytania przed snem. An-

gażująca historia z każdą stroną udowadnia, że na papierze potrafi się kryć
magiczny świat. Maluchy pokochają tę
interaktywną zabawę, w której będą
mogły zdmuchnąć i połaskotać potwora,
a rodzice z przyjemnością położą duże i
małe potwory spać.
Jak możemy się pobawić?
Stwórz
własną naszego
potworka :)
Potrzebujemy:
▪ druciki kratywne
▪ duże koraliki
▪ ruchome oczka
Do dzieła!

Chcesz zobaczyć,
jak to działa!
Zeskanuj kod QR

Porywająca opowieść o zespole
Queen, jego muzyce i niezwykłym
wokaliście Freddiem Mercurym
(Rami Malek – serial TV ”Mr. Robot”),
który przełamując
stereotypy i konwencje,
zdobył
uwielbienie niezliczonych
fanów. Film ukazuje
błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki
ikonicznym utworom i rewolucyjnemu
brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego
nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę
Mercury’ego wszedł na trwałe do historii
muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi
źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.
(źródło : Filmweb).

Wypożyczalnia
Multimediów
poleca grę Tokaido
Witaj podróżniku.
Witaj na legendarnej
Drodze
Wschodniego Morza - Tokaïdo, łączącej Kyotô i Edô.
Rozpoczynasz
właśnie niezwykłą
podróż po dawnej
Japonii, podczas
której odkryjesz jej
tysiąc cudów.
Nie śpiesz się, znajdź czas na kontemplację każdej panoramy, która otworzy się
przed Tobą: od majestatycznych gór, poprzez spokojne nabrzeża, aż po rozległe
pola ryżowe.
Zbieraj wszystkie pamiątki podczas swojej
wyprawy, a jeśli natkniesz się na mieszkańców, nie zmarnuj okazji do ciekawej
rozmowy. Korzystaj z dobrodziejstw, które
napotkasz na swej drodze, od zbawiennego spokoju gorących źródeł, aż do wielu rozkoszy kulinarnych, których dozna
Twoje podniebienie. Czas jest Twoim największym sprzymierzeńcem. Bądź przewidujący, uważny i cierpliwy, aby niczego
nie przeoczyć. Delektuj się doznaniami, a
powrócisz z tej podróży bogatszy o najróżniejsze doświadczenia.

Wypożyczalnia Multimediów
poleca nowe tytuły książki
mówionej
1. Zabójcza biel Robert Galbraith
czyta: Maciej Sthur
2. Becoming. Moja historia Michelle Obama
czyta: Agata Kulesza
3. Projekt: Prawda Mariusz Szczygieł
czyta: Adam Bauman
4. Betelowa rebelia. Spisek Daniel Nogal
czyta: Artur Ziajakiewicz
5. Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o uczuciach Grzegorz Kasdepke
czyta: Zbigniew Zamachowski
6. Bieguni Olga Tokarczuk
czyta: zespół aktorów
7. Słowiańskie siedlisko. Dar Rzepki Monika
Rzepiela
czyta: Ilona Chojnowska
8. Charles Lindbergh. Samotny orzeł D.Uhl-Herkoperec, P.Słowiński
czyta: Maciej Jabłoński
9. Punkty zbieżne Michael Connelly
czyta: Janusz Zadura
10. Wszystkie dzieci Louisa Kamil Bałuk
czyta: Robert Jarociński
17.04-9.05.2019 r. |
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26 kwietnia, godz. 19.15
26. Świdnickie Noce Jazzowe:
„Adeama & Second Line”

RolandVAccordion podczas 63th Coupe Mondiale oraz
laureat Festiwalu Virtual Accordion w Rzymie.
Patio restauracji Rynek 43 (w przypadku niepogody Klub Bolko), wstęp wolny

4 maja, godz. 18.00
Wernisaż wystawy Anny Lariny-Dzimiry

Anna Larina-Dzimira urodziła się w Mińsku na Białorusi. Ukończyła mińską i wrocławską ASP. Zajmuje
się malarstwem, grafiką, rysunkiem i ilustracją, a także
uczestniczy w pracach konserwatorskich, zajmuje się
renowacją dzieł sztuki.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

5 maja, godz. 8.00
Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości

14 maja, godz. 20.00
Adam Van Bendler: „Światło w tunelu”
(Stand-up)

