Budżet za 2017 rok zatwierdzony
W 2017 roku
inwestycje
pochłonęły ponad
60 milionów.
Udało się m.in.
wybudować
żłobek
i schronisko
dla zwierząt.
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Mają swojego prezydenta, swój sklepik i swoje pieniądze, które zarabiają codzienną pracą w różnych zawodach. Uczą się
przy tym odpowiedzialności. Ponad 900 dzieci uczestniczy w „Mieście Dzieci”.
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Prymusi z nagrodami
W czwartek, 21 czerwca,
podczas sesji Rady Miejskiej, najlepsi świdniccy
absolwenci kończący naukę w klasach III oddziałów gimnazjalnych szkół
podstawowych i Katolickim
Niepublicznym Gimnazjum,
odebrali z rąk prezydent
Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej – nagrody
oraz pamiątkowe statuetki
i dyplomy z tytułem Primus
Inter Pares.

foto: D. Gębala

- Jest już od lat piękną świdnicką tradycją, że prezydent miasta na koniec roku wyróżnia najlepszych absolwentów w danym
roku szkolnym. Rok jest specyficzny, nie możemy nagrodzić absolwentów szkół podstawowych. Zrobimy to w przyszłym roku, gdy
ukończą 8. klasę. W tym roku nagradzamy
sześciu absolwentów sześciu szkół - mówił
Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Nagrody o wartości 700 zł uczniowie
wybierali sobie sami. Sprzęt sportowy,
komputerowy, czy też fotograficzny – takie
między innymi nagrody otrzymali najlepsi
z najlepszych. - W paczkach jest to, o czym
marzyliście. Bardzo jesteśmy z was dumni,
bardzo wam gratulujemy, bo to praca wielu
lat. Z wieloma z was w ostatnim czasie już
się spotkałam, wręczając nagrody w innych
konkursach. To dowód, że interesuje was
wiele innych rzeczy poza nauką, że szukacie

swojego miejsca. Życzę wam, byście podążali za swoimi marzeniami. Mam nadzieję,
że kiedy te naukowe się spełnią, wrócicie
do Świdnicy i właśnie to miasto wybierzecie
jako miejsce do życia. Gratuluję nauczycielom i rodzicom, bo bez waszego wsparcia
takich wyników by nie osiągnęli - gratulowała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Tytuły Primus Inter Pares przyznane zostały sześciu absolwentom, którzy
mogą pochwalić się średnią ocen od 5,22
do 5,83 i wzorową oceną z zachowania.

Nagrodzeni zostali:
Lp.

imię i nazwisko

szkoła

średnia

1

Mateusz Tokarz

Oddział Gimnazjalny SP nr 2

5,56

2

Julia Chruścik

Oddział Gimnazjalny SP nr 4

5,83

3

Bartosz Sierzputowski

Oddział Gimnazjalny SP nr 6

5,55

4

Aurelia Wolak

Oddział Gimnazjalny SP nr 105

5,22

5

Sandra Suchojad

Oddział Gimnazjalny Społecznej Szkoły Podstawowej

5,77

6

Kamil Warmiński

Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego

5,58

świdnicki wehikuł czasu

Rynek 37,
pierzeja
zachodnia

Zdjęcia archiwalne są udostępniane
dzięki portalowi www.mojemiasto.swidnica.pl
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Portal balkonowy wykonany przez
Jana Krzysztofa Hampla w 1720 roku
prowadzący obecnie do Muzeum Dawnego Kupiectwa – w latach 60. siedziba
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Na kamiennej balustradzie balkonu
zachował się kartusz z czteropolowym
herbem miasta.

foto: Tadeusz Beneszek

Zapraszamy na nasz cykl z historią
Świdnicy w tle. Zabieramy Państwa w
podróż w czasie po naszym mieście.
Dzisiaj zatrzymujemy się w Ryneku pierzeja zachodnia.

wydawca
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
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Kolejny odcinek ulicy Wałbrzyskiej
do remontu
26 czerwca rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Wałbrzyskiej, na odcinku od ul.
Traugutta do al. Niepodległości. W pierwszym etapie roboty drogowe będą realizowane na
drodze od skrzyżowania z ul. Lelewela do al. Niepodległości. To oznacza zmianę organizacji ruchu drogowego i objazdy.
Dla pojazdów wjeżdżających do
miasta, główna trasa objazdu poprowadzona została od ronda Ireny Sendlerowej ulicami Polna Droga, Sprzymierzeńców do al. Niepodległości. Dla ruchu
lokalnego dodatkowo wyznaczono trasę
objazdu ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej
i dalej ul. Sprzymierzeńców. Dojazd do
ulicy Lelewela oraz dworca kolejowego
możliwy jest od strony ul. Żeromskiego
przez pl. Grunwaldzki lub ul. Dworcową.
W trakcie prac zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa,

poprawiona konstrukcja jezdni, powstaną również nowe chodniki oraz
oświetlenie drogowe. Gestorzy sieci
wykonają remont sieci wodociągowej
oraz odcinek sieci gazowej. Wykonawcą zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o.o. Jego koszt to ponad 1 milion 720
tysięcy złotych. Zadanie współfinansowane jest w 50 % ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz miasta.
Po zakończeniu etapu pierwszego
wprowadzone zostaną kolejne zmiany
w organizacji ruchu. Zamknięty zostanie odcinek drogi od ul. Lelewela do ul.
Traugutta. Prace potrwają do końca listopada tego roku.
W związku z remontem ul. Wałbrzyskiej przewidywane są następujące
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej:

Remont ul. Wałbrzyskiej (ETAP I)

foto: D. Gębala

Linia

Przystanki wyłączone z obsługi

ul. Komunardów, ul. Sikorskiego do drogi krajowej nr 35. Można także korzystać
z objazdów uzupełniających ulicami od
Sprzymierzeńców
poprzez Traugutta oraz od ul. Komunardów poprzez ul.
Spacerową, Małą i Kolejową.

Wałbrzyska/Głowackiego
Kolejowa
Żeromskiego
Muzealna

Strzelińska

Wałbrzyska/Głowackiego
Kolejowa
Żeromskiego
Pl. Grunwaldzki (przystanek zastępczy po stronie kiosku MPK)

Pogorzała

Pl. Grunwaldzki
(po stronie kiosku MPK)

Przystanek zastępczy
Pl. Grunwaldzki /PKP (po stronie postoju TAXI)
Wałbrzyska/Głowackiego
Kolejowa
Żeromskiego
Pl. Grunwaldzki (po stronie kiosku MPK)
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50/51

Trasa przejazdu po zmianach:

Pl. Św. Małgorzaty Pl. Grunwaldzki

10

Dla pojazdów jadących od centrum
miasta w stronę ul. Wałbrzyskiej główny objazd poprowadzono al. Niepodległości, ul. Sprzymierzeńców, ul. Polna
Droga, do ronda Ireny Sendlerowej lub
alternatywnie poprzez ul. Żeromskiego,

reklama
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Radni za absolutorium
dla Prezydent Świdnicy
Uchwała budżetowa była przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się w czwartek 21
czerwca.
Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2017 roku to 240 milionów 385 tysięcy 447 złotych, co stanowi 103,6 % założeń. Wydatki to kwota
254 milionów 990 tysięcy 263 złotych
(96,5%). Deficyt budżetowy wyniósł
14 milionów 604 tysięcy 815 złotych - o
17 milionów 708 tysięcy 504 złote mniej
niż planowano.
Regionalna Izba Obrachunkowa
i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były
zgodne i wyraziły pozytywną opinię na
temat wykonania budżetu za zeszły rok.
Przy formułowaniu opinii z wykonania
budżetu za 2017 rok Skład Orzekający
RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa
przy wykonywaniu budżetu.

foto: W. Bąkiewicz

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2017 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 8,
natomiast od głosu wstrzymały się 3
osoby.

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta.
To dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek podległych,

udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Zaznaczę, że miniony rok był kolejnym rekordowym pod
względem inwestycji wykonanych w mieście. Przypomnę tylko kilka przykładów:

modernizacja lodowiska, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa
żłobka nr 2 i schroniska dla bezdomnych
zwierząt, remont ul. Przyjaźni, przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka-Wodna,
budowa nowych ścieżek rowerowych o
długości około 5 tysięcy metrów, prawie
8 tysięcy metrów wybudowanych i wyremontowanych chodników, realizacja
programu KAWKA na kwotę prawie 10 milionów złotych, prawie 1,5 miliona złotych
przyznanych dotacji na remonty zabytkowych obiektów w mieście, oddane do
użytku 72 nowe lokale mieszkalne, rozpoczęta w ubiegłym roku i niedługo kończąca się rewitalizacja Parku Centralnego
oraz przebudowa stadionu miejskiego. To
tylko część z prawie 100 inwestycji realizowanych w 2017 roku w Świdnicy – mówiła
podczas sesji prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Łączna wartość inwestycji w 2017
roku wyniosła ponad 60 milionów 717 tysięcy złotych. Miasto na realizację różnego rodzaju zadań pozyskało też w 2017
roku 43 miliony 457 tysięcy 815 złotych z
funduszy zewnętrznych, w oparciu o które realizowano inwestycje w roku 2017.
Część z nich kontynuowana jest i będzie
w 2018 i 2019 roku.
Radni podjęli decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji budżetu i
udzieleniu absolutorium prezydent za
jego wykonanie. Za było 12 radnych,
przeciw było 8, natomiast od głosu
wstrzymały się 3 osoby. Przeciwko głosowali radni Wspólnoty Samorządowej,
natomiast wstrzymali się od głosu radni
Świdnickiego Forum Rozwoju.

reklama

Łączna wartość inwestycji w 2017 roku wyniosła ponad 60 milionów 717 tysięcy złotych.

W związku z otrzymaną skargą od pasażerki MPK “Świdnica” Sp. z o.o.
oraz brakiem danych dotyczącej zainteresowanej udzielamy odpowiedzi
w formie publicznej na łamach portalu “Moja Świdnica”.

W związku ze złożoną skargą na kierowcę obsługującego w dniu 30.05.2018 r.
ok. godz. 10.26 linię 6 informujemy, że w tej sprawie przeprowadzono
dogłębne postępowanie wyjaśniające.
Przeprowadzono z kierowcą rozmowę dyscyplinującą, podczas której
upomniano go i pouczono o obowiązku kulturalnego zachowywania się wobec
pasażerów i prawidłowego wykonywania obowiązków kierowcy.
Jednocześnie przepraszamy za przykrość, jaka Panią spotkała
i mamy nadzieję, że więcej do takich zdarzeń nie będzie dochodzić.

reklama
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Młodzieżowa Rada Miejska
podsumowała kadencję
Raz w tygodniu mają spotkania, raz w miesiącu sesję. Organizują warsztaty, biorą udział w szkoleniach, angażują się w
spotkania miejskie. Są wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, wkładając całą swoją kreatywność i zaangażowanie w organizację przedsięwzięć. Młodzieżowa Rada Miejska podsumowała miniony rok.
dzo serdecznie podziękować za ten rok,
za to, że zawsze jesteście. Nie trzeba was
długo prosić, albo nie trzeba was prosić
wcale. Zawsze jesteście i pomagacie. Macie pomysły, wizje, które realizujecie, ale
też podpowiadacie nam, co należałoby
zrobić. Mam jednak zastrzeżenie, że bardzo mało was widać. Ja wiem, że wykonujecie ogromną pracę i chciałabym, by
inni też to widzieli. Chwalcie się – mówiła
prezydent.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Młodzieżową Radę Miejską
tworzą:

Uroczysta sesja odbyła się w poniedziałek 18 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego. Młodzież pochwaliła się swoimi
osiągnięciami. Brali udział nie tylko w
wielu szkoleniach, ale też angażowali
się w organizację Orszaku Trzech Króli,
Świdnickiego Szydełkowania, konkursu
Okiem Młodych, obchodów roku Ireny

W sesji podsumowującej wzięła
udział prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. – Chciałam wam bar-

Sendlerowej. W najbliższą niedzielę będziemy mogli ich spotkać nad zalewem
Witoszówka podczas Nocy Świętojańskiej. Młodym radnym udało się także
zacieśnić współpracę z młodzieżową
radą z partnerskiego Biberach. Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach
zrealizują wspólnie kilka projektów.

