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Wielki finał z książką na walizkach za nami!

str. 15

10 autorów literatury dla 
dzieci i młodzieży, ponad 
100 uczestników biegu 
wokół rynku i mnóstwo 
dobrej zabawy – za nami 
XVI finał dolnośląskiej akcji 
„Z książką na walizkach”. 
Tym razem gospodarzem 
imprezy była Świdnica i 
Miejska Biblioteka Publiczna.

Park Centralny oficjalnie otwarty!

str. 8

Nowa fontanna, 
wyremontowane alejki, 
tysiące nowych nasadzeń, 
montaż oświetlenia, plac 
zabaw dla najmłodszych 
- to tylko część z nowości 
i udogodnień, z których 
możemy już korzystać na 
terenie największego parku w 
Świdnicy - Parku Centralnego. 

str. 6

Z nowych urządzeń zabawowych korzystają już dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, 4 i 6 w Świdnicy. Wyeksploatowane 
przyrządy zastąpione zostały nowoczesnymi, estetycznymi i bezpiecznymi zestawami. Inwestycje te zrealizowane zostały 
w ramach budżetu obywatelskiego.  

Trzy nowe 
przedszkolne 
place zabaw



aktualności

2 |  21.06-4.07.2019 r.Świdnica

biuletyn informacyjny

wydawca

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl

tel. 576 767 970 www.mojaswidnica.pl

redaktor naczelny

Agnieszka Komaniecka
a.komaniecka@mojaswidnica.pl

fotoreporter

Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl

reklama i marketing

Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl

marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512 

druk 
Polska Press Sp. z o.o., 

Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu 

Nakład: 20.000 egz.
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi 
z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca 
materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Anonimów nie publikujemy.

Świdnica

re
kl

am
a

re
kl

am
a

Już po raz szósty blisko 1000 uczestni-
ków weźmie udział w tegorocznej edycji 
Miasta Dzieci. Podczas dwóch turnusów 
od 2 do 11 lipca, odbywających się na 
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, dzieci w wieku od 6 do 12 lat, 
ze szkół z terenu gminy wiejskiej Świdni-
ca i miasta Świdnica będą wypoczywać, 
uczyć się i bawić. – Już nie możemy się 
doczekać pierwszego dnia – mówi Vio-
letta Mazurek, koordynator Miasta Dzieci.

Na jakim etapie są przygotowa-
nia tegorocznej edycji? 
-Praktycznie wszystko już jest dopię-

te na ostatni guzik. Jesteśmy po rekrutacji 
i jak zwykle mieliśmy więcej chętnych niż 
miejsc, ale ze względów logistycznych i 
bezpieczeństwa nie możemy przekraczać 
ilości, która każdego roku waha się wokół 
imponującej cyfry 1100 uczestników na 

Rusza Miasto Dzieci!

obu turnusach. Mamy półkolonie zgłoszo-
ną do kuratorium, mamy również zrekru-
towanych opiekunów i wolontariuszy. Tych 
ostatnich młodych chętnych ludzi mamy 
wielu, co świadczy, ze nasza młodzież jest 
empatyczna, wspaniała i chętna do pomo-
cy.                 

Jakie zawody zobaczymy w tym 
roku? Jakie nowe zawody?
- Oczywiście, nie zabraknie ulubio-

nych profesji: policjanta, strażaka czy sa-
nitariusza. Pojawią się też nowe zawody, 
możemy zdradzić, że będzie to m.in. straż-
nik miejski, podróżnik czy też zawód asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. Należy 
pamiętać, że ideą naszego miasta oprócz 
dobrej zabawy jest edukacja i tolerancja 
tak ważna w życiu młodego człowieka.  

Jeśli chodzi o pozostałe atrakcje, 
czym zaskoczą organizatorzy?

- Atrakcji będzie wiele. Musimy do 
końca utrzymać je w tajemnicy, bo nie 
będą niespodziankami, a dzieci mamy 
bardzo mądre i one też czytają gazetę. 
Gwarantujemy dobrą zabawę, dużo spor-
tu i świetną atmosferę. Zawsze staramy 
się, aby każdy turnus dla naszych pod-
opiecznych pozostał dobrze zapamięta-
ny.     

Dzieci w czasie trwania projektu 
nie tylko dobrze się bawią, ale 
też uczą się gospodarowania 
pieniędzmi i przygotowują do 
odpowiedzialnego i mądrego 
wejścia w dorosłość. Jakich jesz-
cze umiejętności uczy ten pro-
jekt?
- Nasze doświadczenie nam mówi, że 

wiele umiejętności nabytych podczas kil-

ku dni półkolonii to cenne wartości, które 
każdemu z dzieci przydadzą się w przy-
szłości. Bo nie ma nic cenniejszego, jak 
nauczyć dziecko szanowania pieniędzy i 
oszczędzania. Bardzo często dzieci po raz 
pierwszy stykają się z formą oszczędzania 
i dowiadują się, że odkładając oszczędno-
ści, możemy mieć z tego profity. Może to 
zabawne, ale pokolenie dzieci od 6 do 12 
lat przekonane jest, że pieniądze biorą się 
.... z bankomatu. O ekonomiczną edukację 
corocznie dba nasz sponsor wydarzenia 
Bank Santander, którego fundacja nie tyl-
ko prowadzi zajęcia z bankowości, ale też 
każdego dnia otwiera Bank Miasta Dzieci, 
gdzie uczestnicy mogą wpłacać swoje za-
robione pieniądze, a tym samym pomna-
żać je o ustaloną stopę procentową, która 
w tym wypadku jest wyjątkowo atrakcyj-
na. Praktycznie każdy zawód w naszym 
mieście to edukacja i dobre wzorce, które 
każdemu z dzieci na pewno się przydadzą. 
Poza tym wiele mówimy o poszanowaniu 
człowieka, zwierząt, pracy i szacunku do 
pieniądza. To wszystko jest bardzo po-
trzebne.   
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rzego Owsiaka, prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska.

Uruchomione zostanie bezpośrednie 
połączenie na miejsce festiwalu. Opłata 
za przejazd będzie symboliczna – 20 zł w 
jedną stronę lub 40 zł w obydwie. Autobus 
wyjedzie ze Świdnicy 1 sierpnia o godz. 
8.30 z Centrum Przesiadkowego przy ul. 
Kolejowej. Podróż potrwa około 5 godzin. 
Powrót zaplanowano 4 sierpnia o godz. 
10.00. Od dziś prowadzone są zapisy pod 
adresem Polandrock@um.swidnica.pl bądź 
telefonicznie pod numerem (74) 856 28 45. 
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
wyjazdem do kontaktu, gwarantując bez-
pieczny dojazd do Kostrzyna nad Odrą. 

Udział w zorganizowanym przejeździe 
równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Świdnicy. 

Oprac. UM Świdnica

Przewozy Regionalne nie urucho-
mią w tym roku specjalnych pociągów 
do Kostrzyna nad Odrą, gdzie od lat 
odbywał się Przystanek Woodstock, 
dziś nazywany Pol’and’Rock Festiwal. 
Organizatorzy największej imprezy 
muzycznej w kraju, już po decyzji Prze-
wozów Regionalnych zaapelowali do 
uczestników festiwalu o wzajemną po-
moc w dotarciu na miejsce. Na ich apel 

Ze Świdnicy na Pol’and’Rock 
Festiwal autobusem

pozytywnie odpowiedzieli prezydent 
miasta Świdnica, Beata Moskal-Sła-
niewska oraz prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego, Tomasz 
Kurzawa.

Ze Świdnicy „woodstockowicze” do-
jadą na Pol’and’Rock Festiwal specjalnymi 
autobusami, które zapewni miejski prze-
woźnik. Pozwoli to wszystkim chętnym z 
terenu powiatu świdnickiego na bezpiecz-
ne dotarcie oraz powrót z Kostrzyna.  

- Jak wiele osób w Polsce zbulwerso-
wała nas decyzja Przewozów Regionalnych, 
jednej z części dawnej PKP, o wstrzymaniu 
w tym roku dodatkowych po-
ciągów, które bezpiecznie od lat 
dowoziły na miejsce uczestni-
ków festiwalu. Ale cóż – trzeba 
powiedzieć „trudno” i po prostu 
rozwiązać problem. Rozwiążemy 
go razem z Tobą. Z satysfakcją 
słyszymy o samorządach wo-
jewódzkich, które uruchamiają 
dodatkowe przejazdy kolejowe 
w ramach swoich możliwości. 
Nie mamy wpływu na kolej, ale 
mamy własną spółkę komuni-
kacyjną, która z chęcią pomoże 
dowieźć młodych ludzi do Ko-
strzyna – napisała w liście do Je-
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Podczas uroczystej gali X Kongresu 
Regionów we Wrocławiu nagrodzono 
najlepszych włodarzy miast. W rankin-
gu „N 15” Beata Moskal – Słaniewska 
zajęła 8. miejsce. 

- To bardzo miłe, kiedy dostrzeżone 
zostaje przez innych, że oddajesz się pra-
cy w 100 procentach i widać tego efekty. 
Zaszczytem jest dla mnie znalezienie się 
w gronie najlepszych włodarzy miast, w 
grupie, w której większość od lat stanowią 
mężczyźni. To jest historyczny moment, bo 
w N15 jeszcze nigdy nie było tylu kobiet. 
Nie ma samorządów bez kobiet – mówiła, 
odbierając nagrodę prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal – Słaniewska.  

Laureaci zostali wyłonieni na pod-
stawie ankiet rozesłanych do wszystkich 
prezydentów polskich miast. Osób pia-

Prezydent Świdnicy w rankingu 
najlepszych włodarzy miast

stujących tę funkcję jest w Polsce 107 
– to głównie włodarze miast, które mają 
powyżej 50 tys. mieszkańców. W tej licz-
bie znajdują się również włodarze około 
20 miast mniejszych, którzy historycznie 
nazywali się prezydentami i taki tytuł 
zachowali. Swoje punkty dodała też kapi-
tuła, w skład której weszli: prof. Grzegorz 
Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskie-
go, dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr 
Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku 
Miast Polskich, oraz Dariusz Ćwiklak, szef 
działu Biznes „Newsweeka”.

Ranking najlepszych prezydentów 2019:
1. Paweł Adamowicz, Gdańsk 
2. Wadim Tyszkiewicz, Nowa Sól 
3. Ryszard Brejza, Inowrocław 

4. Zygmunt Frankiewicz, Gliwice
5. Janusz Żmurkiewicz, Świnoujście 
6. Tadeusz Ferenc, Rzeszów 
7. Roman Szełemej, Wałbrzych 
8. Beata Moskal-Słaniewska, Świdnica 
9. Hanna Zdanowska, Łódź 
10. Paweł Silbert, Jaworzno 
11. Wojciech Szczurek, Gdynia 
12. Piotr Przytocki, Krosno 
13. Beata Klimek, Ostrów Wielkopolski
14. Marek Materek, Starachowice 
15. Tomasz Andrukiewicz, Ełk 

Zebrani ze wzruszeniem wysłucha-
li laudacji wygłoszonej przez Tomasza 
Lisa, redaktora naczelnego „Newswe-
eka”, który przypomniał postać Pawła 
Adamowicza, tragicznie zmarłego Pre-
zydenta Gdańska. To właśnie on po-
śmiertnie został laureatem rankingu. 