Adeama & Second Line, to blues, soul, jazz i rock
podane w energetyczny i pełen emocji sposób. Muzycy przeplatają piosenki w wykonaniu adeamy utworami
instrumentalnymi autorstwa Marka Waszczyńskiego i
standardami z repertuaru Johna Scofielda, czy Robbena
Forda.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 20 zł

27 kwietnia, godz. 20.00
Rapsodia #6,5: rap ze Świdnicy

„Małą” edycję WRŚ chcemy tym razem poświęcić
raperom tworzącym hip-hop w Świdnicy i najbliższych
okolicach. Do końca marca czekaliśmy na Wasze zgłoszenia. Aktualny skład jest następujący: Pastoro / Markowe Bity, Lizka, Alpine Richie, Grezz 2 Braci - G2B /
ZAGI, Kusei, ZDS.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 10 zł

3 maja, godz. 19.00
Świdnickie Noce Jazzowe: „Muzyka Filmowa” — Paweł Janas — mistrz akordeonu

Pawel Janas to niezwykle wszechstronny muzyk i
kompozytor. Z łatwością porusza się na gruncie muzyki
klasycznej, współczesnej, elektronicznej i improwizowanej. Nagradzany na ponad 40 konkursach, m.in.: w Polsce, Francji, Włoszech, Niemczech, Austrii, Litwie, Chorwacji. Mistrz Świata w grze na akordeonie cyfrowym

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

5 maja, godz. 17.00
Żona do adopcji (spektakl komediowy)

W życiu Adama wszystko miało swoje miejsce –
dom praca, dom praca. Od czas do czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna
przestaje funkcjonować i niebo zaczyna walić się głowę.
Żona Adama wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza natrętny
domokrążca i wróżbita.
występują: Olga Borys, Marek Pituch, Jakub Wons
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł (parter)
/ 55 zł (balkon)

Adam to człowiek który zaprzedał duszę komedii,
zwierzętom i… wiecznym tarapatom dzięki którym zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. W tym programie dowiemy się co siedzi w głowie introwertyka
który po 5 latach bytowania w depresyjnej Skandynawii,
w obawie przed samobójem powraca do ojczyzny by
postawić wszystko na jedną kartę. Jeszcze nie wie, że ta
karta to tylko jopek, którym sam się staje się w obliczu
prawdziwej wojny. Wojny kart pobrudzonych tanim keczupem społecznych oczekiwań i tłuszczem własnych
lęków. Choć opis wręcz ocieka populistyczną głębią i tanią hipsterską apaszką z Pepco, to jednak wiadomo, że
nie zabraknie tu znów słodko-gorzkich, niszczących od
łez żartów i dziwnych hipotez w stylu do którego przyzwyczaił nas Adam.
prowadzenie/support: Filip Puzyr
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 30 zł (w
przedsprzedaży) / 40 zł (w dniu wydarzenia)
17.04-9.05.2019 r. |
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Zapinamy pasy!

foto: D. Gębala

Przed nami 47. Rajd Świdnicki Krause

lewski, Marcin Majcher oraz świdniczanin
Marcin Pietrzyk. Tradycyjnie spotkanie poprowadził rzecznik prasowy Rajdu Świdnickiego KRAUSE Karol Ferenc.
-Dla nas, gospodarzy, najistotniejsze
jest bezpieczeństwo. Chcemy żeby rajdowa zabawa przebiegała bezpiecznie dla
wszystkich kibiców. Co roku apelujemy aby
bardzo skrupulatnie dostosować się do wymogów przygotowanych przez organizatorów. Nie są one tworzone na złość, tylko po
to żeby zapewnić niezbędne bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że rajd to różnego rodzaju utrudnienia. Zamknięte ulice,
utrudnione przejazdy czy brak dostępu do
pewnych stref. Apeluje jednak o przestrzeganie tych zasad. Jak pokazuje historia innych rajdów, na szczęście nie Świdnickiego
to nieprzestrzeganie regulaminu prowadzi
do sytuacji bardzo niebezpiecznych nieraz
nawet niestety do tragedii – apeluje prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM
47. RAJDU ŚWIDNICKIEGO KRAUSE:
RSMP
sobota, 27 kwietnia 2019
▪ Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek – 15:30
▪ OS 1 Świdnica – Super OS – 17:03