Gabriela Rzepka – przewodnicząca,
Angelika Śliwa, Urszula Szuter, Szymon Sokołowski, Aleksandra Wrzochol, Monika Scheer, Karol Wieczorek, Wiktoria Baranowicz, Kacper
Kurzydło, Igor Gradowski, Justyna
Żygadło, Julia Gadzińska, Dominika
Kloc, Przemysław Janelli, Klaudia Koblowska, Małgorzata Cichowicz, Barbara Mikuła, Natalia Szymańska, Igor
Gradowski, Zofia Morawska, Michał
Pęczyński, Jakub Nejman, Miłosz Mazurek, Dawid Prokopczak

Jaką rolę pełnią firmy rodzinne w
Polsce? Jakie dane przedstawili goście? Które tematy wywołały dyskusje?
Jakie wnioski wyciągnęli sami uczestnicy? 29 czerwca w Bagieńcu odbyło
się spotkanie przybliżające istotę i rolę
przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.
W spotkaniu udział wzięła prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, a
gościem specjalnym spotkania „Firmy
rodzinne” realizowanego w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu” była Maria Adamska – członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa
Firm Rodzinnych oraz redaktor naczelna
Magazynu Firm Rodzinnych „Relacje”.
Stowarzyszenie IFR to organizacja
reprezentująca środowisko firm rodzinnych w Polsce, a jego misją jest budowanie w kraju wolności gospodarczej,
państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych. Przedsiębiorstwa
rodzinne odgrywają ogromną rolę w gospodarce i społeczeństwie. Podobnie jak
przedstawiciele różnych grup zawodowych ze środowiska np. nauczycielskiego, medycznego, górniczego, zrzeszają
się, gdyż wspólnie mogą więcej. Działająca na terenie całego kraju Inicjatywa
Firm Rodzinnych kreuje i rozwija ideę
firm rodzinnych jako trwałego fundamentu rozwoju Polski.

Uczestników spotkania nie zdziwiła
konkluzja, iż zaangażowanie rodziny w
kontrolę i prowadzenie przedsiębiorstwa jest nierzadko większe niż w innych biznesach. Zaskoczyły za to dane,
które zaprezentowała Maria Adamska.
Firmy rodzinne wytwarzają 322 mld
złotych rocznie. To 18% PKB. Działają przede wszystkim w handlu, przetwórstwie, obsłudze nieruchomości,
branży hotelarskiej i gastronomicznej.
Aż 90% przedsiębiorstw rodzinnych to
mikrofirmy. W pewnych istotnych kwestiach, takich jak bezpieczna polityka
finansowa, motywacja, lojalność, czy
odporność na załamania koniunktury
- rodzinne firmy potrafią wykazać się
przewagą konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorstw.
Ale rodzinne biznesy mierzą się też z
trudnościami. Dialog międzypokoleniowy, ryzyko przenoszenia konfliktów
i emocji do firmy, przenikanie się życia
rodzinnego z firmowym, uzależnienie
bytu rodziny od jednego źródła dochodu, jakim jest firma – to wyzwania, z jakimi rodzinne przedsiębiorstwa mierzą
się na co dzień.
Potwierdzeniem tego była historia
rodzinnej firmy Pneumat System Sp. z
o.o., którą w trakcie wydarzenia przybliżyła wiceprezes zarządu Bożena Pachura.
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Top Model w Świdnicy!

Joanna Krupa odwiedziła
świdnickie schronisko
kim schronisku. - Podejście ludzi zaczyna zmieniać się na lepsze. Teraz, zanim
ktoś zdecyduje się zakupić psa lub kota,
często w pierwszej kolejności rozważa
adopcję. Uważam, że od najmłodszych
lat należy wpajać dzieciom zasady i dobre maniery w stosunku do zwierząt. Jeśli rodzic zaszczepi w dziecku miłość do
czworonogów, to w przyszłości nigdy nie
przyjdzie mu do głowy pomysł, żeby pozbyć się psa albo kota. Pamiętajmy, że
to właśnie czworonogi adoptowane ze
schroniska kochają najbardziej – mówiła Joanna Krupa. Modelka odwiedziła
wszystkie boksy, poznając smutną historię podopiecznych placówki. Wizyta
tak uznanej działaczki na rzecz zwierząt
z pewnością może pomóc w promowaniu adopcji i pomocy dla porzuconych
psów oraz kotów.

foto: W. Bąkiewicz

Kojarzymy ją przede wszystkim
z telewizji i pokazów mody, gdzie
błyszczy swoją nieprzeciętną urodą.
Joanna Krupa, bo o niej mowa, poza
światem show biznesu angażuje się
także w szereg akcji charytatywnych,
niosąc pomoc bezbronnym zwierzętom. Z okazji światowego dnia psa,
który obchodzimy 1 lipca, Joanna Krupa odwiedziła w tym dniu świdnickie
schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Popularna w kraju oraz Stanach
Zjednoczonych modelka, osobowość
telewizyjna budzi pozytywne emocje w
polskim społeczeństwie. Joanna Krupa publicznie zawsze głośno i dosadnie podkreśla, jak bardzo kocha zwierzęta, a szczególnie psy. W związku z
nagraniami do nowego sezonu programu Top Model w pobliżu Świdnicy,
topmodelka złożyła wizytę w świdnic-

Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Producenci i uczestnicy jednego z
najpopularniejszych programów stacji
TVN gościli w Świdnicy, a dokładnie na
stacji kolejowej PKP. Tu kręcono ujęcia
do nowej edycji show poświęconemu
modelingowi.
Michał Piróg w roli konduktora? Jak
najbardziej! W czwartek 28 czerwca tak
niecodzienny widok mógł zaskoczyć
podróżujących ze świdnickiego dworca
PKP. 50 uczestników, którzy przebrnęli
castingi spośród blisko 100 tysięcy chętnych, rozpoczęło przygodę, która może
doprowadzić ich do świata zawodowego
modelingu. Historycznym parowozem
z Jaworzyny Śląskiej wyruszyli w swoją
dalszą podróż do sławy. W nowej edycji
programu, który emitowany jest od 2010
roku, uczestnicy staną przed wieloma
wyzwaniami. Niejednokrotnie będą mu-

sieli przełamać własne lęki i uprzedzenia. Na miano Top Model trzeba będzie
porządnie zapracować! Płeć nie ma znaczenia, liczyć się będą tylko talent, urok
i to „coś”, co przekona jurorów i widzów.
Na castingach do programu stawiły się
tysiące chętnych. Jednak był to dopiero początek drogi dla kandydatów walczących o udział w programie. Najlepsi
z nich przeszli do następnego etapu i
zamieszkali w wymarzonym domu modelek i modeli. Kto zostanie siódmą Top
Modelką lub Top Modelem w Polsce? O
tym przekonamy się, oglądając Top Model we wrześniowej ramówce. Finaliści
poprzednich edycji „Top Model” wzięli
udział w pokazach mody Fashion Week
w: Mediolanie, Paryżu, Indiach, Lizbonie
i Wietnamie.
Daniel Gębala

Logo wybrane,
zwycięzcy nagrodzeni
ce w formacie A4 lub A5. Ze wszystkich
nadesłanych projektów wybrano trzy
loga.
Zwycięzcą konkursu na logo
kampanii „Pola Nadziei” została Dominika Barabasz. Na drugiej pozycji uplasowała się praca, którą wykonała Magdalena Rudownik, natomiast III miejsce uzyskało logo
zrobione przez Bartosza Dudzica.
Poza tym jury w składzie: Joanna Gadzińska, Teresa Gawrońska – Królak,
Kama Karst, Wanda Szwegler oraz
Robert Kukla zadecydowało o dwóch
wyróżnieniach. Przypadły one: Joannie Świder oraz Lidii Maciejewskiej.
Pierwsza „trójka” otrzymała karty podarunkowe ufundowane przez Urząd
Miejski w Świdnicy, a każdy z uczestników pamiątkowy dyplom i upominek.

reklama

foto: D. Gębala

Konkurs na logo kampanii „Pola Nadziei” dla naszego świdnickiego hospicjum dobiegł końca. Poziom był bardzo
wyrównany, a wybór niezwykle trudny.
Spośród 22 uczestników, którzy przysłali 26 prac, jury wybrało trzy, a dwie
wyróżniło. Nagrody zostały przygotowane dla wszystkich i zostały wręczone
podczas sesji Rady Miasta Świdnicy w
czwartek 21 czerwca.
Organizatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
w Świdnicy. Propozycję utworzenia loga
skierowano do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób
dorosłych. Logo miało jednoznacznie
kojarzyć się z kampanią „Pola Nadziei”
i świdnickim Towarzystwem Przyjaciół
Chorych „Hospicjum”. Każdy z uczestników mógł złożyć maksymalnie dwie pra-
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Uczą się od Świdnicy,
jak realizować budżet obywatelski

Krystian Werecki
przedstawił
główne założenia budżetu obywatelskiego w Świdnicy i krok po kroku zaprezentował przebieg jego realizacji.
Następnie zaprosił gości na wycieczkę
po mieście i pokazał te inwestycje, które udało się wykonać dzięki budżetowi
obywatelskiemu.
Wizyta samorządowców z Ukrainy
została zorganizowana przez Fundację
Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI.
– Od 3 lat jako fundacja jesteśmy zaangażowani we wprowadzanie budżetu
obywatelskiego na Ukrainie. Niemiecka
Fundacja Pomocowa zaproponowała
nam udział w projekcie, w ramach którego właśnie odbywa się ta wizyta. Są
to samorządowcy z dziesięciu miast z
trzech obwodów na Ukrainie – charkowskiego, zaporoskiego, dniepropietrowskiego. Miasta, które reprezentują, mają
bardzo zróżnicowaną sytuację. Trzy już

w 2015 roku wprowadziły budżet obywatelski i chcą podpatrzeć rozwiązania
innych, by ten projekt udoskonalić. Inne
podjęły decyzję o wdrożeniu budżetu,
ale są dopiero na etapie przygotowań.
W Polsce pozostaniemy do końca tygodnia. Odwiedzamy te wszystkie miasta po to, by pokazać zainteresowanym

samorządowcom z Ukrainy, że, choć założenia budżetu są podobne we wszystkich miastach, to zawsze jest jakiś element, który wyróżnia je na tle innych.
Nie trzeba działać szablonowo – mówi
dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Krzysztof Filek.

