Robię w życiu to, co kocham

Zrób z nami lato – trwa zbiórka na dodatkowe podwórka!

- KORTAS to nie jest
szybka moda, KORTAS
to jest slow fashion,
moda odpowiedzialna,
świadoma, etyczna i
zdrowa – mówi Agnieszka
Kortas, właścicielka
świdnickiej marki
odzieżowej KORTAS.
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Od czterech lat w ramach
akcji „Lato na podwórku”
Fundacja „Ładne
Historie” spędza wakacje
wspólnie z dziećmi i
mieszkańcami na trzech
świdnickich podwórkach.
Ruszyła zbiórka na
zorganizowanie akcji na
dodatkowych dwóch.
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Świdnica
w biało-czerwonych
barwach

str. 12
Złożenie wieńców pod Pomnikiem Zwycięstwa, uroczyste przekazanie flagi harcerzom i występy uświetniające rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Świdnica tradycyjnie w dniach 1-3 maja przybrała barwy biało-czerwone.
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Wzięli sprawy w swoje ręce
– rozwijają się i tworzą Świdnicę przyjazną do życia
Raz w miesiącu spotykają się, by wspólnie pracować nad samorozwojem oraz tworzyć sprzyjające warunki w Świdnicy.
Pod czujnym okiem młodych, przedsiębiorczych świdniczan uczą się budowania marki, pozyskiwania środków oraz sposobów walki z wszechobecnym w sieci hejtem. Tworząc sieć wzajemnej współpracy, tworzą przestrzeń przyjazną do życia i
działalności gospodarczej. Od grudnia w Świdnicy realizowana jest „Mapa Projektów 20+30+40+”. Spotkania cieszą się coraz
większym zainteresowaniem świdniczan.
Damian Lempart i
Szymon Potoniec,
Young-Pros

Justyna Wojciechowska,
SkyRocket

Anna i Kacper Połochajło-Migda,
KANN

bliżyła, czym jest personal branding i
wyjaśniła czy budowanie marki osobistej ma sens. Anna Kozak, właścicielka
firmy Dialog Zmiany, wykładowca akademicki, coach ICF, trener VCC omówiła
pojęcie coachingu i to, jak ważne jest
odkrywanie i rozwijanie własnych umiejętności.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartek w Galerii Fotografii (ul.

foto: UM Świdnica

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Wszystkie prowadzone są przez liderów
lokalnej społeczności. Co ważne, zwykle
mają one formułę warsztatową. Dzięki temu uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wspólnie szukają najlepszych rozwiązań.
Dotychczas odbyło się 8 spotkań.
Tematem przewodnim pierwszego była
kultura. Podczas kolejnego urzędnik
Powiatowego Urzędu Pracy, Piotr Sądel, opowiadał, jak napisać skuteczny
biznesplan, gdzie szukać środków na
otwarcie własnej działalności i na jakie ulgi można liczyć. Założyciele firmy Young-Pros, Szymon Potoniec i
Damian Lempart, opowiedzieli o tym,
jak pozyskać i utrzymać klienta oraz
jak rozreklamować swoją firmę, nie wydając przy tym majątku. Kacper Połochajło-Migda i Anna Połochajło-Migda
opowiadali o zjawisku mowy nienawiści w życiu prywatnym i zawodowym,
jak sobie z nim radzić i jak nie pozwolić
na jego rozprzestrzenianie się. Założycielka firmy SkyRocket marketing and
events Justyna Wojciechowska przy-

Rynek 44). O planowanych spotkaniach
mieszkańcy mogą dowiedzieć się z facebooka na profilu Zalogowani. Mapa
Projektów 20+30+40+ to jeden z elementów działań programu „Zostańcie z
nami – Miasto i Powiat Świdnica” realizowanych przy współpracy ze Świdnickim
Ośrodkiem Kultury.
Ak
foto: UM Świdnica

Anna Kozak,
Dialog Zmiany
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Tak!

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.
Jak być „dobrym” rodzicem? To
pytanie zadają sobie osoby, które zamierzają mieć dzieci lub już je mają i
stają przed różnego rodzaju problemami dnia codziennego. Co „dobry”
rodzic powinien, a czego nie powinien
robić? Jak budować i pielęgnować
dobre relacje z dziećmi? Często pojawiającym się tematem jest problem
tzw. „wspólnego frontu” obojga rodziców, który zajmuje szczególne miejsce w wielu dyskusjach i przekazach
pokoleniowych. Już samo określenie
„wspólny front” zakłada kontekst bojowy i kojarzyć się może z walką, okopami, wojną. Po jednej stronie pola bitwy
rodzice, tworzący pierwszy szereg linii
frontu, po drugiej – ich pociechy. Kiedy, w jakich sytuacjach może mieć zastosowanie takie wspólne przymierze
dorosłych w opozycji do dzieci? Czy
koniecznie trzeba tu mówić o „froncie”? Czy nie lepiej przetransponować
pojęcie „wspólnego frontu”, czy też
tzw. „mówienia jednym głosem” przez
rodziców, na próbę porozumienia na
poziomie uczuć i potrzeb rodziców

O możliwość
montażu kamer
monitoringu
przy ul. Ks. Jadwigi na osiedlu
Zawiszów
pytał w swojej
interpelacji radny Ryszard Makowski. „Ulicą H.
Brodatego i ks.
Jadwigi odbywa
się ciągły ruch
mieszkańców oraz dzieci idących
do Szkoły Podstawowej nr 1 i przedszkola. Widok pijących alkohol, głośne rozmowy negatywnie wpływają
na otoczenie oraz przechodzących
przejściem dzieci i młodzież” – czytamy w interpelacji. „Na dachach
budynków przy ul. Księcia Henryka Brodatego 29 i księżnej Jadwigi
Śląskiej 8 umieszczone są kamery
monitoringu miejskiego. Pierwsza
z nich obejmuje swym zasięgiem
obszar pomiędzy ulicami ks. H. Brodatego i ks. J. Śląskiej, w tym pawilonów handlowych, a druga plac
zamknięty ulicami ks. J. Śląskiej, ks.
H. Brodatego i Wł. Łokietka za znajdującym się tam placem zabaw.
Wraz z rozwojem sieci monitoringu
wizyjnego kolejne fragmenty miasta będą obejmowane dozorem
kamer i jedną z lokalizacji branych
pod uwagę będzie teren ograniczony ulicami ks. Jadwigi Śląskiej,
ks. Henryka Brodatego oraz Szkołą Podstawową nr 1. Jednocześnie
służby dbające o bezpieczeństwo
w mieście zostaną poproszone o
wzmożenie czujności w przedmiotowym rejonie, zwłaszcza w weekendy i w godzinach wieczornych”
– pisze w odpowiedzi prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.

oraz dzieci, z którymi dorośli tworzą,
budują i pielęgnują dobre wzajemne
relacje?
W sytuacji, gdy dziecku zagraża
realne niebezpieczeństwo, jako dorośli odczuwamy potrzebę ochrony
dziecka przed zagrożeniem. Podobnie,
jeżeli dziecko narusza ogólnie przyjęte w danej kulturze zasady współżycia społecznego, zasady etyczno-moralne określające potrzeby innych
ludzi, pragniemy zapobiegać takim
zachowaniom. Będąc ludźmi dojrzałymi intelektualnie, emocjonalnie i
społecznie, określamy w sposób wyraźny, konkretny i zdecydowany nasze
potrzeby w tym zakresie, wysyłając jasny, czytelny komunikat o tym, czego
chcemy lub czego nie chcemy, co jest
dla nas ważne i na czym nam zależy.
Co w innych wypadkach? Czy tworzenie „wspólnego frontu” w każdych
okolicznościach i za wszelką cenę,
podpierając się stereotypem, że tak
będzie dla dziecka najlepiej wychowawczo, jest dobrą strategią rodzicielską? Jak ma się to do budowania relacji z dziećmi? Jak faktycznie wpływa
na rozwój naszych podopiecznych?
Warsztaty Świdnickiej Szkoły dla Rodziców i Wychowawców są, między
innymi, próbą odpowiedzi na postawione wyżej pytania.
Dzięki wsparciu i żywemu zainteresowaniu tą problematyką samorządu świdnickiego, świdniczanie mogą
bezpłatnie korzystać z uczestnictwa w
warsztatach, podczas których realizowany jest program Świdnickiej Szkoły
dla Rodziców i Wychowawców.
Więcej informacji dotyczących
warsztatów znaleźć można na stronie www.warsztaty-rodzice.pl oraz
pod numerami telefonów 728 132 292,
785 412 999.

codzienna
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Z prośbą o
uporządkowanie
nawierzchni alejek w Parku Zawiszowskim oraz
montaż nowych
ławek zwrócił się
w swojej interpelacji radny Lech
Bokszczanin.
„
Umożliwi to spokojny wypoczynek oraz przykładowo usypianie dziecka w wózku, co
przy drodze może być trudne. (…) W
chwili obecnej alejki funkcjonują jako
wydeptane ścieżki, o szerokości zbyt
małej, żeby bez problemu poruszać
się po nich na wózku inwalidzkim, lub
z wózkiem dziecięcym. Widać pierwotną szerokość alejek i widać też, że
szerokość obecnych ścieżek nie ma nic
z nią wspólnego” – czytamy w interpelacji. „Biorąc pod uwagę aktualny stan
alejek, jak również stopień zniszczenia
ławek parkowych w Parku Zawiszowskim, nowe ławki zostaną zamontowane wzdłuż ul. Łukasińskiego, gdzie
zostaną ustawione również nowe kosze na odpady. Jednocześnie informujemy, że wniosek dotyczący remontu
pozostałych nawierzchni w tym parku,
zostanie umieszczony w projekcie budżetu miasta na rok 2020. W przypadku
remontu pozostałych alejek, zostaną
także zakupione i zamontowane kolejne ławki i kosze” – pisze w odpowiedzi
zastępca prezydenta Jerzy Żądło.

Przybędzie
kamer
na Zawiszowie?

reklama

Remont alejek w Parku
Zawiszowskim
w przyszłym roku

Szkoła dla rodziców
i wychowawców?

RADNI PYTAJĄ
URZĄD ODPOWIADA

reklama

RADNI PYTAJĄ
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Zmiany w Strefie
Płatnego Parkowania

foto: D. Gębala

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 kwietnia, radni podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe regulacje w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy. Zmienią się
wysokości stawek opłat abonamentowych i dodatkowych. Podyktowane jest to przede
wszystkim zwiększeniem rotacji pojazdów w centrum miasta.

Strefa funkcjonuje w mieście od 22
lat. Powstała na wniosek przede wszystkim mieszkańców dzielnicy centralnej
oraz właścicieli i najemców lokali użytkowych, w tym biur, kancelarii prawnych, restauracji, sklepów i hoteli, gdyż
natłok pojazdów w tej części miasta był
tak duży, iż ograniczał możliwości korzystania przez klientów tych instytucji
ze swobodnego dotarcia do nich. Najważniejszym założeniem było wymuszenie rotacji pojazdów w taki sposób,
aby kierowca po załatwieniu sprawy
opuszczał strefę. Wprowadzone obecnie do uchwały zmiany mają właśnie na
celu zwiększenie tej rotacji. Co więcej,
w obecnych czasach, gdy tak bardzo
przybyło samochodów, jest to jeszcze
ważniejszy aspekt. - Nie ma w Polsce
miasta średniego lub dużego, które nie
ograniczałoby czasu postoju poprzez
wprowadzenie opłat w centralnej strefie.
Większość miast bazuje na starówkach,
których infrastruktura drogowa powstała
kilkadziesiąt czy też kilkaset lat temu. W

takim przypadku jest też Świdnica, której
główny układ urbanistyczny powstawał
przed stuleciami. Dziś wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych w tym
miejscu jest niemożliwe, stąd też utrzymanie strefy i, co za tym idzie, rotacja pojazdów jest jedynym i jak najbardziej rozważnym rozwiązaniem – mówi prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska.

Wzrosły abonamenty

Na podstawie dokonanych obserwacji i analiz stwierdzono, że aktualnie obowiązująca taryfa opłat w Stefie
Płatnego Parkowania wymaga zmian
w opłatach dodatkowych, jak również
opłatach abonamentowych. Taryfy te
od 2011 roku nie były zmieniane. Wprowadzono zmianę metodologii przyjętych rozwiązań w funkcjonowaniu SPP
w przypadku abonamentów rocznych
mieszkańca poprzez wydawanie abonamentów na pojazdy w gospodarstwie
domowym. Na dotychczasowym poziomie pozostawiono ceny abonamentów

ogólnodostępnych na numer rejestracyjny i podniesiono ceny abonamentów
ogólnodostępnych na okaziciela (bez nr
rejestracyjnego). Wynoszą one:
▪ abonament tygodniowy z 50 zł na 70 zł;
▪ abonament miesięczny z 120 zł na 200 zł;
▪ abonament kwartalny z 300 zł na 500 zł;
▪ abonament użyteczności publicznej z
400 zł na 600 zł;
▪ abonament roczny na II strefę z 400 zł
na 600 zł;
▪ abonament roczny z 700 zł na 1 200 zł.
Zmodyfikowany został także taryfikator opłaty dodatkowej za nieopłacony postój. W przypadku nieuiszczenia opłaty za
parkowanie kierowca może wpłacić należność w biurze SPP – do 16 godzin od momentu wypisania wezwania (licząc czas
funkcjonowania SPP) opłata ta wyniesie 30
zł, a powyżej tego czasu – 50 zł. Zlikwidowano opcję opłaty do 3 godzin. Natomiast
w przypadku przekroczenia opłaconego
czasu parkowania, wysokość opłaty dodatkowej, przy wniesieniu jej w biurze SPP,
do 3 godzin wyniesie 10 zł (wcześniej było

to 5 zł). Pozostałe kwoty, czyli opłata w
czasie od 3 do 16 godzin, wyniesie 30 zł, a
powyżej 16 godzin – 50 zł.

