Są chętni na dostawę autobusów elektrycznych
12 sierpnia otwarto oferty
w ogłoszonym przez
świdnickie MPK przetargu
na budowę trafostacji
średniego napięcia,
dostawę ładowarek i
dwóch autobusów. W
najbliższych tygodniach
nastąpi wybór
wykonawcy.
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XX edycja Festiwalu Bachowskiego za nami
Koncerty w malowniczych
obiektach położonych na
terenie powiatu świdnickiego,
dedykowane dzieciom spotkania
z muzyką, śniadania na łonie
natury z akompaniamentem
muzyki – za nami XX edycja
Festiwalu Bachowskiego,
jedna z najważniejszych imprez
muzycznych w Świdnicy.
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Andrzej Wajda
bohaterem
kolejnego muralu

str. 9
Po Irenie Sendlerowej, Tomaszu Stańce, czy Charlie’m Chaplinie, świdnicki malarz Robert Kukla przygotowuje kolejny mural. Tym razem bohaterem jest Andrzej Wajda, wybitny polski reżyser. Powstanie muralu związane jest z zaplanowanym na
jesień Festiwalem Filmowy Spektrum, który będzie poświęcony wielkiemu reżyserowi.
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Świdnica uczciła
Święto Wojska Polskiego
Na pamiątkę zwycięskiej wojny polsko-bolszewkickiej z
1920 roku, 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. - Szanujmy pokój, który mamy i pamiętajmy, że wojny
rodzą się z zawiści, z chorych ambicji małych ludzi, z pazerności i z tego, że nie potrafimy z jakichś powodów uznać
czyichś racji i nie potrafimy prowadzić ze sobą dialogu,
zwykłej ludzkiej rozmowy - apelowała podczas uroczystości prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się mszą święta w Katedrze św. Stanisława i św. Wacława.
Następnie pochód ze sztandarami wyruszył z placu Jana Pawła II w kierunku
placu Grunwaldzkiego. Uroczystość
pod Pomnikiem Zwycięstwa poprowadził prezes świdnickiego oddziału
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
pułkownik rezerwy Tadeusz Bortnik. Obchodom towarzyszyły występy
artystyczne młodzieży z MDK Świdnica. Przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, władze miejskie,
lokalni samorządowcy oraz delegacje
partii politycznych złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Zwycięstwa.
O tolerancję i wzajemny szacunek apelowała prezydent Beata-Moskal Słaniewska - Każdy z nas jest
inny. Każdy ma inne zapatrywania, ma
inne poglądy, może być innej orientacji
seksualnej. Co nie oznacza, że mamy

go nie szanować. Każdy zasługuje na
godność, każdy zasługuje na szacunek. Z każdym powinniśmy potrafić
rozmawiać. Nie krzyczeć na siebie, nie
obrażać. Prezydent Świdnicy w szczególnych słowach zwróciła się również do kombatantów: -Pokoju trzeba
bronić i niestety składać najwyższą
ofiarę. Dlatego z wielką estymą witam
dziś tych, którzy mundury noszą i tych,
którzy mundury nosili. Drodzy i kochani
kombatanci. Z roku na rok mniej was
w naszym gronie. Przeglądając zdjęcia
sprzed roku, dwóch, trzech przypominałam sobie twarze tych, którzy jeszcze nie tak dawno stali między nami.
Do nas wszystkich młodszych apeluję:
pamiętajmy, szanujmy i oddawajmy im
cześć. A tych, którzy jeszcze są między
nami otaczajmy szczególną opieką.
Jesteśmy wam to winni. Za ten pokój
z 1945 i za wszystkie te bitwy w historii Polski, które pozwoliły na to by dziś

taką Polską właśnie jesteśmy. Bardzo
wam za to dziękuję. Szanujmy pokój,
który mamy i pamiętajmy, że wojny
rodzą się z zawiści, z chorych ambicji
małych ludzi, z pazerności i z tego, że
nie potrafimy z jakichś powodów uznać
czyichś racji i nie potrafimy prowadzić
ze sobą dialogu, zwykłej ludzkiej rozmowy. Maria Peszek śpiewa: róbmy miłość, nie róbmy wojny. Niech to będzie
przesłanie dla nas wszystkich. Miłość
to tolerancja i umiejętność uznania cudzych racji. Bardzo nam tego wszystkim
potrzeba. - mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Święto Wojska Polskiego jest obchodzone co roku 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało one
wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13 sierpnia
1992.
DG
fot. Daniel Gębala
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Są chętni na dostarczenie
autobusów elektrycznych