reklama

Spotkanie z ukraińską delegacją
rozpoczęło się we wtorek 26 czerwca
spotkaniem w Urzędzie Stanu Cywilnego. W imieniu władz Świdnicy powitali
ich zastępca prezydenta Szymon Chojnowski oraz Pełnomocnik Prezydenta
ds. Aktywności Obywatelskiej Krystian
Werecki. – Cieszymy się, że jesteście u
nas. Współpracujemy z ukraińskim Iwano-Frankowskiem wiele lat i uczymy się
od siebie nawzajem. W Świdnicy realizujemy wiele inicjatyw dla mieszkańców, m.in.
budżet obywatelski. Jest to bardzo wartościowa inicjatywa, ale też budzi wiele
problemów organizacyjnych. Dużo miejsc
mogło powstać dzięki budżetowi, ale pojawiły się też pomysły problematyczne.
Dlatego każdy projekt musi być w pierwszej kolejności bardzo dokładnie analizowany w Urzędzie Miejskim także pod
kątem bezpieczeństwa. Niemniej warto –
mówił Szymon Chojnowski.

foto: D. Gębala

Grupa samorządowców z Ukrainy odwiedziła Świdnicę,
aby podpatrzeć, jak realizowany jest budżet obywatelski.
Wszystko po to, by dobrze przygotować się do wdrożenia
tej inicjatywy w swoich miastach. Samorządowcy w czasie
swojego pobytu w Polsce odwiedzą jeszcze m.in. Dzierżoniów, Nysę, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą.
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Nowoczesne autobusy
już na ulicach Świdnicy

nicy, Wałbrzycha i 22 gmin. Moją rolą
było kilka lat temu to wymyśleć, a teraz
pociągnąć to dalej. Chcemy, aby cały region sudecki, czyli Wałbrzych, Świdnica,
Kamienna Góra, Jelenia Góra, Zgorzelec,
współpracowały, aby nam się żyło lepiej i
trochę łatwiej. Mamy trudniej, ale współpracujemy lepiej niż inni. I te autobusy,
dobrze zaprojektowane, zakupione i jeszcze pewnie lepiej eksploatowane, są najlepszym dowodem na to, że Wałbrzych
ze Świdnicą świetnie współpracują i oby
wszystkie gminy przedgórza sudeckiego

foto: D. Gębala

Nowoczesne pojazdy przez cztery godziny podróżowały po ulicach
Świdnicy. Wcześniej, w Rynku odbyła
się uroczysta prezentacja. Wzięli w niej
udział Tomasz Kurzawa – prezes MPK,
Beata Moskal-Słaniewska – prezydent
Świdnicy, Roman Szełemej – prezydent
Wałbrzycha, lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Waldemar Wlazło, dyrektor
sprzedaży Solaris Bus&Coach, Zbigniew Kanicki – zastępca wójta gminy
Świdnica, radni, przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. – Tak naprawdę
wszyscy zaproszeni są współautorami
tego projektu, od etapu jego tworzenia
po aplikację o środki i produkcję pojazdów. To jest nasz wspólny sukces – mówił
prezes MPK Tomasz Kurzawa. – Zakup
tych autobusów nie byłby możliwy gdyby
nie 8-milionowa dotacja z Unii Europejskiej. Życzę państwu wielu kilometrów
przejechanych tymi autobusami – dodała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. – Ten projekt tak naprawdę
odzwierciedla naszą współpracę – Świd-

foto: D. Gębala

Klimatyzacja, ładowarki USB czy antybakteryjne
poręcze – dziewięć nowoczesnych autobusów w niedzielę 1 lipca wyjechało na
ulice Świdnicy. W piątek 29
czerwca odbyła się uroczysta prezentacja pojazdów.

mażoretek pod kierownictwem Anny
Trzeciak i grupy tanecznej pod kierownictwem Beaty Rejek.
Nowe autobusy zajmą miejsce najstarszych – blisko dwudziestoletnich.
Oprócz niskiej emisji spalin mają być
komfortowe. Na wyposażeniu posiadają
klimatyzację, ładowarki USB czy biletomaty. Nawet poręcze zostaną pokryte
materiałem o właściwościach bakteriobójczych. Autobusy spełniają wyśrubowane normy EURO 6.
Ak

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

tak współpracowały. Niech ludzie stąd
nie wyjeżdżają, a przyjeżdżają, co będzie
łatwiejsze z takimi autobusami – mówił
lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.
Po symbolicznym przekazaniu klucza na ręce prezydent Świdnicy pojazdy wyruszyły na ulice Świdnicy. Postoje
odbywały się kolejno – nad zalewem
Witoszówka, na os. Zawiszów przy
Szkole Podstawowej nr 1, na pętli autobusowej przy ul. Emilii Plater. Prezentację autobusów na wszystkich przystankach umilały występy świdnickich
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Wakacyjny „Festiwal wrażeń” w Świdnicy
W każdą wakacyjną sobotę wieża
ratuszowa zamieni się w „Wieżę na wesoło”, w ramach projektu realizowanego przez Świdnicę - „Festiwal wrażeń”.
To doskonała propozycja dla rodzin z
dziećmi na lipcowe i sierpniowe, sobotnie przedpołudnia.
Głównym celem projektu jest
zaproponowanie gościom, w okresie
letniego sezonu turystycznego, jak
największej ilości różnorodnych wrażeń,
związanych z kulturowym przesłaniem
regionu. „Festiwal wrażeń” realizowany
będzie przez trzy lata. Każdego roku imprezy koncentrować się będą na jednym
z motywów, którymi są: osobowości,
historia wojskowości oraz tradycja. Rok
2018 będzie rokiem osobowości.
Podczas tegorocznych wakacji odwiedzić będzie można dziesięć miejsc
w Polsce i w Czechach: Kłodzko, Kudowę-Zdrój, Bystrzycę Kłodzką, Gorzanów
i Świdnicę oraz Nove Mesto nad Metuji,
Adrspach, Male Svatonovice, Nachod i
Czeskie Skalice. Każda z włączonych do
projektu miejscowości przygotuje program wrażeń, który będzie regularnie
powtarzany podczas wakacji przez jeden dzień w tygodniu. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc wydarzeń można znaleźć na stronie www.
festiwalwrazen.pl.
W Świdnicy miejscem spotkań
będzie wieża ratuszowa, która podczas
wakacyjnych sobót zmieni się w strefę
radości i zabaw dla całej rodziny. W
godzinach od 11.00 do 14.00 (I grupa
w godz. 11.00-12.30, II grupa w godz.
12.30-14.00) będzie można uczestniczyć
w grach i zabawach, które prowadzić
będą osoby przebrane w stroje z epok,
w których żyły Anna Świdnicka i Maria

Każda osoba, która odwiedzi jedno z dziesięciu miejsc biorących udział
w Festiwalu i wypełni krótką ankietę,
otrzyma kartę gościa, na której zbierane
będą pieczątki (1 miejsce = 1 pieczątka).
Pierwszych 2 000 turystów, którzy zbiorą
5 różnych pieczątek, otrzyma nagrodę w
postaci produktów regionalnych Pogranicza Kłodzkiego - domowe powidła, miód,
mydło zapachowe lub bajkową historię.
Projekt „Festiwal wrażeń” dofinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska, nr projektu CZ.11.2.45
/0.0./0.0/15_003/0000288.

Kunic. Przybliżą one historię miasta widzianą oczami postaci historycznych. W
ten sposób dzieci wraz z rodzicami przeżyją „podróż w czasie”, poznając z Anną
Świdnicką średniowieczną Świdnicę - jej
mieszkańców, rzemieślników, kupców
przybywających z dalekich krajów, poznają dawne podania i legendy świdnickie. A z Marią Kunic obserwować będą
planety i rozwiązywać zagadki matematyczno-przyrodnicze.

w średniowiecznym mieście i zamku
(termin: 14 lipca, 11 sierpnia).
◾ Dawno, bardzo dawno temu… - wehikuł
czasu, czyli podróż przez epoki, gdzie
przewodnikami będą postacie Anny
Świdnickiej i Marii Kunic (termin: 21 lipca, 18 sierpnia).
◾ Wieżowe podchody – zadania z różnych dziedzin wiedzy i nauki – coś dla
prawdziwych odkrywców! (termin: 28
lipca, 25 sierpnia).

Tematy spotkań:
◾ Znacie, to posłuchajcie – legendy średniowiecznych zamków i nie tylko (termin: 7 lipca, 4 sierpnia).
◾ O rycerzach i księżniczkach – o średniowiecznych obyczajach i życiu

W każdym z podanych terminów w
spotkaniu uczestniczyć może 60 osób,
po 30 w każdej grupie. Należy więc zapisywać się pod numerem telefonu
74 852-02-90 lub mailowo: it@um.swidnica.pl