Wciąż parkujemy
w obrębie 5 ulic

Mimo pierwotnego planu, nie ograniczono natomiast możliwości parkowania do
3 ulic sąsiadujących z ulicą zamieszkania
kierowcy. Związane to było z działaniami zmierzającymi do większego niż dotychczas zagospodarowania zapleczy
nieruchomości. Wniosek w tej sprawie
złożył radny Władysław Wołosz. - Ja
wiem, że jest mało miejsc, że czynione
są starania, żeby było jak najlepiej, ale
powierzchnia jest, jaka jest. To nic nie
zmieni. W 2011 roku to radny Żurek złożył
wniosek o zwiększeniu z 3 ulic do 5 i czy to
nie zdaje rezultatu? - pytał radny Wołosz.
- To prawda, w 2011 roku rada jednogłośnie przyjęła uchwałę o zwiększeniu do 5
ulic, by pójść na rękę mieszkańcom. Dziś
zaparkować samochód w centrum w godzinach południowych jest bardzo ciężko.
Rozumiem mieszkańców. Rozumiem też
urzędników. W tej chwili fajnym przykładem zagospodarowywania zapleczy jest
ul. Siostrzana, gdzie oprócz nawierzchni
tworzone są miejsca parkingowe w podwórkach. Poszły pieniądze na rewitalizację tych podwórek. Czy możemy jako
radni mieć gwarancję, że, jeśli zmniejszenie ograniczenia w strefie z 5 do 3 ulic nie
zda rezultatu, że jeśli zaczną się ogromne
problemy z zaparkowaniem, wrócimy do 5
ulic? - pytał radny Wiesław Żurek. -Tak,
mogę to zagwarantować. Chcę też powiedzieć, że mamy przygotowane projekty
zagospodarowania dalszych obszarów
– Grodzkiej i Franciszkańskiej, Grodzkiej i
Kotlarskiej. Kiedy tylko pojawi się możliwość zdobycia środków, będziemy składać projekty. Samodzielnie nie stać nas
na wykonanie tego. Moją decyzją wyłączyliśmy ze sprzedaży wszystkie działki
mieszkalne, mieszkalno-usługowe w centralnej części miasta. To doprowadziłoby
do dalszych problemów w komunikacji w
tej części miasta. Będziemy je zagospodarowywać na tereny zielone albo miejsca parkingowe. Takim przykładem jest
zbieg ulicy Dworcowej i pl. Grunwaldzkiego. Po wyburzeniu budynku powstały
nowe miejsca. Dwukrotnie zwróciliśmy się
też do konserwatora zabytków o rozbiórkę dwóch budynków, zdewastowanych,
nieprzydatnych, grożących zawaleniem,
aby stworzyć kolejne miejsca parkingowe
- przy pl. Grunwaldzkim 7 i przy zbiegu ulic
Długiej i Trybunalskiej. Otrzymaliśmy odmowę. W pierwszym przypadku ze względu na barokowy budynek stropu, w drugim za względu na barokowy fragment
jednej ze ścian - mówiła podczas sesji
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Za przyjęciem wniosku radnego
Wołosza głosowało 7 radnych, 6 było
przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Za
podjęciem uchwały o wprowadzeniu
zmian do Strefy Płatnego Parkowania
głosowało 12 radnych, 6 było przeciw, 3
wstrzymały się od głosu.
Przypomnieć należy także, że w
ostatnim roku radni na wniosek prezydent miasta podjęli też decyzje o wyłączeniu ze strefy skrajnych ulic, czyli m.in.
ul. Księżnej Agnieszki oraz ul. Traugutta,
a także obszar parkingu przed halą targową przy ulicy Budowlanej, parkingu za
bankiem BKO BP przy ulicy Bohaterów
Getta oraz sięgacz ulicy Kotlarskiej.
Ak/ oprac. UM Świdnica

Miejskie dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych
Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy rodzinne
ogrody działkowe. Można już składać
wnioski o przyznanie dotacji celowych, które pomogą w modernizacji
i budowie infrastruktury ogrodowej.
W tegorocznym budżecie miasta
przeznaczono na ten cel 30 tysięcy
złotych.

4

Świdnica

| 10-23.05.2019 r.

- Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włączenia się w pozyskanie dodatkowych funduszy, które mam nadzieję
mogą znacząco poprawić estetykę i komfort korzystania z ogrodów – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Udzielona dotacja nie może przekraczać 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 tys.
zł nakładu na zadanie. Środki te mogą

wspomóc m.in.: remont czy też budowę
ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych.
Wnioski można składać do 13 maja br. Po
ich rozpatrzeniu i ocenie, prezydent miasta
przekaże przyznane dotacje na podstawie umowy. Rozliczenie środków powinno
nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji, nie później jednak niż do
30 listopada danego roku budżetowego.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli dokonywać kontroli
realizacji dofinansowanych zadań.
Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji
udziela Pełnomocnik Prezydenta ds.
Aktywności Obywatelskiej – Krystian
Werecki pod nr tel. 74/856 29 64 lub
mailowo k.werecki@um.swidnica.pl.
Oprac. UM Świdnica
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Świdniccy sportowcy,
trenerzy i działacze
nagrodzeni

Uhonorowani zostali:

1) nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki
sportowe
a) w wysokości 700 zł:
▪ Tomasz Paździora – taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf
b) w wysokości po 500 zł:
▪ Karolina Malinowska – taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf
▪ Dominika Sokołowska – pływanie, Klub Sportowy Neptun Świdnica,
▪ Maja Lęga - pływanie, Klub Sportowy Neptun
Świdnica ,
▪ Damian Cabaj – lekkoatletyka, biegi uliczne,
▪ Paweł Kondzior - lekkoatletyka,
▪ Krzysztof Dominikowski – triathlon i bieganie, Żelazna Świdnica,
▪ Kamil Guźliński – boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica,
▪ Damian Wis - boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica,
▪ Zuzanna Rut – siatkówka, MKS Polonia Świdnica,
▪ Kamil Halicki – modelarstwo, Aeroklub Ziemi
Wałbrzyskiej,
▪ Adam Chodyniecki – speedcubing,
▪ Piotr Sułek – kolarstwo, Klub Sportowy Sułek
Sport,
▪ Katarzyna Brzezińska – judo, UKS Judo Świdnica
c) w wysokości po 400 zł:
▪ Amelia Cieślak – akrobatyka, UKS Acro Club
Świdnica,
▪ Roksana Niedziałkowska - akrobatyka, UKS Acro
Club Świdnica,
▪ Karolina Kozieł - akrobatyka, UKS Acro Club
Świdnica,
▪ Szymon Wolano – akrobatyka, MKS Polonia
Świdnica,
▪ Zuzanna Idziak - akrobatyka, MKS Polonia Świdnica,
▪ Michał Pietrzak - taekwondo, UKS Taekwon-do
Tiger,
▪ Zuzanna Klimczak - taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger,
▪ Weronika Borkowska - taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf,
▪ Anna Wojas – taniec towarzyski i sportowy,
▪ Tomasz Wojas – taniec towarzyski i sportowy,
▪ Tytus Tomkiewicz – judo, UKS Judo Świdnica

foto: D. Gębala

Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzymali nagrody prezydenta Świdnicy za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej za 2018 rok. Ich uroczyste
wręczenie odbyło się podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

2) nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:
a) w wysokości 1700 zł Akademia Piłki Ręcznej drużyna w składzie: Dawid Pajdała, Igor Michalski,
Filip Gusiacki, Stanisław Madziara, Julian Buczma,
Daniel Dąbrowski, Antoni Szporko, Kornel Dziedzic, Damian Wiktor, Mateusz Myśliński, Maciej

Markowski, Damian Królak, Stanisław Dzięcielski,
Ksawery Włostowski, Szymon Wieczorek, Michał
Bieżyński, Konrad Hollinger.
b) w wysokości 1680 zł MKS Polonia Stal Świdnica - drużyna w składzie: Chromański Mateusz,
Cieślak Marcel, Cybruch Oskar, Duda Mateusz,
Homa Karol, Korab Eryk, Kostek Oskar, Jakub Król
Lipiński Hubert, Malinowski Igor, Paliński Patryk,
Safian Jakub, Sauter Allan, Simlat Adrian, Sprawka
Aleksander, Stańczak Maciej, Franciszek Nowak
Taratuta Patryk, Widła Piotr, Zawiła Igor Leon Ziętek
c) w wysokości 1120 zł UKS GRYF Świdnica drużyna w składzie: Charuży Hubert, Grzechynia
Bartłomiej, Haręza Michał, Jernutowski Wiktor, Kazimierski Kuba, Kosmala Jakob, Krakowiak Nikodem, Łuczak Filip, Patyk Sebastian, Patyk Damian,
Pieńkowski Szymon, Podleśny Patryk, Wciórka
Igor, Witaszczyk Patryk.
3) nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników:
a) w wysokości 750 zł:
▪ Anna Kozieł – akrobatyka – UKS Acro Club Świdnica
▪ Piotr Pas - Akrobatyka - MKS Polonia Świdnica
b) w wysokości po 700 zł:
▪ Tomasz Szporko – piłka ręczna, Akademia Piłki
Ręcznej,
▪ Mirosław Treczyński – boks, Stowarzyszenie
Boks Polonia Świdnica,
▪ Bartłomiej Zamęcki, judo, klub UKS Judo Świdnica,
▪ Mariusz Krupczak – piłka nożna – MKS Polonia
Stal Świdnica,
▪ Janusz Masny – piłka nożna – UKS Gryf Świdnica,
▪ Magdalena Sadowska – siatkówka, MKS Polonia
Świdnica.
4) nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej:
a) w wysokości po 1000 zł:
▪ Tadeusz Piłat – piłka nożna,
▪ Dariusz Stachurski – piłka nożna, MKS Polonia
Stal Świdnica,
▪ Jan Moczała – TKKF Bolko Świdnica,
▪ Arkadij Makowiejew – piłka ręczna, Świdnicki
Klub Piłki Ręcznej.
Za zaangażowanie i pomoc przy organizacji miejskich wydarzeń sportowych oraz za wsparcie rozwoju sportu i jego promocji wśród mieszkańców,
prezydent przyznała także tytuły „Mecenasa świdnickiego sportu” dla dwóch lokalnych firm: Krause
i cukierni „Kasia”.
DG

Jak bezpiecznie kupować w sieci
Nikt rozsądny nie przechodzi
przez ulicę przy czerwonym świetle.
Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej,
to przed przejściem należy spojrzeć
w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w
lewo i po stwierdzeniu, że nie nadjeżdża
żaden pojazd, można spokojnie przejść na
drugą stronę ulicy. Tak samo nikt rozsądny nie
daje nieznanej osobie swojego portfela z pieniędzmi. A właśnie tak często robimy w internecie,
kiedy nie przestrzegamy podstawowych zasad
bezpieczeństwa i przelewamy swoje pieniądze na
konta przestępców lub też dajemy im dostęp do
naszych wrażliwych danych, i w ten sposób pozwalamy się okraść.

Bezpieczny komputer – to podstawa

Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci,
to też musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Przede wszystkim nasz komputer musi być bezpieczny. Na bezpieczeństwo naszego komputera
składają się dwa elementy: nasze zachowanie w
sieci i zainstalowane oprogramowanie.
Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na
podejrzane strony, to jest wysoce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy do swojego komputera
złośliwego oprogramowania, które może ułatwić
przestępcom okradzenie nas. Nie powinniśmy też
sami instalować na komputerze oprogramowania z
nieznanych źródeł czy nielegalnych kopii oprogramowania znanych firm.

Ważny program antywirusowy

Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci,
mamy legalne oprogramowanie, to jeszcze potrzebny będzie nam strażnik naszego komputera,
czyli program antywirusowy, który chroni nas także
przed oprogramowaniem szpiegującym. Co ważne, nasz program antywirusowy musi być na bieżąco aktualizowany przez dostawcę tego programu. Koszt takiego rozwiązania to kwota ponad stu
złotych w skali roku. Istnieje także darmowe oprogramowanie antywirusowe, które można ściągnąć
z internetu. Do nas należy decyzja, które oprogramowanie wybrać. Płatne czy bezpłatne. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z rady kogoś, kto
już od dawna korzysta z komputera. Niektóre banki
proponują swoim klientom oprogramowanie antywirusowe. Często można z niego korzystać przez
kilka miesięcy, a potem kupić je po promocyjnej
cenie.
Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do zakupów w internecie. Zakupy w sieci oznaczają, że za-

czynamy wchodzić na strony, których do tej
pory nie odwiedzaliśmy i nie wiemy, czy są
bezpieczne.

Nie ufaj linkom, załącznikom i
wyszukiwarkom

Ważne jest to, jak dotrzemy na taką
stronę. Należy unikać wchodzenia na
daną witrynę z linków, które otrzymujemy
w wysyłanych do nas wiadomościach elektronicznych, ani też nie powinniśmy wchodzić na
stronę, klikając w znaleziony w wyszukiwarce adres.
Może się bowiem okazać, że ktoś chce nas zwabić
na stronę o podobnej nazwie do tej, którą rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Dlatego za każdym
razem powinniśmy sami wpisywać w przeglądarkę
adres sklepu czy serwisu, a nawet banku, w którym
mamy konto.