Kiedy rozsyłano ankiety konkursowe, 
Gdańsk był już po tragicznej śmierci pre-
zydenta Adamowicza, ale jeszcze przed 
wyborami. W gronie kapituły N15 uzna-
no, że formalnie należy ocenić zeszło-
roczne dokonania prezydenta. Nagrodę 
odebrał jego brat Piotr. 

Tytuł „Superprezydenta” trafił do Jac-
ka Karnowskiego – prezydenta Sopotu, 
który wygrał plebiscyt już trzykrotnie.

Pierwszy ranking ukazał się w 2008 
roku. Nosi nazwę „n15” – „n” od słowa „naj-
lepszy” i od „Newsweeka”, a „15”, bo tylu 
nagrodzonych obejmuje. Tradycyjnie pod 
uwagę nie brany jest prezydent Warszawy. 
Uznano, że stolica powinna konkurować z 
metropoliami Europy, a nie z polskimi mia-
stami wielokrotnie od niej mniejszymi.

Oprac. UM Świdnica
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Można zgłaszać 
kandydatów na ławników

W bieżącym roku upływa kadencja 
ławników. Na nową kadencję 2020-
2023 świdniccy radni wybiorą łącznie 
104 ławników.

Radni wybiorą:
▪ do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 
ławników, w tym do:
- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 5,
- Wydziału Pracy - 7,
▪ do Sądu Okręgowego w Świdnicy 92 
ławników, w tym do:
- Wydziału Cywilnego - 80,
- Wydziału Karnego - 10,
- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych - 2.

Kandydatów na ławników mogą 
zgłaszać radom gmin prezesi właści-
wych sądów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje społeczne i zawodowe, za-
rejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycz-
nych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wy-
borcze, zamieszkujących stale na tere-
nie Świdnicy.   

Zgłoszenia będą przyjmowane w 
Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. 
Armii Krajowej 49 pok. 1a (parter), w nie-
przekraczalnym terminie do 30 czerw-
ca. 

Ławnikiem może być wybrana 
osoba posiadająca obywatelstwo pol-
skie i korzystająca z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich, która ukończyła 
30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona 
posiadać co najmniej średnie wykształ-
cenie i dobry stan zdrowia. 

Ławnikami nie mogą być osoby 
zatrudnione w sądach powszechnych 
i innych sądach oraz w prokuraturze, 
funkcjonariusze policji oraz inne oso-
by zajmujące stanowiska związane ze 
ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy 
prawni i aplikanci radcowscy, duchow-
ni, żołnierze w czynnej służbie wojsko-
wej, funkcjonariusze Służby Więziennej 
oraz radni gminy, powiatu i wojewódz-
twa. Nie można być ławnikiem jedno-
cześnie w więcej niż jednym sądzie.

Niezbędne druki można pobrać w 
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii 
Krajowej 49 pok. nr 10 oraz na stronie 
BiP Urzędu Miejskiego. Szczegółowych 
informacji odnośnie trybu zgłasza-
nia kandydatów na ławników udziela 
Wiesław Pietrzyk – dyrektor Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich pod nr. tel. 
74/856 28 21.

Oprac. UM Świdnica
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Czym 
zajmuje się 
podolog

▪ fachowe rozpoznanie i usuwanie odci-
sków i kurzajek

▪ odciążanie bolesnych miejsc
▪ ortonyksja, czyli sporządzanie indy-

widualnych klamer korygujących na 
wrastający, lub zakręcony   pazno-
kieć

▪ protetyka paznokci, czyli odbudowa 
paznokcia zastępczego

▪ poradnictwo ogólne i indywidualne.

Od maja zapraszamy do 
Salonu Podologicznego „Happy Feet”

Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica

tel. 603 381 381

Najprościej mówiąc, stopami. Jest to w 
Polsce nowy zawód. U nas to rzeczywi-
ście nowość, a tymczasem na zacho-
dzie jest mnóstwo gabinetów podolo-
gicznych.

Podologia łączy kosmetologię z 
odrobiną chirurgii i ortopedii. Podczas 
wykonywania pedicuru używamy np. 
środków medycznych, co lepiej wpływa 
na stan paznokci i często też je leczy. 

Przykładowe zabiegi podologiczne:
▪ fachowe skracanie paznokci
▪ zabiegi na paznokciach wrastających, 

zawiniętych, grzybiczych i zgrubiałych
▪ zabiegi na zrogowaciałym naskórku, 

usuwanie hiperkeratozy i modzeli

?

–Jestem przekonana, że ta szkoła na-
uczyła i przygotowała was, aby iść przez 
świat śmiało, odważnie i z przekonaniem, 
że możecie realizować swoje cele. Życzę 
wam, żebyście w nowych szkołach czuli 
się tak samo dobrze jak tutaj. Szkoła to 

Czas na upragnione 
wakacje!

nie tylko miejsce w którym zdobywa się 
wiedzę, ale szkoła to miejsce w którym 
się wychowujemy, poznajemy nowych fa-
scynujących ludzi, pracujemy z nowymi 
nauczycielami, którzy będą dla was auto-
rytetem. Pamiętajcie, że wiedzę powinno 
się zdobywać całe życie. Zawsze bądźcie 
ciekawi świata – mówiła podczas uro-
czystości prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal–Słaniewska.

Rozpoczęte dziś wakacje potrwają 
do 1 września. Uczniowie do szkół wrócą 
w poniedziałek, 2 września 2019 roku.

Daniel Gębala

Zakończenie roku szkolnego to długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień. Po 
dziesięciu miesiącach nauki dzieci i młodzież mogą rozpocząć upragnione wakacje i aż 
do września nie myśleć o powrocie do szkolnych ławek. 19 czerwca uczniowie wszystkich 
szkół w Polsce, a także w Świdnicy zakończyli rok szkolny 2018/2019. Zabrzmiał ostatni 
dzwonek i przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Uroczyste zakończenie roku szkolne-
go z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz oświaty odbyło się w Szkole Podstawowej 
nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza gdzie pożegnano absolwentów klas ósmych. 
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Zdarzają się pożegnania, 
w które tak trudno uwierzyć.

Z głębokim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Ś.P. Krzysztofa 
Baranowskiego

Całej rodzinie i przyjaciołom 
składam wyrazy głębokiego współczucia 

w tych trudnych chwilach.

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

W Parku Wrocławskim zakończył 
się kompleksowy remont alejek par-
kowych. Zamontowano również 12 
ławek oraz 11 koszy na odpady. Wcze-
śniej na tym terenie Miejski Zakład 
Energetyki Cieplnej wykonał nowe 
sieci ciepłownicze.

Całkowita 
powierzch -
nia nowych 
ścieżek to 
ponad 1000 
m². Koszt 
tej inwesty-

cji to 206 611 
złotych, z cze-

go po stronie 
miasta jest kwota 

114  611 zł, a po stro-
nie MZEC -  92 tys. zł. 

W ubiegłym roku, na zle-
cenie MZEC, firma Transus zniwelo-
wała teren i oczyściła go z odpadów 
budowlanych, na części wysiano także 
trawę. Koszt tych prac wyniósł 32 tys. 
zł.

Oprac. UM Świdnica

To było wyjątkowe przeżycie dla 
każdego, kto w niedzielne popołudnie 
zdecydował się odwiedzić Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. 

Festyn na 4 łapy!
Wszystko za sprawą niecodziennego 
wydarzenia, jakim był Festyn na 4 łapy. 
9 czerwca przy ul. Pogodnej 3 nikt nie 
mógł narzekać na nudę! Głównym or-
ganizatorem akcji była Fundacja Mam 
Pomysł. 

Loteria fantowa, kiermasz, koncert 
muzyczny, pokazy, pyszny poczęstunek, 
przejażdżka konno, a przede wszystkim 
możliwość bliższego zapoznania się z 
czworonożnymi mieszkańcami schro-
niska. To tylko część z atrakcji przygo-
towanych przez organizatorów. Każdy z 
gości mógł z bliska przyjrzeć się jak na 
co dzień toczy się życie w świdnickim 
schronisku.

Daniel Gębala
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Nowe alejki w Parku Wrocławskim
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foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Symbolicznego oddania przedszko-
lakom do dyspozycji nowych i koloro-
wych miejsc zabaw dokonała w piątek, 
7 czerwca prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal – Słaniewska.

- Dzieci w komfortowych warunkach 
mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną. 
Najważniejsze jest oczywiście ich bezpie-
czeństwo, dlatego też projektując place 
zabaw brano pod uwagę zakup urzą-
dzeń certyfikowanych i najlepszej jakości. 
Barwne i estetyczne elementy sprawiają, 
że przedszkolaki z chęcią i radością tre-

nują tutaj wszystkie swoje zmysły i pozby-
wają się nadmiaru energii – mówiła pre-
zydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Nowy plac zabaw w Przedszkolu 
Miejskim nr 4 to pomysł dzieci. Przygo-
towały one jego projekt. Rysunek wyma-
rzonego miejsca zabaw przyniosła do 
prezydent miasta Nicola Kępa z mamą 
Arkaną. Projekt przekazany został do 
Wydziału Inwestycji, a rodzice zachęce-
ni do złożenia wniosku w budżecie par-
tycypacyjnym. Marzenia dzieci zostały 
spełnione:

- Miejsce zabaw wygląda tak, jak 
chcieliśmy, jest prześlicznie – potwierdzi-
ła Nicola.

Dyrektor placówki, Renata Struga-
ła serdecznie podziękowała radnemu 
Wiesławowi Żurkowi i rodzicom Nicoli 
za ich zaangażowanie w promocję tej 
inwestycji w budżecie obywatelskim.

Przedszkole Miejskie nr 1 uczestni-
czy w projekcie edukacyjnym „Szkoła 
z prawami dziecka”. Przez cykl zajęć 
dzieci nabyły wiedzę i umiejętności ko-
rzystania ze swoich praw. Przygotowa-
ły one niespodziankę dla gości przyby-
łych na otwarcie placu zabaw – odzna-
czyły szczególną „gwiazdą szeryfa” za 
wykazaną troskę i dobro dzieci osoby, 
które wpłynęły na poprawę ich funk-
cjonowania. W ten sposób podzięko-
wały za pomoc w zbudowaniu nowego 
miejsca zabawy. Nominację na „Szery-
fa praw dziecka” otrzymali: Beata Mo-
skal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, 
Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydzia-
łu Edukacji Urzędu Miejskiego, Krzysz-
tof Jaśkowiak, pracownik Wydziału 

Trzy nowe przedszkolne 
place zabaw

Dróg i Infrastruktury Urzędu Miejskiego 
oraz radny Wiesław Żurek. 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 na na-
wierzchni z piasku zainstalowano zestaw 
wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami, tunela-
mi i drabinkami, a także huśtawkę gniaz-
do oraz zestaw gier edukacyjnych dla 
dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przedszko-
laki korzystać mogą także z nowych ła-
weczek i stolików. Koszt prac, czyli m.in.: 
przygotowanie terenu, demontaż urzą-
dzeń, nasadzenie żywotników, montaż i 
zakup urządzeń zabawowych to ponad 
146 tys. zł. 