Laseroterapia – leczenie bez skalpela?
- Jesteśmy pionierami laseroterapii w Polsce. Pracujemy z wieloma typami laserów, które wykorzystujemy w leczeniu różnych zmian na skórze, tzw.
dermatochirurgii laserowej.
Często wykonujemy zabiegi usuwania znamion i
narośli skórnych – brodawek, pieprzyków, kurzajek, włókniaków, kłykcin, a także zmian naczyniowych, np. rozszerzonych naczynek na twarzy czy
na nogach. Najważniejsze jest to, że te zabiegi są
bezkrwawe i nie zostawiają blizn.
Wykonują je lekarze chirurdzy z
- Laseroterapia jest dziś poaktualną wiedzą i długoletnim dowszechnie stosowana w meświadczeniem. Przed zabiegiem
dycynie. Co można leczyć
znamiona badamy dermatoskolaserem?
powo i w przypadku jakichkol- Światło laserowe w ciągu
wiek wątpliwości kierujemy paostatnich 30 lat zyskało rzecjenta na dodatkowe konsultacje.
czywiście ogromną popularLaseroterapia jest z pewnością jedność. Można powiedzieć, że
ną z najlepszych metod usuwania
dzisiaj jest wszędzie: u chizmian wirusowych, w tym kurzajek.
rurgów, ginekologów, okuliW 95 procentach przypadków wystów, dermatologów, nawet
starczy jednorazowy zabieg.
w salonach kosmetycznych.
Bardzo skutecznym zabiegiem
Większość pacjentów ma
jest również laserowa depilacja
wrażenie, że wszystko można
– odpowiednio przeprowadzona
wyleczyć laserem – mało kto
zapewnia nam komfort na lata. Do
zastanawia się nad tym co i w
dr Dorota Bałazińska, chirurg
tego celu wykorzystujemy wysojaki sposób.
z Centrum Terapii Laserowej
koenergetyczny laser aleksandryAby wybrać odpowiedni laser,
przy Jaracza we Wrocławiu
towy najnowszej generacji ARION,
należy postawić diagnozę –
który zapewnia zarówno najmniej
tak jak przy każdym innym robolesne zabiegi, jak i najtrwalsze efekty epilacyjne.
dzaju leczenia. Wiele zmian, z którymi zgłaszają
Dla osób, które nie mają zaburzeń hormonalnych
się pacjenci nie kwalifikuje się do leczenia lasewystarczą trzy, cztery zabiegi na nogi w sześciorem, niektóre zmiany trzeba wyciąć, inne leczyć
miesięcznych odstępach. Skuteczność tej metody
tradycyjnymi metodami a jeszcze inne dietą.
mogę sama potwierdzić – ostatni raz zabiegowi
Jest bardzo wielu pacjentów, którzy dbając o
depilacji nóg poddałam się piętnaście lat temu.
zdrowie zmieniają sposób odżywiania, stosują
Wiele osób próbuje z pomocą laseroterapii usunąć
naturalne kosmetyki korzystając z podpowienieudany lub niechciany tatuaż – zabieg ten wykodzi czasopism, książek, znajomych. Niezwykle
nujemy bardzo skuteczną metodą za pomocą laczęsto leczą również zmiany skórne stosując
sera rubinowego Q-switch Sinon. Wymagana jest
różnego rodzaju substancje na zmiany, które nie
seria zabiegów, a ich liczba zależy od głębokości,
zostały zdiagnozowane. Bardzo ważne jest, aby
na jakiej się znajduje barwnik.
każdą zmianę barwnikową zbadać dermatosoMłodzi ludzie wiele uwagi przywiązują do odpokopowo zanim podejmiemy decyzję o jej usunięwiedniego leczenia trądziku i blizn potrądzikowych.
ciu, bo od tego zależy czy zmianę wytniemy, czy
Po odpowiednim przygotowaniu skóry zabiegami
odparujemy ją laserem CO2.
Skin Master lub Harmony 420 wykonujemy zabiegi
laserami frakcyjnymi celem wyrównania nierówno- Jakie zabiegi laserowe wykonujecie Państwo
ści. Stosowana terapia przynosi bardzo dobre efekty.
w Centrum Terapii Laserowej?

artykuł informacyjny

Zabiegi laserowe zyskały w ciągu ostatnich 30
lat zyskały ogromną popularność w medycynie, rewolucjonizując metody leczenia. Dziś w
wielu przypadkach laser może zastąpić skalpel. O tym, kto kwalifikuje się do leczenia laseroterapią i co możemy nią leczyć w dermatochirurgii, rozmawiamy z dr Dorotą Bałazińską,
chirurgiem z Centrum Terapii Laserowej przy
Jaracza we Wrocławiu.

To tylko niektóre zabiegi laserowe wykonywane w
naszym Centrum. Lasery mają ogromne zalety, w
rękach doświadczonych lekarzy są bezpieczne i
dają ogromne możliwości, jednak wszystko zależy
od wstępnej diagnozy i ustalenia wspólnego celu
pacjenta i lekarza.
- Od roku macie Państwo również urządzenia do
terapii MBST®, na czym polega ta terapia?
- MBST® to pierwsza na świecie nieinwazyjna
metoda wykorzystująca jądrowy rezonans magnetyczny do skutecznego łagodzenia bólu i przyspieszenia regeneracji tkanek w schorzeniach układu
ruchu. Od prawie 20 lat terapię tę wykorzystuje się
w Niemczech i innych krajach, do Polski dotarła dopiero teraz i w naszym Centrum, jako pierwsi w Polsce stosujemy ją od 2017 roku. W tradycyjnych metodach terapeutycznych leczy się przede wszystkim
objawy, a nie przyczynę choroby. Prowadzi to do
krótkotrwałej redukcji bólu, nie zatrzymuje jednak
rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Terapia MBST®,
wykorzystując podstawy medycyny regeneracyjnej
skupia się na przyczynie choroby. Stymulowanie
rezonansem magnetycznym uruchamia naturalny
potencjał organizmu do regeneracji. Terapia jest
prowadzona wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza. Programy terapeutyczne dopierane są
indywidualnie dla konkretnego pacjenta podczas

wizyty kwalifikacyjnej. Poprawę pacjenci odczuwają bardzo często już po 5-9 jednogodzinnych
zabiegach. Wskazania do terapii MBST® to
przede wszystkim bolesne schorzenia zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, urazy sportowe i
powypadkowe, osteoporoza, a także zaburzenia
metabolizmu kostnego.
- Dziękujemy za rozmowę

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

www.centrumterapiilaserowej.pl
6-19.07.2018 r. |
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Poznajcie przedszkolaki z Przedszkola
Niepublicznego „Frajda” w Świdnicy

Gąsienice

Motylki

10

Świdnica

| 6-19.07.2018 r.

aktualności

Pszczółki

Sówki

Żabki

foto: D. Gębala
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Świdnica miastem dzieci
Mają swojego prezydenta, swój sklepik i swoje pieniądze, które zarabiają codzienną pracą w różnych zawodach. Uczą się
przy tym odpowiedzialności. Ponad 900 dzieci weźmie udział w „Mieście Dzieci”.

foto: D. Gębala

Pierwszy turnus wystartował 3 lipca, drugi ruszy w poniedziałek 9 lipca.
„Miasto Dzieci” to nietypowa forma półkolonii, w której najmłodsi, tworząc swój
własny świat wzorowany na świecie
ludzi dorosłych, niejako go naśladując,
uczą się pracy, zarabiania pieniędzy,
podejmowania decyzji, oczywiście w
formie zabawy. – Chcemy, żeby dzieci w ciekawy sposób spędziły wakacje i
miały z pobytu tutaj niesamowitą frajdę.
Na pierwszym miejscu jednak stawiamy
ich bezpieczeństwo. Wyszkoleni opiekunowie oraz wolontariusze będą bacznie
obserwować naszych podopiecznych,
aby bawili się i korzystali ze wszystkich
przygotowanych dla nich atrakcji, ale w
sposób do tego odpowiedni, z zachowaniem bezpieczeństwa – mówi Violetta
Mazurek, koordynator Miasta Dzieci.
Dzieci, bawiąc się i wcielając w pracowników przeróżnych zawodów, za
swoją pracę i zaangażowanie otrzymują
wynagrodzenie w postaci tzw. „tauronków”, specjalnej waluty stworzonej na
potrzeby Miasta Dzieci. Dzięki zarobionym pieniądzom będą mogły zakupić
wiele atrakcyjnych artykułów w „Sklepie
marzeń”. W ten sposób nauczą się pracy, zarabiania pieniędzy i podejmowania decyzji, oczywiście w formie zabawy. Każdy dzień w mieście rządzonym
przez dzieci został zaplanowany tak,
aby mijał w ciekawy sposób. W prze-

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

rwie dzieci będą mogły skorzystać
z wielu rozrywek sportowo-rekreacyjnych, a także zjeść drugie
śniadanie i obiad. – Mamy przygotowanych wiele atrakcji i ciekawych
profesji, z którymi będziemy chcieli
zapoznać dzieci. Chcemy, aby każde z nich mogło się bawić i pracować w maksymalnie dużej ilości
zawodów w ciągu każdego dnia.
Pokażemy im różne możliwości zatrudnienia, jakie mogą ich czekać
w przyszłości i pomóc im w odnalezieniu zajęcia, które je najbardziej
zainteresuje – podkreśla Violetta Mazurek, koordynator Miasta
Dzieci.
Dzieci na każdym z turnusów
wybierają spośród siebie prezydenta Miasta Dzieci, który przez
czas trwania półkolonii reprezentuje ich w kontaktach z władzami
miasta i ŚOSiR-u. Na pierwszym
turnusie, po burzliwej kampanii,
prezydentem została Inez Kokluś.
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Spotkanie na wysokościach!

foto: D. Gębala

Mieszkają w różnych regionach Polski, na co dzień zajmują się różnymi
rzeczami, ale łączy ich jedna wspólna
cecha: niesamowity wzrost! Członkowie Ogólnopolskiego Klubu Wysokich,
który w tym roku obchodzi 50-lecie
swojego istnienia, świętowali w naszym mieście! Nie zabrakło wspólnego
balu oraz zwiedzania najważniejszych
atrakcji turystycznych Świdnicy i okolicy. Jak zostać członkiem tego elitarnego klubu? Oczywiście decyduje wzrost:
panie muszą mieć minimum 180 cm,
natomiast panowie 190 cm wzwyż.
Ogólnopolski Klub Wysokich funkcjonuje już od 1968 roku. Członkowie
spotykają się na ogólnopolskich balach
organizowanych kilka razy w roku oraz na
spotkaniach lokalnych. „Żyrafki” i „żyrafy”
od 22 do 24 czerwca spędzali aktywnie
czas w Świdnicy. W piątek w hotelu Red
Baron odbył się uroczysty bal, natomiast
w sobotę i niedzielę przeznaczono na aktywną turystykę. Goście w niedzielny poranek zwiedzili między innymi świdnicką
Katedrę, gdzie przywitała ich prezydent

Nowe twarze,
nowe pióra, czyli
powrót warsztatów
pisarskich

miasta Beata Moskal–Słaniewska.
Najwyższym uczestnikiem spotkania
wśród panów był Adam Kielak z Rudy

Śląskiej (214 cm!). Wśród pań Maria Milachowska z Poznania (195 cm!).
Daniel Gębala

Międzynarodowy Festiwal
im. Christiana Schlaga rozpoczęty
Po koncertach zorganizowane zostaną wydarzenia towarzyszące – „Muzyczne Foyer”, czyli cykl 4 spotkań z muzykami klasycznymi po koncertach dla członków Muzycznego Foyer (subskrybentów
newslettera Fundacji Chorda Auxit).
Christian Schlag założył w 1869 roku
w Świdnicy fabrykę organów. Katalog
firmowy obejmuje ponad tysiąc instrumentów. Obecnie zachowanych jest
około 700 na całym świecie.
Instrumenty świdnickiej fabryki odznaczają się bardzo miękkim brzmieniem, czym odróżniają się od innych
dominujących ówcześnie firm (Sauer,
Steinmeyer).
Fabryka zakończyła swoją działalność na skutek kryzysu gospodarczego
w latach dwudziestych XX wieku. Instrumenty firmy Schlag ung Söhne spotkać
można w co trzeciej miejscowości Dolnego Śląska.