Kłódka i https

Przede wszystkim należy stwierdzić, czy przy
nazwie witryny, na której chcemy robić zakupy, widnieje napis https zamiast http. Powinniśmy także
widzieć symbol kłódki, który oznacza bezpieczne
połączenie internetowe. Były już jednak przypadki
ataków na internautów przy użyciu autentycznych
certyfikatów na fałszywych stronach. Aby wyeliminować to ryzyko, należy kliknąć w symbol kłódki na
witrynie i wyświetlić informacje na temat certyfikatu
bezpieczeństwa danej witryny.

Sprawdzaj każdą nową witrynę

Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u
danego sprzedawcy w internecie, to warto sprawdzić jego dane kontaktowe i identyfikacyjne. Brak
numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy
powinien nas zaniepokoić. Warto też sprawdzić
jakie metody płatności proponuje sprzedawca.
Jeżeli jest to jedna metoda płatności i żąda się od
nas zapłacenia z góry za dany towar to taka transakcja może być ryzykowna. Serwisy cieszące się
uznaniem zwykle oferują możliwość zrealizowania
zakupu na kilka sposobów np. z użyciem karty płatniczej, czy za pośrednictwem różnych banków jako
szybkie i bezpośrednie płatności.
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.
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

reklama

Ruch w sieci internetowej, tak jak ruch
drogowy, wymaga od nas przestrzegania
pewnych reguł bezpieczeństwa.
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- KORTAS to nie jest szybka moda,
KORTAS to jest slow fashion, moda
odpowiedzialna, świadoma, etyczna i
zdrowa. Dzisiaj, kiedy zewsząd zalewają nas plastikowe ubrania uszyte z poliestru, ubrania, które wytrzymają kilka
prań, ważne jest to, aby móc kupić dobry produkt, który jest w zgodzie z nami
i dumnie go nosimy. Ubranie, które zostało uszyte z poszanowaniem pracy
ludzkich rąk w etycznych warunkach
– mówi Agnieszka Kortas, właścicielka
świdnickiej marki odzieżowej KORTAS.

maszyn. Nie trwało to długo, nasze ubrania
sprzedawaliśmy również za granicą, znowu brakowało nam miejsca. W lipcu 2015 roku wynajęliśmy lokal w centrum naszego miasta. Rynek
16 - to tam mieścił się pierwszy nasz sklep, w
którym od godz. 6.00 do 14.00 można było posłuchać maszyn, na których panie szyły ubrania. Pracowało tam z nami 10 osób. Długo tam
znowu nie byliśmy, ponieważ, chcąc wstawić
kolejny, piąty komplet maszyn, zabrakło nam
miejsca. Jedna osoba szyje na dwóch maszynach, stębnówka i overlock. Zaczęliśmy szukać
lokalu na sklep i pracownię, rozdzieliliśmy się.

Kiedy po raz pierwszy pojawił się
w Pani głowie pomysł, by zająć się
projektowaniem ubrań? Czy jako
mała dziewczynka już ubierała Pani
lalki? Jak to się zaczęło?

Co się zmieniło przez ten czas? Jak
dziś wygląda proces szycia? Ile
osób pracuje nad rozwojem marki?

Pamięta Pani początki firmy? Gdzie
i jak odbywało się szycie? Jak to
wszystko wyglądało?

reklama

- Z Londynu wróciliśmy z Darkiem w kwietniu 2010 roku, byłam w 12 tygodniu ciąży. Janek, nasz synek, urodził się w październiku. W
styczniu 2011 zarejestrowaliśmy działalność
gospodarczą, marka KORTAS zaczęła funkcjonować. Od Urzędu Pracy otrzymaliśmy 18 tys. zł
na nowo powstałą działalność gospodarczą,
kupiliśmy maszyny szwalnicze. Na początku
pracownia mieściła się w naszym mieszkaniu.
Pomiędzy karmieniami projektowałam i szyłam
ubrania, które sprzedawaliśmy głównie w internecie. Pierwszego pracownika zatrudniliśmy
we wrześniu 2012 roku, byłam w drugiej ciąży
z Lenką. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że
czas szybko leci i lada moment brzuch będzie
większy. Nie będzie już tak łatwo siedzieć przy
maszynie. Był to nasz jedyny dochód i nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby coś poszło nie
tak. Od tego momentu wszystko potoczyło się
bardzo szybko... Pracownię szybko przenieśliśmy z naszego mieszkania do wynajętego lokalu, głównie dlatego, że zatrudniliśmy kolejną
osobę... W domu nie było warunków na więcej
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- Nigdy nie zaczynam od rysunku, w
mojej głowie zawsze
jest wiele projektów.
Konstruuje, szyję i
patrzę. Między mną
a projektem musi
być to coś, często
nazywam to chemią.
Zmieniam konstrukcję, eksperymentuję,
patrzę czego mi jeszcze brakuje w szafie. Jest to bardzo spontaniczne, a najbardziej
efektywnie pracuję, jak jestem przy tzw. ścianie.
Mam świetny zespół, który w bardzo szybkim
tempie reaguje na dany projekt. Czasem odszywamy kilka podobnych rzeczy, zanim dojdziemy do tego właściwego, idealnego.

- Dzisiaj, po czterech latach, odkąd „wyszliśmy
na ulicę”, salon firmowy w Świdnicy mieści się na
ul. Długiej 8, pracownia zaraz za rogiem na ul.
Spółdzielczej 2. Proces szycia nie uległ zmianie,
od samego początku jedną sztukę odzieży szyje
jedna krawcowa. Nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, ale daje najlepsze rezultaty jakościowe. Nie jestem zwolennikiem procesu produkcyjnego, w którym jedna osoba przez kilka lat
wszywa tylko rękawy. W KORTAS najważniejsza
jest jakość, nasz klient jest świadomy tego, co
kupuje. W samej pracowni razem ze mną i moim
mężem Darkiem pracuje 10 osób. W salonie na
Długiej jest Sylwia, w CH Magnolia Park we
Wrocławiu są zatrudnione 3 osoby.

Czy udało się w tym czasie zbudować pozycję na tyle, by mieć stałe
grono klientek, stały rynek zbytu?
Co najbardziej urzeka klientki w
tworzonych przez Panią ubraniach?
Co mówią, gdy wracają na kolejne
zakupy?

Co jest najtrudniejsze w pracy
przedsiębiorcy? Jakie są plusy i
minusy bycia szefem dla samej
siebie?
- Ojej, trudne pytanie. Jestem żoną i mamą
dwójki dzieci. Często brakuje mi regularnych
godzin pracy, niestety, nie da się nie przynosić
pracy do domu. Od jakiegoś czasu pracuję z
kalendarzem.
Dzięki temu, że razem z mężem pracujemy w
KORTAS, jest nam łatwiej prowadzić biznes, w
którym obydwoje się spełniamy.

- KORTAS to nie jest szybka moda, KORTAS to
jest slow fashion, moda odpowiedzialna, świadoma, etyczna i zdrowa. Dzisiaj, kiedy zewsząd
zalewają nas plastikowe ubrania uszyte z poliestru, ubrania, które wytrzymają kilka prań, ważne
jest to, aby móc kupić dobry produkt, który jest w
zgodzie z nami i dumnie go nosimy. Ubranie, które zostało uszyte z poszanowaniem pracy ludzkich rąk w etycznych warunkach. Nie mamy kilku
kolekcji w roku, a to wszystko dlatego, że ubrania
powinny do siebie pasować jak puzzle. W slow
fashion nie chodzi o ilość, ale o jakość ubrań.
Ubrań, które świadomie wybieramy i zapraszamy do naszej szafy. Szanujemy je. Dla mnie jako
projektanta ważna jest prostota i myślę, że to
lubią klientki KORTAS w naszych ubraniach. Za
prostotą i minimalizmem stoi wygoda. Nasze
ubrania są szyte tylko z dzianiny bawełnianej.
Nie są przez to sportowe, są wygodne i funkcjonalne. Dlaczego dzianina bawełniana? Dlatego,
że w Polsce niczego innego już się nie produkuje.
Jest jeszcze len, który lada moment u nas zagości, ale to jest jeszcze w fazie projektu. W KORTAS
dostajemy emocje, historię, rozmowę. Uwielbiam
spotykać się z klientkami, swoje ubranie zawsze
poznam na ulicy. Mijając się, zawsze się do siebie
uśmiechamy.

Dużo
się
dzisiaj
mówi
o
odpowiedzialności
wobec
społeczeństwa, ziemi. W jaki
sposób
zachęciłaby
Pani
świdniczan do zakupu ubrań od
lokalnych twórców, szytych w
naszym kraju, ze sprawdzonych
materiałów, a nie tych z marketu?

reklama

- Nie pamiętam dokładnie, w którym momencie
mojego życia podjęłam decyzję o tym, co dzisiaj
robię. Maszyna do szycia w moim rodzinnym
domu była, odkąd pamiętam. Moja mama była
krawcową, tak samo jak moja babcia. Dla lalek jako mała dziewczynka szyłam od zawsze.
Razem z koleżankami brałyśmy koc, pudełko z
materiałami, igły, nitki, lalki oczywiście i znikałyśmy w swoim świecie. Z Polski wyjechaliśmy
z moim mężem Darkiem w 2003 roku. Spędziliśmy 7 lat w Londynie, w mieście, za którym
nieraz tęsknię, bo to właśnie tam, podczas spacerów po modowych ulicach, mijaniu ciekawie,
odważnie ubranych ludzi, nastąpiła zmiana.
Zmiana, która podpowiedziała mi, że nie będę
tylko szyła, będę przede wszystkim projektowała i tworzyła ubrania. Jestem technologiem
odzieżowym, więc o tyle łatwiej było nam zacząć przygodę z projektowanie i produkowaniem ubrań. Moja praca jest moją pasją i mam
to szczęście, że robię w życiu to, co kocham.

Jak wygląda proces tworzenia
danej odzieży? Czy to jest tak, że
np. gotuje Pani obiad i nagle
widzi Pani przed oczami
model odzieży i jest
olśnienie, że tak, to jest
to? Czy raczej jest
odwrotnie – bierze
Pani szkicownik,
ołówek
i
pieczołowicie
pomalutku
t w o r z y
ubranie?

- To od nas samych zależy, co ubierzemy. Każdy z nas codziennie rano staje przed szafą i
wyciąga z niej to, co wcześniej włożył. Można
w szafie mieć masę ubrań, ubrań, które kupiliśmy pod wpływem impulsu, ponieważ była
promocja. Ubrań, które często wiszą jeszcze
z metkami, lub takich, które kompletnie nam
do niczego nie pasują. Co jest ważne? Ważne
jest to, aby nasze ubrania były naturalne. Nie
kupujmy poliestrowych rzeczy. To tak, jakbyśmy założyli na siebie plastikowy worek.
Ciało nie oddycha, pomijając już to, ile czasu
rozkłada się w ziemi ubranie, które wyrzucimy. Piorąc ubranie poliestrowe, wypłukują się
mikrowłókna, które trafiają do systemów wodnych, wodę z mikrowłóknem piją ryby, a my
jemy ryby... Kupując mniej i świadomiej, mniej
ubrań wyrzucamy. Nie zapominajmy o tym, że
przemysł odzieżowy jest zaraz po petrochemii największym trucicielem na świecie. Kilka
dni temu obchodziliśmy Fashion Revolution
Week. Po tragicznym zawaleniu się fabryki
w Bangladeszu w 2013 roku, w której zginęło
1127 osób, powstała organizacja, która zadaje pytanie: czy wiesz, kto uszył Twoje ubranie ?
W KORTAS Wasze ubrania szyje Ewa, Iwona,
Agnieszka, Jola, Ela, prasuje je Kasia, pakuje
Wioleta, kroi Tomek i projektuje Aga i Darek.
W KORTAS, tak jak w wielu lokalnych firmach,
otrzymasz historię. Wybierając nasze produkty, pomagasz nam się rozwijać i spełniać nasze marzenia. Wielu z nas kupując żywność,
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Mam to szczęście, że robię
w życiu to, co kocham

czyta etykiety, tak samo powinno być z ubraniem, czytajmy składy surowcowe i poliestrom
głośno mówmy „NIE”. Kupując lokalne produkty, wspieramy rodziny mieszkające w naszym
mieście, bo to MY świdniczanie tworzymy KORTAS.

Tym, co często w naszym
społeczeństwie
decyduje
o
wyborze danego produktu, jest
cena. Nie każdego stać na kupno
drogich ubrań, nawet jeśli zdajemy
sobie sprawę, w jaki sposób są
one tworzone. Czy istnieje według
Pani możliwość wypracowania
alternatywy, żeby ubrania tworzone
lokalnie uczynić przystępniejszymi
dla
kieszeni
tak,
by
nie
stanowiły one wyłącznie towaru
ekskluzywnego? Co musiałoby
się zmienić w naszym kraju, żeby
obniżyć koszty produkcji? Czy jest
taka możliwość?
- Cena każdego ubrania jest liczona z ołówkiem
w ręku. Pracujemy na polskich dzianinach, posiadających certyfikat Oeko Tex 100, których
koszt zakupu nie jest niski. W KORTAS pracuje 14 osób, zatrudnionych na umowę o pracę,
wynajmujemy 3 lokale (pracownia, sklep w
Świdnicy, sklep w galerii handlowej Magnolia
Park we Wrocławiu), odprowadzamy legalnie
podatki w Polsce. Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem firmy są bardzo wysokie.
Bluzka, która kosztuje 129 zł, nie daje nam wiele
zarobku, staramy się, aby cena była zrównoważona i przyjazna dla klienta. Bardzo wielu naszych klientów, którzy przekonali się do jakości
naszych ubrań, głośno mówi, że nie stać ich na
tanie ubrania. Dlaczego? Ponieważ kupując
bluzkę za 50 zł, zaraz musimy kupić kolejną i
kolejną. Te produkty nie są trwałe i starczają
na krótko. Uważam, że lepiej jest mieć w szafie mniej ubrań, ubrań, które nie są dyktowane
chwilowymi trendami, takich, które posłużą
nam na dłużej.