Natomiast w przedszkolach nr 4 i 6 
zamontowano m. in.: zestawy zabawo-
we Bambino,  karuzele, piaskownice, 
domki krasnoludka do wspinania oraz 
stoliki.  Na obu placach wyremonto-
wano i nadbudowano ogrodzenia. Do-
datkowo w Przedszkolu Miejskim nr 4 
nasadzono drzewa i krzewy oraz wybu-
dowano wiatę śmietnikową. Koszt prac 
w każdym z przedszkoli  to ponad 200 
tys. złotych. 

Oprac. UM Świdnica

Z nowych urządzeń zabawowych korzystają już dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, 4 i 6 w Świdnicy. Wyeksploatowane 
przyrządy zastąpione zostały nowoczesnymi, estetycznymi i bezpiecznymi zestawami. Inwestycje te zrealizowane zostały 
w ramach budżetu obywatelskiego.  
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Jak odkryć w dziecku talent? Jak go 
rozwijać? Jak spełniać marzenia i nie 
zmarnować potencjału dziecka? Odpo-
wiedzi na te pytania szukali prelegenci 
IV Regionalnej Konferencji „Razem w 
lokalnej współpracy dla osób ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi”, która 
odbyła się 12 czerwca w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Każde dziecko jest zdol-
ne. Wzmacniajmy talenty!”. Wśród prele-
gentów znaleźli się prof. Jan Miodek, dr 
Marek Kaczmarzyk, Marek Szurawski i 
Tomasz Bilicki. 

Konferencja zgromadziła wszystkich 
tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi: 
nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowni-
ków instytucji zajmujących się oświatą. 
Przesłaniem konferencji było zwrócenie 

Każde dziecko jest zdolne

uwagi na zdolności, jakie przejawia każ-
de dziecko i budowanie relacji, aby uczy-
nić naukę bardziej efektywną. - Najważ-
niejsze, by te talenty jak najszybciej rozpo-
znać. My musimy je rozwijać, tworzyć śro-
dowisko przyjazne talentom, i musimy być 
wzorem dla naszych dzieci, bo one będą 
takie, jacy my jesteśmy. Dziecko widzi, czy 
rozwijam swoje talenty czy nie. Trzeba po-
kazać mu na swoim przykładzie, że suk-
ces zależy wyłącznie ode mnie, od Ciebie. 
Mówi się, że 10% sukcesu to talent, reszta 
to praca, ciężka praca. I tak jest – mówił 
Marek Szurawski. Na potrzebę i ważność 
budowania relacji z uczniami zwrócił 
uwagę Tomasz Bilicki. - Całe dnie zaj-
mują mnie rozmowy z nastolatkami, któ-
re same wyrządzają sobie krzywdę, mają 
myśli samobójcze, ale też uczę w szkole, 

ósme klasy WOS-u, więc jakieś pojęcie o 
edukacji mam. Uczeń, który ma z nami 
relacje, uczy się lepiej. Jest takie angiel-
skie powiedzenie, że, „aby dobrze nauczyć 
Johna matematyki, trzeba poznać mate-
matykę i Johna”. Myślę, że, aby mówić o 
relacji z uczniem, trzeba bardzo dobrze 
poznać samego siebie, dobrze Johna i tro-
chę matematykę. W szkole nie nawiązuje 
się relacji z nauczycielem, ale z człowie-
kiem, który jest nauczycielem. Nie ma na-
stolatków bez talentów, ale są tacy, którzy 
talentów nie odkryli. Albo takich, którym 
dorośli podcięli skrzydła. Przedszkolaki są 
pełne pasji, pytań, chęci. 7-8 klasy siedzą 
w szkole jak w więzieniu. W ankietach pi-
szą, że lekcje fajne, ale to lekcje. Gdzieś 
w tej szkole podcinamy im skrzydła – tłu-
maczył, zwracając uwagę, że zmiany w 
szkole może wprowadzić każdy nauczy-
ciel. Kluczem do sukcesu mają być wła-
śnie relacje, poznanie swoich uczniów. A 
zmiany są konieczne. - My dzisiaj wycho-
wujemy uczniów do przyszłości, której nie 
znamy, wykorzystując metody sprzed 100 
lat, wierząc, że to, co robimy, jest słuszne, 
a tak naprawdę nie znamy zawodów, w 
których będą pracować uczniowie. Współ-
czesna szkoła powinna opierać się na re-
lacji. To nie sztuka budzić lęk, karać, sztu-
ką jest przywództwo bez przemocy, bez 
władzy fizycznej i psychicznej, oparte na 
relacji. Ciągniecie w stronę dobra jest dużo 
lepsze. Rozwijanie talentów i motywacja 
siebie. Uczeń nie zmotywuje się do niczego 
w relacji z niezmotywowanym nauczycie-
lem. Nie chodzi o to, żeby pokazać, że ja 
zawsze wiem lepiej. Ja chcę odkryć temat 
wspólnie z uczniami. Nazywamy to, co ro-
bimy w szkole, nauczaniem, a wolałbym, 
żeby się uczyli. Bądź zmianą, której pra-
gniesz w szkole – mówił Tomasz Bilicki.

Maciej Kaczmarzyk wskazywał na 
szkołę jako miejsce, które powinno sprzy-
jać rozwijaniu talentów, natomiast Jan Mio-
dek zwrócił uwagę co słowa, jakich powin-
niśmy używać w rozmowach z dziećmi. 

Ak

Marek Szurawski – dziennikarz, tłumacz, szko-
leniowiec; ekspert w zakresie nowoczesnych 
technik zapamiętywania i aktywizujących metod 
uczenia (się), twórczego myślenia w szkole i na co 
dzień, budzenia entuzjazmu w sobie i w innych, 
członek Rady Programowej Instytutu Nowocze-
snej Edukacji, certyfikowany trener programu 
Butterfly Universe Projekt Tony’ego Buzana, au-
tor programów szkoleniowych dla firm, przedsię-
biorstw i szkół wyższych oraz instytucji unijnych, 
autor bestsellerowych publikacji dotyczących 
treningu pamięci, twórca i współorganizator 
otwartych Memoriad Szkolnych i Mistrzostw Pol-
ski w Zapamiętywaniu, zasłużony żeglarz i mary-
nista, muzyk.
Marek Kaczmarzyk – doktor nauk biologicznych, 
neurodydaktyk i memetyk, propagator dydak-
tyki ewolucyjnej, wykładowca akademicki na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik 
Pracowni Dydaktyki Biologii, inicjator i współor-
ganizator Międzynarodowego Sympozjum Na-
ukowego Neurodydaktyki, odbywającego się 
rokrocznie na UŚ; autor licznych publikacji z za-
kresu neurodydaktyki, podręczników szkolnych 
oraz podstawy programowej dotyczącej edukacji 
przyrodniczej.
Tomasz Bilicki – pedagog, manager, terapeuta, 
certyfikowany interwent kryzysowy, badacz w 
dziedzinie psychologii pozytywnej, psychologii 
motywacji, psychoanalizy i jej wpływu na współ-
czesną pedagogikę, przywództwa i kapitału spo-
łecznego, szkoleniowiec prowadzący warsztaty i 
wizyty studyjne (Finlandia, Wielka Brytania, USA, 
Włochy, Portugalia, Rosja, Szwecja), prezes Za-
rządu Fundacji Innopolis oraz koordynator Cen-
trum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży, twór-
ca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówie-
śniczego i liderskiego Motivation Punch, ekspert 
w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.
Jan Miodek – profesor doktor habilitowany, słyn-
ny polski językoznawca i gramatyk normatywny, 
pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskie-
go i wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 
UWr., członek Komitetu Językoznawstwa PAN, 
członek Rady Języka Polskiego przy prezydium 
PAN, niestrudzony popularyzator wiedzy o języku 
polskim w mediach lokalnych, ogólnopolskich i o 
zasięgu międzynarodowym, doktor honoris cau-
sa uczelni w kraju i za granicą, laureat wielu pre-
stiżowych nagród i odznaczeń, autor licznych pu-
blikacji promujących polszczyznę normatywną. 
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koszy na psie odchody), wykonanie in-
stalacji elektrycznej, wodnej i kanaliza-
cyjnej, przebudowę, odbudowę i reno-
wację schodów terenowych prowadzą-
cych na dawny cmentarz św. Mikołaja i 
rozarium oraz budowę altanki wraz ze 
schodami, budowę fontanny centralnej 
i dwóch fontann pływających, budowę 
trzech mostów. Na powierzchni ponad 
2300 metrów kwadratowych powstało 
nowe miejsce zabaw dla najmłodszych 
oraz strefa fitness dla nieco starszych 
świdniczan.

Zadanie zrealizowane zostało w ra-
mach projektu „Rewaloryzacja terenów 
zieleni w Świdnicy”, na który miasto po-
zyskało ponad 7 milionów złotych do-
finansowania z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko.  Obszar 
objęty rewitalizacją to ponad 12   ha. 
Łączny koszt zadania wyniósł około 19 
mln zł.

DG

Park Centralny 
oficjalnie otwarty!

Nowa fontanna, wyremontowane alejki, tysiące nowych nasadzeń, montaż oświetlenia, plac zabaw dla najmłodszych - 
to tylko część z nowości i udogodnień, z których możemy już korzystać na terenie największego parku w Świdnicy - Parku 
Centralnego. W niedzielne popołudnie 9 czerwca odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, któremu towarzyszył szereg 
atrakcji przygotowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury. 

Przypomnijmy, że zakres zadania 
obejmował, m.in.: remont i przebudowę 
ciągów pieszych i rowerowych, montaż 
obiektów małej architektury (ławek, 
koszy na śmieci, stojaków rowerowych, 
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SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW? TAK!

W jaki sposób wychowywać dziecko, 
by było szczęśliwe? Jak mówić i postę-
pować, aby słuchało i chciało z nami roz-
mawiać? Świdnicka Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców to propozycja dla tych, 
którzy szukają wsparcia w procesie wy-
chowania najmłodszych.

