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Kawiarnia bez cennika. 
Każdy może pomóc 

marzeniom

Biegnij Świdnico, biegnij...
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Powstali 
przed I RST 
Półmaraton 
Świdnicki. 
Do dziś 
Grupa ze 
Świdnicy 
biega po 
całym 
świecie.

Stanisław Kotełko: W Świdnicy można się zakochać

str. 8

Co w 
mieście 
kocha, 
a czego 
nie lubi 
człowiek-
historia? 
Stanisław 
Kotełko 
skończył 
90 lat.

Zaczęło się od idei stworzenia miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie mogłyby czuć się zawodowo potrzeb-
ne. Dzięki pomocy władz miasta, terapeutów i rodziców powstaje w Rynku galerio-kawiarnia, w której takie osoby będą 
mogły pracować. Zaoferują kawę za „co łaska”, ale najpierw proszą o pomoc w remoncie lokalu, by realizować marzenia.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” chcą wyjść do ludzi i otwierają galerio-kawiarnię, 
w której będą pokazywać i sprzedawać swoje prace. Na zdjęciu: razem z terapeutami i rodzicami podczas wspólnego wyjazdu.
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Świdnica z rondem 
mistrza Wajdy

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na rondzie im. Andrzeja Wajdy. Ulica Wrocławska-Kliczkow-
ska, 6 listopada 2019 r.
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Reżyser Andrzej Wajda ma już swój 
mural w naszym mieście, został też pa-
tronem ronda u zbiegu ulic Wrocław-
ska-Kliczkowska. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej z nazwą ronda odbyło się w 
środę, 6 listopada, w ramach odbywa-
jącego się w Świdnicy Festiwalu Filmo-
wego SPEKTRUM. Andrzej Wajda jest 
jednym z bohaterów tegorocznej edycji 
imprezy. 

– Drodzy przyjaciele. Myślę, że mogę 
użyć słowa przyjaciele, bo tylko niezmiernie 
życzliwi ludzie mogli zrobić to, co miasto 
Świdnica zrobiło dla pamięci mojego męża, 
Andrzeja Wajdy. Jestem naprawdę szczęśli-
wa, że Rada Miasta zdecydowała o nazwa-
niu ronda w Świdnicy imieniem Andrzeja 
Wajdy. To wielki zaszczyt i satysfakcja. Prace 
przy muralu śledziłam w internecie i jestem 
pełna podziwu dla autora, pana Roberta 
Kukli. Rezultat jest naprawdę świetny i dla 

mnie niezmiernie wzruszający – napisała w 
liście do uczestników uroczystości Krystyna 
Zachwatowicz-Wajda, wdowa po reżyse-
rze, polskim zdobywcy Oskara. List odczy-
tała Bożena Kuźma, zastępca dyrektora 
Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

Jednym z gości odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy był reżyser i scenograf Ra-
dosław Piwowarski. 

– Byłem pierwszym ze współpracow-
ników Wajdy. Moim zdaniem w powojen-
nej kulturze Polski, patrząc z perspektywy 
Europy, czy nawet świata, istnieją dwa 
ważne nazwiska – Andrzej Wajda i Krzysz-
tof Penderecki. Nikt tym dwóm nazwiskom 
nie dorównał. To jest wstyd dla Warszawy 
i dla Krakowa, że oni tam jeszcze nie mają 
swoich ulic. Wy ich wszystkich wyprzedzi-
liście – mówił Piwowarski. 

- Świdnica kocha film, czego dowo-
dem jest kolejna edycja SPEKTRUM. Bar-
dzo dziękuję za ten pomysł. Jeśli ktoś z 
polskich filmowców jest wart uczczenia w 
taki sposób, to Andrzej Wajda jest na pew-
no numerem jeden. Wychowaliśmy się na 
filmach Wajdy, przeżywaliśmy je. Żal, że go 
nie ma. Chcemy go uczcić w taki sposób, 
by jego twórczość trwała w naszej pamię-
ci. Myślę, że wybraliśmy miejsce dobre i 
godne. Każdy, kto będzie tędy przejeżdżał, 
będzie je widział – powiedziała prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Przypomnijmy, decyzję o nadaniu 
rondu imienia Andrzej Wajdy podjęli radni 
Świdnicy na sesji 30 października. Z wnio-
skiem w tej sprawie wystąpiła w imieniu 
Świdnickiego Ośrodka Kultury dyrektor 
Anna Rudnicka. Nadanie rondu imienia 
wielkiego reżysera nie wzbudziło wątpli-
wości radnych. 

Agnieszka Komaniecka
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Uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” przy 
Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, 
chcą wyjść do ludzi i otwierają galerio-ka-
wiarnię, w której będą pokazywać i sprze-
dawać swoje prace. Projekt jest jednak 
czymś więcej niż tylko uruchomieniem 
miejsca spotkań.

Potrzeba takich miejsc do pracy 
i rozwoju

Stworzenie miejsca aktywizacji zawo-
dowej jest niezwykle ważne dla uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej. Rynek 
pracy wciąż stawia bowiem ograniczenia 
związane z zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych. Niełatwo jest im znaleźć stałą 
pracę i naprawdę udaje się to tylko nie-
licznym. Niepełnosprawne intelektualnie 
osoby dorosłe po ukończeniu szkoły wciąż 
potrzebują wsparcia i pomocy. Obecnie 
warsztaty terapii zajęciowej w Świdnicy 
opieką obejmują 30 osób, mimo że potrze-
by są o wiele większe. Uczestnicy pracują 
w sześciu pracowniach – technicznej (tu 
powstają drewniane ozdoby: półki, ramki, 
świeczniki itp.), krawieckiej (ozdoby, broszki, 
ale też bombki, kartki świąteczne), informa-
tycznej (tu uczą się obsługi aparatu, kom-
putera, urządzeń biurowych), florystycznej 
(tworzą kompozycje, stroiki itp. z kwiatów), 
artystycznej (tu powstaje rękodzieło), edu-
kacji i komunikacji społecznej (uczą się m.in. 
obsługi urządzeń gospodarstwa domowe-
go i przygotowywania prostych posiłków). 

W pracowniach powstają przepięk-
ne prace, które potem są sprzedawane. 
Podopieczni warsztatów cały czas pracują 

z terapeutami. Pod ich opieką odbywają 
praktyki zawodowe w wybranych zakła-
dach pracy chronionej. To jednak kropla w 
morzu potrzeb. Osobom niepełnospraw-
nym nie jest łatwo znaleźć stałe zatrudnie-
nie. Dlatego pojawił się pomysł stworzenia 
w Świdnicy galerio-kawiarni – miejsca, 
gdzie te osoby miałyby stałe zajęcie, ale 
byłyby też w stałym kontakcie z ludźmi. 

„Pomóż nam być potrzebnym. Daj 
nam możliwość pracy i szansę bycia za-
radnym” – uzasadniają w serwisie Zrzutka.
pl, gdzie zbierają na remont lokalu po sa-
lonie jubilerskim w Rynku, które władze 
miasta przekazały stowarzyszeniu na taką 
działalność za symboliczną złotówkę.

Pomysł nie jest nowy - pierwszą ka-
wiarnię, w której zatrudnienie znalazły 
osoby niepełnosprawne intelektualnie, 
otwarto rok temu w Warszawie. Kolejne 
powstały i z powodzeniem działają już w 
Gdańsku i we Wrocławiu.

Projekt miejsca wyjątkowego 
już powstaje

Gdy władze Świdnicy przyznały sto-
warzyszeniu lokal, Dolnośląski Urząd Mar-
szałkowski we Wrocławiu zadeklarował 
dotację na jego remont. 

- To bardzo dobry projekt, dlatego 
wyraziłam zgodę, żeby wyłączyć lokal po-

łożony w bardzo dobrej lokalizacji w Ryn-
ku, właśnie na taki cel. Stworzenie takiego 
miejsca to nie tylko kolejne lokum, gdzie 
będzie można się napić kawy i herbaty, ale 
przede wszystkim miejsce, gdzie ludzie z 
niepełnosprawnościami będą mogli uczyć 
się samodzielności, integracji i relacji spo-
łecznych. Ze strony rodziców i opiekunów 
jest zapewnienie o bardzo dużej współ-
pracy, tym bardziej pozytywnie patrzę na 
cały ten pomysł i wierzę, że uda się go 
dość szybko zrealizować – mówi Beata 
Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Choć wizja przedsięwzięcia jest jesz-
cze dopracowywana, architekt już two-
rzy projekt lokalu, który będzie spełniał 
wszystkie wymagania gości i pracowni-
ków. Miejsce na pewno będzie wyjątkowe. 

„Zachodzisz do pięknie wyremonto-
wanej i wyposażonej kawiarni albo siadasz 
przy stoliku na dworze. Zamawiasz kawę 
u Krzyśka, który już zaprasza Cię na kon-
cert, jaki jego zespół będzie grał za mie-
siąc. Dostaje za to gadulstwo po uchu od 
swojej bardziej zdyscyplinowanej koleżan-
ki – Maja przejmuje sprawy w swoje ręce, 
zbiera od Ciebie zamówienie, wszystko 
zapisuje skoncentrowany już Krzychu. Zza 
futryny nadzoruje i wspiera ich terapeuta, 
który pomaga zrealizować zamówienie” – 
opisują członkowie stowarzyszenia. Sam 
zdecydujesz, ile chcesz zapłacić.

W lokalu, poza kawiarnią, ma funkcjo-
nować galeria, gdzie będzie można po-
dziwiać i kupować prace wykonywane na 
co dzień przez uczestników warsztatów. 
I prawdopodobnie nie tylko uczestnicy 
świdnickich warsztatów będą eksponować 
swoje prace. Podobne warsztaty funkcjo-
nują także w Mokrzeszowie i Strzegomiu. Te 
w Mokrzeszowie prowadzi Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną, koło w Świdnicy. 

– Współpracujemy na wielu płasz-
czyznach. Niewykluczone, że będą mieć 
swoje stałe miejsce w naszej ekspozycji – 
mówi Teresa Antonowicz-Rak, kierownik 
świdnickich warsztatów.

Dwoją się i troją, by uzbierać 
na wkład własny

Największym problemem przed uru-
chomieniem galerio-kawiarni jest obec-

Kawiarnia bez cennika. 
Każdy może pomóc marzeniom

nie zgromadzenie wkładu własnego, 
który stowarzyszenie musi wykazać, 
aby uzyskać dotację z urzędu marszał-
kowskiego. I tu nie brakuje kreatywności 
osób niepełnosprawnych, ich opiekunów 
i kierownictwa placówki. 23 października 
w auli I Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy  odbyła się aukcja charytatyw-
na, podczas której zebrano 10 tys. zło-
tych. Na licytacji pojawiło się wiele cie-
kawych fantów, m.in. obraz Jacka Sikory 
(sprzedany za 1 tys. 300 zł), koncert Zu-
zanny i Macieja Batorów (800 złotych). 

– Wszystko się udało. Jesteśmy 
szczęśliwi, ale wciąż jeszcze przeży-
wamy emocje związane z organizacją i 
efektami aukcji – mówi kierownik Teresa 
Antonowicz-Rak. 

Stowarzyszenie uruchomiło także 
zbiórkę na portalu Zrzutka.pl (pod ha-
słem: wyremontuj z nami galerio-kawia-
renkę w Świdnicy). Niebawem rozpocznie 
się też zbiórka do puszek. Cel – uzbierać 
łącznie 50 tysięcy złotych. Dotychczas, li-
cząc także dochód z aukcji, uzbierano 20 
tys. zł. 

– Mamy czas do 25 listopada i li-
czymy, że uda nam się zebrać tę kwotę. 
Mamy już zgodę na prowadzenie zbió-
rek publicznych i pozwolenie, aby stać z 
puszkami podczas imprez organizowa-
nych przez Świdnicki Ośrodek Kultury. 
Co tydzień organizujemy sprzedaż ciast. 
Niewykluczone też, że rozpoczniemy 
zbiórki w kościołach – zapowiada  Tere-
sa Antonowicz-Rak. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, za rok kawiarnio-galeria będzie już 
działać. Wszystko zależy od tego, jak dłu-
go będzie trwał remont. 

Jak zapewniają pomysłodawcy pro-
jektu, na pewno w kawiarni nie będzie 
cennika. To, ile zapłacimy za kawę albo 
czy zdecydujemy się kupić jakąś ozdobę 
wykonaną przez podopiecznych warszta-
tów, będzie zależało od nas samych. I tak 
naprawdę nie może być w żadnej mierze 
porównane z tym, co tak naprawdę od nas 
otrzymają – poczucie bycia potrzebnym, 
poczucie zatrudnienia i bycia zaradnym, 
wreszcie bycia pełnosprawnym i pełno-
prawnym człowiekiem.

Agnieszka Komaniecka

Zaczęło się od idei  stwo-
rzenia miejsca, gdzie osoby 
niepełnosprawne intelektu-
alnie mogłyby czuć się za-
wodowo potrzebne. Dzięki 
pomocy władz miasta, tera-
peutów i rodziców powstaje 
w Rynku galerio-kawiarnia, 
w której takie osoby będą 
mogły pracować. Zaoferują 
kawę za „co łaska”, ale naj-
pierw proszą o pomoc w re-
moncie lokalu.
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Uczestnicy świdnickich Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy wielkim wsparciu kadry i rodziców, chcą stworzyć miejsce, gdzie będą uczyć się 
współpracy.

Podczas pokazu charytatywnego udało się zebrać 10 tys. zł na wkład własny na remont lokalu 
galerio-kawiarni. Za hojność dziękowała licytującym Teresa Antonowicz-Rak, kierownik warsz-
tatów.
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„Ci których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson 

Łącząc się w bólu 

z Panią Renatą Bukartyk 
i Panią Joanną Pindel

składamy wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci 

Syna i Brata
Koleżanki i Koledzy

z Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Wspominamy tych, którzy odeszli
W październiku pożegnaliśmy troje wspaniałych świdni-

czan – Hermenegildę Słowińską, Zofię Grab i Tadeusza Łyżwę. 

Hermenegilda Słowińska

Pieszczotliwie nazywana przez rodzinę i przyjaciół 
Herminą, urodziła się w 1937 r. w miejscowości Kru-
wondy pow. Wilkija na Litwie. W 1950 r. ojciec Herminy 
został aresztowany przez NKWD za nauczanie języka 
polskiego pośród ludności polskiej i zesłany do łagrów 
w obwodzie świerdłowskim. Rok później mała Hermina 
z mamą i młodszym bratem Tadeuszem została wywie-
ziona na Syberię. Tu rozpoczęła naukę w języku rosyjskim 
w szkole podstawowej. Po jej ukończeniu kontynuowała na-
ukę w szkole pielęgniarskiej, również w języku rosyjskim. Po 
uzyskaniu dyplomu, podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu psychia-
trycznym w Tomsku. W 1956 r. z mamą i bratem wróciła do Polski. Od razu rozpo-
częła pracę pielęgniarki w wydziale zdrowia w Świdnicy. Trzy lata później została 
zatrudniona w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, gdzie pracowała aż 
do przejścia na emeryturę. Wstąpiła do świdnickiego koła Związku Sybiraków, gdzie 
pełniła wiele społecznych funkcji. Jej zasługi były niejednokrotnie doceniane, o 
czym mogą świadczyć liczne wyróżnienia przyznawane przez organizacje szkolne, 
młodzieżowe, jak i Związku Sybiraków. 