Jakie są Pani plany na najbliższe
miesiące? Czekają nas jakieś nowości w asortymencie, rozwój firmy?
-Tak, lada moment zagości u nas dzianina
bambusowa, która ma niesamowite właściwości. Powstają z niej bluzki i sukienki. Ruszamy
z blogiem, na którym jako specjalista w swojej
branży, dzięki wykształceniu technicznemu, które posiadam, będę poruszała wiele ciekawych
tematów.
Może jakieś warsztaty, kursy dla osób które lubią szyć. Poza Świdnicę i Wrocław na ten moment stacjonarnie nie wychodzimy.
Agnieszka Komaniecka

Wielka Rapsodia
Świdnicka #6,5
już za nami!

MRM
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

Wielka Rapsodia Świdnicka to wydarzenie o zasięgu
ogólnopolskim skierowane do
uczestników bitew freestyle i lokalnych
fanów hip hopu. Co wyróżnia tę imprezę
spośród innych tego typu, to podkłady
grane na żywo przez skład instrumentalny. Nazwa wydarzenia nawiązuje do
książki “Rapsodia świdnicka” Władysława Grabskiego, która opisuje XIV-wieczną, fabularyzowaną historię mieszkańców Księstwa Świdnickiego.
Kolejna, 7. Bitwa odbędzie się 16 listopada.
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Młodzi radni ze Świdnicy
na konferencji
w Warszawie

W Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów spotkali się
przedstawiciele młodzieży z
całej Polski, by dyskutować o kształcie
struktur i organizacji oraz zacieśniać
współpracę między miastami, wśród
nich nie zabrakło delegacji ze Świdnicy. W środę 17 kwietnia odbyła się
czwarta konferencja młodzieżowych
rad, która w tym roku nosiła tytuł „Młodzi 4.0 Przyszłość”.
Tegoroczną edycję konferencji współtworzyli: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Rada
Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Adam
Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Ma ona na
celu stworzenie przestrzeni dla dyskusji,
a także przedstawienie zebranym – również najważniejszym osobom w państwie
– swoich postulatów. W tym roku odbyła
się jej czwarta edycja, a po raz drugi została przyznana nagroda „Młodzieżowa Rada
2019” jako forma wyróżnienia najsprawniej
działających młodzieżowych rad. Ponadto
spotkanie było okazją do rozwinięcia swoich umiejętności, zdobycia wiedzy i wypowiedzenia się na wielu płaszczyznach.
Posłużyły temu warsztaty, których tematyka sięgała od zarządzania, marketingu
potrzebnych w funkcjonowaniu młodzieżowych organów, po zmiany ustawodawcze, czy współpracę międzynarodową i
pozyskiwanie funduszy unijnych.
Świdnicę reprezentowali Krystian
Kilinger oraz Dominika Kloc.
Organizatorzy podzielili wydarzenie
na kilka etapów. W pierwszej części kon-

Ula Szuter

foto: U. Szuter

Mnóstwo dobrej muzyki i pozytywnych emocji dostarczyła nam kwietniowa bitwa zorganizowana w ramach
Wielkiej Rapsodii Świdnickiej.
Koncert odbył się 27 kwietnia w Klubie Bolko. Publiczność miała okazję wysłuchać i pobujać się w rytm utworów artystów tj. Kusei, Alpine Richie, Lizka, Pastoro+ Maarkowe Bity oraz ZAGI+ Grezz 2
Braci- G2B. Każdy z muzyków dał z siebie wszystko i zrobił dobre show. Każdy z
raperów przedstawił to, co tworzy na co
dzień i dzięki temu przekazali ogrom pozytywnej energii. Udało się też usłyszeć
kilka kawałków przedpremierowo.

z życia

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KOLARSTWIE

fe re n c j i
r o z strzygnięto
konkurs
na najlepsze
m ł o dzieżowe rady
2019 roku.
L a u re a t a mi
zostały
miasta: Chełm,
Poznań i Dzierzgoń. Druga część
konferencji objęła panel dyskusyjny
„Podsumowanie 3 lat prac Parlamentarnego Zespołu ds. wspierania Młodzieżowych Rad przy JST”. Omawiano działanie
młodzieży na szczeblu ogólnopolskim,
we współpracy z Ministerstwem Edukacji. Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży
przedstawili zakres ich pracy, ale również podzielili się planem na jego poszerzenie. Ważną częścią panelu było omówienie obecnej sytuacji młodzieżowych
rad w samorządach.
Ostatnią część konferencji stanowiły
warsztaty i dyskusje w grupach na temat
poszczególnych obszarów działań młodzieżowych rad.
Członków podzielono na kilka grup, z których każda miała inny
temat, pracowano nad relacjami z
innymi instytucjami, mediami czy stricte
organizowaniem
różnego
rodzaju
przedsięwzięć.
Krystian Kilinger

Prezydent Miasta Świdnicy
informuje

ZAPRASZA DO LICEUM O PROFILU SPORTOWO-MEDYCZNYM
ul. Traugutta 5 w Świdnicy, tel: 748522957
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie Świdnica

Spisy wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
są udostępnione na pisemny wniosek
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy
przy ul. Armii Krajowej 49 (pok. nr 10)
w dniach od 6 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r.,
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

reklama

Zajęcia od 1 września 2019

ODDZIAŁ SPORTOWY DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM I 8 KLASY Z POWIATU ŚWIDNICKIEGO
I NIE TYLKO!
reklama

Wybierz szkołę sportową, bo sport kształtuje ciało i charakter.
Ucz się i trenuj z nami!

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
10-23.05.2019 r. |
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Zrób z nami lato

Projekt dla każdego
- Podwórka przestały być przestrzeniami sąsiedzkimi, gdzie wspólnie spędza się czas. Poprzez nasze działania chcemy do tego wracać.
Pokazywać, jak dobrze jest robić razem wartościowe rzeczy, jak za pomocą prostych materiałów i pomysłów można ciekawie i atrakcyjnie
spędzić czas. Że warto współpracować i warto
znać swoich sąsiadów. Że można super spędzić
czas razem, na powietrzu, zamiast przed komputerem lub ekranem telefonu – mówi Maria
Zięba z Fundacji „Ładne Historie”.

– start zbiórki
na dwa dodatkowe
podwórka!
Od czterech lat w ramach akcji „Lato
na podwórku” Fundacja „Ładne Historie” spędza wakacje wspólnie z dziećmi
i mieszkańcami na trzech świdnickich
podwórkach, na których potrzeba działań edukacyjnych i animacyjnych jest
najbardziej widoczna. W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia,
prowadzone przez doświadczony zespół pedagogów, edukatorów i animatorów kultury. W tym roku ofertą zostaną objęte dwa dodatkowe podwórka,
potrzebne są jednak dodatkowe fundusze. Zorganizowano zbiórkę, w którą
włączyła się także Miejska Biblioteka
Publiczna.
W 2019 roku regularne działania profilaktyczne, animacyjne i edukacyjne ponownie zostaną realizowane w następujących lokalizacjach:
- Skwer przy ul. Teatralnej i Mennickiej;
- Podwórko przy ul. Gdyńskiej;
- Podwórko przy ul. Kopernika i Okrężnej.
Ze względu na dużą ilość zgłoszeń,
które napływają od rodziców, fundacja postanowiła zorganizować działania
na dwóch dodatkowych podwórkach w
Świdnicy: obok Szkoły Podstawowej nr 1
na os. Zawiszów oraz obok kortu tenisowego na os. Młodych. Rozwój projektu wiąże
się jednak ze wzrostem kosztów jego realizacji, dlatego fundacja prosi o pomoc.
Zorganizowano zbiórkę publiczną, wpłaty
można dokonać na kilka sposobów:
▪ zbiórka na zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/
ne7g9x ;
▪ zbiórka do puszek, które można znaleźć
w kawiarni Trykotaże, Barze Kupieckim,
kawiarni Łakociak Caffe, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida przy ul.
Franciszkańskiej 18, restauracji Przedmie-

Skąd pomysł na taką akcję?

-„Lato na podwórku” rozpoczęło się od oddolnej
inicjatywy grupy animatorów, którzy w tym czasie prowadzili działania związane z małą rewitalizacją dwóch podwórek w centrum Świdnicy.
Potrzebą często zgłaszaną nam przez mieszkańców była obecność animatorów dla dzieci. Pomysł bardzo nam się spodobał, zrobiliśmy rekonesans - zorganizowaliśmy spacery badawcze.
Wybraliśmy miejsca, w których bawi się dużo
dzieci i w których możemy zorganizować bezpieczną przestrzeń na czas zajęć. Naszym pierwszym projektowym podwórkiem było m.in. duże
podwórko na styku ulic Teatralna/Pułaskiego/
Szpitalna. To tam się wszystko zaczęło i to właśnie mieszkańcy tego podwórka zainspirowali
nas do działania. Regularnie chodziliśmy też na
ulicę Przechodnią. Obecnie połączyliśmy te dwie
lokalizacje i zajęcia odbywają się na skwerze na
rogu ul Teatralnej i Mennickiej, tak żeby dzieci
z obu tych podwórek miały do nas blisko i aby
mogły też korzystać dzieci z innych podwórek
z okolicy. Od samego początku prowadzimy też
zajęcia w parku przy ul. Gdyńskiej. Można powiedzieć, że mamy tam już przyjaciół - wiele dzieci
korzysta z naszych zajęć co roku. Za pierwszym
razem na nasz pomysł szybko zareagował Urząd
Miejski, do którego zwróciliśmy się o wsparcie i
pokrycie niezbędnych kosztów w trybie konkursowym. Mogliśmy dzięki temu zakupić niezbędne materiały, wydrukować afisze. Teraz to
wszystko jest już bardzo mocno zorganizowane
i dużo wcześniej przygotowane, ale pamiętam
że w pierwszym roku same chodziłyśmy rozklejać dzień przed każdą akcją plakaty w okolicy. I
te emocje - czy będzie pogoda, czy nie będzie
trzeba odwoływać zajęć. I stanie w deszczu na
wypadek, gdyby ktoś jednak przyszedł, żeby poinformować że zajęcia odwołane w razie niepogody. Tak właśnie zaczynaliśmy. Po pierwszym
roku nie mieliśmy wątpliwości, że warto projekt
kontynuować i że bardzo tego chcemy. W międzyczasie sformalizowaliśmy nasze działania i w
tej chwili prowadzimy już projekt jako organizacja
pozarządowa - Fundacja Ładne Historie.

ście czy w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
▪ za pomocą przekazu bankowego dostępnego na ulotkach zbiórki.
Na organizację działań na dwóch dodatkowych podwórkach potrzeba 10 tys. zł,
w tym 4,5 tys. zł to koszt pracy animatorów
na jednym podwórku przez całe wakacje,
a 500 zł to koszt materiałów do pracy wolontariuszy na jednym podwórku. Fundacja zamierza zebrać dodatkowe 5 tys. zł,
które zostaną przeznaczone na zajęcia
edukacyjne i warsztatowe na wszystkich
podwórkach, w tym naukę języka angielskiego, zajęcia z ceramiki i tańca.
„Działanie dofinansowane jest ze
środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach realizacji zadań
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
Gminie Miasto Świdnica na 2018 rok.”
Ak

Kto typował podwórka, na których się
ona odbywa?