Koncertem na dwoje organów rozpoczął się III Międzynarodowy Festiwal im. Christiana Schlaga. Tegoroczna
edycja jest jednocześnie jubileuszowa.
W tym roku przypada 215. rocznica urodzin Christiana Schlaga – twórcy organów znajdujących się w świdnickim Kościele Pokoju.
To właśnie na organach barokowych
ołtarzowe i symfonicznych Schlaga zagrali w czasie koncertu inaugurującego
w piątek 29 czerwca Zuzanna i Maciej
Batorowie. Zabrzmiały utwory Bacha
czy Adama Taylora.
W czasie trwania festiwalu odbędzie
się jeszcze 5 koncertów – 6 lipca w Kościele Pokoju (godz. 18.30), 13 lipca w Kościele Pokoju (godz. 18.30), 15 lipca w kościele pw. św. Zbawiciela w Wałbrzychu
(godz. 18.30), 20 lipca w Kościele Pokoju
(godz. 18.30), 22 lipca w kościele pw. św.
Aniołów Stróżów (godz. 18.30)

W poniedziałek 25 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej pierwszy
raz po przerwie odbyły się warsztaty
pisarskie.
Prowadząca Barbara Elmanowska przedstawiła teorię dotyczącą budowania pierwszych zdań powieści z
uwzględnieniem przyjętej przez autora
konwencji. W trakcie zajęć przytaczała
przykłady rozpoczynania tekstu przez
znanych i cenionych pisarzy, a ćwiczenie to szybko wykazało, jak silny i skuteczny jest pakt zawierany pomiędzy
pisarzem a czytelnikiem, który pozwala
na zbudowanie oczekiwań względem
dalszego tekstu. Oczekiwań, które –
należy dodać – w przeważającej liczbie
przypadków się potwierdzają. Grupa
rozważyła również możliwości manewru, jakie posiada autor, który zamiast
wchodzić w konwencję, chce nią zagrać, by czytelnika zmylić, odbyć z nim
tym samym rundę w literackiego pokera, bazując na jego przyzwyczajeniu,
oczytaniu, by po chwili wywrócić ten
bezpieczny świat na lewą stronę. Jak w
każdej grze i w tej konieczne są jednak
granice, by nie obedrzeć przyszłej lektury ze zrozumienia.
W trakcie części wykładowej rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat takich powieściopisarzy, jak Anna
Kańtoch, Maria Nurowska, Wiesław Myśliwski, czy Stephen King, z których każdy wykorzystuje inną konwencję. Obok
powieści rozmowa zeszła również na
temat reportażu, w tym znakomitej
Swietłany Aleksijewicz, czy z polskiego
podwórka Ryszarda Kapuścińskiego i
Wojciecha Jagielskiego.
Poniedziałkowe, spotkanie jako
rozpoczynające, było również delikatnie naznaczone kwestiami organizacyjnymi. Kolejne zostanie już podzielone
na dwie części, z czego pierwsza będzie wykładowa, druga zaś praktyczna, czyli skupiona na prezentowaniu
tekstów osób chętnych podzielić się
swoją twórczością, a nade wszystko
problemami wynikającymi z budowania tekstu.
Grupa ma charakter otwarty i w
każdej chwili można do niej dołączyć.
Barbara Elmanowska

Przed nami wielka muzyczna uczta
„Festiwal Bachowski to opowieść o
bezcennym krajobrazie kulturowym.
Idee, które festiwal wciela w życie to działanie przeciwko ignorancji. Jest rzeczą
fundamentalną, abyśmy zauważali zjawiska, które nas otaczają: sztukę jako źródło
piękna, emocje jako formę komunikacji,
inność jako inspirację i szansę” — pisze
Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny Festiwalu. W tym roku będzie to wydarzenie nadzwyczaj bogate obfitością
i różnorodnością muzycznych stylistyk,
artystycznych osobowości, wydarzeń towarzyszących, dawnej architektury, krajobrazów i miejsc, w których odbędą się
koncerty: od Kościoła Pokoju w Świdnicy,
przez dworzec kolejowy w Żarowie, po
malownicze plenery Pożarzyska.
Na otwarcie festiwalu w piątek 27 lipca muzyka francuska w bardzo stylowym
wykonaniu specjalistów od tego repertuaru z zespołu Les Ambassadeurs. Pod dyrekcją swojego szefa, Alexisa Kossenko,
muzycy wykonają program, którego trzon
stanowią Leçons de ténèbres czyli Ciemne jutrzenie M-A. Charpentiera — poruszające opracowanie biblijnych Lamentacji
Jeremiasza.

W sobotę Robert Bachara zagra Sonaty misteryjne H.I. F. Bibera niezwykły
cykl, który wymaga piętnastokrotnego
przestrajania skrzypiec (skrzypek, by uprosić sobie nieco wyzwanie grał będzie na
pięciu instrumentów) i jest prawdziwym
maratonem dla instrumentalistów — wykonanie na jednym koncercie wszystkich
utworów składających się na komplet
Sonat jest ewenementem, bo wymaga
kondycji i koncentracji prawdziwie sportowych.
Niemiecki zespół Lautten Compagney przygotował program poświęconej
angielskiej muzyce tanecznej z XVII wieku — koncert ten będzie transmitowany w
Programie Drugim Polskiego Radia. Jorge
Jiménez wraz z DJ’em Slime’m ze Świdnicy zagrają swoje opracowanie Wariacji
Goldbergowskich Bacha — utwór ten,
jak głosi legenda, miał ukoić bezsenność
pewnego arystokraty. Artyści nawiązując
do tej opowieści zapraszają nas na koncert... w piżamach. London Haydn Quartet
wraz z grającym na klarnecie Erikiem Hoeprichem zaprezentują utwory całej trójki
klasyków wiedeńskich, a śpiewaczy zespół The Gesualdo Six angielskie motety.

Na finał monumentalne oratorium
Juda Machabeusz G.F. Händla — biblijna
historia zwycięskiego powstania ludu Izraela przeciwko syryjskim prześladowcom.
Chór i orkiestrę Capelli Cracoviensis oraz
wybitnych solistów poprowadzi J.T. Adamus.
Ponadto jeszcze występy Akademii
Bachowskiej, Akademii Bachowskiej
„Junior”, specjalne koncerty dla dzieci

(bo edukacja to podstawa), „śniadania
na trawie”, „muzyka w liturgii”, występ
Chóru Społecznego i „scena otwarta”,
Maciej Bator nocną porą w Kościele
Pokoju, Marzena Lubaszka na dworcu
w Żarowie i „tea time concert” w RED
BARON HOTEL — łącznie 22 koncerty w
10 dni.
Szczegółowy program można znaleźć
na stronie: www.bach.pl
6-19.07.2018 r. |
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Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!
Najnowsza książka
Małgorzaty Grzebałkowskiej

Godziny otwarcia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
w okresie od 1 lipca do 1 września 2018 r.:
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia Multimediów
Czytelnia Naukowa
i Czytelnia Czasopism
Szatnia
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
9:00-17:00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne
Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
9:00-17:00
czwartek: nieczynne
sobota: nieczynne

Człowiek tajemnica. Listów nie pisał. Dzienników nie prowadził. Mruk. Miły.
Uśmiechnięty. Osobny – tak o nim mówili. Większość tego, co wiemy o Krzysztofie
Komedzie, pochodzi ze wspomnień jego
żony. Często sprzecznych z tym, co pamiętają inni. Agnieszka Osiecka pisała, że gdy
grał na fortepianie, jego dłonie opowiadały
„małe, kameralne historie o niebie dla dwojga osób”. Ale jego życie taką historią nie było.
By poznać prawdę o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków, którego kołysankę
z Dziecka Rosemary nucił cały świat, Magdalena Grzebałkowska odwiedza między innymi państwa skandynawskie, Rosję i Stany
Zjednoczone. Dociera do ostatniego żyjącego
świadka tragicznego upadku ze skarpy sprzed
pięćdziesięciu lat i jako pierwsza przedstawia
jego wersję wydarzeń. Odkrywa osobiste życie polskiego jazzu – Komedy i środowiska, w
którym się obracał: od barwnego życia Piwnicy pod Baranami i narodzin warszawskiego
Jazz Jamboree aż po Los Angeles tuż po lecie
miłości. Poznaje historie ludzi, którzy dla muzyki porzucali pracę, dzieci, dostatnie życie.
To poruszający portret pokolenia, dla którego
jazz był najpiękniejszą – i często jedyną – namiastką wolności.
źródło opisu: www.znak.com.pl

Nowa powieść laureatki
Paszportu Polityki

poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
sobota: nieczynne
Filia nr 1
Filia nr 5
poniedziałek, wtorek i piątek:
10:00-17:00
środa, czwartek: 10:00-16:00
sobota: nieczynne
Filia nr 3
poniedziałek, czwartek, piątek:
9:00-15:00
wtorek, środa: nieczynne
sobota: nieczynne

6. Dobble. Star Wars: gra imprezowa,
od 6 lat
7. Było sobie Życie: gra familijna,od 7 lat
8. Nogi stonogi: gra dla dzieci,od 3 lat
9. Marco Polo: gra strategiczna,od 12 lat
10. T.I.M.E stories: gra przygodowa,od 14 lat

Klasycznie czy nowocześnie?

Znacie przesympatyczną
historię o Gruffalo?
Dziś polecamy książkę, która stała
się światowym bestsellerem, zdobyła niezliczoną ilość nagród, doczekała
się ekranizacji, adaptacji teatralnych
wielu form wydawniczych. Opowieść o
Gruffalo była wystawiona na deskach
Broadway, a nakręcony na podstawie
tej niesamowitej historii film zdobył nominację do Oskara i nagrody BAFTA.
„GRUFFALO” znakomitego duetu
J.Donaldson & A.Scheffler , w przepięknym tłumaczeniu Michała Rusinka, to
bardzo mądra, a zarazem lekka lektura
obowiązkowa dla wszystkich.

Najnowszy reportaż Cezarego Łazarewicza

Filia nr 2

Najpopularniejsze gry planszowe
w zbiorach Wypożyczalni Multimediów:
1. Splendor: gra ekonomiczna,od 10 lat
2. 5 Sekund Junior: gra familijna,od 6 lat
3. Wsiąść do Pociągu. Europa: gra familijna,
od 8 lat
4. Carcassone: gra familijna,od 7 lat
5. Tikal: gra strategiczna,od 10 lat

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca!

My stworzyliśmy nietoperza, który u
wielu wywołuje strach, zupełnie niepotrzebnie :)
Do dzieła!