Jako rodzice, wychowawcy i nauczy-
ciele przejmujemy się trudnościami, na któ-
re napotykają nasi podopieczni. A właściwie 
ubolewamy nad tym, że dzieci i młodzież 
stwarzają nam problemy wychowawcze. 
Zastanawiamy się, co jest przyczyną nie-
chęci młodych ludzi do nauki, co wyzwala u 
nich zachowania agresywne, dlaczego po-
padają w uzależnienia od narkotyków, czy 
też uciekają w wirtualny świat komputerów 
i smartfonów. A już nade wszystko przeraża-
ją nas podawane przez media informacje o 
wzrastającej liczbie zachorowań na depre-
sję i przypadków samobójstw wśród nasto-
latków. Wysyłamy dzieci do psychologów i 
psychiatrów na terapię, poddajemy różnym 
badaniom i diagnozom, obwiniamy za ist-
niejący stan rzeczy komputery, niewłaściwe 
towarzystwo, albo doszukujemy się winy 
w cechach osobowych dzieci – mówimy, 
że manipulują nami, chcą rządzić, wcho-
dzą nam na głowę, a już nade wszystko nie 
szanują starszych, czyli nas – rodziców, wy-
chowawców i nauczycieli. Chcielibyśmy, aby 
młodzi ludzie korzystali z naszego doświad-
czenia, słuchali naszych wskazówek i rad 
wydawanych w jak najlepszej intencji – żeby 
po prostu byli nam posłuszni. W tym celu 
stosujemy różne metody i narzędzia wycho-
wawcze, poczynając od szerokiego reper-
tuaru kar za niewłaściwe, naszym zdaniem, 
zachowania, kończąc na dawaniu nagród za 
zachowania, które my, dorośli, uznajemy za 
pożądane. I dziwimy się, że te metody nie 
przynoszą oczekiwanych efektów, zamiast 
po prostu poddać je krytycznej analizie. W 
ubiegłym miesiącu gościł w naszym mie-
ście neurobiolog dr Marek Kaczmarzyk – w 

Dolnośląskim Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych wygłosił 2-godzinny 
wykład pt. „Dwa mózgi w jednym domu”. 
Wstęp był wolny, nie trzeba było się wcze-
śniej zapisywać, aby wysłuchać tego wykła-
du. Salę zapełnili w większości absolwenci 
i uczestnicy Świdnickiej Szkoły dla rodziców 
i wychowawców, w tym nieliczni nauczy-
ciele i pedagodzy. To, co usłyszeli z ust dra 
Kaczmarzyka na temat rozwoju i funkcjo-
nowania mózgu dzieci i nastolatków, było 
potwierdzeniem i cennym uzupełnieniem 
tego, czego dowiedzieli się i nauczyli w cią-
gu trwających 2 i pół miesiąca warsztatów 
– 10-u spotkań raz w tygodniu po 3 godzi-
ny każde spotkanie. Dyskusje i praktyczne 
ćwiczenia budowania dialogu z dzieckiem, 
zarówno przedszkolakiem, jak i nastolat-
kiem, pozwalają uczestnikom zajęć – rodzi-
com, wychowawcom oraz nauczycielom 
zweryfikować swoje postępowanie wobec 
podopiecznych, poddać analizie i refleksji 
głębokie przekonania dotyczące procesu 
wychowania, zmienić schematy zachowań 
względem młodych ludzi na bardziej sprzy-
jające i wspierające ich rozwój w sferze inte-
lektualnej, społecznej i emocjonalnej. Może 
to jest właściwa droga, aby chronić zdrowie 
psychiczne najmłodszych, budować prawi-
dłowe relacje rodzinne i zapobiegać takim 
tragediom jak depresje i samobójstwa dzie-
ci i nastolatków? 

Dzięki wsparciu i żywemu zaintereso-
waniu tą problematyką samorządu świd-
nickiego, Świdniczanie mogą bezpłatnie 
korzystać z uczestnictwa w warsztatach, 
podczas których jest realizowany program 
Świdnickiej Szkoły dla Rodziców i Wycho-
wawców. 

Więcej informacji dotyczących warsz-
tatów znaleźć można na stronie www.
warsztaty-rodzice.pl oraz pod numerami 
telefonów 721 132 292, 785 412 999 

Prowadzące warsztaty: Paulina Rę-
kas, Urszula Larecka.

Wiele ciekawych inicjatyw 
za nimi, m.in. pomoc przy warsz-
tatach wielkanocnych, „Marszu 
Nadziei” czy zbiórka w akcji „Ki-
lometry dobra”. Jeszcze więcej 
pracy wciąż przed nimi – w sierp-
niu odbędzie się najbardziej kolorowe 
święto lata – festiwal kolorów, którego są 
pomysłodawcami. 14 czerwca w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych 
odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta 
Świdnicy, podsumowująca miniony rok.

W ostatnim półroczu młodzi radni brali 
udział w wielu ciekawych inicjatywach. Po-
magali przy organizacji „Marszu Nadziei”, 
podczas którego kwestowali na rzecz świd-
nickiego hospicjum oraz w zbiórce przepro-
wadzonej w ramach akcji „Kilometry Dobra” 
organizowanej przez Polskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Świdnicy. Wzięli rów-
nież udział w ogólnopolskiej konferencji 
„Młodzi 4.0 Przyszłość”, podczas której roz-
mawiano o przyszłości i rozwoju Młodzieżo-
wych Rad. 

Podczas warsztatów zdobienia pisanek i 

tworzenia ozdób wielkanocnych, 
a także ferii zimowych organizo-
wanych w Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych an-

gażowali się w prace z najmłod-
szymi mieszkańcami Świdnicy. 

Poprowadzili również warsztaty 
dot. tolerancji dla młodszych kolegów i ko-

leżanek ze szkoły podstawowej, starając się 
uświadomić młodszym od siebie, jak ważne 
jest poszanowanie dla drugiego człowieka. 

W wakacje nie będą próżnować. W  
niedzielę 23 czerwca będziemy mogli ich 
spotkać nad zalewem Witoszówka podczas 
Nocy Świętojańskiej, natomiast w sierpniu na 
kolejnej edycji najbardziej kolorowego festi-
walu tego lata. 

W sesji podsumowującej wziął udział 
zastępca prezydenta Świdnicy Szymon 
Chojnowski, który rozmawiał z młodzieżą 
m.in. o tematyce ekologicznej oraz o plano-
wanych imprezach z inicjatywy MRM. Przy-
znane zostały również „statuetki” dla najbar-
dziej aktywnych radnych. Statuetki otrzymali 
Dominika Kloc, Martyna Owczarska, Ange-
lika Śliwa, Ula Szuter.

Podsumowali 
pół roku działalności

MRM
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

z życia 
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Cytrynki

Mandarynki

Poznajcie przedszkolaków 
z Niepublicznego Przedszkola 

"Europejska Akademia Dziecka"
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Winogronki

Poziomki

Zerówka

foto: D. Gębala
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i flamenco, aby stworzyć własną epicką 
ścianę dźwięku. Pod koniec 2013 roku Au-
stralijczyk Alex Champ i Nowozelandczyk 
Nadav Tabak spotkali się grając na ulicach 
Melbourne. Postanowili połączyć swoje 
siły i wykorzystali doświadczenie ze „Stre-
et Artu” do komponowania oryginalnych 
utworów instrumentalnych.

patio restauracji Rynek 43 (w przy-
padku niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych koncert odbędzie się w sali 
teatralnej ŚOK), wstęp wolny

5-7 lipca
Festiwal Teatru Otwartego
Festiwal Teatru Otwartego to świdnic-

kie letnie święto teatru, którego przewod-
nią ideą jest budowanie przestrzeni wspól-
nego spotkania i swobodnego, sprzyjają-
cego kreatywności, klimatu wymiany kul-
turalnej. Zapraszamy na tegoroczną, XXII 
już, edycję festiwalu, podczas której po-
każemy wyraziste, pełne ekspresji, wigo-
ru teatralnego i żywego ognia widowiska. 
Ponadto w czasie Festiwalu tradycyjnie 
odbędzie się wernisaż wystawy i spotka-
nie z artystą — tym razem Janem Kantym 
Pawluśkiewiczem.

świdnicki Rynek, wstęp wolny

7 lipca, godz. 8.00
Giełda Staroci, Numizmatów 

i Osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat groma-

dzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających 
z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, 
łowców okazji i miłośników rzeczy, których 
w sklepach już kupić nie można. Stałe spo-

tkania mają w Świdnicy kolekcjonerzy nu-
mizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. 
Kupić można meble, dzieła sztuki i biżute-
rię, stare zegary oraz akcesoria i części słu-
żące do przywracania starym przedmio-
tom ich dawnego blasku. Świdnicka Giełda 
jest jedną z trzech najstarszych w Polsce i 
drugą co do wielkości na Dolnym Śląsku. 

świdnicki Rynek

1-11 sierpnia 
(prolog 25-27 lipca, 

epilog 15-17 sierpnia)
XX Festiwal Bachowski

Na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy 
muzyka klasyczna, jako międzynarodowa 
dziedzina sztuki, wzbogacona zostaje o 
wrażliwość i kontekst miejsca, w którym 
działali tak wyjątkowi twórcy jak Tho-
mas Stoltzer — renesansowy polifonista, 
Johann Gottlieb Janitsch — urodzony w 
Świdnicy kompozytor epoki Oświecenia, 
twórca europejskiej tradycji piątkowych 
koncertów filharmonicznych, Johann Chri-
stian Wecker — uczeń Bacha i kantor Ko-
ścioła Pokoju. 

W programie tegorocznej jubileuszo-
wej edycji znalazło się ponad 30 koncer-
tów w kilkunastu lokalizacjach w Świdnicy 
i okolicach (bo  krajobraz kulturowy regio-
nu jest nadzwyczajny i bezcenny), a wy-
stąpią na nich tacy artyści jak Emanuela 
Galli, Fabio Bonizzoni, Skip Sempé, Marcin 
Świątkiewicz, Marzena Lubaszka, Nuria 
Rial, Juan Sancho, Mahan Esfahani i Aapo 
Häkkinen.

szczegółowy program, informacje o 
cenach biletów i miejscach poszczegól-
nych koncertów: bach.pl

ŚWIDNICA KULTURALNIE

NAGRADZAMY PRYMUSÓW
22.06 / 10.00 - 12.00

Pochwal się świadectwem z czerwonym paskiem
i odbierz nagrodę - bilet do kina*

*Ilość nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin na:

galeria-swidnicka.pl  /

2 - 12 lipca
IV Międzynarodowy Festiwal 

Organowy im. Christiana Schlaga
IV Międzynarodowy Festiwal Organo-

wy im. Christiana Schlaga to największy 
festiwal organowy w rejonie świdnickim. 
Na Słuchaczy czeka 11 koncertów – głów-
nie recitali organowych – w 3 miastach. 
Oprócz koncertów kameralnych i recitali 
organowych, przygotowane będą spo-
tkania z muzykami w cyklu „Muzyczne 
Foyer” dla subskrybentów newslettera 
Fundacji Dobrej Muzyki oraz dwa space-
ry historyczne śladami rodziny Schlagów. 
Urozmaicenie Festiwalu wynika ze 150. 
rocznicy założenia firmy Schlag&Söhne, 
przypadającej w 2019 roku.

szczegółowy program: fundacjado-
brejmuzyki.pl, wstęp wolny

23 czerwca, godz. 16.00
Obrzęd Nocy Świętojańskiej
Świdnicka Noc Świętojańska to czas 

muzyki, pysznych przekąsek oraz licznych 
atrakcji dla uczestników. Zarówno młodzi jak 
i dorośli będą mogli spróbować własnych sił 
w pleceniu wianków lub wziąć udział w grze 
terenowej, warsztatach plastycznych oraz 
szydełkowych już od godz. 16.00. Natomiast 
wieczorem o godz. 21.00 Zespół Tańca Na-

rodowego i Estradowego ,,Krąg’’, pod wodzą 
Wojciecha i Marii Skiślewiczów zaprezentuje 
własną wizję słowiańskich obyczajów.

tereny przy zalewie Witoszówka, 
wstęp wolny

28 czerwca, godz. 17.00
Świat pod Kyczerą

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Ky-
czera” i Świdnicki Ośrodek Kultury zapra-
szają na XXII edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod 
Kyczerą”. Ten wyjątkowy festiwal to feeria 
barw, muzyka, taniec, radość, które za-
pewniają występy zespołów folklorystycz-
nych z najdalszych zakątków świata!