-Pierwsze podwórka typowaliśmy sami, na podstawie przeprowadzonych spacerów badawczych. Trzecie podwórko, to na Zarzeczu, znalazło się w projekcie dzięki temu, że ktoś nas tam
zaprosił. Przyszłyśmy na próbę zrobić zajęcia,
okazało się, że czeka na nas tłum dzieci. W kolejnym roku zaplanowaliśmy tam już regularne
zajęcia. I wtedy zaczęło nam chodzić po głowie,
że takie zajęcia na blokowiskach są bardzo potrzebne, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się
także na Osiedle Młodych i Zawiszów. Będzie to
nasz debiut na tych osiedlach. Wybór nowych
miejsc uzgodniliśmy w pierwszej kolejności z
Wydziałem Spraw Społecznych i Polityki Socjalnej Urzędu Miejskiego oraz z MOPSem, który wspiera nas merytorycznie i organizacyjnie w
działaniach. Następnie znowu przeprowadziłyśmy spacery badawcze - żeby wybrać bezpieczne miejsca, do których wszyscy mają dostęp. W
tym roku zajęcia będą prowadzone w następujących lokalizacjach: podwórko przy ul. Kopernika i
Okrężnej (poniedziałki), skwer przy ul. Teatralnej
i Mennickiej (wtorki), podwórko na os. Zawiszów
(obok Szkoły Podstawowej nr 1) (środy), podwórko przy ul. Gdyńskiej (czwartki), podwórko na os.
Młodych (obok kortu tenisowego) (piątki).
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Z jakim odzewem spotykają się animatorzy podczas akcji?
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-Bardzo pozytywnym. Nasze zajęcia mają otwartą formułę, rozkładamy się bezpośrednio w przestrzeni podwórek i każdy może do nas dołączyć.
Przychodzą do nas dzieci w różnym wieku, od
3 do 12 lat, dlatego zawsze jest kilku animatorów przygotowanych na różne potrzeby. Dzieci
obecnie mają poważny problem z nawiązywaniem relacji. Podwórka przestały być przestrzeniami sąsiedzkimi, gdzie wspólnie spędza się
czas. Poprzez nasze działania chcemy do tego
wracać. Pokazywać, jak dobrze jest robić razem
wartościowe rzeczy, jak za pomocą prostych
materiałów i pomysłów można ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas. Że warto współpracować
i warto znać swoich sąsiadów. Że można super

spędzić czas razem, na powietrzu, zamiast przed
komputerem lub ekranem telefonu. Wiele dzieci
uczestniczy w zajęciach z rodzicami i dziadkami, co nas bardzo cieszy. W tym roku chcemy
jeszcze bardziej zaangażować świdniczan. Im
więcej osób dołączy do naszej akcji, tym więcej
będziemy mogli razem zdziałać. Wkrótce ruszy
nabór na wolontariat - adresowany do osób w
każdym wieku. Każdy może przyjść, podzielić się
swoim czasem, pomóc nam w organizacji zajęć
lub nawet poprowadzić zajęcia według własnego pomysłu. Marzy nam się, żeby to był projekt,
który my, świdniczanie, naprawdę robimy razem.
Mogę zapewnić, że satysfakcja jest ogromna.

Czy rodzice innych podwórek też
zgłaszają się do fundacji?

-Dostajemy dużo zapytań, stąd nasza obecność
od tego roku na Osiedlu Młodych i osiedlu Zawiszów. Staramy się być tam, gdzie jest mniej
oferty pozalekcyjnych czy dodatkowych zajęć
„za rogiem”, czyli blisko miejsca zamieszkania,
na własnym osiedlu. Tak samo zresztą trafiliśmy
dwa lata temu na Zarzecze - zaprosiła nas tam
pani, która regularnie przekazuje nam kartony z
kosiarek, które my potem wykorzystujemy do zajęć. Poszliśmy raz - i tak zostaliśmy już na stałe.
Oczywiście wszystko musimy mierzyć na możliwości - zależy nam, aby były to stałe lokalizacje,
na których zajęcia są raz w tygodniu, taka formuła okazała się bardzo skuteczna. Dlatego zamiast
50 zajęć za każdym razem w innym miejscu,
planujemy po 10 zajęć w 5 wybranych miejscach.
Dzięki temu zawsze wiadomo, gdzie i kiedy można nas znaleźć. Tak jak wspomniałam już, każde
podwórko ma swój przypisany dzień tygodnia. To
dla nas ważne, żeby wracać w te same miejsca,
również dlatego, że chcemy, aby nasze działania
służyły nawiązywaniu trwalszych relacji - dzięki
temu mieszkańcy okolicznych podwórek, w tym
przede wszystkim dzieci, spotykają się regularnie
i coraz lepiej poznają.

Czy są plany rozwoju na najbliższe
lata?

Bardzo przełomowy jest dla nas właśnie ten rok
- ponieważ chcemy rozszerzyć projekt o dwa
osiedla. Przez całe wakacje każda lokalizacja ma
swój dzień tygodnia, w który odbywają się zajęcia. Do tej pory były to trzy dni tygodniowo - dwa
nowe podwórka oznaczają dwa dodatkowe dni
w tygodniu. To pociąga za sobą duże wyzwanie
organizacyjne i finansowe. Jesteśmy fundacją,
więc mamy możliwość pozyskiwania dotacji na
działalność - dzięki temu co roku wspiera nas
miasto Świdnica, w tym roku otrzymaliśmy również wsparcie na część zajęć z Fundacji Wawel
z Rodziną oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak, aby zamknąć w pełni
program, brakuje nam jeszcze około 30 tys. zł.
Postanowiliśmy się więc zwrócić do świdniczan
z prośbą o pomoc i uruchomiliśmy zbiórkę. Od
tego roku po raz pierwszy projekt będzie miał
swoje przedłużenie poza okres letni. Nie chcę
jeszcze zdradzać szczegółów, ale przygotowujemy jesienią cykl bezpłatnych warsztatów dla
dzieci, zakończonych niezwykłą wystawą. Jesienią mamy też ofertę dla „najnajów” - czyli dzieci
do 3. roku życia. Będą to specjalnie stworzone z
myślą o takich maluszkach spektakle teatralne.
Marzy nam się, aby organizować też ferie zimowe - ale oczywiście wszystko zależy od tego, ile
środków pozyskamy. Zależy nam i jesteśmy bardzo pracowici - więc jestem dobrej myśli.

Jakie działania przygotowywane są
dla dzieci, jakie zabawy, podczas akcji?

-Program działań jest naprawdę bogaty. Odbywają się zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, sportowe. Dzieci uczą się angielskiego
poprzez zabawę. Odbywają się lekcje tańca, gry
i zabawy podwórkowe. No i oczywiście animacje
dla maluszków. W pierwszych latach były to bardzo spontaniczne działania, raczej animacyjne. Z
każdym rokiem program staje się bogatszy i coraz bardziej przemyślany. Chcemy wykorzystać
okazję i sprawić, żeby poprzez dobrą zabawę
dzieci mogły się też uczyć i poznawać nowe rzeczy, podnosić kompetencje. Jesteśmy też otwarci na propozycje od samych świdniczan. Chcielibyśmy razem tworzyć jak najciekawszą ofertę.
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Grażyna Błęcka-Kolska
oczarowała świdniczan

foto: D. Gębala

Konflikty są nieuchronne
i trzeba je umieć rozwiązywać

Grażyna Błęcka-Kolska, znana polska aktorka, niezapomniana Kasia z
kultowej polskiej komedii „Kogel-Mogel” i „Galimatias - Kogel-Mogel, cz.2”,
spotkała się 17 kwietnia ze świdnicką
publicznością. Wcześniej widzowie
mogli obejrzeć najnowszy film z jej
udziałem - „Ułaskawienie”.
Spotkanie połączone z projekcją,
które odbyło się 17 kwietnia w teatrze,
było pierwszym z kilku planowanych
spotkań zorganizowanym w ramach festiwalu SPEKTRUM. Grażyna Błęcka-Kolska opowiadała o filmie i roli Hanny,
którą w tym filmie zagrała. - To było dla
mnie bardzo ciekawe, ale też osobiste. Po
raz pierwszy czytałam protokoły z przesłuchań, a z drugiej strony miałam IPN i
informacje o Hani - że była taka, że tak
siedziała. Z tych wszystkich kart i informacji wyłoniła się postać bardzo silna, z
dużym kręgosłupem moralnym, z charakterem. Natomiast w rozmowach z rodziną
jawiła się jako osoba nieśmiała, zupełnie

inna. Był to dla mnie punkt wyjścia do pracy nad Hanią Szewczyk - mówiła aktorka.
„Ułaskawienie” to osadzona w realiach powojennej Polski historia zmagających się z żałobą rodziców, wyruszających ze swoim synem w ostatnią podróż,
opowiedziana z perspektywy ich wnuka,
Jana. Syn Hanny i Jakuba, żołnierz AK
Wacław „Odrowąż” Szewczyk, zostaje
jesienią 1946 roku zastrzelony przez UB.
Po serii upokorzeń doznanych ze strony
nowej władzy, bezczeszczącej zwłoki ich
dziecka, Hanna i Jakub postanawiają zapewnić synowi godny pochówek w oddalonej o 500 km Kalwarii Pacławskiej.
Podróż rodziców przez wciąż pogrążoną
w powojennym koszmarze Polskę staje
się metaforyczną wyprawą w głąb ludzkiej duszy i próbą stworzenia na nowo
definicji człowieczeństwa w świecie, w
którym sąsiedzi zwracają się przeciwko
sobie, a nieoczekiwanym sojusznikiem
może stać się dotychczasowy wróg.
Ak

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 konfliktów, w której
strony konfliktu za pomocą bezstronnego i
neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Wszystkie konflikty są do siebie podobne, bez względu
na formę. Konflikt to wypowiedziana walka pomiędzy co najmniej dwoma wzajemnie zależnymi stronami, które spostrzegają niezgodności celów, brak wspólnych
korzyści i uznają, że druga strona stwarza
przeszkody w osiąganiu celów. Konflikty
są nieuchronne i nie można ich unikać, ale
trzeba je skutecznie rozwiązywać, kiedy
się pojawią.
Sporządźmy w myślach lub na papierze listę wszystkich ostatnich konfliktów,
jakich doświadczyliśmy. Zwróćmy uwagę,
jaką te konflikty przybrały formę. Czy były
to:
- krzyki, pełne złości / małżonkowie
krzyczeli na siebie, rodzice na dzieci i odwrotnie, sąsiad na sąsiada itp.
- dyskusje pełne powstrzymywanych
emocji / zebrania zarządu firmy, spotkania
na sali rozpraw w sądzie itp.
- wroga cisza, „przysłowiowe ciche
dni w domu”, nie odzywanie się do sąsiada
itp.
Wiele młodych małżeństw, pod
wpływem dużych emocji, złożyło do
sądu pozwy o rozwód. Zgłosiła się do
mnie kiedyś młoda para małżeńska, która często spierała się o wydatki domowe.
Para ta nie miała wsparcia finansowego

od rodziny, mogła liczyć tylko na swoje
zarobki. Udało im się za pieniądze otrzymane z wesela kupić małe mieszkanko,
które zaczęli aranżować, mając tylko swoje zarobione pieniądze. Młody mąż lubił
kupować dla siebie i domu niepotrzebne
oraz niepraktyczne rzeczy. Żona martwiła
się, że takie zakupy zrujnują starannie zaplanowany budżet domowy. Zaczęli się
tak mocno kłócić, że po pewnym czasie
postanowili się rozejść. Mocno zaniepokojona jedna z mam poprosiła młodych,
aby udali się do specjalisty i poprosili o
pomoc. Zgłosili się do mnie. W trakcie
mediacji rozwiązali kwestię pieniędzy,
przeznaczając niewielką sumę na wydatki - „przyjemność dla obu małżonków”,
które nie naruszały budżetu domowego,
dawały jednak młodemu mężowi szansę
na ucieczkę od spartańskiego sposobu
życia. Żona przestała się bać niekontrolowanego odpływu pieniędzy z budżetu domowego. Mediacja zakończyła się ugodą
pomiędzy małżonkami, zwiększyła też ich
świadomość w kwestii: jasnego określania
swoich potrzeb i wzajemnie przedstawiania ich sobie, wspólnego szukania kilku
rozwiązań i omówienia ich, wprowadzania
wspólnie wybranego rozwiązania w życie,
aby przekonać się, czy pomysł w przyszłości usatysfakcjonuje obie strony. Wyszli ze
spotkania zadowoleni, a co najważniejsze,
nadal są małżeństwem.
Czy Wam udało się rozwiązać trudne
sytuacje życiowe i w jakich jesteście teraz
relacjach z osobami, z którymi byliście
skonfliktowani? Jakie trudne sytuacje nie
zostały rozwiązane? Warto korzystać z
pomocy bezstronnego, neutralnego mediatora, aby rozwiązać spór i utrzymać lub
wzbudzić dobre, wartościowe stosunki
międzyludzkie.
Mediator Marzena Ponichtera

Nowalijki na talerzu
Wszyscy po długiej zimie stęsknieni jesteśmy
kolorowych i świeżych warzyw. Dlatego na wiosnę pojawiają się nowalijki. Szklarniowy sezon
trwa od marca do czerwca, nowalijki rosnące
na polu pojawiają się już pod koniec maja.

W sklepach mamy obecnie sezon na nowalijki szklarniowe lub importowane, głównie z
Izraela, Hiszpanii i Włoch.

ogórki, cebula, korzeń pietruszki, marchew,
seler, brokuły. Natomiast szczypiorek, sałata,
rzodkiewka, czerwony burak, kapusta pekińska,
kalafior to bardziej chłonne warzywa. Kalafiory i
brokuły należy dokładnie opłukać, a potem na
kilkanaście minut namoczyć w zimnej wodzie z
sokiem z cytryny albo w mleku (można je dodawać do gotowania) ponieważ pestycydy, które
znajdują się na powierzchni warzyw łatwo dają
się zmyć wodą, jednak nie wymywamy pestycydów wewnątrz warzyw. Młodą marchew
obierać dokładnie ze skórki i obciąć końcówki.
Nie należy wyciskać z niej soków.
Jeżeli masz ochotę na duszoną młodą kapustę, to z kapusty trzeba odrzucić zewnętrzne
liście i wyciąć głąb, ponieważ właśnie tam zbiera się najwięcej trujących azotanów. Jeżeli do
kapusty chciałbyś dodać koperek, to wybierz
tylko piórka. Grube łodygi odrzuć.