Ta kobieta nigdy nie miała imienia. Gorgonowa – tak mówiła o niej cała Polska, która
z zapartym tchem śledziła przebieg najgłośniejszego procesu dwudziestolecia międzywojennego i jednego z najgłośniejszych
w historii polskiego sądownictwa. Oskarżonej
zarzucano brutalny mord na siedemnastoletniej Lusi, którego miała dokonać ostatniej grudniowej nocy 1931 roku. Od tego momentu
Gorgonowa stała się najczarniejszym z czarnych charakterów II Rzeczpospolitej.
O matkę upomniała się córka Ewa. Była
dzieckiem wyczekiwanym. Jej przyjścia na
świat z niecierpliwością wyglądali najwięksi
wydawcy gazet w całym kraju. Urodziła się 20
września 1932 roku. Z jej narodzin cieszyło się
całe więzienie przy Kazimierzowskiej. Tylko
matka powtarzała: „Dziecko urodzone za kratami będzie napiętnowane na całe życie”.
Po latach życia jako „córka morderczyni”
osiemdziesięciopięcioletnia Ewa podjęła walkę o uniewinnienie matki. O nocy z 30 na 31
grudnia 1931 roku i zamordowaniu Lusi Zarembianki opowiadała tak, jakby widziała wszystko
na własne oczy. Wierzyła w niewinność matki,
ale nie potrafiła jej dowieść. Podrzucała nowe
tropy i teorie, a w mediach kolejny raz pojawiło
się pytanie, czy to Gorgonowa zabiła Lusię.
źródło opisu: www.czarne.com.pl

Mistrz reportażu w swojej najnowszej
książce udaje się do Somalii

Jak możemy się pobawić?
Stwórzmy wspólnie naszego potworka.
Potrzebujemy:
◾ Tutkę po papierze toaletowym
◾ Papier kolorowy
◾ Ruchome oczka
◾ Marker

Kalendarium
Autorka przenikliwie portretuje pokolenie współczesnych trzydziestolatków, z
jego pakietem bazowym: deweloperskim
kredytem, stresującą pracą i średnio satysfakcjonującym życiem rodzinnym. Normalsi,
karierowicze, młode i mniej młode mamuśki – to dystansujące etykiety, to nie o nas,
to na pewno nie o mnie. Ale i my, prędzej
lub później zakochujemy się, zdradzamy,
robimy zakupy w hipermarkecie, zawozimy
dzieci do szkoły i odwiedzamy teściów.
Świat opisany przez Fiedorczuk to gra
kontrastów: tu miłość miesza się z seksem i
przemocą, szczęście idzie w parze z depresją,
a cierpienie przynosi ulgę. Rzeczywistość tej
mocnej, dojrzałej i pięknej prozy to także lęki
i koszmary kryjące się za cienkimi ścianami
nowego budownictwa mieszkaniowego. To
świat cielesny, somatyczny, dotkliwy, dlatego tak mocno czujemy każde przeczytane
słowo. Powieść pochłania czytelnika, a Ulga
zaciska się na szyi i chwyta za gardło.
źródło opisu: www.empik.com
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◾ 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti
Militari.
◾ 23 czerwca 1894 roku w Paryżu powołano 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
miasteczka wszystkie dzieci.
◾ 27 czerwca 1920 roku w Warszawie utworzono Polski Związek Towarzystw Kolarskich (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 otwar-

to Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
◾ 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] zwycięstwem wojsk Unii zakończyła się bitwa
pod Gettysburgiem.
◾ 4 lipca 1890 roku w Krypcie Wieszczów
Narodowych na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb sprowadzonych z Paryża
szczątków Adama Mickiewicza.
◾ 5 lipca 1844 roku [Powstanie tkaczy śląskich] w Bielawie 3 tys. tkaczy wdarło się
na teren zakładów Christiana Gotloba
Dieriga oraz do jego domu. W wyniku
interwencji wojska zginęło 11 osób, a 24
zostały ranne.

Wyniszczona trwającą od dwudziestu
pięciu lat wojną domową, sterroryzowana
samobójczymi atakami terrorystycznymi,
doświadczona klęską głodu Somalia od lat
plasuje się w czołówce państw, w których
panują najtrudniejsze warunki życia. Zagraniczni dziennikarze nie ruszają się nigdzie bez
uzbrojonych po zęby ochroniarzy, ale miejscowi muszą radzić sobie sami. Niektórzy – tak jak
Baszir, właściciel hoteli, w których zatrzymują
się wszyscy zagraniczni goście w Mogadiszu –
wierzą, że w Rogu Afryki jeszcze będzie lepiej.
Wielu straciło nadzieję; poddali się, żyją z dnia
na dzień, troszcząc się tylko o to, by zdobyć kolejną porcję khatu, narkotyku, który żuje dziewięćdziesiąt procent somalijskich mężczyzn.
Kobiety nie mogą sobie pozwolić na rezygnację – mają dzieci. W kraju legendarnej
królowej Araueelo, która przed wiekami odsunęła mężczyzn od władzy, kobiety wciąż
walczą o przetrwanie dla swoich rodzin.
Wyplatają koszyki i maty z resztek starych
worków wygrzebanych na wysypisku śmieci. Pracują w policji, zakładają organizacje
wspierające uchodźców. Sprzedają khat na
rogach ulic. W kolorowych czadorach, czasem przymierające głodem, ale wciąż piękne jak modelki. Królowe Mogadiszu.
źródło opisu: www.czarne.com.pl

kultura

Ogólnopolska Biesiada Literacka za nami
Wręczenie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę
Literacką, turniej jednego wiersza, spotkanie autorskie, wystawy, a przede
wszystkim spotkania z literaturą przez
duże „L”. Za nami XI Ogólnopolska Biesiada Literacka.
Biesiada rozpoczęła się 15 czerwca
wręczeniem nagrody w konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2018.
Z rąk prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej otrzymał ją Rafał Skonieczny za tomik JESTEM NIENAWIŚĆ.
Następnie dla uczestników biesiady zagrał zespół DZIEŃ DOBRY, który porwał
publiczność.

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ
KSIĄŻKA

foto: MBP Świdnica

autor: Paula Hawkins
tytuł: Dziewczyna z pociągu

foto: MBP Świdnica

Dzień później, 16 czerwca, upłynął
pod znakiem Turnieju Jednego Wiersza.
Jury w składzie Karol Maliszewski, Jacek Podsiadło oraz Rafał Skonieczny
postanowiło przyznać trzy nagrody:
◾ I miejsce: Wiesława Raczkiewicz
◾ II miejsce: Natalia Waligóra
◾ III miejsce: Magdalena Kańska
Po turnieju odbyło się spotkanie autorskie z Danielem Fernandes da Fonseca - laureatem Nagrody Głównej w
IX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ ŚWIDNICA 2016, które poprowadził Karol Maliszewski.
W sobotę 16 czerwca 2018 r. w ramach
XI Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej Świdnica 2018, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej FORMA SŁOWA.
Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali artyści różnych dziedzin sztuk.
Uczestnicy stworzyli prace zainspirowane tekstem literackim lub ilustracją z
nagrodzonego tomiku Rafała Skoniecznego JESTEM NIENAWIŚĆ. Wystawę
można oglądać na holu, na parterze w
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej
drugą część na placu z dzikami.

Podczas Biesiady Literackiej 2018 odbył się wernisaż wystawy fotografii Jarka
Łukaszewicza „Kosmos zawiera się w słowniku greckim“. Wystawę można oglądać
na placu z dzikami obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

FILM
reżyseria: Tate Taylor
gatunek: thriller

Jarek Łukaszewicz: urodzony w 1966 w Polsce, studiował matematykę i teorię
filmową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje głównie z materiałami
filmowymi (celuloidowymi), ale oczywiście zna techniki cyfrowe. Ma kilka projektów
dokumentalnych i poetyckich w Polsce, Francji, Izraelu, Niemczech, Gruzji, Belgii,
Luksemburgu, Czechach, Słowacji i Chorwacji. Niektóre z nich opublikowano w kilku
książkach wydanych w Polsce. Swoje prace prezentował na kilku wystawach w Berlinie, Paryżu, Flensburgu, Gdańsku, Bochum, Dillingen i Wiesbaden.

Projekt Michał Kacperczyk

AUDIOBOOK
czyta: Karolina Gruszka
czas: 585 min.

Dziewczyna z pociągu to najszybciej sprzedający się debiut dla
dorosłych w historii brytyjskiego
rynku. Książka zebrała mnóstwo
entuzjastycznych opinii a prawa
do jej wydania kupiło aż 47 krajów.
Popularność książki sprawiła,że
producenci ze studia DreamWorks
zdecydowali się przenieść tę historię na duży ekran a w roli głównej
obsadzili Emily Blunt.
Rachel każdego ranka dojeżdża do
pracy tym samym pociągiem. Wie,
że pociąg zawsze zatrzymuje się
przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają
w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko
mogła być tak szczęśliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrząsającego.
Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg
rusza, ale to wystarcza.
żródło opisu: www.empik.com
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Biblioteka nie musi być nudna

Okazuje się, że poziom czytelnictwa
w Świdnicy nie jest wcale taki zły. W ciągu
roku szkolnego Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedziło prawie 30 tys. osób. To
połowa ludności Świdnicy. Wypożyczono
ponad 60 tysięcy książek.
Współczesna biblioteka to jednak
nie tylko wypożyczalnie książek. To pełna
gama działań i inicjatyw, które mają za zadanie przyciągnąć kolejnych czytelników,
zapoznać z biblioteką i zachęcić do ponownych odwiedzin. Za tymi działaniami
idą konkretne liczby.
Sercem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy jest siedziba główna przy
ul. Franciszkańskiej. Tu mieszczą się Wypożyczalnie dla Dorosłych, dla Dzieci i
Młodzieży oraz Multimediów, Czytelnia
Naukowa i Czytelnia Czasopism z pracownią komputerową oraz Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, przez
który przechodzą wszystkie zbiory biblioteczne.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Wypożyczalnia dla Dzieci
i Młodzieży

Z dużym wyzwaniem mierzą się
pracownicy Wypożyczalni dla Dzieci. Od
września odwiedziło ją 12 tys. 402 osoby i
wypożyczyło 24 tys. 753 książki. Ale to tylko statystyki wypożyczeń. To w tej Wypożyczalni odbywa się cały szereg zajęć dodatkowych, bo jak zaszczepić w najmłodszych miłość do książek, jeśli nie przez
zabawę i „oswajanie” z literaturą? Stąd z
oferty Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży od września 2017 r. do końca maja 2018
r. skorzystało 3 tys. 858 najmłodszych
czytelników. To uczestnicy zajęć odbywających się zarówno w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, m.in.: „Abecadła”, „Baśniolandii Junior”, „Baśniolandii”, „Wokół książki”, lekcji bibliotecznych,
ferii, spacerów po Bibliotece z Molem czy
Cystersem oraz wielu, wielu innych przygód z książką... Co ciekawe, Wypożyczalnię chętnie odwiedzają nie tylko świdniczanie, ale też szkoły i przedszkola z
okolicznych miejscowości. – W ciągu roku
szkolnego w każdym tygodniu gościmy u
siebie po kilka grup przedszkolaków czy
uczniów. Organizujemy szereg zajęć dla
najmłodszych z książką w tle, starając się

poprzez zabawę zachęcić ich do kolejnych
odwiedzin i przede wszystkim do czytania.
Jest to doskonała okazja, by młodzi czytelnicy poznali to wspaniałe miejsce, którym
jest Biblioteka pełna niezwykłych historii,
zapisanych na kartach książek – mówi
kierownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Marta Wojciechowska.

Poza siedzibą główną przy ul. Franciszkańskiej, Biblioteka prowadzi działalność także w filiach. Choć tu oczywistym
jest, że skala działań jest mniejsza, to
także i te placówki mają swoje sukcesy.
Okazuje się, że nawet jeden pracownik
Biblioteki może przyciągnąć swoimi pomysłami kilkaset osób.

Wypożyczalnia Multimediów

Filia nr 1, ul. Wrocławska

Biblioteka w swoich zbiorach oferuje
nie tylko książki, ale też filmy, płyty z muzyką, gry, a nawet płyty gramofonowe. I
okazuje się, że z tych zbiorów czytelnicy
bardzo chętnie korzystają. Wypożyczalnię Multimediów w ciągu ostatnich 9 miesięcy odwiedziło 20 tys. 62 osoby, wypożyczono 25 tys. 227 tytułów. Pracownicy
Wypożyczalni, widząc zainteresowanie
tymi nośnikami, nie stoją w miejscu i realizują szereg inicjatyw dla czytelników,
m.in. warsztaty komputerowe „Senior w
Sieci” czy Klub Gier Planszowych „Kostka”.
W tym ostatnim, pomimo tego, że jest to
młoda inicjatywa bibliotekarzy, dotychczas wzięło udział 77 osób, ale zainteresowanie cały czas rośnie. Kolejne osoby
dołączają do klubu, a na półkach Wypożyczalni pojawiają się nowe tytuły. Znajdziemy tu nie tylko tradycyjne planszówki, ale też ostatnie nowości wydawnicze.