mówi Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu
MPK Świdnica – na razie wiemy jedno –
na pewno uda się w drodze tego postępowania wyłonić wykonawcę trafostacji oraz
dostawcę autobusów i infrastruktury, gdyż
wśród ofert, które napłynęły są mieszczące się w budżecie inwestycji. Przetarg był
skomplikowany, bo z jednej strony wiązała nas umowa na dofinansowanie z NFOŚ,
a z drugiej mieliśmy do czynienia z płynną
sytuacją na bardzo żywiołowo rozwijającym się rynku eko-transportu – wyjaśnia
Tomasz Kurzawa.

reklama

targowym pytań, wniosków z ogłoszonych po nieudanym pierwszym przetargu
negocjacji, zarząd MPK zdecydował się
rozdzielić pierwotny przetarg na dostawę autobusów wraz z ładowarkami na
dwa specjalistyczne: na dostawę autobusów i dostawę ładowarek. Plan przyniósł
efekt w postaci trzech ofert na budowę
trafostacji, dwóch na dostawę ładowarek i dwóch na dostawę autobusów.
Do każdego z przetargów stanęli oferenci
i złożyli oferty, które w ciągu najbliższego tygodnia będą poddawane analizie –

reklama

Udało się poskładać w całość
skomplikowaną układankę związaną z
pierwszym w historii Świdnicy przetargiem na dostawę autobusów o napędzie elektrycznym. 12 sierpnia otwarto
oferty w ogłoszonym przez świdnickie
MPK przetargu na budowę trafostacji
średniego napięcia, dostawę ładowarek i dwóch autobusów.
– Było to już trzecie postępowanie,
tym razem skonstruowane na nieco innych zasadach niż poprzednie: po analizie zgłaszanych w postępowaniu prze-

Do walki o dostarczenie pierwszych
dwóch autobusów, które w Świdnicy
rozpoczną erę ekologicznego transportu miejskiego stanęli giganci elektromobilności: podpoznański Solaris oraz
szwedzkie Volvo.
Przypomnijmy, że dofinansowanie
jakie uzyskało MPK z programu Gepard
pozwoli na zakup dwóch dwunastometrowych autobusów elektrycznych o
standardzie wyposażenia identycznym
jak w 9 pojazdach włączonych w lipcu
2018 do eksploatacji. Do tego kupiona
i zamontowana zostanie dwustanowiskowa stacja ładowania typu plug-in,
do długiego ładowania podczas postoju nocnego w zajezdni oraz jedną stację
szybkiego ładowania typu pantograf do
podładowywana baterii autobusów w
ciągu dnia.
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Przetarg wyłoni wykonawcę
budynku przy ul. Słobódzkiego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego kończy właśnie procedury
związane z ogłoszeniem przetargu na
wyłonienie generalnego wykonawcy
inwestycji przy ulicy Słobódzkiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w ciągu najbliższych dwóch lat inwestycję uda się doprowadzić do końca.
Obecnie trwają prace ziemne. – W
ciągu najbliższych dni ogłosimy przetarg
na wyłonienie generalnego wykonawcy.
Równolegle kończymy realizować etap
prac ziemnych. Te wkroczyły już w finalną fazę – mówi Mirosław Gałek, prezes
TBS. Do 15 września będzie już znana
ilość złożonych ofert. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończenie inwestycji nastąpi przed upływem 2 lat.
Budynek przy ul. Słobódzkiego ma
połączyć w sobie dwie funkcje – mieszkalną i użytkową. W czterokondygnacyjnym budynku znajdzie się 45 mieszkań..

W podziemnej części powstanie parking
na 64 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W ramach inwestycji,
również zostanie wykonana, infrastruktura komunikacyjna dla sąsiadujących

budynków. – Przygotowujemy, kolejne
inwestycje, to jedyne wyjście, aby w sposób ciągły zaspokajać, potrzeby mieszkaniowe świdniczan - tłumaczy Mirosław
Gałek.