świdnicki Rynek, wstęp wolny

29 czerwca, godz. 19.30
26. Świdnickie Noce Jazzowe: 

Opal Ocean 
(Acoustic Progressive 

Flamenco Metal)
Koncert sensacji muzycznej ostatnie-

go sezonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa 
Zelandia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak 
zagra w ramach 26. Międzynarodowych 
Świdnickich Nocy Jazzowych. Duet gitar 
akustycznych przekracza granice gatun-
ków, łącząc ze sobą technikę jazzu, rocka 
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Jest to szczególnie ważne tuż przed wakacjami, gdy często będą prze-
bywać poza szkołą. W działaniach tych wspomóc ma nauczycieli komen-
dant Straży Miejskiej. Na prośbę jednej z mam uruchomiono także procedurę 
sprawdzenia monitoringu funkcjonującego w szkołach, zarówno pod wzglę-
dem działania, jak i zasięgu, a także poza szkołą – przy wejściach i drogach 
dojścia.

Prezydent skierowała także list do rodziców, by obserwowali swoje 
dzieci i rozmawiali z nimi.  Z kolei w liście do dzieci, apeluje, by czas wa-
kacji był dla nich bezpieczny, by uważali na siebie i wrócili do szkół z do-
brymi wspomnieniami i mnóstwem nowej energii. 

- Po pierwsze chcę Was prosić, byście unikali kontaktu z osobami 
obcymi, nawet jeśli ktoś mówi, że Was zna. Nie każdy dorosły jest dobry. 
Niektórzy mogą zrobić dzieciom krzywdę. Nie kąpcie się w niestrzeżonych 
miejscach. Macie do tego basem odkryty. Uważajcie na obce psy, nawet, 
gdy wydają się Wam miłe. Unikajcie miejsc niebezpiecznych – placów bu-
dowy, składowisk, ruin, opuszczonych domów. I jeszcze jedno – uważnie 
przechodźcie przez jezdnię i nie przejeżdżajcie przez przejścia na rowerach. 
To w większości miejsc jest zabronione, a dla Was bardzo niebezpieczne – 
czytamy w liście prezydent Świdnicy do dzieci.

Wszyscy chcemy, by najbliższe miesiące były czasem odpoczynku, re-
laksu i poznawania nowych miejsc. Zróbmy wspólnie wszystko, by były to 
wspaniałe, bezpieczne wakacje.

Oprac. UM Świdnica

O bezpieczeństwo 
dzieci apeluje 
prezydent 
Świdnicy

Wspólnie przeżywamy traumę po ogromnej tra-
gedii, jaka wydarzyła się kilka dni temu w nieodle-
głych Mrowinach. Śmierć 10-letniej dziewczynki, za-
mordowanej w tak okrutny sposób, jest wstrząsają-
ca. Budzi też obawy o bezpieczeństwo innych dzieci. 
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska skie-
rowała prośbę do dyrektorów szkół i przedszkoli o 
błyskawiczne zorganizowanie pogadanek, podczas 
których uświadomione zostaną dzieciom takie i inne 
zagrożenia. 
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„Biesiada literacka” oraz przedsię-
wzięcia realizowane w ramach projektu 
„Słowem i obrazem” odbyły się w dniach 
14-15 czerwca. 

Nagroda za najlepszą książkę 
Anna Mizgajska pokonała 55 rywali i 

wygrała w konkursie na najlepszą książkę 
literacką. W ramach „Biesiady Literackiej”. 
14 czerwca odebrała nagrodę. - Serialo-
wa dykcja tej prozy jest grą z serialowością, 
powtarzalnością opowiastek o ludzkim lo-
sie, jest grą z językiem, po który sięgamy w 
pierwszym odruchu. Ważna w książce jest 
umiejętność wabienia, wciągania czytel-
nika w narrację. Trzeba się otwierać na to, 
co nowe i świeże. Smakujmy literaturę po 
swojemu, tu dotknięć literatury jest dużo. 
Owocnej lektury – recenzował książkę Ka-
rol Maliszewski.

Nagrodę wręczył Szymon Chojnow-
ski, zastępca prezydent Świdnicy. - Dzię-
kuje jury, bibliotece, zespołowi. To 12. edycja 
biesiady. Jesteśmy dumni jako miasto, że od 
tego roku zaczęliśmy także polsko-czeski 
projekt, który pozwala się rozwijać naszym 
bibliotekom i artystom – mówił. - Chciała-
bym podziękować, to dla mnie wielkie wy-
różnienie, tym bardziej, że to moja pierwsza 
książka. Ten debiut w moim wieku uważam 
za bardzo odświeżający, dziękuję – mówiła 
Anna Mizgajska.

Tradycją biesiady jest to, że wśród go-
ści zawsze jest autor i zdobywca nagrody, 
wręczanej w roku poprzednim. Tradycji 
stało się zadość, do biblioteki zawitał Ra-
fał Skonieczny, zwycięzca ubiegłorocznej 
edycji. - Praca nad tą książka przypomina-
ła trochę pracę w zespole. Moją przyjaciół-
kę, która jest utalentowaną graficzką i którą 
znam wiele lat, postanowiłem wciągnąć 
do świata literatury. Zaproponowałem jej, 
byśmy zrobili książkę w formie zwoju, któ-
ry włożymy do butelki wódki. Żeby ludzie 
mogli sobie nalać do kieliszka, wyjąć zwój, 
poczytać. To się miało nazywać „global spi-
rit”. Oczywiście, nigdy do tego nie doszło. 
Wtedy dowiedziałem się o konkursie w 
Świdnicy. Musieliśmy zweryfikować swoją 
wizję. Krzysztof Gałązka dostarczył świetne 
zdjęcia, Patrycja zmiksowała to z tekstami, 
a ja wszystko dostarczyłem.  Przyjdzie taki 
moment, że ten pomysł z wódka kiedyś zre-
alizujemy. Mam na to wielką ochotę – opo-
wiadał Rafał Skonieczny. 

Najlepsze pisarki 
polsko-czeskiego pogranicza

Po spotkaniu autorskim zaprezen-
towano książki wyróżnione w konkursie 
realizowanym w ramach projektu „Sło-
wem i obrazem”. „A jednak boli” Justyny 
Koronkiewicz oraz „Zapach jaśminu” Olgi 

Landovej zostały nagrodzone  w konkursie 
dla autorów o znaczącym dorobku literac-
kim. Założeniem konkursu było wydanie 
książek w tłumaczeniu na język polski i 
czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy, 
w atrakcyjnym graficznie i edytorsko opra-
cowaniu. Konkurs miał na celu przybliże-
nie twórczości literackiej ludzi pogranicza, 
którzy mają znaczący dorobek w swoim 
kraju, a ich twórczość nie jest znana u są-
siadów. - Ta książka jest bardzo piękna po 
prostu i nie da się jej streścić w kilku sło-
wach. Jestem przede wszystkim poetą, raz 
na 20 lat napiszę coś prozą i do tej pory tłu-
maczyłem tylko poezję moich ukochanych 
kolegów, bo nie miał ich kto przełożyć i za-
wsze pracowałem w duetach, bo nie znam 
języków obcych. Podjąłem się tłumaczenia 
z Olgą Szkolnicką. Kiedy usiadłem nad nią, 
a zawsze otwieram na chybił trafił jakiś frag-
ment, przełożyłem na początek opowiada-
nie „Siostry”. Bardzo mi się spodobało. Od-
kryłem w nim, że pani Olga ma duszę poetki. 
Pisze piękne opowiadania, które kończą się 
poezją zawartą w dialogach – relacjonował 
książkę czeskiej pisarki Jacek Podsiadło, 
członek jury. - Dziękuję za te miłe słowa. To 
był zaszczyt pracować w tym projekcie, to 
pierwszy konkurs, w którym uczestniczyłam 
– dziękowała Olga Landova. Książkę pol-
skiej pisarki, Justyny Koronkiewicz, rela-
cjonował Karol Maliszewski. - Wyjątkowe 
doświadczenie czytelnicze. Co mnie jako 
faceta mogą obchodzić kobiece obsesje, a 
jednak obchodzą. Książka tak dyskretnie o 
nich opowiada, że wciąga. Strata dziecka 
boli niesamowicie, dialogi poruszają. W dys-
kursie społecznym mało mówi się o odwrot-
nej aborcji, gdy to córka pozbywa się matki, 
wyrzuca ją z serca. A matka nic nie może zro-
bić. Mechanizm nienawiści niszczy wszystko 
– mówił. - Chciałabym podziękować. Życzę 
wszystkim, by nic nikogo nie musiało boleć – 
dziękowała Justyna Koronkiewicz. 

Nagrody obu pisarkom wręczył Szy-
mon Chojnowski. 

Trzy spotkania, dwa wernisaże
15 czerwca Justyna Koronkiewicz i 

Olga Landova spotkały się z czytelnika-
mi. - Uwolniłam się z poprzedniego życia 
gdy czułam, że jakiś bluszcz mnie opłata i 
zaczęłam na nowo. Grafik po przeczytaniu 
wierszy uznał, że pasuje do nich motyw roz-
sypania. Andrzej Michałowski ma genial-
ne wyczucie i przyjął konwencję japońskiej 
techniki składania porcelany. Gdy jest rozbi-
ta, można z nią zrobić coś nowego piękne-
go, z wartością dodaną. Choć serce matki 
pozostaje rozdarte, nie jest sklejone. Czeka i 
do końca ma nadzieję – opowiadała o pro-
cesie wydawania swojego tomiku poezji 
Justyna Koronkiewicz.

Książka Olgi Landovej to z kolei zbiór 
15 opowiadań, a tytułowy zapach jaśminu 
może budzić wiele skojarzeń, zarówno po-
zytywnych, jak i negatywnych. - Czasami 
sytuacja, która wydaje się być pozytywna, 
innym razem w zależności może być de-
presyjna, prowokująca do płaczu. Wszystko 
zależy od sytuacji. Zapach jaśminu może 
być przyjemny, albo nieprzyjemny. Pamię-
tam zapach jaśminu z dawnych czasów 
- jest przyjemny, ale gdy jesteśmy przy sa-
mym krzewie, jest duszący – mówiła Olga 
Landova.

Z czytelnikami wyjątkowo spotkała 
się także tegoroczna laureatka nagrody za 
najlepszą książkę w ramach „Biesiady lite-
rackiej” Anna Mizgajska. – Mamy taką tra-
dycję, że w ramach biesiady organizujemy 
spotkanie z ubiegłorocznym zwycięzcą. Po-
nieważ pani Ania ma plany i nie będzie jej z 
nami za rok, spotkanie odbywa się dzisiaj – 
tłumaczyła dyrektor biblioteki Ewa Cuban. 