▪ OS 2 Rościszów – Walim – 17:45
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
– 18:42, 19:27
▪ OS 3 Świdnica – Super OS – 19:15
niedziela, 28 kwietnia 2019
▪ Start – serwis/wyjazd – 7:30
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
– 7:30, 11:49
▪ OS 4/7 Kamionki – Walim 1/2 – 8:27 13:01
▪ OS 5/8 Wolibórz – Jodłownik 1/2 – 9:48 14:22
▪ OS 6/9 Walim (x1) – Zagórze 1/2 (Power Stage) – 10:36 15:10
▪ Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek – 16:20
HRSMP
sobota, 27 kwietnia 2019
▪ Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek – 15:30
▪ OS 1 Świdnica – Super OS – 18:03
▪ OS 2 Rościszów – Walim – 18:45
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
– 19:42, 20:27
▪ OS 3 Świdnica – Super OS – 20:15
niedziela, 28 kwietnia 2019
▪ Start – serwis/wyjazd – 8:30
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
– 8:30, 12:49
▪ OS 4/7 Kamionki – Walim 1/2 – 9:27, 14:01
▪ OS 5/8 Wolibórz – Jodłownik 1/2 – 10:48,
15:22
▪ OS 6/9 Walim (x1) – Zagórze 1/2 (Power Stage) – 11:36 16:10
▪ Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek – 17:20
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Dwa dni rywalizacji na pełnych obrotach, dziewięć odcinków specjalnych i
świetna frekwencja wśród zgłoszonych
załóg. Wielkimi krokami zbliża 47. Rajd
Świdnicki Krause pierwsza eliminacja
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Za nami oficjalna konferencja
prasowa podczas której organizatorzy
przedstawili najważniejsze szczegóły
zbliżającej się imprezy.
Udział w spotkaniu, które odbyło się 11
kwietnia wzięli: prezydent Świdnicy Beata
Moskal–Słaniewska, zastępcy prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski i Jerzy
Żądło, starosta świdnicki Jacek Fedorowicz, prezes zarządu Automobilklubu Sudeckiego i dyrektor rajdu Roman Grygianiec oraz Bogdan Harmaty przedstawiciel
sponsora tytularnego firmy KRAUSE. Gośćmi specjalnymi konferencji byli zawodnicy przygotowujący się do startu w 47.
Rajdzie Świdnickim KRAUSE: Jan Chmie-

- Liczę na dobrą atmosferę podczas całego rajdu, żeby publiczności, która będzie
podziwiała popisy kierowców, towarzyszyły
same pozytywne emocje. Mam nadzieję, że
wszystkie startujące załogi bezpiecznie dotrą do mety.
Dotychczas swój start w rajdzie potwierdziły 72 załogi (RSMP) i 23 (HRSMP).
Podczas tegorocznej edycji potwierdzono
już udział 11 kierowców, którzy będą ścigać się samochodami z grupy R5. Są nimi:
Sebastian Frycz, Maciej Lubiak, Mikołaj
Marczyk, Zbigniew Gabryś, Jacek Jurecki, Tomasz Kasperczyk, Jarosław Kołtun,
Sylwester Płachytka, Marcin Słobodzian,
Martin Vlcek i Łukasz Byśkieniewicz –
Wysoka frekwencja jest dowodem popularności rajdu, który organizujemy, a klasa zawodników oraz samochodów jakimi
będą się ścigać dodaje tylko uroku – mówi
dyrektor 47. Rajdu Świdnickiego Roman
Grygianiec.

Bracia Trybus wygrywają pierwszą
rundę Tarmac Masters!
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wicie wymagające, zdradliwe i nie zostawiały zbyt wiele miejsca na błędy o czym
przekonała się załoga Trzeciak/Uss, która niestety miała wypadek na ostatnim
odcinku rajdu. Ostatecznie rajd wygrywamy z przewagą 8,4s nad drugą załogą
i 26,7s nad trzecią. Nowy silnik spisywał
się bardzo dobrze, a auto nie sprawiało
najmniejszych problemów. Bardzo dziękujemy naszym sponsorom oraz partnerom za pomoc w starcie: Świdnica Rynek
z Tradycjami, Wolnet, MojaŚwidnica.pl,
Tuningproject.pl, Power ECU, dbam o samochód, KOMA, P.Puchalski Rally Foto,
Żbik Rally Foto – relacjonuje zadowolony Krzysztof Trybus.
Daniel Gębala