Pani Hermina zawsze widziała potrzebę pomocy drugiej osobie. Nie było pro-
blemów, którym by nie sprostała. Zawsze z sercem i dużym zaangażowaniem re-
agowała na potrzeby różnych grup. Wspierała ludzi starszych, samotnych, chorych, 
mimo że zapewne sama czasem tej pomocy potrzebowała. Udzielała się wolonta-
ryjnie, za co w ubiegłym roku została nagrodzona. 

Zofia Grab

Pani Zosia dała się poznać jako podopieczna Dzien-
nego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy. Dołączyła do 
placówki ok. 2006 r. i od razu podbiła serca opiekunów i 
innych podopiecznych. 

– Zosia nigdy nie była typowym seniorem. Nie ma-
rudziła, nie narzekała. Miała w oczach błysk i radość, 
choć życie jej nie rozpieszczało. Odznaczała się niesa-
mowitą pogodą ducha i godziła się na wszystko, co przy-
nosiło życie. Była cudowną osobą – wspomina Monika Ma-
słowska, instruktor terapii zajęciowej. 

Od pierwszych dni pobytu Zosia Grab angażowała się we 
wszystkie działania placówki. Brała udział w przedstawieniach działającego w DD 
Senior-WIGOR teatru „Zielona Gęś”, pięknie recytowała wiersze, śpiewała. Co cie-
kawe, ta drobna, delikatna księgowa, w wieku 70 lat, będąc na emeryturze poczuła 
wielką pasję do malowania. Spod jej ręki wychodziły przepiękne pejzaże. Malowała 
dużo i często, obdarowywała obrazkami przy każdej okazji. Dlatego dziś obrazki pani 
Zosi można znaleźć w wielu świdnickich domach. Nie unikała też trudnych wyzwań. 
Podjęła się namalowania ogromnego, bo wielkości 2x3 metry obrazu – scenografii 
do wystawianej w 2011 r.sztuki „Brzydkie Kaczątko”. 3 miesiące na specjalnych ru-
chomych sztalugach pieczołowicie tworzyła swoje dzieło. Spodobało się ono tak 
bardzo, że do dziś do placówki płyną prośby o wypożyczenie go np. do szkolnych 
przedstawień. Jej prace można było też podziwiać w czasie wystawy w klubie Bol-
ko, jaką zorganizowali jej pracownicy i podopieczni placówki. 

foto: Ewa Marzena Wolf

Tadeusz Łyżwa 

Urodził się 8 sierpnia 1932 r. na Kresach Wschod-
nich, na Wołyniu. Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Krzemieńcu. Był świadkiem rzezi, jakiej dopusz-
czali się na Polakach nacjonaliści z ukraińskiej UPA. 

„Niejedna moja noc była nieprzespana, w cza-
sie której trzeba było nieustannie czuwać – pełnić z 
bronią w ręku wartę w okopach lub czuwać w ukryciu 
w krzakach. Miałem wówczas 11-13 lat” – wspominał po 
latach. 

W czerwcu 1945 r. z całą rodziną został ewakuowany 
na Ziemie Zachodnie. Zamieszkali w Pisarzowicach koło Brzegu 
nad Odrą. W 1951 r. ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące.  Wyższe 
studia odbył w latach 1951-54 w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu 
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Po ich ukończeniu otrzymał trzyletni 
nakaz pracy w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy.  

W 1961 r. zaczął pracować jako nauczyciel matematyki w ZSZ CRS w Świd-
nicy (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych). Po przejściu na emeryturę w 1984 
r. uczył przysposobienia obronnego - najpierw w Technikum i Liceum Ekono-
micznym, a następnie w II LO. 

Był świetnym brydżystą. Dwukrotnie reprezentował Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego w Ogólnopolskim Turnieju Brydżystów w Zgorzelcu, gdzie w 
pierwszych zawodach zajął I miejsce.

Przez 7 lat był prezesem Klubu Oficerów Rezerwy Nauczycieli w Świdnicy. 
W latach 2010-17 był prezesem świdnickiego oddziału Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Obronności Kraju, Złotą Odzna-
ką ZNP, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju. 

Był inicjatorem budowy pomników: Dębu i Głazu Katyń, Polskiego Państwa 
Podziemnego i Klubów Historycznych w szkołach.

foto: archiwum II LO w Świdnicy
foto: archiwum Związku Sybiraków w Świdnicy
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Kolejne chodniki w Świdnicy zo-
staną wyremontowane. Prace obejmą 
prawie 2,5 tysiąca m kw. powierzchni 
traktów pieszych. To połowa tego, co 
zrobiono przez cały 2018 rok.

Zmodernizowane zostały już frag-
menty chodników przy ulicach: Zwie-
rzynieckiej, Sarniej oraz dojście do placu 

zabaw przy ul. Willowej. Trwa jeszcze 
modernizacja chodników przy ul. Okręż-
nej (na odcinku od ul. Kopernika do ul. 
Klonowej) i Kopernika (na odcinku od ul. 
Jodłowej do ul. Kołłątaja). Lokalizacje te 
wskazane zostały przez mieszkańców w 
ostatniej edycji Budżetu Obywatelskie-
go.  

Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznanymi przez prezy-
denta RP, odznaczono trzynaście par ze 
Świdnicy oraz pięć par z terenu gminy 
wiejskiej Świdnica.

Złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, 
świętowali: Bogumiła i Tadeusz Fir-
lejowie, Irena i Jan Hawryłeczkowie, 
Elżbieta i Zenon Jakubikowie, Maria i 
Zbigniew Jezierscy, Maria i Zbigniew 
Karnowscy, Cecylia i Edward Kozakie-
wiczowie, Alicja i Janusz Koziołowie, 
Helena i Eugeniusz Kuklowie, Janina i 
Henryk Nowakowie, Bożena i Bronisław 
Piekarscy, Irena i Wiktor Poźniakowie, 
Genowefa i Jan Rodziewiczowie, Janina 
i Tadeusz Sachsowie, Ewa i Kazimierz 
Skowronowie, Teresa i Zbigniew Sie-
kierkowie, Stanisława i Jerzy Strzelczy-
kowie, Irena i Eugeniusz Widłowie.

Jedna para ze Świdnicy – Janina 
i Czesław Zawadzcy – uczciła swoje 
szmaragdowe gody, czyli 57 lat małżeń-
stwa.

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie wręczyli w sobotę, 26 paź-
dziernika w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Świdnicy - prezydent Beata Moskal-
-Słaniewska oraz wójt gminy wiejskiej 
Świdnica Teresa Mazurek.

Przypomnijmy, że odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie nada-
wane są przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie 
dla osób, które przeżyły w jednym związ-
ku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem 
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali sobie przed 
laty. O nadanie odznaczenia występuje 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na 
prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy 
organizuje uroczystości jubileuszowe 
mieszkańców miasta Świdnicy, gminy 
Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w 
tym wypadku istotne, gdzie jubilaci za-
wierali związek małżeński.

oprac. ak

Złote i szmaragdowe gody
Osiemnaście par z mia-

sta i gminy Świdnica świę-
towało jubileusze zawarcia 
małżeństwa.

Chodniki do remontów, jak chcieli mieszkańcy
Koszt remontów to ponad 528 tysię-

cy złotych. Termin ich realizacji określo-
ny został na połowę grudnia tego roku, a 
wykonawcą prac jest Zakład Robót Dro-
gowych i Ogólnobudowlanych W&J Ma-
ria Chorzemska, Wiesław Chorzemski.

Inwestycja obejmuje wymianę ist-
niejących nawierzchni betonowych i as-

faltowych na nawierzchnię z kostki bru-
kowej betonowej. 

Przypomnijmy. W 2015 r. przebu-
dowano około 7500 m kw. świdnickich 
chodników, w 2016 r. ponad 6500 m kw., 
w 2017 r. ponad 9400 m kw., a w 2018 r. 
prawie 4000 m kw.  

Oprac. ak

Prace na ul. Kopernika.Modernizacja ul. Zielonej. Nowy chodnik na ul. Zwierzynieckiej.
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Skontaktuj się z nami:
www.promedica24.pl  |  tel. 789 218 008, 509 892 436

Wałbrzych, ul. Lubelska 1

PRACA - OPIEKA - NIEMCY
PEWNA PRACA OPIEKUNA
SENIORA CZEKA NA CIEBIE!
ORGANIZUJEMY TEŻ KURSY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
OD PODSTAW
W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI!

*Szczegóły promocji w regulaminie 
w oddziałach.

ZADZWOŃ! UMÓW SIĘ NA
SPOTKANIE Z REKRUTEREM.
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codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Obniżmy ceny za kort 
na osiedlu Młodych

Z taką prośbą w 
swojej interpelacji 

zwrócił się radny 
Wiesław Żurek za-
proponował ob-
niżenie wynajmu 

kortu tenisowego 
na osiedlu Młodych 

o 50%, tj. z 20 zł na 10 
zł za godzinę. To już kolejna interpela-
cja radnego w tej sprawie. „Z danych, 
jakie mi udostępniono w odpowiedzi 
na poprzednie interpelacje, wynika, że 
kort ten wykorzystywany jest w małym 
stopniu. Np. średnia w jednym z letnich 
miesięcy 2018 r. wyniosła 1,8 godziny 
wynajęcia tego kortu dziennie” – czyta-
my w interpelacji. – „Tak dalej być nie 
może – obiekt, który został wybudowa-
ny za prawie 300 tys. zł, powinien słu-
żyć mieszkańcom przez wiele miesięcy 
w roku od 10 do 12 godzin dziennie”. 
Zdaniem radnego Żurka, oprócz obni-
żenia ceny, potrzebna jest także kam-
pania informująca świdniczan o istnie-
niu obiektu. 

W odpowiedzi prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska informuje, 
że nie przewiduje obniżenia cen. „Cena 
za godzinę gry wynosi 20 złotych (bi-
let normalny) i 12 złotych (bilet ulgo-
wy), przy czym więcej użytkowników 
(61 proc.) korzysta z ulgi. Dodatkowo 
w porównaniu do 2018 r. obserwujemy 
wzrost zainteresowania obiektem: w 
skali całego roku o ponad 140 proc., a 
w skali wskazanego miesiąca letniego 
o 70 proc. (stan na 30.09.2019 r.). Na po-
dobnym poziomie kształtuje się wzrost 
wpływów. Liczymy, że w kolejnych 

latach tendencja będzie utrzymana” - 
czytamy w odpowiedzi na interpelację. 
Jednocześnie prezydent Słaniewska 
zapewnia, że przed najbliższym sezo-
nem w mediach społecznościowych i 
innych dostępnych nośnikach komuni-
kacji ukażą się informacje przypomina-
jące o korcie. 

Ścieżki rowerowe na osiedlu 
Młodych są potrzebne

Z pytaniem o plany 
budowy ścieżek ro-

werowych na osie-
dlu Młodych zwró-
cił się w interpelacji 
radny Krzysztof 

Grudziński. „Ko-
nieczne jest skomu-

nikowanie osiedla Mło-
dych z centrum miasta oraz z terenami 
rekreacyjnymi. Mniejsze osiedla - Za-
rzecze i Zawiszów - zostały już wypo-
sażone w ścieżki rowerowe, kolej więc 
na osiedle Młodych. Niektóre sprawy, 
czy to urzędowe, czy inne, mieszkań-
cy mogą załatwiać, poruszając się ro-
werem” – czytamy w interpelacji. Jak 
informuje prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska, zgodnie z „Kon-
cepcją budowy i przebudowy ścieżek 
rowerowych w Świdnicy”, opraco-
waną w 2008 r., na osiedlu Młodych 
przewidziane są trzy drogi rowerowe. 
Pierwsza i najważniejsza ma przebie-
gać wzdłuż ul. kard. S. Wyszyńskiego 
oraz Riedla i ma wyprowadzać ruch z 
osiedla w kierunku centrum. Pozostałe 
rozprowadzą ruch po osiedlu i połą-
czą się z innymi drogami okalającymi 
Świdnicę. „Obecnie planowane jest 

wykonanie projektu drogi rowerowej 
wyprowadzającej ruch z osiedla po-
przez ul. Wyszyńskiego, Riedla, Ofiar 
Oświęcimskich do Komunardów i włą-
czenie się do drogi rowerowej wybu-
dowanej wzdłuż ul. Sikorskiego. Ta-
kie poprowadzenie drogi rowerowej 
umożliwi również wjazd rowerzystom 
do parku Młodzieżowego od strony 
ul. Spacerowej. Propozycja wykonania 
takiego projektu została zgłoszona do 
budżetu na rok 2020, jednak ostatecz-
na decyzja o realizacji zadania zostanie 
podjęta po zrównoważeniu wydatków 
i dochodów budżetu miasta na rok 
przyszły” – informuje w odpowiedzi na 
interpelacje prezydent Słaniewska. 

Chodnik przy ul. ks. Agnieszki 
do remontu

Z prośbą o remont 
chodnika przy ul. ks. 

Agnieszki, przylega-
jącego do byłego 
klubu ZWAP, zwró-
cił się w interpelacji 
radny Władysław 

Wołosz. Konieczność 
remontu radny tłuma-

czy fatalnym stanem chodnika. 
„Sukcesywnie chodniki w najgor-

szym stanie są przebudowywane, 
budowane są chodniki wzdłuż ulic, 
które są ich pozbawione. Chodniki w 
centrum miasta są w większości w do-
brym lub bardzo dobrym stanie, dla-
tego skupiamy się na innych rejonach 
miasta, gdzie nawierzchnia chodników 
określona została jako zła i bardzo zła. 
Nie oznacza to jednak, że nie widzi-
my potrzeby przebudowy chodnika 

wzdłuż ul. ks. Agnieszki. Wystąpiliśmy 
nawet do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków z prośbą o opinię przy-
jętych rozwiązań architektonicznych, 
wzorując się na układzie chodników 
przebudowanych przy pl. św. Małgo-
rzaty. Niestety, układ ten nie został 
zaaprobowany przez konserwatora i 
został nam narzucony inny, który wią-
że się z zaangażowaniem większych 
środków finansowych. Decyzję o uję-
ciu przedmiotowego chodnika do 
przebudowy w 2020 r. podejmiemy na 
etapie konstruowania budżetu” – in-
formuje w odpowiedzi na interpelację 
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Wykusz w budynku USC 
trzeba poprawić

Na zły stan wyku-
sza okna w sali na-

rad Urzędu Stanu 
Cywilnego zwróci-
ła uwagę w inter-
pelacji radna Al-
dona Struzik. „Stan 

techniczny wykusza 
wychodzącego na par-

king przed urzędem jest niezadawa-
lający. 