ZWARIOWANE ROWERY
11.05 / 12.00 - 18.00

drift trike - kontrolowany poślizg / tor wyścigowy
napędzany energorowerami / pojazdy
elektryczne, manualne i wiele więcej

dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Ludwika Zamenhofa 42, BHMed
ŚWIDNICA

galeria-swidnicka.pl /
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Jakie warzywa to nowalijki?
– sałata
– pomidor
– ogórek
– rzodkiewki
– młoda marchewka
– szczypiorek
– natka pietruszki
– cebulka dymka
– rzeżucha
Warzywa importowane uprawiane są w takich samych warunkach jak warzywa z polskiej
produkcji. Są zbierane przed osiągnięciem dojrzałości. Pomidory lub papryka z Maroka zbierane są jako pomarańczowe, a po przybyciu
do Polski poddawane są zabiegom „starzenia”,
czyli gazowaniu dwutlenkiem węgla. Ten gaz
powoduje powstawanie etylenu, czyli gazowego hormonu starzenia odpowiedzialnego za
dojrzewanie warzyw czy owoców.
W Polsce szklarniowe rośliny uprawiane
są w minimalnych ilościach podłoża lub bez
jego dostępu. Pestycydy stosuje się zapobiegawczo. Dość gęsto posadzone warzywa mogą
chorować lub być atakowane przez szkodniki.
Stosuje się je już na samym początku wzrostu
rośliny.
Aby przyspieszyć zbiory, stosuje się również intensywne nawożenie azotowe, bo azot
jest potrzebny roślinom do produkcji biomasy.
Azot jest ściśle powiązany ze światłem. A że dni
jeszcze są krótkie, rośliny nadmiar odkładają w
postaci azotanów, które same w sobie nie są
szkodliwe, ale produkty ich przemian już tak.
Dlatego nie wolno przechowywać nowalijek w
szczelnie zamkniętych woreczkach foliowych,
bo azotany przekształcą się w bardziej szkodliwe azotyny. W połączeniu z nieprawidłową
florą przewodu pokarmowego stają się silnie
rakotwórcze.
O zawartości szkodliwych substancji chemicznych decyduje rodzaj warzywa. Najmniej
związków chemicznych chłoną pomidory,
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Poznajcie przedszkolaków
z Niepublicznego Przedszkola "Frajda"
w Świdnicy
„Sowy”

„Pszczółki”
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„Gąsienice”

„Motylki”

„Żabki”

foto: D. Gębala
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Świdnica w biało-czerwonych
barwach

Mażoretki Prima ze Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Obchody zakończyły się uroczystą
mszą święta odprawioną w intencji ojczyzny.

służb mundurowych, szkół oraz mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie
wygłosiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Uroczystości swoimi występami uświetniły Orkiestra Dęta Music
Label, Zespół Pieśni i Tańca Jubilat oraz

Ak

foto: D. Gębala

1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Tradycyjnie obchody odbyły się na
promenadzie przed parafią Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski na Osiedlu
Młodych. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz, stowarzyszeń, harcerzy,

12
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foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

1 maja, w Święto Pracy, tradycyjnie już złożono wieńce pod Pomnikiem
Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim. Dzień
później, 2 maja, świętowaliśmy Dzień
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W Świdnicy obchody odbyły się na skwerze z
dzikami przy ul. Franciszkańskiej. W uroczystości wzięły udział władze miasta,
harcerze, mieszkańcy. O tym, jak ważny
jest szacunek do polskiej flagi, przypomniał zastępca komendanta świdnickiego hufca Piotr Pamuła. - Flaga ma być
zawsze czysta, wyprasowana i dobrze
zawieszona - mówił. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława
Moniuszki, dlatego wspólnie z uczniami
Szkoły Muzycznej odśpiewano „Prząśniczkę”. Najmłodsi świdniczanie mogli
wziąć udział w animacjach i zabawach
przygotowanych przez pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3 maja świętowaliśmy 228. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa, przyjęta w 1791 r., regulująca ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z

foto: D. Gębala

Złożenie wieńców pod Pomnikiem Zwycięstwa, uroczyste przekazanie flagi harcerzom i występy uświetniające
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Świdnica tradycyjnie w dniach 1-3 maja przybrała barwy biało-czerwone.

reklama
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Helena Semenetz zabrała

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

świdniczan do starożytnego Egiptu

Od lat pasjonuje się historią starożytnego Egiptu. 26 kwietnia Helena Semenetz zabrała świdniczan niezwykłą
podróż po tym tajemniczym starożytnym kraju.
Spotkanie z pisarką, połączone z
promocją książki „Klucz życia”, odbyło
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W
pięknie zaaranżowanej scenerii pisarka
opowiadała o swoich poszukiwaniach
i ich efektach. W spotkaniu wzięła też
udział inna pisarka - Ewa Kassala. O
oprawę muzyczną zadbał natomiast Mirosław Jabłoński.
Helena Semenetz urodziła się w
Świdnicy. Z wykształcenia jest matemafoto: D. Gębala

Birobidżan miał być dowodem na to,
że rewolucyjna energia dotrze do najodleglejszych zakątków radzieckiego państwa. Że ex nihilo powstanie
nowe żydowskie życie i żydowski socjalistyczny człowiek. Ambitny projekt
wymagał jednak walki z naturą, planowania i uporu. Ale przede wszystkim ludzi: personelu zarządzającego,
administracji, budowniczych. Ci, którzy chcieli wziąć udział w tym wielkim
przedsięwzięciu, uciekali przed głodem, nędzą, brakiem perspektyw, antysemityzmem, opresją. Gonili marzenia o normalności. Chcieli mieć pracę
i nadzieję.
foto: D. Gębala

tykiem - pracowała w szkole. Od wielu lat
pasjonuje się historią starożytnego Egiptu. Ze zdumieniem stwierdziła, że wśród
bohaterów tej epoki widnieje jej nazwisko.
Dociekając, kim był Semenechkare, poznała autorów Wielkiej Herezji Amarneńskiej i idee religijnej rewolucji w Egipcie.
Zafascynowali ją twórcy monoteizmu i
ich bóg Aton. Od ponad dwudziestu lat
śledzi losy królewskiej pary Echnatona i
Nefretete. Twierdzi, że wie, kim oni byli.
Poszukiwanie tożsamości Nefretete i pozostałych twórców religii Jedynego Boga
Atona przedstawia w książce “Kim jesteś
Nefretete?”
Ak

Nagrody za fotografie

„Moniuszko 200. Niedługa rzecz o
operze“ to najnowsza wystawa plenerowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. K. Norwida w Świdnicy.
Zapraszamy na skwer z dzikami przy
ul. Franciszkańskiej

Nagrodzeni:

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

2 maja podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na „placu
z dzikami”, wręczono nagrody laureatom konkursu organizowanego przez
bibliotekę „Biało-Czerwona w Obiektywie”. Zwycięzcy w swoich pracach
pokazali kreatywne podejście w przedstawieniu barw Polski, ukazując pomysłowe ujęcia bieli i czerwieni.
III miejsce: Leszek Florek ”Biało-czerwone
bezpieczeństwo”

I miejsce: Damian Kostka ”Biel na czerwieni”

wyróżnienie: Katarzyna Leciejewska ”Moja
Polska”

II miejsce: Martyna Czerniec ”3 sekundy o
ojczyźnie”

ODPOWIEDŹ: 5
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Kolejne spotkanie
z grami za nami

wyróżnienie: Małgorzata Leciejewska ”Moja
mała ojczyzna”

27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie klubu gier planszowych „Kostka”. Pojawiły się nowe klubowiczki Sasza i dwie Weroniki. Zagrano w kilka
gier: Cukierki, Manhattan, Labirynth,
Fabryka snów – gra klubowicza oraz
w Tokaido - nowość w bibliotecznych
zbiorach planszówkowych.
Gra zabiera nas do kraju Kwitnącej
Wiśni. Staniemy się turystami, którzy
przemierzają wyspę Honsiu z Edo do
Kioto – dawniejszej siedziby cesarza.
Przy niezwykle pięknej oprawie graficznej autor gry - Antoine Bauza- zabiera
nas w niezwykłą podróż, dzięki której
odkryjemy i posmakujemy Japonii.
MBP

kultura

Kalendarium

„Krótka historia czasu”
Stephen Hawking

Polecają

Polecam wszystkim zajrzeć do książki Stephena
Hawkinga "Krótka historia czasu", a umysłom ścisłym
do zgłębienia wiedzy na temat świata, który nas otacza. Na zachętę podam mały fragment tekstu "...nie
rozumiemy niemal nic z otaczającego nas świata.
Rzadko myślimy o tym, jaki mechanizm wytwarza
światło słoneczne, dzięki któremu może istnieć życie..."
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Fasuga

„Z książką na walizkach” – ruszają konkursy
Wybitni twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy, wydawcy –
wszyscy spotkają się 8 czerwca w Świdnicy, by wspólnie promować czytelnictwo wśród najmłodszych. Już teraz trwają 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.
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
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
10-ciu 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.
Organizatorzy przedłużają terminy zgłoszeń na konkursy do
15 maja 2019 r. Są one przyjmowane telefonicznie przez bibliotekarzy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (74 640 09 42),
którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji.

Nagrodzona fotografia
na wystawie
w bibliotece

foto: MBP Świdnica

W Miejskiej Bibliotece Publicznej można obejrzeć fotografię autorstwa świdnickiego fotografa Mariusza Buczmy, która została uznana za
najlepszą i zdobyła Pierwszą Nagrodę w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Fotografii
Jazzowej - Jazz World Photo Competition!
Fotografia przedstawia zespół VOŁOSI. Zdjęcie
zostało wykonane podczas koncertu na żywo na
Festiwalu Jazzinec w Trutnov w Czechach.
Fotograf jest pierwszym w historii konkursu
Polakiem z najwyższą lokatą, a zdjęcie zostało wybrane spośród 353 nadesłanych fotografii.
Wystawę można oglądać do końca maja.
Ak

▪ 10 maja 1508 roku Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków w Kaplicy
Sykstyńskiej.
▪ 11 maja 1924 roku założono Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Tczewie.
▪ 12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
▪ 13 maja 1967 roku otwarto Park Mikołaja
Kopernika we Wrocławiu.
▪ 14 maja 1607 roku założono Jamestown
w Wirginii, pierwszą stałą osadę angielską w Ameryce Północnej.
▪ 15 maja 1956 roku Stanisław Królak jako
pierwszy Polak wygrał kolarski Wyścig
Pokoju.
▪ 16 maja 1888 roku amerykański wynalazca i przemysłowiec Emil Berliner zaprezentował skonstruowany przez siebie gramofon.
▪ 17 maja 1928 roku Polskie Radio nadało
słuchowisko „Pogrzeb Kiejstuta” Witolda
Hulewicza, pierwsze napisane oryginalnie dla radia.
▪ 18 maja obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Muzeów.
▪ 19 maja 2007 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej.
▪ 20 maja 1498 roku Vasco da Gama dopłynął do Indii.
▪ 21 maja 1932 roku Amelia Earhart jako
pierwsza kobieta przeleciała samotnie
Atlantyk na trasie Nowa Fundlandia-Irlandia.
▪ 22 maja 1842 roku pociąg „Silesia” zainaugurował linię Kolei Górnośląskiej na
odcinku Wrocław-Oława (najstarszej na
terytorium dzisiejszej Polski).
▪23 maja obchodzimy Dzień Wymiaru
Sprawiedliwości.

Wypożyczalnia Multimediów
– TOP Filmowy
1. Zabójcze maszyny (2018)
gatunek: Sci-Fi
reżyser: Mortal Engines
2. Muzyka ciszy (2018)
gatunek: Biograficzny,Dramat
reżyser: Michael Radford
3. Fuga (2018)
gatunek: Thriller, Psychologiczny
reżyser: Agnieszka Smoczyńska
4. Grinch (2018)
gatunek: Animacja,Familijny,Komedia
reżyser: Yarrow Cheney,Scott Mosier
5. Miłość jest wszystkim (2018)
gatunek: Komedia
reżyser: Michał Kwieciński
6. Wdowy (2018)
gatunek: Dramat,Kryminał
reżyser: Steve McQueen
7. Teraz albo nigdy (2018)
gatunek: Komedia rom.
reżyser: Peter Segal
8. Operacja Overlord (2018)
gatunek: Horror, Akcja
reżyser: Julius Avery
9. Miśków 2-óch w Nowym Jorku (2018)
gatunek: Animacja,Komedia
reżyser: Tim Malby
10. Nielegalni. Sezon 1 (2018)
gatunek: Sensacyjny
reżyser: Leszek Dawid

Z książką kreatywnie
Autor serii Martynka, Gilbert Delahaye, to belgijski
pisarz, który żył i tworzył w XX wieku. Pierwsze przygody Martynki zostały przez niego napisane w 1953
roku. Wówczas ilustracje do książki wykonał Marcel
Marlier. I tak zrodziła się kultowa już postać Martynki. Martynka na farmie i
Martynka w podróży ukazały się w 1954
roku.
Aż
do swojej
śmierci w
1997 roku,
Gilbert
Delahaye
każdego
roku pisał
dla swojej
bohaterki
nową przy-

godę starając się zadowolić gusta swych młodych
czytelników.
Dzięki książkom z serii Martynka, dzieci poznają świat,
rozwiną umiejętność czytania, kreatywnego myślenia,
empatię. Martynka sprawi, że nasze pociechy nauczą się,
co jest w życiu najważniejsze, jakie postawy należy promować. Nabiorą także dystansu do trudnych spraw.
Martynka jest ciepłą, wesołą postacią. Jej przygody
są pełne humoru. Uczą i jednocześnie bawią. Młodzi czytelnicy znajdą w tych książkach pomysły na spędzanie
wolnego czasu. Martynka inspiruje, uczy jak żyć szczęśliwie, ale także jak wychodzić cało z trudnych sytuacji.
Dzięki niej dzieci nauczą się jak pokonywać przeszkody
w życiu, jak nie poddawać się smutkom. Niezwykle pozytywne przesłanie całej serii książek o Martynce nie pozwoli dzieciom się nudzić, ale także obudzi radość i dobre nastawienie do świata.
Dzieci, ale także dorośli, spędzą razem z Martynką niezapomniane i wyjątkowe chwile. Bohaterka zaraża optymi-

zmem, humorem. Dzięki
niej świat będzie czymś
bezpiecznym i wciąż pozytywnie zadziwiającym.
W serii tej znajdziemy wiele części m.in.
„Martynka leci balonem”
Jak możemy się pobawić? Stwórz własny
balon :)
Potrzebujemy:
▪ niebieską kartkę
▪ duże kolorowych, papierowych paseczków o tej samej
grubości
▪ białe chmurki wycięte z papieru
▪ brązową kartkę na kosz od balonu
Do dzieła!
10-23.05.2019 r. |
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
14 maja, godz. 18.00
Wieczory z Kinem Rosyjskim:
„Aelita” (1924),
reż. Jakow Protazanow