Czytelnia Naukowa

Inicjatywy dla czytelników na swoim koncie ma także Czytelnia Naukowa.
Oprócz udostępniania zbiorów prowadzi
Dyskusyjny Klub Książki oraz Dyskusyjny
Klub Filmowy. To także spotkania autorskie, wycieczki oraz inne atrakcje takie jak
np. Opatroom. Łącznie z oferty przygotowanej przez Czytelnię wzięło udział 635
osób.

Łącznie w działaniach podjętych
przez filię, takich jak warsztaty świąteczne, wiosenne, lekcje biblioteczne, konkursy czy Klub Miłośnika Dobrej Książki
wzięło udział 265 osób, zarówno dzieci
jak i dorosłych.

Filia nr 2, os. Młodych

W okresie od września 2017 do
czerwca 2018 r. filię nr 2 odwiedziło ponad 12 tysięcy osób i wypożyczyło prawie
30 tysięcy książek. To tutaj odbywały się
cykliczne spotkania „Bajeczne Podróże”, spotkania Klubu Miłośników Dobrej
Książki, lekcje biblioteczne, ferie, różnego
rodzaju warsztaty, wycieczki oraz spotkania autorskie, w których łącznie wzięło udział 836 osób. Obecnie od czerwca
filia mieści się w Szkole Podstawowej nr
2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Docelowo
ma zająć pomieszczenia w budynku, jaki
TBS buduje w miejscu dotychczasowego
Domosu.

Filia nr 5, ul. Kraszowicka

W okresie od września 2017 do
czerwca 2018 r. w filii nr 5 odbyły się lekcje biblioteczne, spotkania Klubu Nitka,
ferie oraz spotkania autorskie, w których
łącznie wzięło udział 447 osób. To także
placówka prowadzona przez jedną osobę.

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Od początku września 2017 r. do końca maja 2018 r. wypożyczalnię odwiedziło
29 tys. 610 osób i wypożyczyło 61 tys. 762
książki. Pracownicy Wypożyczalni na bieżąco monitorują rynek wydawniczy książek, tak aby pozycje zakupione dla czytelników były nie tylko jak najlepiej wyselekcjonowane, ale też jak najbardziej różnorodne. Czytelnicy mają zróżnicowane
upodobania, ważne jest więc, aby trafiać
w ich gusta. Dostępna literatura musi być
więc wielostronna, prezentująca rozmaite
gatunki literackie. - Największą popularnością cieszy się szeroko rozumiana literatura piękna, powieści obyczajowe, w tym
ogromne zainteresowanie wzbudza literatura polska. Niezmiennie na ”bibliotecznych” listach bestsellerów króluje kryminał,
sensacja, a także powieści historyczne.
Cieszy fakt, że renesans przeżywa literatura faktu. Biografie, reportaże, pamiętniki,
wspomnienia stale wzbudzają zainteresowanie naszych odbiorców. Bardzo często
odwiedzający wypożyczalnię sięgają po
różnorakie poradniki. W omawianym okre-

sie czytelnicy wypożyczalni zamówili aż
6 tys. 666 książek! To bardzo duża ilość,
świadcząca o ogromnym zainteresowaniu czytelników książkami. Jest to bardzo
budujące i ważne dla nas, bibliotekarzy, że
nasi odbiorcy śledzą naszą ofertę, zamawiają i wracają do nas po książki. Wypożyczalnia przez cały rok proponuje też czytelnikom „książkę za złotówkę”, która już
na stałe wpisała się w ofertę tego działu i
często czytelnicy, zanim wypożyczą książkę, kupują wyszperaną przez siebie „perełkę”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom
czytelników, w wypożyczalni rozdawane
są także kody dostępu do książek elektronicznych, są to platformy Legimi i Ibuk
z szeroko dostępną beletrystyką, literaturą naukową i popularnonaukową – mówi
kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych
Aneta Madejczyk.

foto: MBP Świdnica

Warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, kiermasze książek i płyt, biesiada literacka, noce bibliotek, poranki z biblioteką, ferie z książką, warsztaty pisarskie. Samo wypożyczanie książek nie wystarczy, by przyciągnąć nowych czytelników. Dlatego pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy sięgają po różne rozwiązania,
by zainteresować świdniczan działalnością placówki. Niezmiennie jednak bohaterem głównym wszystkich inicjatyw
jest książka.
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Magiczny świat teatru zaprasza
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papierowe maski w smugach świateł latarni zamieniają się w twarze bajkowych
stworów. Szczudła odrealniają drobne figury aktorów, które stają się podniebnymi tancerzami albo potworami. Dzieci czasem piszczą, czasem śmieją się w głos. Dorośli dociekają sensu pochodu przedziwnych postaci, wybuchów ognia i opowiadanych historii. Cokolwiek by nie dostrzegli, są w środku magii. Przed nami XXI już edycja Festiwalu Teatru Otwartego.
W dniach 6—8 lipca, jak zawsze na świdnickim Rynku i w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, publiczność będzie
mogła bezpłatnie uczestniczyć w 22 spektaklach, wystawach i warsztatach.
Różnorodność oferty jest znakiem firmowym festiwalu i w tym roku obok trup
teatralnych znanych już jego widzom bardzo dobrze pojawi się szereg zespołów i
wydarzeń, które są zupełną nowością,
m.in. bliskie cyrkowym popisom występy
grupy LineAct z jej widowiskowym tańcem na linach czy grupy FRIKart, które
zaprezentuje pełne humoru show z elementami kuglarstwa, pantomimy oraz
akrobatyki. Teatr Klinika Lalek pokaże się
ze swoim słynnym już spektaklem Cyrk
bez przemocy, w którym w rolach zwierząt występują spektakularne wielkie lal-

ki. Historia Kopciuszka zostanie pokazane
bardzo nietypowo, bo poprzez animację
piaskiem — na dużym ekranie za pomocą
światła, piasku i cienia powstanie autorska interpretacja tej klasycznej bajki. Jak
zwykle przy okazji festiwalu odbędzie się
wernisaż znanego artysty, teraz będzie
to Marta Frej ze swoimi Memami. Poza
tym muzyczny spektakl Bożeny Oleszkiewicz, nowy pokaz Alchemii Teatralnej, klasyczne tytuły jak Smerf Ważniak,
Mistrz i Małgorzata, Puch & Judy oraz
wiele, wiele innych, o których szczegóły
znaleźć można w programie.

foto: D. Gębala

Festiwal Teatru Otwartego doczekał się także swojego muralu. Malowidło powstało na ścianie budynku przy ul. Teatralnej.
Bohaterem – klaun Fifi. Autorem
– znany w Świdnicy artysta Robert Kukla, który ma na swoim
koncie także inne świdnickie
murale – chociażby odsłonięty
w czerwcu mural poświęcony Irenie Sendlerowej przy ul.
Dworcowej.

Zdrowe grillowanie
Obserwując przydomowe ogródki czy
działki można zauważyć, że grill stał się
atrakcją współczesnego społeczeństwa.
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę
z niebezpieczeństwa w korzystaniu z tej
niewątpliwej przyjemności.

reklama

Istnieje kilka zasad, które wykorzystane w
praktyce pozwalają zmniejszyć ilość szkodliwych
czynników do poziomu nie zagrażającego naszemu zdrowiu. Bowiem to nie samo grillowanie jest
niezdrowe, ale sposób w jaki grillujemy.
1. Do grillowania używaj jedynie węgla drzewnego (brykietu).
2. Jako podpałki używaj naturalnych substancji,
spalających się całkowicie, bez wydzielania
zapachów. Nie używaj jej, kiedy potrawy są na
ruszcie.
3. Grillowanie rozpocznij kiedy brykiet pokryje się
szaro-białym popiołem.
4. Potrawy wymagające dłuższego czasu obróbki, kładź na aluminiowe tacki lub na brytfannę
do grillowania. Dzięki tackom substancje
zawarte w dymie nie osadzają się na potrawie.
5. Mięso do grillowania wcześniej zamarynuj.
6. Nie grilluj gotowych wędlin, kiełbas, boczków
itp. Wybieraj produkty bez azotynu sodu. Na
ruszt niech trafiają surowe mięsa.
7. Upieczonego mięsa nie podawaj natychmiast.
Pozwól mu odpocząć na skaju grilla. Jest to
czas dla rozluźnienia się włókiem i równomiernego nasączenia sokiem.
8. Warzywa grilluj najczęściej na koniec, kiedy
mięso już gotowe i żar w palenisku jest mniejszy.
9. Nie łącz grillowanych produktów z alkoholem.
Trzustka tego nie lubi.
Drób
Polecane są piersi z kurczaka, indyka, skrzydełka i podudzia.
Wieprzowina, wołowina
Wybierzmy chudsze kawałki i wcześniej zamarynujmy je w domu.
Ważna jest grubość pieczonych kawałków. Karczek o grubości 2 cm będzie można spożyć po
10 minutach, 4-centymetrowy dopiero po 40.
Z mięsa wieprzowego najlepiej nadają się: łopatka, karkówka, biodrówka, żeberka, szynka. Z wołowiny – antrykot, polędwica, karkówka, rostbef.

Ryby
Świeżą rybę wystarczy natrzeć ziołami i marynować w marynacie z oliwy z oliwek, czosnku i np.
tymianku i rozmarynu. Wkładamy je do specjalnych koszyczków lub zawijamy w folię aluminiową, błyszczącą stroną na zewnątrz. Ryby nie wymagają zbyt długiego opiekania - ok. 7-10 minut.
Warzywa i owoce
Grillujemy cebulę, czosnek, paprykę, bakłażany, cukinię, pomidory, kukurydzę.
Marynata
Wszystkie mięsa przeznaczone na grill, z wyjątkiem mielonych, powinno się uprzednio zamarynować. Powoduje to skruszenie mięsa i
ułatwia proces pieczenia. Mięsa marynuje się
tradycyjnie, w czerwonym winie, oliwie z sokiem z cytryny lub octu winnego wraz z przyprawami, ziołami, czosnkiem.

DIETAMINKA
dietetyk
dyplomowany,
technolog żywności
i żywienia człowieka
mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4
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Charytatywnie
w piżamach!

Aktywny
Przegląd

Z dwoma brązowymi medalami wrócił
świdniczanin Paweł Kondzior z odbywających się w Toruniu XXVIII Mistrzostw
Polski w Lekkiej Atletyce Masters. To kolejne sukcesy nauczyciela wychowania
fizycznego SP 105 oraz zawodnika Olimpii Świdnica.
Lekkoatleci rywalizowali od 30 czerwca do 1 lipca. Na starcie stanęło 505 zawodników i zawodniczek z całego kraju.
Kondzior rywalizował w kategorii M40 w
biegach na dystansie 400 i 800 metrów.
W obu spisał się dosłownie i w przenośni
na medal – dwukrotnie zameldował się na
trzecim miejscu. Czasy świdniczanina: 400
m – 57,83, 800m – 2:10.20.
oprac.