„Budynek USC stanowi wizytów-
kę naszego miasta. Odbywają się tu 
śluby – powinien zatem prezentować 
się godnie” – czytamy w interpelacji. 
W odpowiedzi zastępca prezyden-
ta Świdnicy Jerzy Żądło informuje, 
że zadanie zostało ujęte w propozy-
cji planu budżetowego na rok 2020. 
Warunkiem jego realizacji są jednak 
możliwości finansowe budżetu mia-
sta w 2020 r.

RADNI PYTAJĄ, PREZYDENT ODPOWIADA
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- Dobrym krokiem władz Świdnicy 
była odbudowa wieży ratuszowej, złym 
z kolei – straszliwe zaniedbanie parków 
miejskich. Dopiero w ostatnim dziesię-
cioleciu zaczęło się wszystko pozytyw-
nie kształtować – uważa społecznik, 
historyk i świdniczanin od 70 lat Stani-
sław Kotełko, który obchodził właśnie 
90. urodziny.

Jak samopoczucie szanownego 
jubilata w 90. urodziny?

- Jak to się mówi popularnie: mogło-
by być gorzej, ale mogłoby być lepiej… 
[śmiech]. Zawsze mówię, że starość to 
nie radość, garb nie pociecha.

Jak się żyje i mieszka w obecnej 
Świdnicy?

- Czy ja wiem? Mnie się żyje nieźle, ludzi 
o to na ogół nie pytam. W każdym razie 
Świdnica jest i zawsze była bardzo przy-
jemnym miastem, w którym można było 
się zakochać. 

A pan jest wciąż zakochany  
w Świdnicy?

- Owszem, chociaż z nią żyję przeszło 70 
lat. 

Za co pan kocha Świdnicę?
- Chyba za jej piękno. Za otoczenie, za 
bliskie zespoły górskie. Byłem też za-
wsze zakochany w górach. 
Najbardziej bolało mnie, jak Świdnica 
niszczała w pewnym okresie, jak wybu-
rzali zabytkowe ulice. Wówczas zebrali-
śmy się w grupie ochroniarzy zabytków i 
robiliśmy, co można, żeby do dewastacji 
miasta nie dopuścić. Na przełomie lat 50. 
i 60. zespół architektów urzędu miejskie-
go proponował przecież, aby całą sta-
rówkę wyburzyć, z Rynkiem włącznie, a 
postawić tam nowoczesne bloki. A jakie 
to nowoczesne bloki wtedy były, to wia-
domo…

I jak udało to się uratować?
- Robiliśmy gwałt w prasie, w urzędzie 
miejskim i jakoś nas posłuchali. Uda-
ło nam się ocalić sporo, chociaż dużo i 
tak wyburzono. Poza tym nikt kamienic 
nie remontował, nikt o mienie nie dbał. 
To uczucie tymczasowości, które było 
tutaj bardzo widoczne, spowodowało, 
że wszystko było potwornie zaniedba-
ne, brudne. To odstręczało człowieka od 
oglądania tego miasta na co dzień. 
Zresztą, mój Boże, już w pierwszym 
10-leciu naszego stulecia rzucano się 
na duże inwestycje, a mało dbano o hi-
storyczną zabudowę miasta. Dopiero po 
roku 2010 mniej więcej zaczęto do tego 
przykładać wagę.

Co było najgorszą, a co najlep-
szą decyzją władz miasta z per-
spektywy Pańskich 70 lat życia 
w Świdnicy?

- Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo 
było bardzo dużo decyzji negatywnych, 
ale było też sporo pozytywnych. Jedno-
znacznie określić jest ciężko. Na pewno 
dobrym krokiem była odbudowa wieży 
ratuszowej, a złym z kolei – straszliwe 
zaniedbanie parków miejskich. Dopiero 
w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło się 
wszystko pozytywnie kształtować. Oczy-
wiście mówię o zewnętrznych sprawach, 
a nie o decyzjach gospodarczych czy 
socjalnych.
Na pewno jeśli chodzi o sytuację gospo-
darczą, bardzo dobrym pociągnięciem 
było włączenie Świdnicy do terenów 

Stanisław Kotełko: 
W Świdnicy można się zakochać

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Dzięki temu miasto się rozwija, 
ludzie mają pracę. Z drugiej strony chy-
ba – jak wszędzie - można znaleźć jakiś 
minus: za mało jest tu kapitału polskie-
go, za dużo zagranicznego. Ale to efekt 
globalizacji, jest Unia Europejska, więc 
to specjalnie nie przeszkadza. Czy w Li-
zbonie, Paryżu czy w Helsinkach, każdy 
może się teraz czuć jak na własnym po-
dwórku.

Jak przez ostatnie lata Świd-
nica zmieniała się w Pańskich 
oczach?

- Gruntownie to się zaczęło zmieniać 
od poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, 
czyli od początku rządów pani Słaniew-
skiej, bo ona podeszła po kobiecemu do 
wyglądu miasta.

Myśli pan, że to widać, że kobie-
ta rządzi miastem? 

- I to bardzo. Jest ogromna różnica. Przy-
pominam sobie taki moment, że w 2011 
roku gościliśmy w Świdnicy króla Szwe-
cji. I na tych ogromnych klombach na 
placu Wolności sterczały metrowej wy-
sokości uschnięte burzany, a oni tamtę-
dy jechali. Już nie mówię, że musiały tam 
być kwiaty. Ale żeby choć te burzany wy-
czyścili, żeby to czyste było! No niestety…

Wstyd był?
- I to duży…

Czy Świdnica ma się czego jesz-
cze wstydzić?

- Bo ja wiem? Raczej niczego. Miasto jest 
dość spokojne, nie ma jakichś ekscesów 
za bardzo, ładnie wygląda, ludzie raczej 
są sobie życzliwi. Nie widzę specjalnie 
powodów do wstydu w takim bardziej 
wyrazistym znaczeniu tego słowa.

Czyli: Ukraińcy przyjeżdżajcie, 
Świdnica to dobre miejsce do 
pracy i życia?!

- Bez Ukraińców to pewnie by nam go-
spodarka stanęła… Osobiście z Ukraiń-
cami mam związane bardzo nieciekawe 
wspomnienia z okresu II wojny świato-
wej. Ale nie można ciągle tkwić w tych 
samych sympatiach, antypatiach. Niem-
ców kiedyś nienawidziliśmy, a dziś jest 
współpraca i przyjaźń. Czas wszystko 
zmienia…

A pańska wieloletnia działal-
ność w Towarzystwie Regio-
nalnym Ziemi Świdnickiej co 
zmieniła? Ma pan satysfakcję ze 
swojej pracy?

- Można o tym długo mówić… Byłem u 
narodzin Towarzystwa, działałem w nim 
przez bardzo wiele lat, potem wrobiono 
mnie w prezesa i byłem nim kilkanaście 
lat. Redagowałem „Rocznik Świdnicki”, 
teraz współpracuję przy kolejnych wy-
daniach „Encyklopedii Świdnicy”. 
Mogę sobie bezkrytycznie przywłasz-
czyć jedną zasługę: obudziłem w świd-
nickim społeczeństwie zainteresowanie 
własną historią. I to historią nie wybiór-
czo, tylko historią Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem Świdnicy. Wziąłem się 
za to właściwie pierwszy już w latach 50. 
z kolegami z Wrocławia - dr. Fiedorem i 
T. Biedą - utworzyliśmy pierwszy zespół 
tekstów źródłowych do dziejów Świd-
nicy, obejmujący całokształt dziejów 
miasta. To jakoś chwyciło. Udało mi się 
to zrobić, teraz to już mam wielu następ-
ców, ale w zasadzie od tego wszystko się 
zaczęło.

Ma pan przekonanie, że dzieje 
Świdnicy są dobrze zbadane? 
Czy mamy jeszcze gdzieś luki w 
historii?

- Historyk nigdy nie powie, że wszystko 
jest zbadane do końca, bo wychodzą 
różne rzeczy w różnych sytuacjach, w 
różnych znaleziskach. Ale generalnie 
opracowanie historii Świdnicy jest w mia-
rę pełne.

A czy Pańskim zdaniem świdni-
czanie są świadomi wielkości, 
różnorodności i piękna historii 
miasta?

- Ci, którzy się tym interesują, na pewno 
są świadomi. Trudno jednak tego wyma-
gać od ludzi, którzy historią nie interesują 
się zupełnie.

Co jest na tyle zaniedbane  
w Świdnicy, że trzeba to szybko 
naprawić?

- Kilka zabytkowych, bardzo wartościo-
wych kamienic w centrum. Na pewno ta 
sąsiadująca z byłym hotelem „Piast” przy 
ul. Kotlarskiej. Jest też kilka domów przy 
ul. Trybunalskiej. A przede wszystkim ulica 
Długa. Jeśli robi się ulicę Grodzką na bom-
bonierkę, jeśli w innych częściach miasta 
bardzo wiele rzeczy się poprawia, to ulica 
Długa jest wyraźnie zaniedbana. Zdaję so-
bie sprawę, że to trudne tematy uzależ-
nione od wspólnot lokatorskich przede 
wszystkim, ale to ulica, która jest głównym 
zabytkowym traktem miasta! Już na ulicy 
Pułaskiego robi się sporo, a Długa ciągle 
odłogiem leży. To trzeba przede wszyst-
kim poprawić. I trzeba pilnować bardziej 
czystości i porządku. Bardzo dużo na ko-
rzyść się zmieniło, ale są punkty w mieście, 
jak teren dawnego Domu Nauczyciela. Od 
al. Niepodległości wygląda jako tako. Ale 
proszę zajść w ulicę Nauczycielską i zoba-
czyć z tyłu, co się na tej posesji dzieje… Nie 
wiem, po co to w ogóle zostało sprzeda-
ne. Kupiec, nie wiem kto to, najwyraźniej 
nie ma pieniędzy na porządki i remonty. 
To okropne! I takich parę miejsc w mieście 
można jeszcze wyłapać i pokazać. Właści-
ciele wykupionych posesji w wielu wypad-
kach zupełnie nie dbają o ich wygląd.
Proszę się przejść ulicą Piekarską od Ma-
tejki do reprezentacyjnego Parku Cen-
tralnego. Po lewej stronie są duże place, 
które mają właścicieli. To przecież jeden 
śmietnik! To bezwzględnie powinno ulec 
zmianie. Takie miejsca są niestety w każdej 
dzielnicy.

Rozmawiał Tomasz Chojnowski

- Na pewno dobrym krokiem władz Świdnicy była odbudowa wieży ratuszowej - mówi obchodzący 90. urodziny Stanisław Kotełko - społecznik, 
historyk, wieloletni prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Na zdjęciu: podczas otwarcia wieży ratuszowej  17 listopada 2012 r.
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aktualności

Tegoroczny RST Półmaraton Świd-
nicki ma już swoją V edycję. W tym roku 
mija też pięć lat od powstania Świdnic-
kiej Grupy Biegowej – ekipy znajomych, 
którzy zebrali się, żeby potrenować 
przed startem w pierwszej edycji im-
prezy. Dziś biegają w zawodach na ca-
łym świecie.

W 2014 r. okazją do biegania w „spo-
sób zorganizowany” stały się treningi 
paczki znajomych do pierwszego Pół-
maratonu Świdnickiego. Inicjatorami i 
założycielami Grupy byli Sylwia i Jacek 
Gołębiewscy.  

- Pierwszy Półmaraton Świdnicki 
doskonale pamiętam, ponieważ był to 
mój pierwszy start w biegach ulicznych – 
wspomina Dariusz Szczepanik, obecnie 
wiceprezes Grupy.  

Dziś Świdnicka Grupa Biegowa to 
stowarzyszenie, do którego należy po-
nad 60 osób. Nowych członków stale 
przybywa. Bieganie stało się bowiem 
modnym sposobem na aktywny i zdro-
wy tryb życia.

- Od kilku lat obserwujemy bardzo 
duży progres, jeśli chodzi o liczbę biega-
czy. Wystarczy przejść się wieczorem po 
mieście, żeby zobaczyć, ile osób  biega 
– cieszy się Dariusz Szczepanik.

Podobnych organizacji, jak Świd-
nicka Grupa Biegowa, mniej lub bar-
dziej formalnych, funkcjonuje w powie-
cie świdnickim kilka. W samej Świdnicy 
działa również Biegowa Świdnica, a w 
innych miejscowościach m.in. Strzegom-
ska Dwunastka czy grupa Żarów Biega.  
Nie chodzi już tylko o wspólne bieganie. 
To również organizacja zawodów pod 
swoim szyldem, bardzo aktywna dzia-
łalność w mediach społecznościowych, 
a przede wszystkim otwartość na przyj-
mowanie nowych członków. 

- Oczywiście każdy z biegaczy pra-
cuje na własną markę, osiąga lepsze lub 
gorsze wyniki, ale startujemy też w klasy-
fikacji drużynowej. Jako grupa staliśmy się 
rozpoznawalni. Często udaje nam się zdo-
bywać miejsca na podium. W Wałbrzychu 
byliśmy na pudle trzeci rok z rzędu – mówi 
z dumą Beata Kierczak, w grupie od 4 lat.

Na początku jest zniechęcenie. 
Jak dobrze zacząć?

Warto podkreślić, że takie stowarzy-
szenie jak Świdnicka Grupa Biegowa, to 
amatorskie zrzeszenie sportowe.  Przy-
miotnik „amatorski” nie ma tu absolutnie 
żadnego znaczenia pejoratywnego, a 
wręcz przeciwnie. Dzięki ciężkim trenin-

Biegnij Świdnico, biegnij…
gom amatorzy stają się profesjonalista-
mi.

- Zacząłem biegać sześć lat temu. 
Powód był prosty: chciałem schudnąć  – 
wspomina Darek Szczepanik.

- Darek palił papierosy. Kiedy rzucił, 
zaczął więcej jeść i przybrał na wadze. 
Pomyśleliśmy, że najprostszym rozwią-
zaniem będzie bieganie – dodaje żona 
Darka, Agnieszka Szczepanik, również 
należąca do ŚGB. I tak się zaczęło. Darek 
wybiegł z domu na wał przeciwpowo-
dziowy wzdłuż rzeki Piławy w Pszennie. 
Przebiegł szybko kilkaset metrów, wrócił 
do domu i stwierdził, że… ma dość. To ty-
powa reakcja organizmu nieprzyzwycza-
jonego na sportowy wysiłek. Zniechęca, 
odbiera zapał, ale Darek się nie poddał. 
I dzięki temu dziś biega maraton z cza-
sem poniżej trzech godzin.