17 maja, godz. 17.00
Dni Papieskie: V Dziecięcy
Festiwal Muzyczny
„Barka Radości”

Lata komunizmu wojennego (1918—
1921). Inżynier Mścisław Łoś pragnący
wyzwolić się z ucisku codziennych problemów, konstruuje aparat do lotów kosmicznych. Po jednej z kłótni małżeńskich
odlatuje na Marsa. Wraz z nim leci czerwonoarmista Gusiew marzący o tym, by
natychmiast zorganizować na Marsie rewolucję, a także samozwańczy detektyw
Krawcow podejrzewający Łosia o zamordowanie żony. Mimo różnic w poglądach
ziemianie wywierają ogromny wpływ na
mieszkańców Czerwonej Planety…
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

Autorką pomysłu, aby w Świdnicy
zorganizować festiwal muzyczny dla
dzieci i nazwać go „Barka Radości” oraz
organizować w czasie obchodów dni św.
Jana Pawła II patrona naszego miasta
była Joanna Grębowska-Szpak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy w
latach 2011-2016.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

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

Orkiestra San Luis Tango rusza w
swoją jubileuszową 10-tą trasę koncertową po Europie. W maju będzie gościć
w Polsce. Poprzednie dziewięć tras spotkało się z wyjątkowo ciepłym odbiorem
publiczności. Repertuar opiera się na
tangach najsłynniejszych kompozytorów, takich jak Anibal Troilo, Francisco
Canaro, Astor Piazzolla czy Osvaldo Pugliese. Zespół tworzą wybitni argentyńscy instrumentaliści, śpiewacy i tancerze
tanga o międzynarodowej renomie.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 45 zł

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.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 30 zł (w przedsprzedaży) / 40 zł (w
dniu wydarzenia)

16 maja, godz. 18.00
San Luis Tango
(spektakl taneczny)

16 maja, godz. 11.00
Dni Papieskie: Finał XIV
Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji i Prozy
„Arka”

Konkurs recytatorski „Arka” poświęcony jest poezji i prozie Jana Pawła II, a
także utworom literackim poświęconym
tej wybitnej postaci.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

16 maja, godz. 16.00
Dni Papieskie: wernisaż
wystawy XIV konkursu
plastycznego „Jan Paweł II”

Po raz kolejny podziwiać można będzie prace plastyczne przedstawiające
wizerunek Jana Pawła II.
foyer sali teatralnej ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

Anatol Jefremowicz Nowosielcew,
szeregowy pracownik pewnego urzędu statystycznego, jest człowiekiem
nieśmiałym i wycofanym. Chciałby
objąć wakujące stanowisko szefa wydziału, lecz nie wie, jak się do tego
zabrać. Stary kumpel Samochwałow
radzi mu zdobyć względy Ludmiły Kaługinej — socjopatycznej naczelniczki
zakładu.
Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp
wolny

22 maja, godz. 18.30
Dziki Chór (ŚOK) —
„Dziki koncert”

25 maja, godz. 15.00
Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów

Na przeglądzie w wiosennej plenerowej atmosferze prezentują się pełne
wigoru i zapału do występu zespoły
senioralne z terenu powiatu świdnickiego. To też znakomita okazja do spotkania się, wymiany doświadczeń, spędzenia czasu w radosnej, swobodnej
atmosferze.
świdnicki Rynek, wstęp wolny

18 maja, godz. 19.00
Psychoterapia,
czyli sex w życiu człowieka
(Wrocławski Teatr Komedia)

29 maja, godz. 10.00
Festiwal Piosenki
Przedszkolnej
(koncert finałowy)

sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

25 maja, godz. 18.00
Spektrum przedstawia:
„Wielkie piękno” (2013),
reż. P. Sorrentino

W ramach pokazów przygotowujących na 5. Świdnicki Festiwal Filmowy
SPEKTRUM zapraszamy na pierwsze
spotkanie z cyklu „Director’s Cut”. Pod tą
nazwą kryją się autorskie wybory dyrektorów festiwalu: Pawła Kosunia i Lecha
Molińskiego, którzy będą zgromadzonej publiczności prezentować najlepsze
kino artystyczne ostatnich kilku sezonów, należące jednocześnie do ich prywatnego kanonu. Na pierwszy ogień w
tej serii idzie „Wielkie piękno” Paolo Sorrentino. Film wybrał Kosuń, który o swojej selekcji porozmawia z widzami.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 10 zł

22 maja, godz. 18.00
Wieczory z Kinem Rosyjskim:
„Biurowy romans” (1977),
reż. Eldar Riazanow

Akcja toczy się podczas wykładu
psychologa klinicznego, który prezentuje swoją teorię na przykładzie przypadkowo wybranego z sali pacjenta. Stosując wypracowane przez siebie metody,
próbuje go zmusić do zwierzeń. Pomimo
starań prowadzącego sytuacja rozwija
się w całkiem niespodziewaną stronę
i zmierza ku zaskakującemu końcowi.
A do tego ta śpiewająca, natrętna asystentka…
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 70 zł

20-21 maja, godz. 10.00
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
(przesłuchania)

Wspaniała zabawa i okazja dla dzieci do
popisania się swoimi zdolnościami wokalnymi. Wszystkie występy zostaną docenione, a
najlepsze spośród nich powtórzone zostaną
na koncercie finałowym 29 maja.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny

„Dziki Chór” to świdnicki chór mieszany – nowy zespół, założony w maju
ubiegłego roku w Świdnickim Ośrodku
Kultury przez Katarzynę Szymko-Kawalec. Członkami trzydziestoosobowej
grupy chóralnej są lokalni muzyczni
pasjonaci, którzy w śpiewaniu odnajdują radość i chcą ją przekazywać dalej. „Dziki koncert” to pierwszy samodzielny występ w wykonaniu Dzikiego
Chóru. W bardzo zróżnicowanym repertuarze znajdą się utwory klasyczne
i gospelowe. Pojawi się również pieśń
afrykańska w języku suahili, tradycyjna
melodia amerykańska, i polskie, autorskie kompozycje stworzone specjalnie
dla tego zespołu.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 5 zł

24 maja, godz. 18.30
Przegląd Piosenki Literackiej
PaPaLi 2019 +
koncert
Konrada Imieli

Przegląd jest imprezą otwartą dla
amatorów i posiada charakter konkursowo-promocyjny — to wydarzenie dla
wszystkich, którzy kochają piosenkę
literacką. Całość wieńczy koncert laureatów i gwiazdy wieczoru, którą w tym
roku będzie Konrad Imiela. Dyrektor
Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu nie tylko wystąpi wystąpi z recitalem, ale też poprowadzi warsztaty i
zasiądzie w jury konkursu.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
bilety: 10 zł/8 zł (dla seniorów) | w
dniu imprezy: 15 zł/13 zł (dla seniorów)

29 maja, godz. 18.00
Wieczory z Kinem Rosyjskim:
„Karp odmrożony” (2018),
reż. Wladimir Kott

Jelena Michajłowna przepracowała całe życie w szkole w prowincjonalnym miasteczku, teraz jest skromną
emerytką. Nieoczekiwanie dowiaduje
się o śmiertelnej chorobie, która w każdej chwili może odebrać jej życie. Zamiast z rezygnacją oczekiwać końca,
zdecydowanie zabiera się za przygotowania do własnego pogrzebu. Jeden
z byłych uczniów daje nauczycielce
ogromną rybę — karpia, który sprawia,
że wszystko staje na głowie.
Galeria Fotografii, Rynek 44,
wstęp wolny

30 maja, godz. 18.00
Wernisaż wystawy
Wacława Wantucha

Wacław Wantuch to artysta fotografik i pisarz, pracujący w Krakowie.
Tworzy przede wszystkim akty kobiece. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książki „Kamień
wawelski?” i albumów fotograficznych.
Wystawiał w kraju i za granicą.
Galeria Fotografii, Rynek 44,
wstęp wolny
codzienna
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Jan Paweł II papieżem sportowców

- Około dwóch lat temu podczas rozmowy ks.
dr Krzysztof Ora zapytał, czy nie warto byłoby
zastanowić się nad możliwością zorganizowania w Świdnicy jakiegoś rodzaju imprezy, przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, np. biegu poświęconego św. Janowi
Pawłowi II. Obiecałem mu wtedy, że przemyślę
temat i jeżeli narodzi się w mojej głowie jakiś
fajny, warty realizacji pomysł, to spróbujemy
go zrealizować. Powiem szczerze, że jednak
długo nic konkretnego, ciekawego wymyślić
jednak nie mogłem. Oczywiście najłatwiej można by było naprędce zorganizować jakiś bieg,
nazwać go hucznie „Biegiem Papieskim”, w
którym brałoby udział może kilkadziesiąt osób,
impreza trwałaby godzinę albo dwie i co... do
domu? Nie chciałem, żeby wydarzenie o takim
charakterze tak właśnie wyglądało. Po jakimś
czasie jednak skojarzyłem, że przecież u nas
w Świdnicy już od kilkunastu lat organizowane
są „Dni Papieskie”. Skontaktowałem się z Andrzejem Protasiukiem, który był inicjatorem
tego przedsięwzięcia i do tej pory zajmuje się
jego realizacją. Zaproponowałem, aby nieco
zmienić, urozmaicić formułę tego wydarzenia,
tak, aby ostatni dzień „Dni Papieskich” miał
charakter rekreacyjno-sportowy. Pan Andrzej
przystał na moją propozycję, deklarując jednocześnie wsparcie. Następnie rozmawiałem
na ten temat z panią prezydent, która również
zaakceptowała pomysł, gwarantując jednocześnie, co chcę wyraźnie podkreślić, wszelką

Jakie atrakcje będą towarzyszyć
w tym dniu uczestnikom festynu?
Możemy liczyć na jakieś nowości?

- Oczywiście będzie to II Bieg Papieski na dystansie 2150 metrów. Wszyscy, którzy go ukończą, dostaną od organizatorów piękny, okolicznościowy medal. Czasu nie będziemy mierzyć,
nie mniej jednak w tym roku zmierzymy czasy
najlepszemu zawodnikowi i najlepszej zawodniczce. Czasy te uznane zostaną za oficjalne rekordy tej trasy. Zwycięzcy otrzymają certyfikaty
potwierdzające ustanowienie rekordu, puchary
oraz nagrody niespodzianki. Przeprowadzimy
również rodzinne zawody kajakowe, a uczestnicy tych zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki. W czasie trwania festynu będzie można
nieodpłatnie zbadać sobie poziom cukru we
krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze, zmierzyć cholesterol, udzielane będą specjalistyczne porady
dotyczące wad postawy, a także prowadzone
będą konsultacje z dietetykiem. Natomiast na
dzieci czekać będzie moc atrakcji, dmuchane
zjeżdżalnie, trampoliny, gry zręcznościowe, itp.

Czy organizatorzy przygotowują
akcję charytatywną w dniu biegu?

- Oczywiście. Przypomnę, że w zeszłym roku
podczas naszego festynu pomagaliśmy ciężko
chorej Zuzi Strzelczyk. Dzięki zaangażowaniu

Gryf pokazał moc
w Częstochowie!
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rodziców Zuzi i ich przyjaciół udało się zebrać
4500 zł na leczenie i rehabilitację dziewczynki.
Natomiast w tym roku w akcję charytatywną
na naszym festynie zaangażowało się Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy.
W ramach zbiórki publicznej nr 2019/812/OR
pn. „Kilometry zdrowia” zbierane będą środki
na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, nie
tylko poprzez kwestę do puszek, ale przede
wszystkim poprzez sprzedaż znakomitych
ciast, domowego wypieku, przepysznych zup z
wojskowej polowej kuchni, kawy, herbaty, waty
cukrowej oraz smakowitości z rożna (kiełbaski,
karczek). Chciałbym poprosić w tym momencie
wszystkich, którzy nas 19 maja odwiedzą, abyście skorzystali z tej formy cateringu, mając na
uwadze jak szlachetny cel przez to wesprzecie.

Jakiej frekwencji się pan spodziewa?