- Jedziemy z mężem dookoła świata 
na rowerach. Fotografia nigdy nie była moją 
pasją, była moim życiem, bo urodziłam się 
jako czwarte pokolenie fotografów. Ale pi-
sarką zostałam, bo słyszałam w radio taką 
audycję, co można po sobie zostawić - na-
pisać dobrą powieść. Dopiero niedawno 
tę audycje słyszałam, dzieci mam dorosłe 
i zaczęłam myśleć o przemijaniu.  Książkę 
napisałam sama dla siebie. 80 % tej książki 
pisałam na moim smartfonie. Nie planowa-
łam jej, bohaterowie mnie zaskakiwali i to 
wszystko rozwijało się na moich oczach – 
opowiadała Anna Mizgajska.

Po spotkaniach odbyły się dwa wer-
nisaże - wystawy powarsztatowej „Sło-
wem i obrazem” oraz wystawy pople-
nerowej „Forma Słowa”, realizowanego 
w ramach biesiady. Zdjęcia do pierwszej 
wystawy powstały podczas warszta-
tów plenerowych dla początkujących 
twórców z dziedziny literatury, fotografii 
i grafiki ze Świdnicy i Polic nad Metuji, 
które odbyły się w dniach 21 -24 marca w 
Policach nad Metuji. Wśród uczestników 
warsztatów wyłonionych w drodze kon-
kursów po stronie polskiej i czeskiej byli: 
Piotr Kulej, Paweł Buczma, Marek Szu-
likowski, Mateusz Andrzej Masłowski, 
Grzegorz Skoczylas, Mariusz Buczma, 
Ivana Richterová, Sára Evelína Valáško-
vá, Olga Landová, Nikola Zemanová, 
Lukáš Rutar, Květa Vídeňová. Zdjęcia 
można oglądać na skwerze z dzikami 
przy bibliotece.

Warsztaty plenerowe polegały na przy-
gotowaniu do druku utworu literackiego 
zilustrowanego fotografią. W trakcie warsz-
tatów odbyły się dwa wykłady poprowa-
dzone przez Piotra Tomczyka – wykładow-
cę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi oraz dra hab. Michała Kacperczy-
ka, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem 
wspierali uczestników warsztatów podczas 
pracy. Nad opracowaniem graficznym czu-
wał Adam Strózik. Tę wystawę można oglą-
dać w holu biblioteki. We wrześniu zostanie 
zaprezentowana w Czechach. 

Ak

Spotkania ze sztuką za nami
Trzy spotkania autorskie, dwa wernisaże, wręczenie nagród dla trzech pisarzy w dwóch różnych konkursach – za nami 

spotkania z literaturą i fotografią w ramach „Biesiady literackiej” oraz projektu „Słowem i obrazem”, realizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy wspólnie z biblioteką w czeskich Policach nad Metuji. 

Projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika 

Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.
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10 autorów literatury dla dzieci i 
młodzieży, ponad 100 uczestników bie-
gu wokół rynku i mnóstwo dobrej zaba-
wy – za nami XVI finał dolnośląskiej ak-
cji „Z książką na walizkach”. Tym razem 
gospodarzem imprezy była Świdnica i 
Miejska Biblioteka Publiczna.

Finał rozpoczął się 8 czerwca o godz. 
10.00 biegiem wokół rynku. Na starcie 
pojawiło się ponad 100 uczestników, 
wszyscy przebrani w fantazyjne przebra-
nia. Zwycięzcami byli wszyscy, natomiast 
nagrodę za najlepsze przebranie otrzy-
mał chłopczyk z nr. startowym 31. 

Po biegu uroczystości kontynuowa-
no w teatrze, gdzie chór Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Świdnicy pod opie-
ką Beaty Bartko-Kozieł, Marty Monety i 
Kacpra Biruli odśpiewał hymn całej ak-
cji. 

Podczas wydarzenia 10 twórców li-
teratury dla dzieci i młodzieży: Agniesz-
ka Frączek, Paweł Beręsewicz, Anna 
Czerwińska-Rydel, Agnieszka Tyszka, 
Joanna Zagner-Kołat, Emilia Kiereś, 
Ewa Karwan-Jastrzębska, Barbara 
Gawryluk, Katarzyna Ryrych, Renata 
Piątkowska odwiedziło łącznie 50 bi-
bliotek na Dolnym Śląsku, również w po-
wiecie świdnickim. 8 czerwca wszyscy 
przyjechali do Świdnicy, by podsumo-
wać akcję. 

- Chce się z wami podzielić jedną rze-
czą. Jak zobaczyłam te walizki, zrobiło 
mi się bardzo nostalgicznie. Przypomnia-
łam sobie swoją pierwszą daleka podróż 
z Warszawy do Paryża. Jakie te podróże 
były wtedy trudne. To książki pozwalały 

Wielki finał z książką 
na walizkach za nami!

nam podróżować. Z książkami mieszkam. 
Żadne ebooki nigdy mnie nie przekonają, 
nie ma to jak szelest stron. Wędrując po 
świecie, zabierając najpiękniejsze walizki, 
zabierajcie do nich chociaż jedną książkę. 
Dziękuje pracownikom biblioteki, którzy 
w organizację włożyli mnóstwo pracy i 
serca – mówiła podczas inauguracji fina-
łu w teatrze prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska. – To przepiękna ak-
cja, bardzo się cieszę, że w czasach, gdy 
media społecznościowe pochłaniają nas 
bez reszty, są jeszcze czytelnicy – dodała 
przewodnicząca Rady Gminy Świdnica 
Regina Adamska. 

Podczas gali finałowej zaprezento-
wały się mażoretki Prima ze Świdnicy 
oraz Szyk z Pszenna. Wręczono też na-
grody w konkursach organizowanych w 
ramach projektu. 

W konkursie na recenzję książki wy-
różnienia otrzymali: Karina Jabłonkow-
ska, Ignacy Kopciuch, Zuzanna Krze-
mińska. I miejsce otrzymał Michał Bryk, 
II - Witold Wójcik, III - Maria Sarnowska.

W konkursie plastycznym wyróż-
nienia otrzymali: Zuzanna Smolarczyk, 
Bartosz Wilk, Julia Styś, Tymoteusz Bu-
dzyn, Maja Dranuszkiewicz, Julia Cha-
rytanowicz, Emilia Chmielewska, Ha-
nia Orłowska, Szymon Kurzawa, Antek 
Miszkura, Hubert Broński,  Wiktor Szu-
stak, Gabrysia Polak. 

III miejsce zajęli: Julia Kli-
ma, Mateusz Chyziak, Natalia Konopka, 
Alan Fos, Władysław Szmaja 

II miejsce zajęli Julia Zaruska, Maja 

Szymanowska, Nina Połczyńska, Mar-
tyna Średnicka, Ida Wójtowicz, Bartosz 
Kasprzak,  Michał Marczuk,  Bartłomiej 
Krzak,  Daria Gajdzińska,  Dominik Cu-
gier. 

I miejsce  zdobyli: Olaf Polczy-
niak, Natasza Kaczmarek, Karolina Ciura.

W konkursie Gimnastyka języ-
ka zwyciężyły „Wesołe żabki” z SP 6.

Po uroczystym torcie finał znów 
przeniósł się na rynek, gdzie na miesz-
kańców, tych dużych i tych małych, 
czekały atrakcje przygotowane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy, 
Salę Zabaw Juum, Bractwo Rycerskie. 
Można było też spotkać się ze wszystki-
mi pisarzami, obecnymi w Świdnicy.

Jej głównym organizatorem jest 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
T. Mikulskiego we Wrocławiu. Oficjalne 
hasło tegorocznych spotkań to „Mistrzo-
wie literatury dzieciom”. Partnerami fina-
łu byli Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd 
Gminy Świdnica, Starostwo Powiatowe.

Ak 
foto: D. Gębala
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CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: Bruce W. Cameron

tytuł: O psie, który wrócił do domu

AUDIOBOOK
czyta: Anna Dereszowska

długość: 9 godz. 2 min.

FILM
reżyseria: Charles Martin Smith

gatunek: familijny

Piękna, wzruszająca, pełna przy-
gód opowieść o suczce Belli, któ-
ra przebyła 400 mil, by wrócić do 
swego najlepszego przyjaciela, 
ukochanego człowieka - Lucasa.

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

„Naciągnięte” Elżbiety Turlej to podróż w 
głąb świata, który znamy ze zdjęć w ko-
lorowych magazynach, Instagramu czy 
programów reality show. Reporterka „New-
sweeka” wchodzi tam, gdzie nie ma fleszy 
i przeciętnym śmiertelnikom wstęp wzbro-
nionym. Rozmawia z gwiazdami, ale też z 
odpowiedzialnymi za wygląd celebrytek 
specjalistami medycyny estetycznej.Wcią-
gająca, ale też przerażająca to podróż.

Jestem Lena, mam dwadzieścia trzy lata, in-
teresuję się fotografią, mieszkam w uroczej 
willi nad jeziorem. W wielkim domu, otoczo-
nym lasem, tylko ja, mój chłopak i nasz pies. 
Jednym wyda się to romantyczne, innym 
mroczne, nic z powyższych, dla mnie to po 
prostu idealna kryjówka. Musiałam uciekać, 
musiałam się gdzieś schować, nie chciałam 
umrzeć. To co mi się przydarzyło, równie 
dobrze mogło spotkać Ciebie. Uważaj na 
siebie i pamiętaj, niektórzy ludzie kłamią.

Podróż samolotem to dla wielu z nas sprawa 
skomplikowana, kłopotliwa i często przera-
żająca, a ponadto spowita aurą tajemniczo-
ści. Od momentu, w którym przechodzimy 
przez drzwi terminala, atakują nas polecenia 
– stań tu, zdejmij buty tam, opróżnij kieszenie 
do tej kuwety, zapnij pas, zrób to, odłóż tam-
to – oraz lawina informacji. Większość do-
chodzi do nas nie bezpośrednio, lecz przez 
mikrofon; niektórych niedosłyszymy, innych 
nie zrozumiemy, jedne nas onieśmielają, in-
nymi czujemy się zakłopotani.

 Polecają 
„Mój powrót do życia. 
Nie tylko o kolarstwie” 

Sally Jenkins i Lance Armstrong
Książka „Mój powrót do życia. Nie tylko o ko-

larstwie” Sally Jenkins i Lance’a Armstronga nie 
jest opowieścią o karierze sportowej kolarza Lance-

’a Armstronga. Pojawia co prawda się wątek sportowy, 
jednak nie jest głównym tematem. Tematem przewod-
nim jest walka z nowotworem. U szczytu kariery dopa-
da Lance’a choroba, stawiająca jego życie na włosku 
nie mówiąc o kontynuacji kariery zawodowego kolarza. 
Kolejne rozdziały przedstawiają, co czuje człowiek, 
który słyszy swoją przyszłość w aspekcie walki o życie. Człowiek, który 
w dalszej części podejmuje walkę z chorobą przez agresywną i wynisz-
czającą chemioterapię. Ta walka przynosi jego najważniejsze zwycięstwo, 
ale pojawia się niepewność nawrotu choroby co powoduje zagubienie i 
kłopoty w odnalezieniu się we wcześniejszym życiu. Chwile zwątpienia 
zastąpione zostają powrotem do kolarstwa i pełnego życia.