- U mnie wszystko odbyło się bar-
dzo spontanicznie. Zapisałam się czte-
ry lata temu z koleżankami na I Świd-
nicki Bieg Kobiet, który odbywał się w 
Parku Centralnym na dystansie 5 km. 
Staraliśmy się do tego jakoś przygo-

tować, ale słabo nam wychodziło. W 
efekcie było to chyba najcięższe 5 km 
w życiu. Później był kolejny bieg kobiet, 
tym razem we Wrocławiu. Następnie 
za namową brata udało mi się pokonać 
10,5 km w Jelczu-Laskowicach. I tak 
jakoś poszło – opowiada z kolei Beata 
Kierczak. „Tak jakoś” było na tyle dobre, 
że nadszedł czas na pierwszy półmara-
ton, a bieganie stało się nieodłącznym 
elementem jej życia.

Historie Beaty i Darka pokazują też, 
jak ważną rolę odgrywają małżonko-
wie, partnerzy, bliscy, którzy namawiają 
i inspirują do aktywności.  Mąż Beaty – 
Marek Kierczak który również należy do 
Świdnickiej Grupy Biegowej, zaczynał 
swoją przygodę z bieganiem z wagą 105 
kg. Dziś waży niecałe… 71 kg. 

- Zasada jest prosta: forma wzrasta, 
waga spada – mówi Darek Szczepanik. 
Biegacze zdrowiej się odżywiają, spada 
chęć na słodycze. Znika ospałość, a jej 
miejsce zastępuje energia do działania. 
Nasi rozmówcy zachęcają, żeby zwłasz-
cza na początku przygody z bieganiem 
korzystać z porad eksperckich i nie pod-
chodzić do tematu nonszalancko.

Endorfiny za bieganie
- Kiedy zaczynamy, nie mamy jesz-

cze do czynienia z typowym bieganiem. 
To marszobieg, który ma poprawić naszą 
kondycję, a serce musi się przyzwycza-
ić do obciążenia. Trzeba być świadomym 
tego, jak działa nasz organizm. Jeżeli ko-
muś zależy, żeby poprawić swoją sylwet-
kę, spalić dużo kalorii, to wcale nie trzeba 
biegać szybko. Im wolniej, tym lepiej. Żeby 
to jednak było skuteczne, bieg musi trwać 
dość długo – przynajmniej ponad godzi-
nę, a najlepiej półtorej. Inaczej się biega, 
jeżeli chcesz startować w zawodach, ina-
czej jeżeli chcesz biegać tylko dla siebie – 
tłumaczy Agnieszka Szczepanik.

Bieganie ma sprawiać przyjemność, 
wyzwalać endorfiny. Na rynku jest dużo 
poradników i książek, do których warto 
zaglądnąć. W sieci też nietrudno o in-
spirujące blogi czy witryny sportowe. 
Jednym z bardzo dobrych  portali na 
tematy biegowe jest treningbiegacza.
pl, który od 13 lat z powodzeniem pro-
wadzi świdniczanin Przemysław Niem-
czuk. Również jest członkiem Świdnic-
kiej Grupy Biegowej.  Na co dzień Prze-
mysław Niemczuk uczy wychowania 
fizycznego. Za sobą ma już kilkadziesiąt 
maratonów. 

- Bieganie jest sportem bezpiecz-
nym, dzięki któremu można skutecznie 
zniwelować wiele niedogodności orga-
nizmu, takich jak choćby nadciśnienie 
czy cukrzyca. Można zapomnieć o prze-

ziębieniach, organizm się uodparnia – 
podkreśla Darek Szczepanik.

Dlaczego tak dużo ludzi chce biegać 
na zawodach, a kalendarze imprez bie-
gowych zapełniają niemal każdy week-
end w roku? Bo współzawodnictwo wy-
zwala dodatkową adrenalinę. 

- Nazwałbym to poczuciem ogól-
nego szczęścia ze względu na to, że jest 
się w tym miejscu i z tymi ludźmi. Nawet 
jeśli się nie biegnie dla wyniku, ale po to, 
żeby pokonać dany dystans – opowiada 
Darek.

Euforia na mecie
Międzynarodowy  RST Półmaraton 

Świdnicki staje się coraz bardziej popu-
larną imprezą w Polsce, ale daleko  mu 
jeszcze do najbardziej obleganych za-
wodów w kraju, gdzie lista startowa zo-
staje zamknięta w ciągu dwóch godzin, 
jak w przypadku półmaratonu w Gro-
dzisku Wielkopolskim czy maratonu w 
Dębnie.

Dla niektórych biegaczy dystans 
maratoński to jednak za mało - decydują 
się na start w ultramaratonach: 100 kilo-
metrów po górach chociażby. To ekstre-
malny wysiłek, ale ich to nie odstrasza. 

- Na długich dystansach trzeba za-
chować przede wszystkim zimną głowę. 
Jeżeli się za szybko zacznie, nie ma szans 
na sukces. W czasie każdych zawodów 
największa radocha jest na mecie. Czło-
wiek wpada w euforię. Bez względu na 
to, czy przebiegnie maraton w ciągu 3 
godzin, czy na miarę swoich możliwości 
w ciągu 5 godzin. Radość jest tako samo 
wielka – przekonuje Beata Kierczak.

- Trzeba sobie w jakiś sposób wy-
tłumaczyć, że - powiedzmy - na tym 70. 
kilometrze już ci nic nie funkcjonuje, a 
musisz biec dalej. W każdym biegu przy-
chodzi zwątpienie, że może stanę, może 
podejdę i trochę odpocznę. Ale z tym się 
walczy i biegnie się dalej. Wiele osób słu-
cha muzyki, układa sobie specjalne play-
listy i wie, że na którymś kilometrze bę-
dzie słuchało konkretnej piosenki. Każdy 
ma swoje sposoby i każdy ma też z tyłu 
głowy to, że chciałby poprawić swój wy-
nik na danym dystansie – dodaje Darek.

- Mnóstwo energii dają grupy do-
pingujące na trasie. Podczas dużych 
maratonów, organizatorzy dbają też nie 
tylko o bezpieczeństwo zawodników, ale 
także zapewniają muzykę, jak było cho-
ciażby  na maratonie w Amsterdamie. Co 
kilka kilometrów stały busy, z których 
leciała specjalnie dobrana muzyka. To 
dodatkowo motywowało zawodników – 
twierdzi Beata.

Paweł Paterak

Reprezentanci Świdnickiej Grupy Biegowej - Dariusz Szczepanik, Przemysław Niemczuk i Ma-
rek Kierczak – podczas 35. Maratonu Ateńskiego, 12 listopada 2017 r.

Beata Kierczak – rocznik 1974, pracownik biurowy ze Świdnicy. Biega od 4 lat. Startuje w pół-
maratonach. Jej marzeniem jest przebiec ten dystans z czasem poniżej dwóch godzin. Drugie 
marzenie, które chce zrealizować, to pokonanie maratonu.

Darek Szczepanik – rocznik 1978, rolnik z 
Pszenna. Biega od 6 lat. W październiku 
przebiegł Maraton Amsterdamski z czasem 
poniżej 3 godzin. Za sobą ma też Maraton 
Ateński, a także dziesiątki imprez biego-
wych w całej Polsce. Największe biegowe 
marzenie – przebiec Maraton Nowojorski – 
największą tego typu imprezę na świecie. 
Uczestniczy w nim 100 tys. biegaczy.
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Coraz częściej problemem naszej codzienności stają się 
fizyczne ograniczenia związane z procesem starzenia się 
organizmu. Regularna aktywność fizyczna jest niezbęd-
na do zachowania zdrowia w każdym wieku. Jednak bóle 
stawów i kręgosłupa spowodowane urazami, a także po-
stępującą chorobą zwyrodnieniową lub osteoporozą bar-
dzo często ograniczają naszą aktywność, uniemożliwiając 
realizację planów i pasji. Zdrowy sen bez środków prze-
ciwbólowych pozostaje tylko niespełnionym marzeniem. 

Innowacyjna terapia leczniczym rezonansem ma-
gnetycznym MBST® to szansa na życie bez bólu i powrót 
do zdrowia.

W tradycyjnych metodach terapeutycznych leczy się 
przede wszystkim objawy, a nie przyczynę choroby. Może 
to prowadzić do krótkotrwałej redukcji bólu, ale nie zatrzy-
muje, niestety, postępów choroby zwyrodnieniowej. Terapia 
MBST® natomiast jest zorientowana na podstawy medy-
cyny regeneracyjnej i na przyczynę choroby. Celem, oprócz 
redukcji bólu, jest aktywacja procesów metabolicznych w 
organizmie uruchamiających procesy regeneracji chorej 
tkanki. Stymulacja rezonansem magnetycznym pobudza 
własny potencjał organizmu do regeneracji, co w efekcie 
przekłada się na utrzymanie sprawności ruchowej i popra-
wę jakości życia pacjentów w każdym wieku.

Od 20 lat w Niemczech i już w ponad 40 innych krajach 
na całym świecie stosowana jest przez lekarzy ortopedów 
terapia MBST® wykorzystująca zmienne pole magnetycz-
ne do leczenia schorzeń układu ruchu. Innowacyjna terapia 
MBST® niemieckiej firmy MedTec Medizintechnik GmbH to 
pierwsza na świecie terapia, w której wykorzystano jądrowy 
rezonans magnetyczny do naturalnego, nieinwazyjnego 
łagodzenia bólu i regeneracji tkanki w bolesnych zmianach 
zwyrodnieniowych oraz pourazowych układu mięśniowo-
-szkieletowego.

Wskazania do terapii MBST®:
▪ choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa 
  oraz krążków międzykręgowych
▪ osteoporoza
▪ zaburzenia metabolizmu kości
▪ kontuzje sportowe i stany powypadkowe
▪ stabilizacja i regeneracja naciągniętych więzadeł i ścięgien
▪ przyspieszenie gojenia złamań każdego rodzaju
▪ regeneracja mikrozłamań
▪ regeneracja i rekonstrukcja chrząstki stawowej po urazach 
  i operacjach
▪ rekonwalescencja po operacji endoprotezy
▪ ból ścięgna Achillesa (po urazie, naciągnięciu, zapaleniu)
▪ łokieć golfisty i łokieć tenisisty

Terapia MBST® 
- szansa na życie bez bólu ▪ kolano skoczka

▪ zwapnienia okołobarkowe/zespół bolesnego barku
▪ zespół powypadkowy kręgosłupa szyjnego
▪ zapalenie rozcięgna podeszwowego stopy/ostroga piętowa
▪ haluksy
▪ zapalenie kaletki maziowej
▪ i wiele innych

Terapia MBST® jest prowadzona wyłącznie na 
zlecenie i pod kontrolą lekarza. Programy terapeutyczne 
dobierane są indywidualnie dla pacjenta w trakcie wizyty 
kwalifikacyjnej u dra Krzysztofa Kołtowskiego, specjalisty 
ortopedy. Na wizytę kwalifikacyjną należy zabrać aktualne 
zdjęcia RTG lub badanie MRI czy TK.

Jako ośrodek zajmujący się od 30 lat dermatochirurgią 
laserową, estetyką medyczną, usuwaniem tatuaży i me-
dycyną anty-aging Centrum Terapii Laserowej rozszerzyło 
ofertę o zabiegi medycyny regeneracyjnej, łagodzące do-
legliwości bólowe i przywracające sprawność ruchową. W 
styczniu 2017 roku jako pierwszy w Polsce został przez nas 
uruchomiony ośrodek MBST®, od sierpnia ubiegłego roku 
mamy kolejne nowe, jedyne na Dolnym Śląsku urządzenie 
najnowszej generacji MBST® ARTHRO-SPIN-FLEX umoż-
liwiające stymulację regeneracji również tkanek miękkich. 
Leczenie trudno gojących się odleżyn, oparzeń, owrzodzeń 
troficznych, polineuropatii cukrzycowych, ran pooperacyj-
nych, a także regeneracja organizmu po zabiegach opera-
cyjnych to kolejne zastosowania terapii leczniczego rezo-
nansu magnetycznego MBST®.

- Odporność zyskujemy po tygo-
dniu od zaszczepienia – zapewnia prof. 
dr hab. med. Adam Antczak, przewodni-
czący Rady Naukowej Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy i zwraca 
uwagę na dużą grupę ryzyka i powikła-
nia po zachorowaniu.

Wirus grypy jest szczególnie niebez-
pieczny dla dzieci, kobiet w ciąży, osób 
starszych, a także przewlekle chorych. 
Do najczęściej występujących powikłań 
należą z kolei: zapalenie płuc, zapalenie 
oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego 
oraz niewydolność oddechowa. Lekarze 
ostrzegają także przed ryzykiem powi-
kłań neurologicznych: zapaleniem mó-
zgu oraz zapaleniem opon mózgowych 
- następstwa tych chorób mogą być już 
nieodwracalne.

Jak podaje Narodowy Instytut Zdro-
wia Publicznego – Państwowy Zakład 

Przed grypą 
trzeba się 
bronić

Higieny, we wrześniu i październiku na 
grypę i choroby grypopodobne zachoro-
wało w Polsce aż 627 839 osób, czyli 16% 
więcej niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Hospitalizacji wymagało 
aż 1199 osób. 

Tymczasem szczepienia przeciw 
grypie są bezpieczną i najskuteczniejszą 
metodą zapobiegania zakażeniom gry-
py. W Świdnicy władze miasta sfinanso-
wały program bezpłatnego zaszczepie-
nia się przeciwko grypie dla grupy 400 
świdnickich seniorów.

Jak powiedziała nam prezeska 
Centrum Usług Medycznych „Eskulap”, 
szczepionki rozeszły się błyskawicznie, 
zainteresowanie seniorów było ogrom-
ne. Szczepienia już wykonano.

W tym roku na realizację programu 
bezpłatnych szczepień seniorów władze 
Świdnicy przewidziały 19 tys. 800 zł.

gru

- Szczepienie przeciwko grypie można wykonać nawet w 
grudniu lub styczniu, nie jest na nie za późno – zapewniają 
eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. 
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GRZYBICA 
– choroba zakaźna wywołana 
przez grzyby chorobotwórcze

 nieregularne bruz-
dy i zagłębienia na po-
wierzchni paznokcia;
 zmiana zabarwienia na żółty, rzadziej szary lub 
białawy;
 niekiedy zaczerwienienie dookoła paznokcia 
z objawami złuszczania i niewielkimi zmianami 
grudkowymi – jest to obraz szerzenia się infekcji 
na otaczającą skórę;
 nadmierna łamliwość paznokcia;
 w ostatnim etapie obserwuje się nasiloną de-
strukcję płytki paznokciowej;
 przebieg choroby jest wieloletni i charaktery-
zuje się skłonnością do nawrotów

W razie stwierdzenia u siebie charaktery-
stycznych objawów grzybicy paznokci należy 
niezwłocznie udać się do gabinetu podolo-
gicznego w celu pobrania materiału do badań 
mykologicznych, a także dokładnego oczysz-
czenia paznokcia chorobowo zmienionego.