foto: Piotr Puchalski

reklama

Za nami pierwsza runda rajdowego
cyklu Tarmac Masters. W dniach 6-7
kwietnia w okolicach Nowej Rudy wystartowały 142 załogi z całej Polski.
Zawodnicy do pokonania mieli łącznie blisko 97 km z czego 30 km stanowiły odcinki specjalne. W rajdzie
wystartowali bracia Trybus, którzy w
tym sezonie bronią kolejny raz tytuł
mistrzowski w klasie 1. Świdniczanie
potwierdzili swoją klasę wygrywając
pierwszy rajd.
– Dawno nie mieliśmy aż tak wyrównanej i zaciekłej walki jak dzisiaj. Z załogą Trzeciak/Uss oraz Gładysz/Sapko
walczyliśmy na dziesiąte części sekundy.
Nie było łatwo, bo odcinki były niesamo-

sport
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Poskromili lidera! ŚKPR spada z ligi

Polonia-Stal: B. Kot, Florian (86′ Białas),
Sowa, Salamon, Kozachenko, Białasik, Szuba, Myrta (87′ Filipczak), Szczygieł (67′ Orzechowski), Baumgarten (92′ Ciuba), Lima
Santos (90′ Do Carmo)
Śląsk II: Szczerbal, Kazimierowicz, Łazarowicz, Kotfas, Kotowicz, Scalet (22’Kierkiewicz), Pereira Loureiro (61′ Sztylka), Młynarczyk, Sobczak, Kucharczyk, Caliński
bramki: 1:0 – 3′ Myrta, 1:1 – 16′ Kotowicz, 2:1
– 82′ Białasik

foto: D. Gębala

ŚKPR Świdnica

▪ Unia Bardo – Polonia Trzebnica 7:0
▪ Górnik Wałbrzych – MKP Wołów 6:1
▪ Piast Nowa Ruda – Sokół Wielka Lipa 4:1
▪ Piast Żerniki – Bielawianka Bielawa 0:0
▪ GKS Mirków – Sokół Marcinkowice 0:1
▪ Zjednoczeni Żarów – Orzeł Prusice 4:2

Terminarz 22. serii gier:

▪ MKP Wołów – Dabro-Bau Polonia-Stal
Świdnica – 20.04, godz. 16.00
▪ Nysa Kłodzko – Orzeł Prusice
▪ Zjednoczeni Żarów – Sokół Marcinkowice
▪ GKS Mirków – Górnik Wałbrzych
▪ Śląsk II Wrocław – Polonia Trzebnica
▪ Unia Bardo – Piast Żerniki
▪ Bielawianka Bielawa – Piast Nowa Ruda
▪ Sokół Wielka Lipa – Orzeł Ząbkowice Śląskie

Daniel Gębala

Biegali na orientację
52 uczestników zameldowało się na starcie biegu na
orientację, który odbył się w
niedzielę 14 kwietnia. Była
to kolejna edycja otwartych
zawodów dla mieszkańców
Świdnicy. Wydarzenie roz-

ŚKPR Świdnica – ASPR Zawadzkie
25:29 (14:13)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Wychowaniec 8, Makowiejew 5, Zaremba 3,
Chmiel 2, Borowski 2, Starosta 2, Żubrowski 1, Daszczenko 1, Redko 1, Etel,
Pierzak, Kozak

foto: D. Gębala

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
Śląsk II Wrocław 2:1 (1:1)

Pozostałe rezultaty 21. kolejki:

w całym meczu broniąc aż pięć rzutów
karnych, W ofensywie ŚKPR grał nierówno, ale na przerwę schodził z jedną
bramką zapasu (14:13). Gdy kilka minut
po zmianie stron na tablicy wyników
pojawił się rezultat 18:15, wydawało się,
że świdniczanie są na autostradzie do
wygranej. Tak się jednak nie stało. W
ostatnim kwadransie zaczęły mnożyć
się proste błędy, kilka kontrowersyjnych decyzji podjęli sędziowie i nieszczęście było gotowe. ASPR skrupulatnie wykorzystywał nadarzające się
okazje i najpierw doprowadził do wyrównania, a następnie przejął inicjatywę, wygrywając ostatecznie 29:25.

poczęło się o godzinie 9.00
startem biegaczy Świdnickiej Grupy Biegowej, którzy
pokonując ok. 5 km, dobiegli
do Bosmanatu, przy którym
zlokalizowane było centrum
zawodów.

Grali i pomagali!