Polecam Radosław Werner, 
kierownik Biura Sportu i Rekreacji UM Świdnica

Czasem je słychać, czasem nie. Nie-
które popełniamy nagminnie, na przy-
kład mówiąc, że ubraliśmy spodnie. 
– Przecież spodnie to nie choinka, nie 
zdobimy ich, tylko zakładamy – mówi-
ła Agnieszka Frączek, autorka wierszy i 
opowiadań dla dzieci. Pisarka spotkała 
się z najmłodszymi świdniczanami dzi-
siaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Świdnicy.

Agnieszka Frączek, pół żartem pół 
serio, tłumaczyła dzieciom, jakie błędy 
językowe popełniamy najczęściej oraz 
skąd się one biorą. - Błędy nie biorą się 
znikąd. Mają swoje uzasadnienie, ale nie 
usprawiedliwienie. Np. powinno być dwa 
tysiące pierwszym, a nie dwutysięcznym 
pierwszym, szósty czerwca, a nie szósty 
czerwiec. Przedstawiając się, najpierw 
podajemy imię, potem nazwisko, a nie 
odwrotnie. Mówimy założyłam, włoży-
łam spodnie, a nie ubrałam spodnie 
– tłumaczyła. Przekonywała jedno-
cześnie, by zwracać uwagę na formę 
naszych wypowiedzi. - Wszyscy popeł-
niamy błędy. Chodzi o to, by mieć świa-

O błędach z Agnieszką Frączek 

domość swojego języka, poprawności. 
Mówiąc starannie, szanujemy swój język 
i swojego rozmówcę. Dzięki temu, że 
mówimy zgrabnie i poprawnie, buduje-
my szacunek rozmówcy względem nas. 
Przecież jesteśmy zaprogramowani tak, 
że nieustannie się oceniamy – mówiła 
Agnieszka Frączek. 

Autorka odwiedziła Świdnicę w ra-
mach projektu „Z książką na walizkach”, 
którego wielki finał odbył się w sobotę 8 
czerwca (relacja na s. 15). 

Ak

Agnieszka Frączek jest autorką wierszy i 
opowiadań dla dzieci. Doktor habilitowana 
nauk humanistycznych, praktykująca (i teo-
retyzująca) leksykograf. Jej pasją są słowni-
ki polsko-niemieckie – te najstarsze, często 
ponad trzystuletnie, bada i opisuje, a te 
najnowsze współtworzy. Wykłada wiedzę 
o języku. Na Uniwersytecie Warszawskim 
robi to całkiem poważnie, a w książkach dla 
młodych czytelników – całkiem niepoważ-
nie. W salach wykładowych mówi o języku 
niemieckim, w książkach dla dzieci popula-
ryzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. 

Kalendarium
▪ 21 czerwca 1999 roku odbyła się 1. ceremo-

nia wręczenia Orłów - dorocznej nagrody 
przyznawanej przez Polską Akademię Fil-
mową w dziedzinie filmu. 22 czerwca 1792 
roku król Stanisław August Poniatowski 
ustanowił Order Virtuti Militari.

▪ 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August 
Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari.

▪ 23 czerwca 1894 roku w Paryżu powoła-
no Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
(MKOl).

▪ 24 czerwca 972 roku Mieszko I pokonał w 
bitwie pod Cedynią wojska margrabiego 
Marchii Łużyckiej Hodona.

▪ 25 czerwca obchodzimy Dzień Marynarza.
▪ 26 czerwca 1284 roku według legendy 

szczurołap z Hameln, po odmówieniu mu 
zapłaty, wywabił z tego niemieckiego mia-
steczka wszystkie dzieci.

▪ 27 czerwca 1920 roku w Warszawie utwo-
rzono Polski Związek Towarzystw Kolar-
skich (obecnie Polski Związek Kolarski).

▪ 28 czerwca 1927 roku prochy Juliusza 
Słowackiego po przewiezieniu do Polski 
złożono w Krypcie Wieszczów w katedrze 
wawelskiej.

▪ 29 czerwca 1980 roku w leśniczówce w 
miejscowości Pranie na Mazurach otwarto 
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego.

▪ 30 czerwca 1764 roku we Francji doszło do 
pierwszego ze 104 śmiertelnych ataków na 
ludzi tzw. bestii z Gévaudan.

▪ 1 lipca obchodzimy Dzień Psa.
▪ 2 lipca 1698 roku Anglik Thomas Savery 

opatentował jeden z pierwszych silników 
parowych.

▪ 3 lipca 1863 roku [Wojna secesyjna] zwy-
cięstwem wojsk Unii zakończyła się bitwa 
pod Gettysburgiem.

▪4 lipca 1890 roku w Krypcie Wieszczów Na-
rodowych na Wawelu odbył się ponowny 
pogrzeb sprowadzonych z Paryża szcząt-
ków Adama Mickiewicza.

Zapraszamy wszelkiej maści osoby piszące, 
które chcą pogłębić swoje umiejętności warsztatowe, 

poszerzać świadomość twórczą, 
cenią sobie rozmowy o literaturze i kulturze.

Warsztaty
pisarskie

spotkanie: 

1 lipca 

(poniedzia³ek) 

godz. 16:30

temat spotkania:  Bohater

Prowadzenie:
BarbaraBarbara Elmanowska - ur. 1981 roku, poetka, doktor nauk huma-
nistycznych. Debiutowała w 2006 roku esejem Zawsze fragment, 
którym zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Literackie Ta-
lenty 2006” w Świdnicy. Autorka tomików poetyckich: Tę drogerię 
mam po drodze (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2009), 
którego wydanie było nagrodą w konkursie na książkowy debiut 
poetycki oraz Próby generalne (Mamiko, Nowa Ruda 2014). W 
2016 roku wydała książkę Czarny pegaz, pierwszy powojenny prze-
wodnik szlakiem artystów pochowanych w Świdnicy. Laureatka in-
dywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy

POLECAMY NOWOŚCI FILMOWE
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dniu nie liczyły się uzyskane rezul-
taty, ale pokonywanie własnych sła-
bości oraz propagowanie profilaktyki 
antynowotworowej.

Zanim panie wyruszyły na trasę, w 
rytmie muzyki przeprowadzono wspól-
ną rozgrzewkę. Świdnica jest jednym z 
miast, które jest zaangażowane w całą 
akcję. Poza naszym miastem panie bie-
gają także między innymi w Gdyni, Wro-
cławiu, Warszawie, Krakowie, Gliwicach, 
Poznaniu oraz Łodzi.

Daniel Gębala

Tropikalna temperatura, piłkar-
skie emocje, osiem zespołów, 15 
spotkań system każdy z każdym. 
Za nami pierwsze w historii Otwar-
te Mistrzostwa Świdnicy w plażowej 
piłce nożnej. Ostatecznie po zacię-
tej rywalizacji najlepsza okazała się 
ekipa Canarinhos. Organizatorem 
imprezy, która odbyła się w niedzie-
lę 9 czerwca na terenie ŚOSiR-u, był 
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal 
Świdnica.

Do turnieju przystąpiło osiem ze-
społów, w tym dwa teamy brazylijskie. 

W ostatniej kolejce sezonu 
2018/2019 piłkarze Dabro-Bau Polonii-
-Stali Świdnica pokonali przed własną 
publicznością Piast Żerniki Wrocław 
2:0. Tym samym podopieczni trenera 
Rafała Markowskiego zakończyli roz-
grywki z bilansem 20 zwycięstw, 5 re-
misów i 5 porażek. W ostatecznym ra-
chunku z 65 punktami na koncie świd-
niczanie zajęli trzecie miejsce w IV lidze 
dolnośląskiej grupy wschodniej.

bramki: 30′ – 1:0 Lima Santos, 57′ – 2:0 Do 
Carmo
Dabro-Bau Polonia-Stal: Koziarz (46′ B. 
Kot) , Florian, Białas, Salamon, Ł. Kot (46′ 

Wygrana na zwieńczenie 
dobrego sezonu 

Szuba), Gruba Filho, Sowa, Do Carmo (58′ 
Orzechowski), Baumgarten (58′ Szczy-
gieł), Lima Santos, Myrta (82′ Stachurski)
Komplet wyników 30. serii gier:
▪ Nysa Kłodzko – Polonia Trzebnica 2:6
▪ Górnik Wałbrzych – Piast Nowa Ruda 
2:0
▪ Sokół Marcinkowice – Orzeł Ząbkowice 
Śląskie 5:2
▪ Orzeł Prusice – Sokół Wielka Lipa 2:1
▪ Zjednoczeni Żarów – Bielawianka Bie-
lawa 0:8
▪ GKS Mirków – Unia Bardo 7:3
▪ MKP Wołów – Śląsk II Wrocław 1:4

Daniel Gębala
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Tego w Świdnicy jeszcze nie było! 
Otwarte mistrzostwa 
beach soccera!

Impreza przebiegała w luźnej, sym-
patycznej atmosferze, choć, przyznać 
trzeba, że zawodnicy biorący udział w 
turnieju zaprezentowali spore umie-
jętności grania na piasku. Na koniec 
zawodów organizatorzy wręczyli pa-
miątkowe puchary i wręczyli nagrody 
indywidualne:  MVP – Kacper Stachur-
ski (Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 
seniorzy), król strzelców – Diney (Cana-
rinhos II), najlepszy bramkarz – Marcin 
Naleśnik (Polonia-Stal Świdnica Ma-
stersi)

Daniel Gębala
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Solidarnie 
dla zdrowych piersi!

Mimo deszczowej pogody na star-
cie kolejnej edycji Biegu Kobiet ANI-
TA Zawsze Pier(w)si zameldowało 
się ponad 500 uczestniczek! W samo 
południe w sobotę 8 czerwca panie 
ubrane w okolicznościowe koszulki 
wyruszyły na trasę ponad pięciokilo-
metrowego biegu. Trasa przebiegała 
wokół zalewu Witoszówka. W tym 
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Udany start 
oldbojów ŚKPR-u 

Z bardzo dobrej strony zaprezen-
towała się ekipa Old Boys Handball 
Team Świdnica na rozgrywanych w 
Kaliszu Mistrzostwach Polski Masters. 
Świdniczanie w kategorii +35 lat zosta-
li sklasyfikowani na miejscach 7-12 w 
stawce 24 drużyn z całej Polski.

Impreza odbyła się w pięciu halach 
8 i 9 czerwca. Rywalizowano w czte-
rech kategoriach wiekowych kobiet i 
mężczyzn. Łącznie wystąpiło blisko 50 
drużyn, rozegrano ponad sto meczów. 
Finały odbyły się w kaliskiej Arenie.

Kategoria +35 mężczyzn była naj-
liczniej i najmocniej obsadzona. Świd-
niczanie nie dość, że musieli wziąć 
udział w całej masie mniej lub bardziej 
formalnych spotkań towarzyskich z ko-
legami sprzed lat z ligowych parkietów, 
to jeszcze, a może przede wszystkim 
znakomicie spisali się na boisku. Prze-
grana 9-14 z późniejszym wicemistrzem 
Polski Pogonią Zabrze, wygrana 13-9 
z Pogonią Masters Handball Szcze-
cin i zwycięstwo po rzutach karnych z 
Dzikami Warszawa 14-14 (2-1) dało im 
drugie miejsce w grupie eliminacyjnej 
za plecami ekipy z Zabrza. Do finałów 
awansowali tylko zwycięzcy grup. Tytuł 
mistrzowski powędrowały do Kwidzy-
na, który w finale pokonał Pogoń Za-
brze 14:10. Brązowe medale wywalczyli 
szczypiorniści AZS UKJ Kielce po wy-
granej w meczu o 3. miejsce z Warsza-
wianką Masters 10:10, k. 3:2.