Choroba nigdy nie ustępuje samoistnie, 
a wczesne wdrożenie leczenia zabezpieczy 
przed rozprzestrzenianiem się zakażenia na 
kolejne osoby oraz na inne obszary ciała tego 
samego chorego. Ponadto rozwinięta grzybi-
ca stanowi poważny problem kosmetyczny.

W przypadku zaawansowanej grzybicy 
paznokci może być konieczna wizyta u der-

matologa i wdrożenie leczenia doustnego.
Walka z grzybicą jest długotrwała. W 

zależności od sposobu (miejscowe, ogól-
ne lub w kombinacji) trwać może od kil-
ku do kilkunastu miesięcy.

Zapraszamy 
na bezpłatne 

konsultacje 
(po wcześniejszym umówieniu)!

Zapraszamy na konsultacje do Gabinetu 
Podologicznego Happy Feet w Świdnicy 

przy ul. Jagiellońskiej 1/02 
Obowiązuje rejestracja telefoniczna.

tel. 603 381 381

Najczęściej przyczyną rozwoju grzybicy pa-
znokci są dermatofity. Jednak nie rozwinie się 
u każdej osoby, u której dojdzie do bezpośred-
niego kontaktu z patogenem. U dwóch osób 
ta sama infekcja może mieć odmienny prze-
bieg i nasilenie.
Grzybami najłatwiej zarazić się można:
 bezpośrednio – poprzez kontakt z już chorą, 
zarażoną osobą
 pośrednio – m.in.: poprzez kontakt z zain-
fekowanymi butami, skarpetami, ręcznikami, 
wykładzinami podłogowymi
Wszystkie czynniki osłabiające nasz organizm 
ułatwiają rozwój choroby. Są to między innymi:
 wysuszenie skóry
 nadmierna potliwość stóp
 mikrourazy
 zaburzenia ukrwienia stóp.
 choroby współistniejące - np. cukrzyca
a także 
 uraz mechaniczny w obrębie paznokcia;
 przewlekły ucisk na paznokieć (zbyt ciasne 
buty);
 bezpośredni lub pośredni kontakt z osobą 
chorą na grzybicę, niekoniecznie grzybicę pa-
znokci;
 stała wilgoć i wysoka temperatura (długo-
trwałe noszenie butów nieprzepuszczających 
powietrza, np.: gumowych).

Zdecydowanie!

Aby rozpoznać grzybi-
cę paznokci należy 
wykonać badanie 
mykologiczne.
Materiał do bada-
nia w postaci ze-
skrobin naskórka 
lub fragmentów 
paznokcia w za-
leżności od tego, 
gdzie występuje 
zakażenie może być 
pobrany w gabinecie 
podologicznym

Grzybica paznokci - objawy
 nieregularne pogrubienie płyt-
ki paznokciowej;
 odkładanie warstw nadmiernie zrogowaciałe-
go naskórka; re
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Przeglądając internet, mimo że mamy 2019 
rok, nadal można znaleźć ciekawe „smaczki” do-
tyczące diety mamy karmiącej:
▪ stosuj dietę lekkostrawną, wtedy dziecko nie 
będzie miało kolek,
▪ uważaj na strączki, kapustę i produkty smażone, 
bo wywołują gazy u dziecka,
▪ nie jedz kiwi, bo dziecko będzie miało zaparcia,
▪ nie spożywaj czosnku i cebuli, bo dziecko nie 
będzie chciało pić mleka o tym zapachu,
▪ nie można jeść ostrych i wyrazistych potraw, bo 
smaki przechodzą do mleka.

Na początek wyjaśnijmy, co przenika do pokar-
mu i od czego skład pokarmu jest zależny. Dieta 
matki ma niewielki wpływ na skład mleka. Dieta 
nie ma wpływu na to, ile w mleku matki karmiącej 
znajduje się białka, tłuszczu czy węglowodanów, 
dlatego nie ma też znaczenia dla zawartości cu-
kru mlecznego - laktozy. Produkcja mleka po-
biera ok. 850kcal i zależy od ilości wytwarzanego 
mleka. 

Niektóre składniki mleka kobiecego wykazują 
jednak wyższą wrażliwość na sposób odżywiania 
matki niż inne np. witaminy (m.in. z grupy B, wita-
mina A) jod czy cynk.

JOD - jest substancją, którą dzieci otrzymują z 
mleka matki. Stężenie jodu w mleku jest zależne 
od diety matki. W jod bogate są m.in. owoce mo-
rza, dorsz, krewetki, pierś indyka, jogurt naturalny, 
pieczone ziemniaki, żurawina, orzechy laskowe.

CYNK - stały niski poziom cynku w organizmie 
matki przekłada się na niski jego poziom w mle-
ku, Dlatego dieta mamy karmiącej musi być bo-
gata w produkty spożywcze zawierające cynk. W 
cynk bogate jest  mięso wołowe i indyk, szpinak, 
nasiona dyni, kakao, wieprzowina, czosnek, kre-
wetki.

TŁUSZCZE – aż 85% kwasów tłuszczowych 
przyjmowanych przez matkę przekłada się na 
obecność i jakość kwasów tłuszczowych w jej 
mleku. Mama wybierając określony rodzaj tłusz-
czu ma wpływ na rodzaj kwasów tłuszczowych, 
jakie dziecko otrzyma z jej pokarmem.

Przyjmowanie zdrowych tłuszczów skutkuje 
wysoką, jakością tłuszczów w mleku mamy. Bo-
gate w dobre kwasy tłuszczowe (omega 3 i ome-

Dieta matki karmiącej, czyli 
kolki od fasolki

Co jeść, żeby nie zaszkodziło dziecku? 
Co trzeba ograniczyć, co zmienia smak mleka? 

Co powoduje alergię? Jak długo należy 
stosować dietę eliminacyjną? 

ga 6) są m.in.: siemię lniane, oliwa z oliwek, olej 
lniany, olej rzepakowy, awokado, orzechy wło-
skie, tłuste ryby, nasiona dyni i słonecznika.

Wit. B12 -  dzieci, których mamy mają niski po-
ziom tej witaminy, również wykazują niedobór. 
Witamina B12 znajduje się w: tuńczyku, wątróbce, 
sardynkach, jajkach, łososiu, nabiale.

Wit. A – jej ilość w mleku  kobiecym jest zależ-
na od diety mamy. W witaminę A bogaty jest jar-
muż, marchewka, dynia, suszone morele, słodka 
papryka, tuńczyk.

Nic więcej z tego, co je mama, nie przechodzi 
do produkowanego przez nią pokarmu. Gazy z 
fasolki czy kapusty, pestki kiwi, czosnek nie spra-
wią, że mleko nie nadaje się do spożycia, wprost 
przeciwnie!

I na koniec jeszcze raz:
TAK, można jeść kapustę. TAK, można jeść fa-

solę i groch. TAK, można jeść kiwi i inne cytrusy. 
TAK, można pić kawę! TAK, można jeść czosnek 
i cebulę.

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4

ŚWIDNICA
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Studenci Społecznej Akademii 
Nauk w Świdnicy uroczyście zainau-
gurowali rok akademicki. – Powtarzaj-
cie trzy najpiękniejsze słowa: prze-
praszam, proszę i dziękuję – apelował 
dziekan świdnickiego SAN dr Jarosław 
Szandurski.

Dla świdnickiego SAN najbliższy rok 
akademicki będzie wyjątkowy i niełatwy, 
ponieważ zajęcia odbywać się będą przy 
ul. Kozara-Słobódzkiego, w budynku 
dawnego Gimnazjum nr 1. Dotychczaso-
wa siedziba uczelni przy ul. Franciszkań-
skiej przejdzie gruntowny remont.

- Pilnie musimy rozpocząć prace 
przy remoncie dachu. Postaramy się, 
aby to przeniesienie odbyło się bardzo 
sprawnie. Dziękuję uczelni, że jest w 
Świdnicy, że studenci mogą poszerzać 
swoje kwalifikacje. Różnie w życiu bywa, 
nie każdy może iść na studia dzienne, 
czy zaraz po maturze. Fajnie, że jest taka 
alternatywa, jak Społeczna Akademia 
Nauk. Dziękuję też za wszystkie wspól-
ne projekty. Wiedza jest fascynująca na 
każdym etapie życia. Życzę państwu ra-
dości ze zdobywania nowej wiedzy oraz 
fantastycznej współpracy z wykładow-
cami – powiedziała podczas inauguracji 
roku akademickiego prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska. 

- Społeczna Akademia Nauk to bar-
dzo dobra uczelnia, która – myślę - na 
stale wpisała się do historii Świdnicy.  

Dziękuję za wszystko, co było do tej pory 
i liczę na więcej – mówiła Alicja Synow-
ska, członek zarządu powiatu świdnic-
kiego.

- Dziękuję władzom miasta i powia-
tu świdnickiego za współpracę, szcze-
gólnie że chcemy realizować nauczanie 

Społeczna Akademia Nauk 
i trzy najpiękniejsze słowa

praktyczne. A wam, drodzy studenci, 
życzę, byście zawsze powtarzali trzy 
najpiękniejsze słowa: przepraszam, 
proszę i dziękuję – apelował dziekan 
świdnickiego oddziału SAN dr Jarosław 
Szandurski.

ak

Studenci I roku Społecznej Akademii Nauk odebrali indeksy i złożyli uroczyste ślubowanie. 
Świdnica, 19 października 2019 r.
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Seniorzy wracają 
na studia 

Złożeniem ślubowania przez 
nowych studentów Uniwersytet III 
Wieku w Świdnicy zainaugurował rok 
akademicki 2019/2020.

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku istnieje i prowadzi działalność 
wśród seniorów Ziemi Świdnickiej od 
2007 r.  

W poniedziałek, 21 października, 
członkowie uniwersytetu zainauguro-
wali nowy rok akademicki. 

- Odkąd z wami jestem zauważy-
łem, że można się cieszyć z kończą-
cych się wakacji. Uniwersytet III Wieku 
jest lekiem dobrym na wszystko – mó-
wił prowadzący galę inauguracyjną 
członek UTW Piotr Bolek. 

- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to szczególne miejsce spotkań 
międzyludzkich, spotkań z wiedzą, 
szkoła srebrnego dojrzewania. Życzę 
wszystkim, aby każdy najpełniej reali-
zował swoje pasje – dodał Wiesław 
Łabęcki, prezes UTW w Świdnicy. 

– Wspólnie ze starostą Piotrem 
Fedorowiczem życzymy wam zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a potem 
przyjemności przebywania z sobą 
– powiedział wicestarosta Zygmunt 
Worsa. 

- Świdnica została uhonorowana 
tytułem gminy przyjaznej seniorom 
nieprzypadkowo. Przed nami mnóstwo 
wspólnych inicjatyw. Mam nadzieję na 
kolejny fajny, wspólny rok. – zauwa-
żył wiceprezydent Świdnicy Szymon 
Chojnowski.

ak

Prof. Marcin Drąg jest absolwentem 
klasy biologiczno-chemicznej II Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy. Jak 
poinformowała 6 listopada Politechnika 
Wrocławska, został doceniony za opra-
cowanie nowej platformy technologicz-
nej umożliwiającej otrzymywanie związ-
ków biologicznie aktywnych, w szcze-
gólności inhibitorów enzymów proteoli-
tycznych. Platforma ta może służyć do 
opracowywania nowych terapii, leków 
czy metod diagnostycznych. 

– I stało się… Dzień, w którym za-
dzwonił prof. Żylicz z Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej, zapamiętam na zawsze. 
Usłyszałem, iż zostałem laureatem na-
grody FNP, najważniejszego wyróżnienia 
dla naukowca w Polsce. Zaniemówiłem… 
Moi drodzy, jestem niezmiernie zaszczy-
cony dołączyć do grona tak wybitnych 
naukowców, którzy w przeszłości otrzy-
mali polskiego Nobla. Chciałbym bardzo 
podziękować wszystkim, którzy uczest-
niczyli w mojej naukowej drodze i pomo-
gli mi być tu, gdzie teraz jestem! Szcze-
gólnie dziękuję FNP, która towarzyszyła 
mi od początku. No i podmiotowo dzię-
kuję nienaturalnym aminokwasom, że 
przyniosły mi tyle radości z badań, a na-

Świdniczanin, absolwent II LO, 
z polskim Noblem

sza przyjaźń dalej się rozwija – napisał na 
swoim profilu na Facebooku prof. Marcin 
Drąg.

Laureat polskiego Nobla pracuje w 
Zakładzie Chemii Bioorganicznej Poli-
techniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w 
chemii biologicznej i medycznej. Jest wie-
lokrotnym stypendystą Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Zrealizował wiele grantów 
badawczych, m.in. z budżetu Narodowe-
go Centrum Nauki oraz polskich i zagra-
nicznych uczelni, instytucji i organizacji, 
które finansują zaawansowane techno-
logie naukowe. W swojej pracy naukowej 
prof. Marcin Drąg zajmuje się badaniem 
enzymów proteolitycznych (proteaz).  
Odpowiadają one za rozwój praktycznie 
wszystkich chorób cywilizacyjnych.

Polskie Noble są przyznawane za 
szczególne osiągnięcia i odkrycia nauko-
we w czterech dziedzinach: nauk o życiu 
i o Ziemi, nauk chemicznych i o mate-
riałach, nauk matematyczno-fizycznych 
i inżynierskich oraz nauk humanistycz-
nych i społecznych. Wysokość nagrody 
to 200 tys. zł. Wręczenie nagród odbę-
dzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

ak

Prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej, który urodził się, mieszkał i uczył w Świdnicy, 
został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
nazywanej polskim Noblem. To najważniejsza nagroda na-
ukowa przyznawana w Polsce. 
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Prof. Marcin Drąg zajmuje się badaniem enzymów proteolitycznych (proteaz), które odpowia-
dają za rozwój praktycznie wszystkich chorób cywilizacyjnych.
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12 zespołów walczyło o zwycięstwo 
w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Lwo-
wie i Kresach Południowo-Wschodnich. 
Rywalizacja była tak zacięta, że dopiero 
dogrywki wyłoniły zwycięzców.

18 października 2019 r. w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w Świdnicy po raz VII odbył się Powia-
towy Turniej Wiedzy o Lwowie i Kresach 
Południowo-Wschodnich. Do rywaliza-
cji stanęły drużyny ze świdnickich szkół 
podstawowych, gminy wiejskiej Świdni-
ca oraz gminy Żarów. 