Uczestnicy rywalizowali na pięciu trasach, a areną
zmagań był Park Harcerski.
Trasy o długości ok. 2 km z
umieszczonymi
punktami
kontrolnymi
zlokalizowane
były w Parku Harcerskim. Za
organizację imprezy odpowiadali harcerze z Hufca ZHP
Świdnica oraz Świdnicka Grupa Biegowa i OSiR Świdnica.
Na zakończenie zwycięzcy
zostali nagrodzeni upominkami zapewnionymi przez Urząd
Miejski w Świdnicy oraz Czystą
Świdnicę.
DZIECI – dziewczęta:
1. Zuzanna Waryas
2. Kalina Rogozińska
3. Karolina Głowacka
DZIECI – chłopcy:
1. Bartosz Rozenek
2. Tobiasz Stuchlik
3. Szymon Świder
KOBIETY:
1. Julianna Zapart
2. Katarzyna Ścisłowska
MĘŻCZYŹNI – młodsi:
1. Michał Norbert
2. Miłosz Werner
MĘŻCZYŹNI – starsi:
1. Andrzej Góralski
2. Jacek Gołębiewski
3. Zygmunt Lubaski
KATEGORIA RODZINNA
1. Sławomir Momot
2. Kornelia Rostkowska
3. Waldemar Zarychta

Tatusiowie na boisku, zabawy dla najmłodszych, oraz pyszny
poczęstunek to tylko część z atrakcji przygotowanych podczas
II turnieju rodzinnego zorganizowanego przez MKS Polonia-Stal
Świdnica. Pieniądze uzyskane z wpisowego oraz z bufetu zostaną
przeznaczone na leczenie chorej Pauliny Chmielewskiej, mamy
Fabiana - zawodnika z drużyny żaków.
Za nami jedna z dwóch akcji charytatywnych organizowanych
przez Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica, Chillout i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W niedzielę 14 kwietnia w hali sportowej na Zawiszowie zameldowali się rodzice zawodników świdnickiego klubu. W tym dniu wynik zawodów nie był najważniejszy.
Liczyła się pomoc, ale sportowych emocji, efektownych goli i znakomitych akcji oczywiście nie brakowało. Ostatecznie triumfowali
przedstawiciele Rocznika 2006, wyprzedzając na podium Rocznik
2009 i Rocznik 2008. Na kolejnych miejscach rywalizację ukończyły
drużyny 2012, 2013 i 2010. Z zebranego wpisowego, a także z prowadzonego kącika gastronomicznego, udało się uzyskać dokładnie
kwotę 5688,82 zł i 1 euro. To nie koniec akcji związanej z niesieniem
pomocy! W sobotę, 11 maja na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Festyn Rodzinny, podczas którego młodzi piłkarze z roczników 2010-2011 również grać będą dla Pauliny
Chmielewskiej. Tam na kibiców czekać będzie jeszcze więcej atrakcji – między innymi loteria fantowa.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

W absolutnym hicie 21. kolejki IV ligi
dolnośląskiej grupy wschodniej Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica pokonała przed własną publicznością lidera
rozgrywek Śląsk II Wrocław 2:1! Dzięki
trzynastemu zwycięstwu w sezonie
podopieczni trenera Rafała Markowskiego umocnili się na trzecim miejscu
w ligowej tabeli.

Ewentualne
zwycięstwo
nad
ASPR-em Zawadzkie dawało jeszcze
cień szansy na utrzymanie na zapleczu
PGNiG Superligi. Niestety, chociaż Szare
Wilki przez blisko trzy kwadranse miały mecz pod kontrolą, to w ostatnich
fragmentach kompletnie się pogubiły
i ostatecznie przegrały 25:29. Dla gości
było to pyrrusowe zwycięstwo, bowiem
wyniki innych spotkań sprawiły, że także
ASPR będzie żegnał się z I ligą.
W tym sezonie ŚKPR zdecydowanie lepiej spisywał się na wyjazdach.
Tylko jedno zwycięstwo przed własną
widownią to bardzo zły wynik, Wydawało się, że ASPR jest idealnym rywalem na podreperowanie tego dorobku,
tym bardziej, że podopieczni Grzegorza Garbacza wygrali z Zawadzkiem
w pierwszym spotkaniu obu drużyn.
Pierwsza połowa spotkania rozegranego 6 kwietnia przebiegała pod dyktando świdniczan. Lwi w tym udział miał
świetnie dysponowany tego wieczoru
Damian Olichwer. Popularny Oli potrafił zamurować bramkę, między innymi

Daniel Gębala
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