Old Boys Handball Team Świdnica: Andrzej 
Brygier, Arkadiusz Ćwirko, Ernest Jarosz, 
Marcin Kalarus, Tomasz Kiełbus, Marcin Ku-
bik, Tomasz Lipka, Paweł Marszałek, Paweł 
Orzłowski, Paweł Pietkun, Damian Pikus, Ja-
cek Przenzak, Dariusz Stramek, Artur Szabat, 
Łukasz Trzósło, Jakub Więcek i Karol Zając

ŚKPR Świdnica
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Na kortach Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji już po raz siódmy 
odbył się memoriał Bogdana Szymań-
skiego, jednego z najlepszych świd-
nickich zawodników i propagatora te-
nisa w naszym mieście.  Turniej, który 
odbył się w niedzielę 16 czerwca po-
dzielono na rywalizację singlową oraz 
deblową.  

W oficjalnym otwarciu imprezy wzię-
ła udział żona pani Małgorzata Szymań-
ska w asyście wiceprezydenta Świdnicy 
pana Jerzego Żądło, pana Jana Czałkie-
wicza p.o. dyrektora z OSIR Świdnica i 
radnego miejskiego pana Wiesława Żur-
ka. Turniej corocznie gromadzi przyjaciół, 
znajomych i uczniów Bogdana Szymań-
skiego, którzy nie tylko w nim uczestniczą 
czynnie ale też kibicują grającym. Impre-
za podzielona jest tradycyjnie na dwie 
kategorie. Na zakończenie najlepszym 
czterem singlistom i deblistom wręczono 
talony na sprzęt sportowy ufundowane 
przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Każdy z uczestników otrzymał też 
drobne nagrody sportowe przekazane 
przez firmę Jako oraz fundację ‚Łączy nas 
football’. Nad sprawnym przeprowadze-
niem całości imprezy czuwali Waldemar 
Kurek z OSIR Świdnica oraz Stanisław Se-
weryn z Tenis Fan Klubu.

Bogdan Szymański był prawdziwą 
ikoną świdnickiego tenisa ziemnego. 
Jako zawodnik grał na poziomie I i II ligi, 
później jako amator przyczynił się do po-
pularyzacji białego sportu w Świdnicy. 
„Rozruszał” życie na kortach. Był pomy-
słodawcą rozgrywek rankingu teniso-
wego, który nieprzerwanie funkcjonuje 
od blisko dwudziestu lat i organizatorem 
meczów międzymiastowych, i między-
narodowych reprezentacji Świdnicy. 

Klasyfikacja singlowa:
1. Sebastian Kalemba
2. Michał Kozłowski
3. Dariusz Pytel
4. Bartosz Różycki
5. Roman Kuc
6. Norbert Kuraciński
7. Waldemar Dziewisz
8. Mariusz Misiek
Klasyfikacja debli:
1. Piotr Janaszek/Szymon Janaszek
2. Joanna Baziak/Dorian Baziak
3. Dariusz Sztuka/Józef Baziak
4. Andrzej Pawłowski/Piotr Krzyżanowski
5. Paweł Zieliński/Małgorzata Misiek
6. Marek Orzechowski/Krzysztof Łabuz
7. Jacek Orzechowski/Krzysztof Rosiak
8. Krzysztof Waszkiewicz/Elżbieta Orzechowska
9. Adam Schienke/Marek Lis
10. Piotr Baziak i Dariusz Raczykowski

Daniel Gębala

Tenisowa rodzina 
o panu Bogdanie nie zapomina
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Olimpiada nie zna granic
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Blisko 2000 uczniów ze świdnickich 
szkół podstawowych wraz z rówieśnika-
mi z czeskiego Trutnova rywalizowało 
w ramach projektu „Olimpiada sporto-
wa nie zna granic”. Młodzi zawodnicy w 
dniach 10-12 czerwca uczestniczyło w 
kilkunastu specjalnie przygotowanych 
dyscyplinach sportowych. Uroczyste 

otwarcie i zamknięcie zawodów odby-
ło się na Stadionie Miejskim im. Janusza 
Kusocińskiego. 

Młodzi Polscy i Czescy sportowcy 
rywalizowali między innymi w lekkoatle-
tyce, piłce nożnej, tenisie stołowym, pił-
ce siatkowej, koszykówce, biegach prze-
łajowych czy strzelectwie. Nie zabrakło 

też akcentu wodnego. Na zalewie Wi-
toszówka odbyły się zawody kajakowe. 
Sportowa olimpiada dla dzieci to kolejny 
przykład współpracy Świdnicy z partner-
skim Trutnovem. Projekt wartości ponad 
23 tysięcy euro współfinansowany jest ze 
środków samorządów Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014-2020 Inter-

reg V – A Republika Czeska – Polska oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Eu-
roregionu Glacensis. Po stronie świdnic-
kiej realizatorem zadania jest Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Administra-
torem projektu jest Waldemar Kurek.

Daniel Gębala
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W siedzibie Dolnośląskiego Związku 
Piłki Ręcznej rozlosowano terminarz II 
ligi mężczyzn na sezon 2019/20. W lidze 
zagra czternaście drużyn. Rozgrywki roz-
poczną się 14/15 września 2019 i potrwa-
ją do 25/26 kwietnia 2020. ŚKPR Świdni-
ca rozpocznie sezon od dwóch meczów 
wyjazdowych. Pierwsze spotkanie przed 
własną publicznością – w trzeciej kolej-
ce (28 września)!

 ŚKPR Świdnica wraca na drugoligowe 
parkiety po dwóch latach spędzonych na 
zapleczu PGNiG Superligi. Nowymi druży-
nami w stawce jest także dwóch beniamin-
ków: Szczypiorno Gorzyce Wielkie i SPR 
Oleśnica. Z zestawu z poprzedniego sezo-
nu brakuje Boru Oborniki Śląskie (awans do 
I ligi) oraz Startu Konin i OSiR-u Komprach-
cice (spadek do III ligi). Szare Wilki rozpocz-
ną sezon od wyjazdowych potyczek z Orli-
kiem Brzeg (14/15.09) i Liderem Swarzędz 
(21/22.09). Tydzień później ŚKPR podejmie 
w Świdnicy Spartę Oborniki Wielkopolskie.

I runda
1 kolejka (14/15.09):
▪ Orlik Brzeg – ŚKPR Świdnica
▪ Żagiew Dzierżoniów – Lider Swarzędz
▪ Szczypiorno Gorzyce Wielkie – SPR Oleśnica

▪ EUCO UKS Dziewiątka Legnica – Śląsk Wro-
cław Handball Team
▪ Zew Świebodzin – GOKiS Kąty Wrocławskie
▪ Tęcza Kościan – Moto-Jelcz Oława

▪ Trójka Nowa Sól – Sparta Oborniki Wlkp.
2 kolejka (21/22.09): Lider Swarzędz – ŚKPR
3 kolejka (28/29.09): ŚKPR – Sparta Oborniki 
Wlkp.

Teren wokół zalewu Witoszów-
ka zmienił się w sobotę 15 czerwca w 
trasę naszpikowaną różnego rodzaju 
przeszkodami zarówno naturalnymi, jak 
i sztucznymi. Biegacze do pokonania 
mieli m.in. cieki wodne, górki, drzewa, 
ściany, liny, trawersy poziome, pajęczy-
ny linowe, zasieki, trylinki, beczki z pia-
skiem. Były to zdecydowanie ekstremal-
ne wyzwanie dla miłośników aktywnego 
spędzania czasu, którzy nie boją się wy-
zwań i bliskich spotkań z wszechobec-
nym błotem. Decyzją organizatorów w 
tegorocznej edycji zawodów zrezygno-
wano z oficjalnego mierzenia czasu i 

Furia czyli walka o przetrwanie 
z uśmiechem na ustach! 

Szare Wilki poznały terminarz
4 kolejka (5/6.10): Moto-Jelcz Oława – ŚKPR
5 kolejka (12/13.10): ŚKPR – GOKiS Kąty Wro-
cławskie
6 kolejka (19/20.10): Śląsk Wrocław Handball 
Team – ŚKPR
7 kolejka (26/27.10): ŚKPR – SPR Oleśnica
8 kolejka (9/10.11): Żagiew Dzierżoniów – ŚKPR
9 kolejka (16/17.11): ŚKPR – Szczypiorno Go-
rzyce Welkie
10 kolejka (23/24.11): UECO Dziewiątka Legni-
ca – ŚKPR
11 kolejka (30.11/1.12): ŚKPR – Zew Świebodzin
12 kolejka (7/8.12): Tęcza Kościan – ŚKPR
13 kolejka (14/15.12): ŚKPR – Trójka Nowa Sól
II runda
14 kolejka (25/26.01): ŚKPR – Orlik Brzeg
15 kolejka (1-2.02): ŚKPR – Lider Swarzędz
16 kolejka (8/9.02): Sparta Oborniki Wlkp. – 
ŚKPR
17 kolejka (15/16.02): ŚKPR – Moto-Jelcz Oła-
wa
18 kolejka (22/23.02): GOKiS Kąty Wrocławskie 
– ŚKPR
19 kolejka (29.02/1/03): ŚKPR – Śląsk Wrocław 
Handball Team
20 kolejka (7-8.03): SPR Oleśnica – ŚKPR
21 kolejka (14/15.03): ŚKPR – Żagiew Dzierżo-
niów
22 kolejka (28/29.03): Szczypiorno Gorzyce 
Wielkie – ŚKPR
23 kolejka (4-5.04): ŚKPR – EUCO Dziewiątka 
Legnica
24 kolejka (4-5.04): Zew Świebodzin – ŚKPR
25 kolejka (28/19.04): ŚKPR – Tęcza Kościan
26 kolejka (25/26.04): Trójka Nowa Sól - ŚKPR

ŚKPR
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premiowania najszybszych zawodników. 
Dzięki temu uczestnicy mogli się skupić 
na dobrej zabawie i współpracy. 

Współorganizatorem wydarzenia 
jest doświadczone w organizacji tego 
typu ekstremalnych biegów stowarzy-
szenie z Wrocławia – „Anngellsrun”. Przy-
pomnijmy, że z udziałem prywatnych 
sponsorów odbywają się już w mieście 
takie wydarzenia jak: RST Półmaraton 
Świdnicki, Świdnicki Bieg Noworoczny 
ZUPBADURA, Marconi Duathlon i Indoor 
Triathlon Świdnica, AKTYWNI24 – Gale-
ria Świdnicka oraz Rajd Świdnicki Krause.

Daniel Gębala

Żar lejący się z nieba, tor naszpiko-
wany rozmaitymi przeszkodami i ponad 
400 uczestników rywalizujących w du-
chu fair play. Druga edycja Dabro-Bau 

Furii Świdnickiej przeszła do historii. 
Miłośnicy aktywnego spędzania wol-
nego czasu z pewnością mogli czuć się 
usatysfakcjonowani!
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