Jury w składzie: Mariusz Barcicki 
- historyk, oraz Grzegorz Mikołajczyk - 
historyk z III LO, oceniali wiedzę o historii 
Lwowa, jego zabytkach oraz znajomość 
bałaku lwowskiego. Rywalizacja uczniów 
była niezwykle zacięta. Po kolejnych do-
grywkach I miejsce wywalczyła Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Świdnicy (zespół w składzie: 
Karolina Szmidt, Paulina Wachowiak, 
Weronika Skorłutowska). II miejsce 
zajęła drużyna Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Bliżej Dziecka” (zespół w 

składzie: Jakub Andrzejewski, Angelina 
Kazanecka, Nikola Tyza), a III miejsce 
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Świdnicy (zespół w 
składzie: Feliks Brzezinki, Maciej Sachs, 
Wojciech Bętkowski).

Nagrody wręczali starosta świdnicki 
Piotr Fedorowicz, prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich Antoni Jadach oraz 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
Zbigniew Curyl.

Laureaci otrzymali karty podarun-
kowe do Empiku, statuetki, dyplomy i 
książki. Dodatkowo uczestników z gminy 
Żarów i gminy Świdnica uhonorowano 
pamiątkowymi wydawnictwami o Lwo-
wie. Nagrody ufundowali: Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy, prezydent Świdni-
cy, wójt gminy Świdnica.

Organizatorami konkursu byli To-
warzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich oraz Młodzie-
żowy Dom Kultury im. Mieczysława Ko-
zara-Słobódzkiego w Świdnicy.

Oprac. ak

Przedszkole Europejska Akademia 
Dziecka świętuje właśnie 10-lecie swojego 
istnienia na oświatowej mapie Świdnicy. 
Uroczysty jubileusz odbył się 23 paździer-
nika w teatrze. - To pierwsze przedszkole, 
którego jestem współtwórca. Początki nie 
były łatwe. Udowodniliśmy jednak, że ro-
dzice mogą bez obaw realizować się za-
wodowo, zostawiając dzieci w bezpiecz-
nym miejscu, w miejscu kreatywnej pracy, 
miejscu, które jest jak dom. Owoce dojrze-
wają w słońcu, a ludzie w cieple i miłości – 
mówiła Daria Michalska, współprowadzą-
ca placówkę. - Na sukces dziecka pracuje 
równolegle wielu nauczycieli, instruktorów. 
Inwestowanie w dziecko od najmłodszych 
lat to wychowywanie dziecka otwartego 
na świat. - Serdecznie gratuluję. 10 lat to 
długi okres czasu. Chcę zapewnić, że za-
wsze będziecie mogli liczyć na współpra-

Europejska Akademia Dziecka 
ma już 10 lat

cę z miastem – mówił Szymon Chojnow-
ski, zastępca prezydent Świdnicy. - Chcę 
przekazać słowa uznania i gratulacji. Do-
konaliście wielkich czynów. Tu dzieci roz-
wijają się. Tak jak je przygotujecie, potem 
trafiają do szkół podstawowych, a dalej do 
średnich – gratulowała Alicja Synowska, 
członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. 

Inicjatywa rodziców
Niepubliczne Przedszkole Europejska 

Akademia Dziecka w Świdnicy w czasie 
minionych 10 lat ustawicznie się rozwi-
jało i  przeobrażało, dostosowując się do 
poszczególnych etapów rozwoju psy-
chofizycznego dziecka, jego umiejętno-
ści i możliwości. Założyło je dwie mamy 
- Daria Michalska, Agnieszka Perska, a 
następnie dołączył jako inwestor Przemy-
sław Michalski. - Pamiętając czasy, kiedy 

same miałyśmy małe dzieci, nie mogłyśmy 
znaleźć oferty, która zaspokajałaby wszyst-
kie potrzeby pracującego rodzica, oferty 
dzięki, której wszystkie zajęcia edukacyjne 
odbywałyby się w ramach pobytu dziecka 
w przedszkolu,   tak aby rodzic nie musiał 
po południu wozić dziecka na dodatkowe 
zajęcia. Zależało nam na atrakcyjnych dla 
współczesnego rodzica godzinach otwar-
cia placówki (6.30 do 18.00).  Miałyśmy też 
pomysł, aby wszystkie zajęcia rozwijające 
odbywały się w formie akademii, co też się 
stało. Kładziemy duży nacisk na rozwój fi-
zyczny dzieci, ponieważ jak to zostało udo-
wodnione, rozwój fizyczny idzie w parze z 
rozwojem intelektualnym dzieci. Dlatego 
też dzieci mają zajęcia ruchowe, piłkę noż-
ną, judo, jogę, naukę pływania, jeżdżą na 
nartach i grają w tenisa oraz szachy. Obec-
nie z każdą grupą pracuje około 10 trene-
rów, lektorów i instruktorów - mówi współ-
prowadząca placówkę Agnieszka Perska. 

Początki były trudne
Łatwo nie było, jak w każdym 

poczatkującym biznesie. - Zaczynaliśmy 
z niewielką ilością dzieci. Największą trud-
ność sprawiały finanse. Musieliśmy dokła-
dać własne środki finansowe, aby oferta 
przedszkola mogła być w pełni realizowana. 

O Lwowie i Kresach wiedzą wszystko

Po licznych dogrywkach zwycięstwo wywalczyły uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Świd-
nicy.
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- Początki nie były łatwe, ale udało się – przedszkole zo-
stało dobrze przyjęte przez rodziców i dzieci i dziś mija 10. 
rok naszej działalności – mówi Daria Michalska, współpro-
wadząca placówkę.

Rodzice początkowo nie ukrywali zdziwie-
nia, że tak atrakcyjna oferta może być reali-
zowana w Świdnicy, a do tej pory dotyczyła 
tylko dużych aglomeracji, renomowanych 
przedszkoli z bardzo wysokim czesnym. A 
teraz mogła być dostępna dla rodziców z 
miasta i gminy Świdnica w przystępnej ce-
nie. Przez ostatnie 10 lat pozytywny odbiór 
rodziców spowodował zwiększenie liczby 
grup z jednej do pięciu - dziesięciokrotnie 
wzrosła liczba dzieci. Oferta przedszkola 
jest corocznie aktualizowana i wzbogaca-
na o atrakcyjne formy edukacji dziecięcej 
min. jesteśmy współorganizatorami Powia-
towej Olimpiady z Języka Angielskiego dla 
przedszkolaków. Dzieci mają zajęcia z ro-
botyki, edukacji informacyjnej na tabletach 
oraz zajęcia na tablicach interaktywnych – 
opowiada Agnieszka Perska.

Przedszkole wyróżnia innowacyjność  
i ilość zajęć edukacyjnych w formie aka-
demii, takich jak: Akademia Sportu (judo, 
tenis, basen, narty), Akademia Poprawnej 
Wymowy, Języka Pozawerbalnego, Aka-
demia Logicznego Myślenia, Akademia 
Inżynierii oraz Akademia Dyplomacji.

Mottem Europejskiej Akademii dziec-
ka jest przekuwanie talentów dzieci i ich 
mocne strony.

Agnieszka Komaniecka
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Współprowadząca przedszkole Daria Michalska przypomniała gościom uroczystości w teatrze 
miejskim początki tworzenia placówki.

Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski gratulował dyrekcji - Przemysławowi Michal-
skiemu, Agnieszce Perskiej i Darii Michalskiej - sukcesów w prowadzeniu placówki.
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Z okazji XV-lecia Diecezji Świdnickiej, 
obchodzonego w 2019 r., parafie, szkoły itp. 
mogą odebrać książki pt. „Iskra Boża” oraz 
zeszyty pt. „Iskra Boża” i „Kostka Rubika”, 
w których zamieszczona jest instrukcja 
układania Kostki Rubika i układania życia. 

POMAGAM-ROZDAM

Można odbierać je w Domu Księży Emerytów w Świdnicy, 
ul. Kotlarska 17. Tel. do autora książek i zeszytów 

- ks. Kazimierza Barzyckiego 665 666 384. 
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Joanna Bator

tytuł: Ciemno, prawie noc

AUDIOBOOK
czyta: Anna Buczek
długość: 936 min.

FILM
reżyseria: Borys Lankosz
gatunek: kryminał, thriller

Jedna z najgłośniejszych polskich 
powieści ostatnich kilkunastu lat. 
Wyróżniona Nagrodą Literacką NIKE 
i przeniesiona na wielki ekran przez 
Borysa Lankosza z Magdaleną Cie-
lecką w roli głównej.
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa se-
ria tajemniczych zaginięć dzieci, do 
miasta przybywa dziennikarka Alicja 
Tabor (Magdalena Cielecka). Powra-
cająca po latach w rodzinne strony, 
nieustępliwa reporterka chce rozwi-
kłać zagadkę. W trakcie prywatnego 
śledztwa Alicja – dość nieoczekiwa-
nie – wpada na trop dramatycznych 
wydarzeń, które swój początek mia-
ły dekady temu. Dążąc do odkrycia 
prawdy, dziennikarka będzie musia-
ła stawić czoła tajemnicy swojego 
dzieciństwa i szokującym sekretom 
własnej rodziny. Czy wygra starcie ze 
złem i uratuje niewinnych? Czasu zo-
stało niewiele.

Listopad
▪ do 14.11.2019, WIZERUNEK ORŁA NA 

MONETACH POLSKICH... czyli co i ile 
kiedyś kosztowało – wystawa eduka-
cyjna, MBP w Świdnicy, wstęp wolny, 
mbp.swidnica.pl wstęp wolny
▪ do 16.11.2019, OD PERGAMINU DO 

E-BIBLII – wystawa, MBP w Świdnicy, 
wstęp wolny, mbp.swidnica.pl
▪ 12.11.2019, 16.00, Baśniolandia – zajęcia 

dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, 
wstęp wolny, mbp.swidnica.pl
▪ 12.11.2019, 16.00, Baśniolandia Junior 

– zajęcia dla najmłodszych, MBP w 
Świdnicy, wstęp wolny, mbp.swidnica.
pl
▪ 15.11.2019, 17.30, KINO KULTOWE, MBP 

w Świdnicy, wstęp wolny, mbp.swidni-
ca.pl
▪ 18.11.2019, 16.00, Wokół książki – war-

sztaty literacko-plastyczne, MBP w 
Świdnicy, obowiązują zapisy: 74 640 09 
42, mbp.swidnica.pl
▪ 19.11.2019, 16.00, Baśniolandia – zajęcia 

dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, 
wstęp wolny, mbp.swidnica.pl
▪ 19.11.2019, 16.00, Baśniolandia Junior 

– zajęcia dla najmłodszych, MBP w 
Świdnicy, wstęp wolny, mbp.swidnica.
pl
▪ 23.11.2019, 9:00-14:00, Kiermasz 

książek, MBP w Świdnicy, wstęp wolny, 
mbp.swidnica.pl
▪25.11.2019, 17.00, Spotkanie Dyskusyj-

nego Klubu Książki,  MBP w Świdnicy, 
wstęp wolny, mbp.swidnica.pl
▪ 26.11.2019, 16.00, Baśniolandia – zajęcia 

dla najmłodszych, MBP w Świdnicy, 
wstęp wolny, mbp.swidnica.pl
▪ 26.11.2019, 16.00, Baśniolandia Junior – 

zajęcia dla najmłodszych, wstęp wolny, 
MBP w Świdnicy, mbp.swidnica.pl
▪ 27.11.2019, 16.00, ABECADŁO – zajęcia 

adaptacyjne dla najmłodszych, MBP w 
Świdnicy, obowiązują zapisy: 74 640 09 
42, mbp.swidnica.pl
▪ 29.11.2019, 17.30, KINO KULTOWE, MBP 

w Świdnicy, wstęp wolny, mbp.swidni-
ca.pl
▪ 30.11.2019, 10.00, Spotkanie Klubu 

Gier Planszowych KOSTKA, MBP w 
Świdnicy, wstęp wolny – obowiązują 
zapisy, mbp.swidnica.pl

MBP zaprasza

Jakie monety jako pierwsze 
pojawiły się na ziemiach pol-
skich? Jaką walutą był półgrosz? 
Co można było kupić za dena-
ra? Odpowiedzi na te pytania 
dostarcza wystawa „Wizerunek 
orła na monetach polskich... 
czyli co i ile kiedyś kosztowało”. 

Tę niezwykłą ekspozycję do 
14 listopada możemy oglądać 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Dzięki niej dowiemy się, jak 
zmieniały się waluty pod rządami 
poszczególnych władców Pol-
ski. Poznamy też wartość pienią-
dza, dzięki przelicznikom, co i za 
ile można było kupić. Zamiarem 
autorów było pokazanie zmian 
zachodzących w Polsce na prze-
strzeni wieków, jej rozwój gospo-
darczy, polityczny i monetarny, 
a w szczególności zmiany siły 
nabywczej pieniądza. Przedsta-
wionym wydarzeniom towarzy-
szą grafiki, których zadaniem 
jest unaocznienie opisywanych 
zjawisk i procesów dziejowych. 
Zaprezentowane wizerunki mo-
net są pretekstem do pokazania 
ewolucji polskiej państwowości 
oraz przemian społecznych i 
gospodarczych kraju. Przewodnikiem w 
podróży przez stulecia jest najważniej-

Podróż przez stulecia 
z polską monetą

szy z grona polskich symboli narodo-
wych - Orzeł.
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Stasia Budzisz, reporterka zajmująca się 
Gruzją od dekady, bada problemy kra-
ju zamykanego często w skojarzeniach z 
gościnnością, smaczną kuchnią i malow-
niczymi krajobrazami. Jej bohaterami są 
wykluczeni, osoby z niepełnosprawnościa-
mi, członkowie mniejszości LGBT, kobiety i 
mężczyźni – zwykli Gruzini, którzy czekają 
na prawdziwe zmiany. Razem z nimi autor-
ka wchodzi za drzwi gruzińskich domów. 
Burzy fasadę.

Wypożyczalnia dla 
dorosłych poleca!

Poznajcie Shauna Bythella, księgarza, 
bibliofila i wyjątkowego mizantropa ze 
szkockiego miasteczka Wigtown. Prowadzi 
tu swój antykwariat, którego niezliczone 
półki uginają się pod ciężarem tysięcy ksią-
żek. Wśród nich można znaleźć wszystko: 
od szesnastowiecznej Biblii po pierwsze 
wydania powieści Agathy Christie. Raj dla 
miłośnika książek? Cóż… prawie.

„Wszystko za życie“ to niezapomniana hi-
storia sześcioletniej gehenny Gerdy Weis-
smann Klein, ofiary nazistowskiego okru-
cieństwa – od dzieciństwa w rodzinnym 
domu w polskim Bielsku po wręcz cudow-
ne ocalenie i wyzwolenie przez amerykań-
skich żołnierzy w czeskich Volarach. Gerda 
zabiera czytelnika w przerażającą, lecz 
przepełniającą nadzieją podróż.