- Wierzę, że wielu świdniczan w niedzielę 19
maja, w godzinach 14:00-18:00 spędzi swój
wolny czas, bawiąc się podczas rodzinnego
festynu. Zapraszamy serdecznie całe rodziny,
podkreślając jeszcze raz, że wszystkie atrakcje
na naszym festynie będą nieodpłatne. Jestem
przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Daniel Gębala

Młody ŚKPR bez awansu

foto: UKS Taekwondo Gryf Świdnica

W dniach 13-14 kwietnia w Częstochowie
rozegrano 26 Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Taekwon-do Związku Sportowe Polska Unia Taekwon-do. W zawodach wzięło
udział blisko 700 zawodników z 33 klubów
z Polski oraz Czech, Mołdawii i Litwy. Świdnicki UKS Taekwon-do Gryf w Mistrzostwach
reprezentowało 14 zawodników, z których aż
ośmioro stawało na podium zawodów.
W kategorii dzieci w układach formalnych
drugie miejsce zajął Jakub Jasinowski, a Karol Kudela w tej samej konkurencji wywalczył
trzecie miejsce. Drugie miejsce w konkurencji
walk touch contact po dwóch wygranych pojedynkach wywalczył Jakub Fryc. W kategorii
młodzików w walkach semi contact po czterech zwycięstwach złoty medal zdobył Hubert
Jasinowski, z kolei Weronika Borkowska po
dwóch wygranych w semi była druga. Na szczególną pochwałę zasługuje zwycięstwo Wero-

foto: D. Gębala

Przed nami drugi Bieg Papieski w
Świdnicy. Skąd pomysł na organizację takiej imprezy w naszym
mieście?

pomoc Urzędu Miasta w sprawach związanych
z logistyką takiego przedsięwzięcia. No i tak
wspólnie ŚOK, ŚOSiR, Wydział Promocji UM,
moja skromna osoba, osoba, która zainspirowała to wszystko tj. ks. dr Krzysztof Ora oraz
wolontariusze doprowadziliśmy do tego, że rok
temu 20 maja zorganizowaliśmy nad świdnickim zalewem fantastyczną rodzinną imprezę
pn. „Jan Paweł II Papieżem Sportowców”. W
rekreacyjnym biegu na dystansie 2150 metrów
uczestniczyło prawie pół tysiąca osób. W zawodach kajakowych udział wzięło kilkadziesiąt
rodzin, a z nieodpłatnych badań i wielu innych
atrakcji z pewnością skorzystało parę tysięcy
świdniczan, dzieci, ich rodzice oraz osoby starsze, dziadkowie i babcie. Były emocje, śmiech,
radość, zabawa, ale przede wszystkim wspomnienie naszego wielkiego rodaka św. Jana
Pawła II, papieża, który kochał sport i rozumiał
jego pozytywną rolę, jaką odgrywa w życiu
społecznym.

niki w pierwszej walce, w której to Weronika od
swojej przeciwniczki była niższa o ponad głowę. W układach formalnych młodzików powiodło się tylko Maciejowi Dobrowolskiemu,
który triumfował na drugim miejscu. Bardzo
dobrze w kategorii juniorów spisała się Karolina Malinowska oraz w kategorii seniorów Tomasz Paździora, którzy w tym roku debiutowali
w nowych kategoriach wiekowych. Karolina
zdobyła srebro w walkach light contact oraz
srebro w układach formalnych, Tomek wywalczył srebro w semi contact i brąz w układach
formalnych. Jednym z sędziów zawodów był
były zawodnik świdnickiego klubu, Jurek Brzostowski, natomiast podczas ceremonii otwarcia
zawodów miłym zaskoczeniem było przyznanie
trenerowi UKS Taekwon-do Gryf, Waldemarowi Zdebskiemu, statuetki zatytułowanej „Człowiek Roku 2018”.
Daniel Gębala

Dwie minimalne porażki dwoma bramkami i remis, a potem przegrana w rzutach
karnych. Z takim bilansem wrócili młodzicy
ŚKPR-u Świdnica z rozgrywanego w Opolu
turnieju 1/16 finału Pucharu Polski ZPRP.
Świdniczanie pechowo zajęli czwarte miejsce i nie awansowali do dalszych gier. Indywidualnie świetny turniej zagrał Hubert Barcik, rzucając w każdym meczu co najmniej
10 goli.
W kolejnych dniach imprezy SKPR uległ Pogoni 1945 Zabrze 30:30, k. 2:4, Włókniarzowi
Konstantynów 27:29 i Orłowi Opole 21:23. Do
najlepszej szesnastki w kraju przepustkę uzyskały: Pogoń i Włókniarz. - Kluczowy okazał się
pierwszy mecz, w którym zagraliśmy z zespołem,
który zdecydowanie wygrał pozostałe mecze. Z
nami było to równe spotkanie, zakończone remisem. Niestety, przy nieudolnym sędziowaniu
i dwóch drużynach o zbliżonym potencjale było
jasne, że ktoś będzie skrzywdzony. Niestety, padło na nas. W starciu z Włókniarzem zespół źle
wszedł w mecz i wyglądał na zmęczony. Pierwszy mecz wyraźnie podciął mu skrzydła i mimo,
że na pięć minut przed końcem prowadziliśmy
dwoma golami, nie udało się tego utrzymać. W
ostatnim dniu spotkały się dwie drużyny, które
straciły już szansę na awans. Zagrali wszyscy
zawodnicy, z bardzo dobrej strony pokazał się

drugi bramkarz - Paweł Radziszewski. Podsumowując cały turniej, to cóż na pewno liczyliśmy na więcej, ale uważam, że po wszystkich
perypetiach w tym sezonie, problemach ze
składem, odejściu zawodników, zrobiliśmy naprawdę dużo. Zebraliśmy doświadczenie i pracujemy dalej. W następnym sezonie czeka nas
już gra w juniorach młodszych - mówił po turnieju trener Wiesław Iwanio.
ŚKPR Świdnica – Pogoń 1945 Zabrze
30:30 (14:13), k. 2:4
ŚKPR: Klimczak, Radziszewski – Barcik 13,
Majczak 5, Miśkiewicz 5, Szymanowski 4, Kuprin 2, Przedpełski 1, Kaczor
ŚKPR Świdnica – Włókniarz Konstantynów
27:29 (13:15)
ŚKPR: Klimczak, Radziszewski – Barcik 10,
Szymanowski 4, Majczak 4, Miśkiewicz 2,
Przedpełski 2, Kaczor 2, Charytanowicz 1, Supran 1, Kuprin 1
Orzeł Opole - ŚKPR Świdnica 23:21 (11:7)
ŚKPR: Klimczak, Radziszewski – Barcik 12, Miśkiewicz 3, Szymanowski 2, Kaczor 2,, Westerlich 1, Kuprin 1, Majczak, Supran, Przedpełski,
Charytanowicz, Gielgier
ŚKPR Świdnica
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Rekreacyjny bieg wokół zalewu Witoszówka, zawody kajakowe, a na dokładkę mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. To
wszystko przygotowują organizatorzy Festynu Rodzinno-Sportowego „Jan Paweł II
papieżem sportowców”. Druga edycja imprezy odbędzie się już w niedzielę 19 maja.
- Wierzę, że wielu świdniczan spędzi swój
wolny czas, bawiąc się z nami podczas festynu. Zapraszamy serdecznie całe rodziny
– zapowiada radny Wiesław Żurek, główny
organizator przedsięwzięcia.

sport

Marconi Duathlon Świdnica
po raz pierwszy!

Mikołaj Marczyk
triumfatorem

foto: D. Gębala
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47. Rajdu Świdnickiego Krause

trzecim miejscu także przed dwoma laty. Klasa
Open N padła łupem Jakuba Brzezińskiego
(Ford Fiesta Proto), pilotowanego przez bardzo
doświadczonego Dariusza Burkata, mającego
na swoim koncie starty z Januszem Kuligiem.
Drugie miejsce w tej klasie i dziesiąte w „generalce” wywalczył startujący po raz pierwszy w
rajdzie Piotr Parys. Dziewiętnastolatek z Lublina
pojechał w poprzednim sezonie w kilku rajdach
jako tzw. zerówka, a w debiucie zdobył swój
pierwszy punkt w mistrzostwach Polski.
Wśród samochodów napędzanych na
jedną oś zwycięstwo zapisali na swoim koncie
Tomasz Zbroja i Jakub Wróbel (Citroen DS3). Z
70 zgłoszonych samochodów wystartowało 65,
a metę osiągnęło 58. W klasyfikacji kierowców
RSMP lideruje Marczyk (29 pkt.), przed Słobodzianem (23 pkt.) i Kasperczykiem (16 pkt.)

Czołowe lokaty zajęli:
SPRINT: 5 km biegu/20km kolarstwa/2,5km
biegu
OPEN Kobiety:
1. Katarzyna Kalita 1:14:16
2. Karolina Malinowska 1:18:28
3. Marta Olejnik 1:18:32
OPEN Mężczyźni:
1. Paweł Skorupa 00:57:47
2. Michał Nawracaj 00:58:10
3. Aleksander Wostal 1:00:03
CLASSIC: 10 km biegu/40 km kolarstwa
/5km biegu
OPEN Kobiety:
1. Klaudia Petters 2:15:24
2. Alicja Kaucka 2:18:10
3. Karolina Leśniak 2:18:21
OPEN Mężczyźni:
1. Jacek Tyczyński 1:49:47
2. Marcin Ławicki 1:50:38
3. Robert Wilkowiecki 1:51:39
Daniel Gębala

Czołowa dziesiątka
47. Rajdu Świdnickiego Krause:
1. Marczyk/Gospodarczyk – Škoda Fabia R5
– 01:05:45
2. Słobodzian/Kozdroń – Ford Fiesta R5
– 01:05:56.6
3. Kasperczyk/Syty – Ford Fiesta R5
– 01:06:22.5
4. Byśkiniewicz/Cieślar – Hyundai I20 R5
– 01:06:27.9
5. Płachytka/Nowaczewski – Ford Fiesta R5
– 01:06:48.4
6. Kołtun/Pleskot – Ford Fiesta R5 – 01:07:27.1
7. Jurecki/Trela – Hyundai I20 R5 – 01:07:28.8
8. Brzeziński/Burkat – Ford Fiesta – 01:07:29.6
9. Lubiak/Borko – Hyundai I20 R5 – 01:07:37.3
10. Parys/Drahan – Ford Fiesta Proto
– 01:08:34.8
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Daniel Gębala
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Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk
triumfatorami 47. Rajdu Świdnickiego Krause!
Załoga Skody Fabia R5 była najszybsza w siedmiu z dziewięciu odcinków specjalnych. Dla
23-letniego wicemistrza Polski z sezonu 2018
to pierwsze zwycięstwo na świdnickiej ziemi.
Drugie miejsce dla załogi Słobodzian/Kozdro,
a na najniższym stopniu podium uplasowali się
Kasperczyk i Syty.
–Radość ze zwycięstwa jest bardzo duża!
Czułem dużą frajdę podczas jazdy. Dwa odcinki
miejskie były bardzo udane i możemy być z nich
bardzo zadowoleni. Na początku drugiego dnia
zmagań sam sobie zafundowałem sporą dawkę emocji, ponieważ popełniłem spory błąd. Cofaliśmy, musieliśmy wracać na trasę. Musiałem
wszystko poukładać sobie w głowie i wrócić do
dobrego tempa, ponieważ zmienił się układ sił.
Później konsekwentnie realizowaliśmy nasz plan.
Ostatecznie udało się nam wygrać 7 z 9 odcinków
specjalnych. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi
za trud, jaki włożyliśmy w tej rajd – komentował
na mecie zwycięzca tegorocznego Rajdu Świdnickiego Krause Mikołaj Marczyk.
To trzecie w karierze zwycięstwo 23-letniego łodzianina w rundzie RSMP, ale pierwsze
na asfaltowej nawierzchni. Spośród 9 odcinków
specjalnych Marczyk wygrał siedem. Wicemistrz
Polski rajd rozpoczął od trzech odcinkowych
zwycięstw w sobotę, ale podczas pierwszej niedzielnej próby przestrzelił zakręt, stracił sporo
cennych sekund oraz pozycję lidera na rzecz
Słobodziana. Już na następnym odcinku odzyskał jednak prowadzenie i nie oddał go do mety.
Dwie próby sportowe, oesy 4 i 9 padły łupem
Słobodziana, który popisał się wyjątkowo skuteczną jazdą w rajdzie. Krakowianin zdobył również dodatkowe 5 punktów oraz RMF Maxxx Trophy za najlepszy czas na ostatniej próbie sportowej (Power Stage). Dla Słobodziana, mistrza
Polski w klasie Open N, był to debiut w rajdzie
za kierownicą samochodu R5. Po raz drugi w
swojej karierze podium w Świdnicy wywalczył Kasperczyk, który ukończył ten rajd na

Takiej imprezy sportowej w naszym mieście jeszcze nie było! Za nami pierwsza edycja Marconi Duathlon Świdnica. Na starcie
zawodów, które odbyły się w niedzielę 5 maja,
zameldowało się blisko 350 śmiałków, którzy
rywalizowali w wyścigu na dwóch różnych dystansach.
Duathlon to dyscyplina sportowa będąca
jedną z odmian triathlonu. Zawodnicy kolejno:
biegną, jadą rowerem i znowu biegną. Organizator zawodów w Świdnicy przygotował możliwość udziału w wyścigu na dwóch różnych dystansach. Trasa rowerowa w większości poprowadzona była po drogach z dobrą nawierzchnią
asfaltową. Była to doskonała okazja do ścigania
się na rowerach czasowych. Zawody organizowane były w formule non drafting, dzięki czemu
można było wystartować na dowolnym rowerze. Start i meta zawodów zorganizowana była
stadionie miejskim, gdzie zlokalizowana była
także strefa zmian oraz miasteczko zawodów,
co wpłynęło na frekwencję kibiców podczas
startów i spowodowało, że impreza była niezwykle widowiskowa.
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