Przerwa
technologiczna

Kolorowe piżamy, dobra zabawa i
uśmiech od ucha do ucha zarówno u
tych najmłodszych i tych nieco starszych sprawiły, że nawet mimo niezwykle kapryśnej pogody II Charytatywny Bieg Budzika zakończył się dużym
sukcesem! W niedzielę 24 czerwca na
osiedlu Zawiszów bawiło się nawet kilkaset osób! Impreza poza wymiarem
czysto sportowym miała także przesłanie charytatywne – zbierano fundusze
na leczenie 5-letniego Ignasia Buczmy,
który od 2016 roku zmaga się z niedowładem lewej ręki. Łącznie udało się
zebrać 4 tysiące złotych! Organizatorem biegu był świdnicki Klub Biegacza
Hermes oraz Biegowa Świdnica.
Dla dzieci przygotowano kilka konkurencji biegowych podzielonych na dziewczynki oraz chłopców. Najmłodsi rywalizowali na bieżni sportowej przy SP1. Na
starcie biegu głównego stawiło się 200
biegaczy. Zawodnicy mieli do pokonania
dystans 6 km (dwie pętle wokół Strzelnicy). Chwilę po biegaczach na starcie
zameldowało się 17 miłośników Nordic
Walking, którzy przemaszerowali dystans
3000 metrów. Sympatyczna impreza była

foto: D. Gębala

Owocny
występ
świdnickiego
lekkoatlety

foto: D. Gębala

Okres wakacji to wydarzenia sportowe dla największych twardzieli. 7
lipca – Ultra Bike Maraton Szklarska
Poręba, czyli od 24 do aż 102 km na
rowerze! 8 lipca – Garmin Triminator Radków, czyli triathlon górski na
trzech dystansach. 19 lipca – Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, czyli
cztery dni sportowych emocji i siedem różnych biegów w Lądku Zdrój.
22 lipca – Ultra Sowa Maraton, czyli
53 km po górach Sowich i ponad 2050
m przewyższeń. A 28 lipca Klasyk
Kłodzki, czyli od 60 do 166 km przez
góry przy granicy z Czechami. Ufff…
Dla ceniących sobie spokojniejsze
życie, polecamy oczywiście 2 Otwarty
Turniej Siatkówki Plażowej, który zostanie rozegrany dnia 8 lipca o godzinie
10:00 na boisku OSIR przy ul. Śląskiej
35. Zapisy w tym samym dniu od 9.30.
Natomiast wszystkie dzieci zapraszamy do bezpłatnej szkółki tenisa ziemnego, która od 5 lipca do 30 sierpnia
2018 r. odbywać się będzie przy ul.
Składowej 3 w każdy czwartek o godzinie 15:00 pod okiem trenera Mateusza
Kwinty.

przy okazji ostatnią eliminacją w cyklu
Świdnickiego Turnieju Biegowego. Przypomnijmy, że poza Biegiem Budzika, za-

wodnicy rywalizowali w Biegu Goplany
oraz V Crossu Mokrzeszowskiego.
Daniel Gębala

basenu przy ul. Równej
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z powodu przerwy
technologicznej od niedzieli, 1 lipca
pływalnia przy ulicy Równej będzie
nieczynna. Miłośnicy pływania będą
mogli ponownie korzystać z obiektu w
sierpniu.
W trakcie przerwy technologicznej
dokonane zostaną niezbędne przeglądy i serwis urządzeń. W czasie wyłączenia obiektu z użytkowania zachęcamy
do korzystania z kompleksu basenów
odkrytych przy ulicy Śląskiej.
OSiR Świdnica
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Odeszła Halina Aszkiełowicz-Wojno
W niedzielę 22 czerwca po kilkuletniej walce z nowotworem zmarła
Halina Aszkiełowicz-Wojno. Wybitna
siatkarka miała 71 lat. Brązowa medalistka olimpijska, wicemistrzyni Europy, brązowa medalistka mistrzostw
Europy w siatkówce przez lata związana ze świdnicką Polonią. Od 2016
roku była posiadaczką tytułu ,,Zasłużona dla Miasta Świdnicy”.

Jej pierwszą drużyną klubową byli
Czarni Słupsk (1960-1962), z którą w
1962 roku zdobyła mistrzostwo Polski
juniorek, w latach 1962-1963 reprezentowała zespół WKS Słupsk. Od 1963
występowała w Polonii Świdnica, z którą w sezonie 1963/1964 debiutowała w
I lidze. Z drużyną z naszego miasta została mistrzynią Polski juniorek w 1964
r. i 1965 r., w lidze seniorskiej najlepszy
okazał się sezon 1970/1971 okraszony

czwartą lokatą. Wybitna zawodniczka występowała wówczas ze swoimi
młodszymi siostrami – Teresą i Celiną.
W 1972 r. odeszła do Odry Wrocław, w
której awansowała do I ligi w 1973 r.. W
wrocławskim klubie występowała do
1978 r., w latach 1978-1980 reprezentowała barwy włoskich zespołów Salora
Bergamo i Volley Potentino.
Daniel Gębala

sport

Polsko-czeska olimpiada
na półmetku!
Reprezentacja czterdziestu uczniów
świdnickich szkół podstawowych pod
opieką pięciu opiekunów przebywała w
Czechach od 24 do 27 czerwca. Gospodarze z Trutnova przygotowali 32 konkurencje. Świdniczanie wystartowali w
jedenastu. Rywalizowano między innymi w siatkówce, unihokeju, koszykówce,
piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce, strzelectwie czy rolkarstwie.
Wielką ciekawostką były przeprowadzone na trutnowskim stawie wyścigi
pontonowe. Młodzi świdniczanie pokazali się z bardzo dobrej strony. Zwyciężyli w zawodach piłkarskich klas VI-VII oraz koszykówce chłopców. Drugą
lokatę wywalczyli w zawodach piłkarskich klas IV-V. Zmagania w siatkówce
klas VI-VII, lekkoatletycznej sztafecie i
tenisie stołowym zakończyli na miejscu
trzecim. – Nasza „Olimpiada sportowa
nie zna granic” odbyła się w ramach międzyszkolnej olimpiady, która regularnie
co dwa lata odbywa się w Trutnovie. W
zawodach brało łącznie udział około 800
dzieci ze wszystkich trutnowskich szkół.
To olbrzymie przedsięwzięcie mające
bogate tradycje i piękną iście olimpijską
oprawę. Ceremonia otwarcia odbyła się
przy pełnych trybunach miejscowego
stadionu – tłumaczy Waldemar Kurek
ze Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podobnie będzie wyglądał zaplanowany na czerwiec przyszłego roku
rewanż. Do Świdnicy przyjedzie 40-osobowa reprezentacja uczniów z Trutnova.
Zmierzą się z uczniami ze świdnickich

foto: W. Kurek / OSiR Świdnica

Uczniowie świdnickich szkół podstawowych stanęli w szranki sportowej rywalizacji z rówieśnikami z czeskiego Trutnova.
Wszystko w ramach wspólnego projektu „Olimpiada sportowa nie zna granic”. Pierwsza część zmagań odbyła się w Czechach, druga – w czerwcu przyszłego roku w Świdnicy.

podstawówek. – Przygotujemy trzynaście konkurencji. Część będzie podobnych, ale dołożymy też coś własnego –
na przykład zawody kajakowe czy turniej
gier i zabaw – mówi Waldemar Kurek.
Sportowa olimpiada dla dzieci to ko-

lejny przykład współpracy Świdnicy z
partnerskim Trutnovem. Projekt wartości ponad 23 tysięcy euro współfinansowany jest ze środków samorządów
Programu Współpracy Transgranicznej
2014-2020 Interreg V – A Republika Cze-

ska – Polska oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Po stronie świdnickiej realizatorem zadania jest Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji.
Oprac.

Polonię czeka kadrowa rewolucja

foto: D. Gębala

Miniony sezon w wykonaniu siatkarek świdnickiej Polonii był naprawdę
bardzo udany. Trzecie miejsce na koniec startów w II lidze i szansa na grę w

wyższej klasie rozgrywkowej sprawiły,
że rozbudzono apetyty zarówno wśród
świdnickich kibiców siatkówki jak i samych zawodniczek. Niestety wobec

nie skorzystania z propozycji Polskiego Związku Piłki Siatkowej dotyczącej
startów w I lidze w Polonii rozpoczął się
okres bardzo dużego przemeblowania
kadrowego. Za współpracę podziękował już dotychczasowy trener Mateusz
Dąbrowski, a kilka czołowych siatkarek
prawdopodobnie w przyszłym sezonie
nie ujrzymy już w biało-zielonych barwach.
Polski Związek Piłki Siatkowej złożył
propozycję Polonii Świdnica propozycję
startów w I lidze w sezonie 2018/2019.
Niestety, wobec dużych kosztów takiej operacji zarząd świdnickiego klubu
postanowił nie skorzystać z oferty. Występy w wyższej klasie rozgrywkowej
wiązałyby się z większymi kosztami logistycznymi oraz wymogami licencyjnymi, które w Świdnicy byłoby ciężko
zrealizować. Wobec tego świdniczanki
w nadchodzącym sezonie ponownie
zobaczymy na parkietach II ligi, jednak
w zgoła odmiennym składzie personalnym. Za współpracę podziękował
dotychczasowy trener Mateusz Dąbrowski, który w debiutanckim sezonie
pracy z pierwszym zespołem osiągnął
podium w II lidze. W przyszłym sezonie
nie zobaczymy także Alicji Krusiewicz.

Środkowa, która pełniła rolę kapitana
Polonii, przeszła do beniaminka II ligi
Płomienia Sosnowiec. Blisko transferu
do Szóstki Mielec (I liga) jest również
atakująca Ewa Woźniak. Rozgrywająca
Aleksandra Druciak prawdopodobnie zrezygnuje z zawodowej siatkówki.
Wciąż nieznana jest także przyszłość
‚’zaciągu wrocławskiego’’, który rok
temu zasilił barwy Polonii. Sandra Mielczarek czy Anna Maziakowska, które
wniosły dużo wartości do zespołu, również mogą zasilić kluby z I ligi. W jakim
składzie Polonia zagra w przyszłym sezonie? Przekonamy się niebawem. W
międzyczasie w połowie czerwca doszło do wyborów nowych władz Polonii.
W strukturach nie doszło do żadnych
większych zmian. Prezesem klubu pozostanie Grażyna Działowska. Funkcję
wiceprezesa pełnić będzie Grzegorz
Woźniak, sekretarza Robert Rutowicz,
a w składzie komisji rewizyjnej zasiądzie
Zbigniew Wełna. Za współpracę z klubem podziękował natomiast Wojciech
Ząbek. Wobec jego rezygnacji sprawę
szkolenia młodzieży powierzono Michałowi Tomiałowiczowi.
Daniel Gębala
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