W czerwcu oczarowali publiczność 
swoim przedstawieniem prezentują-
cym twórczość pisarzy dla dzieci. 25 
października uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Świdnicy odwiedzili Hy-
dropolis.

Wycieczka jest nagrodą, jaką uczest-
nicy kółka teatralnego „Wesołe Żabki” 

ze Szkoły Podstawowej nr 6, wywalczy-
li 8 czerwca podczas finału projektu „Z 
książką na walizkach” promującego czy-
telnictwo, a realizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.

Dzieci w konkursie „Gimnastyka ję-
zyka” prezentowały wybranych autorów 
literatury dziecięcej.

W nagrodę odwiedzili 
Hydropolis
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Do 14 listopada w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej można oglądać niezwykłą 
wystawę, dokumentującą historię po-
wstania Pisma Świętego.

Od pergaminu 
do e-biblii

Jaki bank wybrać, gdzie najlepiej 
założyć konto, co zrobić w przypadku 
sporu z bankiem – odpowiedzi na te 
pytania szukali uczestnicy spotkań fi-
nansowych w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Świdnicy.

”Bank przez Internet. Swobodny do-
stęp do Twoich finansów gdziekolwiek 
jesteś” – pod takim hasłem odbyło się 
kolejne spotkanie z finansami. Tym ra-
zem 24 października seniorzy dzielili 
się doświadczeniami posiadania konta 
bankowego. Dyskutowali o argumen-
tach przemawiających o wyborze kon-
kretnego banku jako dostawcy usług 
finansowych. Uczestnicy poznali także 
możliwości obrony swoich interesów w 
przypadku zaistnienia sytuacji spornej z 
bankiem, poznali instytucję sądu polu-
bownego, arbitra bankowego czy me-
diatora.

Seniorzy poznają abecadło finansowe
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Dziś proponujemy książkę  „Kto wy-
myślił wakacje?”

Jak podróżuje się jachtostopem? 
Czy hippika to jazda na hipopotamach? 
Czy woda w jeziorze może się gotować, 
a plaża świecić na niebiesko? Czy pół-
kolonie to pół kolonii? Gdzie powstał 
Rezerwat Dzikich Dzieci? Czy miasto 
bywa planszą do gry? Czym jeździ się 
po welodromie? Czym latem odżywia 
się mól książkowy? Jak stworzyć wła-
sny spacerownik i jakie pamiątki można 
przywieźć z wakacji? Poznaj odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań z niezwykłej 
książki o wakacjach wypełnionej cieka-
wostkami, inspiracjami do rozmów i 

pomysłami na 
to, co można 
robić w wol-
nym czasie 
(nie tylko w 
wakacje!).

A z cze-
go plecie-
my makra-
my?

My po-
trzebowa-
liśmy do 

tego starych 
k o s z u l e k , 
które pocie-
liśmy na pa-
seczki oraz 
hula-hop!

Do dzieła!

NOWOŚCI
gry planszoweZ książką kreatywnie

Zeskanuj kod QR i zobacz 
jak możesz się pobawić

Nowe audiobooki 
w wypożyczalni 
multimedialnej
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ŚWIDNICA KULTURALNIE
13-16 listopada

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA
W programie VI edycji festiwalu lite-

rackiego CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA nie 
zabraknie spotkań autorskich, prezenta-
cji, happeningów oraz warsztatów fami-
lijnych. Festiwal rozpocznie się 13 listo-
pada Świdnicką Środą Literacką, której 
gościem będzie poeta Tomasz Hrynacz. 
14 listopada gościem festiwalu będzie 
Cezary Harasimowicz (scenarzysta, ak-
tor, dramaturg, pisarz). 15 listopada szy-
kuje się z kolei ekspresyjna Świdnicka 
Scena Literacka z udziałem m.in. Teresy 
Wagilewicz, Pawła Buczmy i Roberta 
Staniszewskiego. 15 listopada to propo-
zycje dla dzieci i rodziców — warsztaty 
familijne „Między plakatem a afiszem”, 
które poprowadzą Marta Ciućka i Mał-
gorzata Ochenduszko. Zaplanowano 
również spotkania w szkołach, Turnieje 
Jednego Wiersza i spacer literacki. 

Szczegóły na stronie: czteryzywio-
lyslowa.pl, wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny. 

13 listopada, godz. 18.00
Wieczory z kinem rosyjskim. 

D. Wiertow, 
„Człowiek z kamerą” (1929)
Ten film to nie tylko dokument, eks-

peryment i bezkompromisowa klasyka 
awangardy. „Człowiek z kamerą” to zbio-
rowy portret nowoczesnego miasta z 1929 
r. złożony z obrazów Moskwy, Kijowa i 
Odessy. Bez napisów, bez scenariusza, 
bez aktorów. Dziga Wiertow stworzył tu 
prawdziwie międzynarodowy, absolutny 
język filmowy, zupełnie inny od języka lite-

ratury i teatru, bardziej współczesny niż to, 
co dzisiaj uznajemy za współczesne. 

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

15 listopada, godz. 18.00
Johann Strauss, „Wiedeńska krew”

„Wiedeńska krew” Johanna Straussa 
jest jedną z czterech (obok „Zemsty nie-
toperza”, „Barona cygańskiego” i „Nocy 
w Wenecji”) najbardziej znanych ope-
retek kompozytora, które niezmiennie 
utrzymują się w czołówce światowego 
repertuaru. Na scenie - w rytm walca 
-pulsuje gorąca wiedeńska krew, roz-
brzmiewają cudowne głosy i wspaniała 
muzyka, zachwycają piękne kostiumy 
i barwna scenografia. Wystąpią soliści 
Teatru Muzycznego Arte Creatura i Or-
kiestra Teatru Muzycznego Arte Creatu-
ra pod dyrekcją Jarosława Praszczałka/
Marka Kudry.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bi-
lety: 70/60 zł do nabycia na www.sok.
com.pl.

16 listopada, godz. 16.00
„Coś na ząb” (spektakl familijny)

Spektakl familijny wg książki norwe-
skiego pisarza Thorbjørna Egnera przy-
gotowany został przez Zdrojowy Teatr 
Animacji. 

„Karius i Baktus” to historia o dwóch 
trollach żyjących w ustach chłopca, któ-
ry nie należał do czyścioszków myjących 
zbyt często zęby, będąc jednocześnie 
wielkim miłośnikiem słodyczy. Proste, dy-
daktyczne przesłanie powiastki połączone 
z atrakcyjną formą przekazu spowodowa-
ły, że stała się nie tylko ulubioną lekturą 
skandynawskich dzieci, ale także docze-
kała się wielu tłumaczeń, adaptacji teatral-
nych i filmowych. Jeleniogórskie przedsta-
wienie, niezwykle barwne, posługujące 
się sugestywnymi środkami wyrazu sce-
nicznego, jest adresowane do widzów od 
trzech lat.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: 15 zł do nabycia na ww.sok.com.pl

16 listopada, godz. 18.00
Rapsodia Świdnicka #7 

(bitwa freestyle rap)

Przed nami Wielka Rapsodia Świd-
nicka #7 – hip-hopowa bitwa freestyle 
nawiązująca nazwą do książki „Rapsodia 
świdnicka”, autorstwa W.J. Grabskiego, 
której wyjątkowy egzemplarz będzie do-
datkową nagrodą dla zwycięzcy. Zgło-
szenia do bitwy należy wysyłać najpóź-
niej do 15 listopada 2019 r. na adres: rap-
sodia@sok.com.pl, wpisując w temacie 
maila: WRS7, a w treści maila podając: 1. 
ksywę, 2. miasto, 3. numer telefonu.

Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bi-
lety: 20 zł / 30 zł (w dniu wydarzenia)

18 listopada, godz. 12.00
Gość „Alchemii teatralnej”: 

Katarzyna Herman

Kolejnym gościem Alchemii teatralnej 
będzie znana aktorka Katarzyna Herman. 
Spotkanie z nią poprowadzi Mariola Mac-
kiewicz. Aktorka w 2004 r. pojawiła się w „M 
jak miłość” i od tamtego czasu wystąpiła 
w wielu lubianych przez telewidzów pro-
dukcjach, m.in.: „Magda M.”, „Kryminalni”, 
„Ojciec Mateusz”, „Prawo Agaty”, „Komisarz 
Alex”, „Barwy Szczęścia”, „Druga Szansa”. 
Znana jest też z licznych ról filmowych, 
m.in. w „Pokocie”, „Wszystko, co kocham”, 
„Płynących wieżowcach”, „Generale Nilu”, 
„Układzie Warszawskim”, „Oszukanych”, 
„Paniach Dulskich” i „Volcie”.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
wstęp wolny

20 listopada, godz.  18.00
Wieczory z kinem rosyjskim. 

W. Tumajew, „Biały mech” (2014)
Półwysep Jamał i jego rdzenni 

mieszkańcy, Nieńcy. Prawdziwa wypra-
wa do świata Dalekiej Północy. Prosta 
i smutna historia młodzieńca, który 
czeka na swoją ukochaną z Wielkiego 
Lądu, lecz musi poślubić kobietę wy-
braną mu przez matkę dla dobra swe-
go plemienia i wierności tradycjom. Po 
projekcji spotkanie z kostiumologiem 
Iriną Miłakową o pracy na planie „Bia-
łego mchu”.

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp 
wolny

22 listopada, godz. 17.30 i 20.15
„Sceny dla dorosłych, 
czyli sztuka kochania” 
(spektakl komediowy)

Spektakl ten to przezabawna ko-
media na czterech aktorów (Katarzyna 
Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Magdalena 
Margulewicz oraz Jakub Przebindowski), 
w której sceny przeplatane są piosen-
kami i żywą interakcją z widzami. „Sce-
ny dla dorosłych, czyli sztuka kochania” 
w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z muzyką 
Jakuba Przebindowskiego, opowiadają o 
„kochaniu” w sposób niezwykle dowcip-
ny i pikantny, lecz bez wulgaryzmów, z 
lekkim przymrużeniem oka, a jednocze-
śnie ze świadomością, jak wielką wagę 
przywiązuje się do tej sfery życia.

sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: 90 zł (parter), 70 zł (balkon) do naby-
cia na www.sok.com.pl.

24 listopada, godz.19.00
Pawlik/Moniuszko 

— Polish Jazz

Najnowsza płyta autorska Włodka 
Pawlika - pianisty, kompozytora, laure-
ata Grammy, ukazuje się w 2019 r. - ju-
bileuszowym Roku Moniuszkowskim, 
uchwalonym przez Sejm RP i także przez 
UNESCO. Jeszcze w tym roku odbywa się 
także trasa koncertowa. Włodek Pawlik 
wziął na warsztat najsłynniejsze pieśni i 
arie Stanisława Moniuszki, aranżując je i 
nagrywając w jazzowej estetyce. 

Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: przedsprzedaż — 35 zł (normalny) / 
25 zł (ulgowy); w dniu wydarzenia — 50 
zł (normalny) / 40 zł (ulgowy). Można je 
nabyć w sekretariacie ŚOK lub na www.
sok.com.pl.
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Piąte, kolejne zwycięstwo zapisali 
na swoje konto piłkarze ręczni ŚKPR-
-u Świdnica. Po wygranej z GOKiS-em 
Kąty Wrocławskie, Szare Wilki pokona-
ły SPR Oleśnica 34:26 (14:12) i umocniły 
się w czołówce tabeli II ligi.

SPR Oleśnica to beniaminek roz-
grywek. Przegrali dotychczas wszyst-
kie swoje mecze, ale w sobotę, 26 
października, w Świdnicy tanio skóry 
nie sprzedali. Lepszemu technicznie, 
szybszemu, ale i najmłodszemu w ca-
łej lidze zespołowi trenera  Krzysztofa 
Terebuna  przeciwstawili siłę i lepsze 
warunki fizyczne. Aż do 50. minuty koń-
cowy wynik był sprawą otwartą. Ba! To 
oleśniczanie wchodzili w decydujący 
fragment przy minimalnym prowadze-
niu 24:23. Końcówka była jednak popi-
sem ŚKPR-u. Gospodarze z furią natarli 
na rywali, wygrali ostatnie minuty 11:2 
i ostatecznie pewnie zgarnęli komplet 
punktów. Trener Szarych Wilków dał 
szansę gry całej szesnastce swoich 
graczy, a ci, którzy dotąd grali nieco 
mniej, odwdzięczyli się bardzo dobrą 
postawą. Świetne otwarcie zawodów 
i serię czterech trafień zanotował  Ma-
teusz Redko, a po przerwie sześć bra-
mek z prawego skrzydła rzucił  Miłosz 
Wołodkiewicz. Sporo minut na par-
kiecie spędzili też Karol Kozak, Dawid 
Jankowski,  Michał Jaroszewicz  i   Ka-
mil Stadnik. 

Szare Wilki zamęczyły Oleśnicę

Rotowanie składem pozwala nie 
tylko na złapanie doświadczenia przez 
wszystkich zawodników, ale też męczy 
rywali, którzy zwykle nie są w stanie 
utrzymać szalonego tempa narzuca-
nego przez świdnicką drużynę.

Daniel Gębala

W szlagierze 13. kolejki Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica wygrała na wy-
jeździe z Piastem Nowa Ruda aż 4:0! 
Dzięki temu podopieczni Rafała Mar-
kowskiego umocnili się na pozycji lide-
ra IV ligi dolnośląskiej grupy wschod-
niej. 

Biało-zieloni imponują formą. Polo-
niści wygrali sześć kolejnych ligowych 
spotkań, nie tracąc choćby bramki w 
żadnej z ostatnich pięciu konfrontacji. 
Z kolei Piast Nowa Ruda to rewelacja 
rozgrywek - z dorobkiem 23 punktów 
plasuje się na trzecim miejscu w ta-
beli. Spotkanie od pierwszego gwizd-
ka toczyło się w szybkim tempie. Nie 

Hit kolejki dla świdniczan! 

brakowało ostrych starć i momentalnie 
brutalnej gry ze strony gospodarzy. Na 
szczęście świdniczanie trzymali nerwy 
na wodzy i wyprowadzali zabójcze ata-
ki. Jako pierwszy Piasta napoczął Myr-
ta, który w 17 minucie strzałem głową 
umieścił piłkę w siatce. 

Po zmianie stron przebieg meczu 
nie zmienił się. Piłkarze Piasta polo-
wali na nogi zawodników Polonii-Stali, 
a podopieczni Rafała Markowskiego 
koncentrowali się na zdobywaniu kolej-
nych bramek. W 52. min. pewnym strza-
łem z rzutu karnego na 2:0 podwyż-
szył Barros. Końcówka to kolejne ciosy 
świdniczan. Najpierw w 90 minucie na 

3:0 trafił Białasik, a kropkę nad i posta-
wił Wojciech Szuba, który w doliczo-
nym czasie gry perfekcyjnym strzałem 
z rzutu wolnego ustalił wynik spotkania 
na 4:0.

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica:  B. 
Kot, Ł. Kot, Barros, Orzech, Paszkowski, 
Sowa, Szuba, Myrta (91′ Krakowski), Cha-
jewski (81′ Szczygieł), Baumgarten (46′ 
Orzechowski), Emeka (73′ Białasik)

Piast Nowa Ruda – Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica 0:4 (0:1)

bramki: 17′ 0:1 Myrta, 52′ 0:2 Barros (k), 90′ 
0:3 Białasik, 91′ 0:4 Szuba

Komplet wyników 13. kolejki:
Piast Nowa Ruda – Dabro-Bau Polonia-
-Stal Świdnica 0:4
▪ Pogoń Pieszyce – Bielawianka Bielawa 
1:2
▪ Piast Żerniki – Polonia Trzebnica 2:2
▪ Lechia Dzierżoniów – Sokół Marcinko-
wice 3:2
▪ Orzeł Prusice – Sokół Wielka Lipa 3:2
▪ GKS Mirków/Długołęka – Unia Bardo 
3:2
▪ Moto-Jelcz Oława – Wiwa Goszcz 3:0
▪ LKS Bystrzyca Górna – Orzeł Ząbkowi-
ce Śląskie 2:1

Zapowiedź 14. serii gier [9-10 listopa-
da]:
▪ Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – 
Lechia Dzierżoniów 
▪ Bielawianka Bielawa – Orzeł Ząbkowice 
Śląskie
▪ Wiwa Goszcz – LKS Bystrzyca Górna
▪ Unia Bardo – Moto-Jelcz Oława
▪ Sokół Wielka Lipa – GKS Mirków/Dłu-
gołęka
▪ Sokół Marcinkowice – Orzeł Prusice
▪ Polonia Trzebnica – Piast Nowa Ruda
▪ Pogoń Pieszyce – Piast Żerniki

Tabela IV ligi dolnośląskiej 
(grupa wschodnia)
1. Dabro-Bau Polonia-Stal Ś-ca 13 33 11-0-2
2. Sokół Wielka Lipa 13 27 8-3-2
3. Moto-Jelcz Oława 13 25 7-4-2
4. Bielawianka Bielawa  13 24 7-3-3
5. Piast Nowa Ruda 13 23 7-2-4
6. Lechia Dzierżoniów 13 23 7-2-4
7. Sokół Marcinkowice 13 20 6-2-5
8. Unia Bardo 13 20 6-2-5 
9. GKS Mirków/Długołęka 13 19  6-1-6
10. Piast Żerniki 13 18 5-3-5
11. Orzeł Ząbkowice Śląskie  13 16 4-4-5
12. Wiwa Goszcz 13 13 3-4-6
13. Orzeł Prusice 13 10 3-1-9
14. Pogoń Pieszyce 13 8  2-2-9
15. Polonia Trzebnica 13 8 1-5-7
16. LKS Bystrzyca Górna 13 6 2-0-11 

Daniel Gębala

Jednym z najlepszych zawodników w starciu z ekipą z Oleśnicy był Mateusz Redko. 

Napastnik Polonii Robert Myrta w ostatnich meczach imponuje skutecznością pod bramką rywali.

ŚKPR Świdnica – SPR Oleśnica 34:26 
(14:12)

ŚKPR: Jabłoński, Olichwer, Wiszniowski 
– Borowski 7, Wołodkiewicz 6, Kozak 5, 
Redko 5, Chmiel 3, Etel 3, Starosta 2, Jan-
kowski 1, Pęczar 1, K. Stadnik 1, Jarosze-
wicz, Pierzak, Dębowczyk

Biegiem dla 
Niepodległej!

Tradycyjnie 11 listopada  
w Świdnicy odbędzie się rekre-
acyjny Bieg Niepodległości. Udział  
w biegu jest bezpłatny. Na uczest-
ników czeka półtora tysiąca pa-
miątkowych koszulek i medali.

Zapisy i odbiór pakietu startowe-
go (koszulka, opaska) od godz. 9.00 
odbywać się będą w Muzeum Daw-
nego Kupiectwa (wejście od Rynku, 
wyjście przy wieży ratuszowej). Biuro 
będzie pracowało do godz. 11.30. Ofi-
cjalny start 12. Biegu Niepodległości z 
udziałem władz miasta i powiatu za-
planowany jest na godz. 12.00 spod 
wieży ratuszowej. Dla biegaczy przy-
gotowano cztery okrążenia trasy: Ry-
nek, ul. Grodzka, ul. Zamkowa, ul. Ko-
tlarska, Rynek, ul. Długa, ul. Daleka, ul. 
Pułaskiego, Rynek. 

Długość jednego okrążenia wy-
nosi 1250 metrów. Przebiec można 
maksymalnie cztery pętle. Każdy sam 
decyduje, ile okrążeń chce poko-
nać. Tradycyjnie nie będzie mierzony 
czas i notowane zajęte miejsce. Waż-
ny jest sam udział i dobra zabawa w 
atmosferze radosnego rekreacyjno-
-patriotycznego pikniku. Tradycyjnie 
na uczestników czekać będzie półto-
ra tysiąca koszulek (po 750 białych i 
czerwonych) oraz 1500 medali.

Daniel Gębala 
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Był jedną z najważniejszych postaci w historii świdnickiej koszykówki. Wychował kilka 
pokoleń dobrych zawodników, a wałbrzyski Górnik pod jego wodzą świętował tytuł Mistrza 
Polski. Mija 15 lat od odejścia Henryka Zająca. 
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Uczcili pamięć 
Henryka Zająca 

Rodzina, przyjaciele z parkietu oraz 
młodzi adepci koszykówki uczcili pa-
mięć swojego trenera podczas memo-
riału rozgrywanego w świdnickich halach 
sportowych. W uroczystym otwarciu za-
wodów, które odbyły się sobotę, 26 paź-
dziernika, wzięła udział córka Henryka 
Zająca Monika wraz z synem Miłoszem, 
prezydent Świdnicy Beata Moskal–Sła-
niewska, zastępca prezydenta Jerzy Żą-
dło oraz wicestarosta powiatu świdnic-
kiego Zygmunt Worsa. 

W memoriale rywalizowało osiem 
zespołów z roczników 2007-08 (cztery 
żeńskie i cztery męskie). Do Świdnicy 
przyjechali m.in. zawodnicy z Wałbrzy-

cha, Sosnowca, Wrocławia i Kłodzka. 
Rywalizacja toczyła się równocześnie 
w hali sportowej im. Haliny Aszkieło-
wicz-Wojno oraz w hali Zespołu Szkół 
Ekonomicznych przy ul. Pionierów Zie-
mi Świdnickiej. 

Pod wodzą Henryka Zająca świd-
nicka młodzież odniosła swój naj-
większy sukces, zajmując I miejsce w 
Polsce w swojej kategorii wiekowej 
podczas Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży. Następnie już jako trener 
Górnika Wałbrzych, Henryk Zając w se-
zonie 1981/1982 zdobył z drużyną Mi-
strzostwo Polski, a w sezonie 1982/83 
– wicemistrzostwo Polski. Łącznie wy-

Pierwsza edycja Memoriału Henryka Zająca zakończyła się sportowym i organizacyjnym sukcesem.
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Koszykarze 
IgnerHome 
w końcu 
wygrali 

Aż do 5. kolejki nowego se-
zonu przyszło czekać świdnickim 
koszykarzom na pierwsze zwycię-
stwo na parkietach 3. ligi. Igner-
Home Polonia Świdnica pokonała 
KKS Siechnice 72:66.

Koszykarze IgnerHome swój 
ligowy pojedynek rozegrali gościn-
nie w Żarowie z powodu Mistrzostw 
Polski południowej Taekwon-do, 
które odbywały się w niedzielę, 27 
października, w hali sportowej im. 
Haliny Aszkiełowicz-Wojno.

Hala przy ul. Piastowskiej 
okazała się dla biało-zielonych 
szczęśliwa. Podopieczni trenera 
Jarosława Moczulskiego po wy-
równanym spotkaniu pokonali KKS 
Siechnice, przerywając tym sa-
mym serię czterech porażek z rzę-
du. Najwięcej punktów dla Poloni-
stów rzucił Wojciech Kostek (23).

IgnerHome Polonia Świdnica 
– KKS Siechnice 72:66 (28:30)

IgnerHome: Kostek 23, Kaczmarczyk 
14, Soboń 16, Słobodzian 10, Hałdaś 
2, Sieńko 2, Ozga 5, Cisek, Połeć, 
Stec, Poradzisz
Pozostałe rezultaty 5. kolejki, 
runda zasadnicza grupa A:

▪ ZZKK Orzeł Ziębice – KS Basket Le-
gnica 69:71
▪ WSTK Wschowa – KKS Kobierzyce 
69:75
▪ SMK Lubin – Górnik Trans.eu Wał-
brzych 68:58

Daniel Gębala

grał 51 z 72 spotkań, które prowadził. 
Po przygodzie zawodowej z Górnikiem 
wrócił do Świdnicy. 

W latach 90., wraz z m.in. Wiesła-
wem Kułakowskim i Janem Czałkie-
wiczem, założył klub Basket Świdnica, 
którego jednym z większym sukcesów 
było zorganizowanie w 1992 r.  meczu 
pokazowego Śląsk Wrocław–CSKA Mo-
skwa w Hali Sportowej przy ul. Pionierów 
w Świdnicy. 

Organizatorem Memoriału Henry-
ka Zająca było stowarzyszenie Basket 
Świdnica. 

Daniel Gębala

Wojciech Kostek to jeden z kluczowych 
zawodników świdnickiego klubu.

codzienna porcja informacji na
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Świdnica

Świdniczanki zrobiły co w ich mocy, 
ale doświadczony faworyt okazał się za 
mocny. Siatkarki Polonii w małych der-
bach naszego regionu przegrały na wy-
jeździe z Olimpią Jawor 3:0.

Początek sezonu 2019-20 nie należy 
do najłatwiejszych dla podopiecznych 
Magdaleny Sadowskiej. Młodziutki świd-
nicki zespół w pierwszych czterech kolej-
kach rozgrywek nie zaznał jeszcze smaku 
zwycięstwa. Mimo że biało-zielone nie 
były faworytem w starciu z Olimpią Ja-
wor, to w sobotę, 26 października, zapre-
zentowały się z dobrej strony, stawiając 
opór bardziej doświadczonym rywalkom. 
Szkoda zwłaszcza pierwszego seta, kie-
dy siatkarki ze Świdnicy nie wykorzystały 
piłki setowej. Kolejne partie również przy-
niosły sporo emocji, ale w końcówkach 
przeważało doświadczenie gospodyń.

KS Olimpia Jawor – MKS Polonia 
Świdnica 3:0 (32:30, 25:19, 25:22)

Pozostałe wyniki 4. kolejki:
▪ SMS PZPS II Szczyrk – Sokół Radzion-
ków 0:3
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – 
Sobieski Oława 1:3
▪ MKS II Kalisz – Silesia Volley Mysłowice 
3:0
▪ UKS Jedynka Siewierz – pauza

Przypominamy o zmianie gospo-
darza meczu 5. Kolejki, która zostanie 
rozegrana 9 listopada. Pierwotnie MKS 
Polonia Świdnica miała zagrać u siebie 
z Jedynką Siewierz 9. Spotkanie to od-
będzie się jednak na Śląsku. Rewanż: 25 
stycznia w hali im. Haliny Aszkiełowicz-
-Wojno w Świdnicy (godz. 15.00).

Daniel Gębala

Dzięki projektowi najmłodsi mieli okazję poznać różne dyscypliny sportu
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Derby dla Olimpii Jawor

Świetna zabawa, integracja, aktyw-
ność fizyczna na świeżym powietrzu 
i setki uśmiechniętych twarzy dzieci. 
Za nami kolejna edycja „Mali Wspa-
niali Orlik CUP 2019”, która odbyła się 
25 października na boiskach SP nr 2 w 
Świdnicy.

– Impreza „Mali Wspaniali Orlik Cup 
2019” polega na tym, że dzieci zapoznają 
się z różnymi dyscyplinami sportu. Jest 
to impreza cykliczna, która odbywa się 
również we Wrocławiu. Patronat nad wy-
darzeniem objęło Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Tylko w piątek, 25 października 
w zabawie uczestniczyło 250 przedszko-
laków ze wszystkich świdnickich przed-
szkoli oraz pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Organizatorem wyda-
rzenia jest Sportowy Klub Taekwon-do 
Tiger oraz SP2 w Świdnicy – mówi To-
masz Bohuszewicz, realizator projektu.

Głównym przesłaniem fundacji Mali 
Wspaniali jest tworzenie warunków oraz 
możliwości finansowych do wsparcia 
programów edukacyjnych w szkołach i 
przedszkolach, uzupełniając je w zakre-
sie rozwoju sportowych talentów, wy-
równywania szans edukacyjnych, kształ-
towania odpowiednich cech charakte-
ru, postaw i wartości opartych o sport. 
Łącznie w akcji „Mali Wspaniali Orlik CUP 
2019” wzięło już udział ponad 400 dzieci.

Daniel Gębala

Sport od najmłodszych lat jest ok! Kluby 
z południa 
Polski walczyły 
na tatami 
w Świdnicy

Blisko 250 zawodników i za-
wodniczek wzięło udział w Mistrzo-
stwach Polski Południowej dzieci, 
młodzików, kadetów i juniorów Ta-
ewon-do ZS PUT, które w niedzielę, 
27 października, odbyły się w hali 
sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-
-Wojno w Świdnicy.

Na tatami zaprezentowało się 
łącznie 246 młodych zawodników 
z 10 klubów z Polski. Organizatorzy 
przygotowali kilka konkurencji, m.in.: 
walki soft stick, semi i light contact, 
układy formalne czy konkurencje 
sprawnościowe.

W generalnej klasyfikacji meda-
lowej zawodów zwyciężyli zawodni-
cy klubu KS ,,Orient” z Częstochowy.

Głównym organizatorem mi-
strzostw był UKS Taekwon-do Gryf 
Świdnica oraz Polska Unia Takewno-
-do. Impreza odbyła się pod patro-
natem Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy.

Daniel Gębala

Zespół prowadzony przez Magdalenę Sadowską jest jednym z najmłodszych w całej stawce II-ligowców.
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OFERUJEMY 
► legalne zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas nieograniczony
► odprowadzane składki ZUS od średniej krajowej, 
► kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ i formularz A1,
► stały kontakt z koordynatorem w okresie trwania umowy,
► zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu

Zarób do 1500 EUR netto miesięcznie.
Premia świąteczna do 300 EUR.

Praca jako 

OPIEKUN SENIORÓW 
w Niemczech

Zadzwoń  518 815 848 i umów się na spotkanie 
w naszym biurze w Świdnicy

LOKALNA
FIRMA
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723 333 445

SPRAWDZONY 
PUNKT  
OPŁAT!
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