Milion złotych na ratowanie kamienic
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mont dachu, wspólnocie mieszkaniowej
przy ul. Budowlanej 4 na program i konserwację reliktów średniowiecznych detali architektonicznych w elewacji frontowej. Właścicielowi kamienicy Rynek
32 na remont dachu, elewacji frontowej
i tylnej, właścicielowi kamienicy przy ul.
Trybunalskiej 9 na remont elewacji frontowej. Parafii ewangelicko-augsburskiej
na prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i
Hali Zmarłych w Kościele Pokoju, a parafii katedralnej na prace konserwatorskie
w obrębie Chóru Mieszczańskiego.
Od 2014 roku kwota, jaka została
przeznaczona na tego typu prace, to ponad 9 milionów złotych. Prace już toczą
się pełną parą.
Oprac. UM Świdnica

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz
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Kolejne kamienice odzyskają swoje
dawne piękno. Na wniosek prezydent
Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej w
budżecie miasta przeznaczono prawie
milion 200 tysięcy złotych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Dotacji w tym roku udzielono: właścicielom lokali użytkowych przy ul. Grodzkiej 4 i Rynek 31 na wymianę witryn, a
właścicielowi lokalu użytkowego Rynek
20 na renowacje witryny. Wspólnotom
mieszkaniowym: przy ul. Kościelnej 11,
Grodzkiej 5, Równej 8, Długiej 21, Komunardów 18, Kazimierza Pułaskiego
2, Kolejowej 18, Grodzkiej 19-19B-19C,
Wrocławskiej 6 i Komunardów 20 na remont elewacji frontowych. Właścicielowi
kamienicy przy ul. Muzealnej 4 na re-
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Pożegnają wakacje kolorami
Najbardziej kolorowy okres w roku nie może
zakończyć się inaczej. Młodzieżowa Rada
Miasta Świdnicy oraz Urząd Miasta Świdnicy zapraszają na Festiwal Kolorów – Święto
wolontariatu i tolerancji! Kolorowa impreza
zamykająca czas wakacji i żegnająca lato
już po raz drugi odbędzie się w Świdnicy.

Tegoroczna
edycja
wydarzenia
będzie
również świętem tolerancji – w tym
dniu nie będzie
podziałów na gorszych i lepszych,
każdy
mieszkaniec
Świdnicy będzie mógł
uczestniczyć
Młodzieżowej
w
wydarzeniu.
Wszystko po to,
Rady Miejskiej
aby kolorowo uczcić
zakończenie
wakacji,
poczuć wszechobecną radość i z przytupem powitać
nowy rok szkolny. Szczególne zaproszenie na wydarzenie adresujemy do młodych
osób, które już teraz czynnie udzielają się jako wolontariusze – będzie to ich
święto. Podobne inicjatywy
z wykorzystaniem sypkich,
nietoksycznych barw mają
miejsce w wielu miastach
Polski i cieszą się dużym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców, w tym
zwłaszcza osób młodych.

z życia

foto: D. Gębala

MRM

Program wydarzenia:
Tegoroczny festiwal odbędzie się
w piątek, 31 sierpnia. W programie m.in.
warsztaty Zumby, puszczanie wielkich
baniek mydlanych, food trucki, bazooki
co2 i wyrzuty proszków holi o każdej

pełnej godzinie. Imprezę poprowadzi
DJ Piotrek i DJ Tomek. Podobnie jak w
ubiegłym roku, nie zabraknie darmowych proszków holi dla uczestników
imprezy.

▪ Godz. 16.00 – Zumba
▪ Godz. 17.00 – oficjalne rozpoczęcie Festiwalu przez Prezydent Miasta Świdnicy – Beatę Moskal–Słaniewską i I wyrzut
proszków
▪ Godz. 17.20 – Fit Ball

▪ Godz. 18.00 – II wyrzut proszków
▪ Godz. 18.20 – Zumba
▪ Godz. 19.00 – III wyrzut proszków
▪ Godz. 19.20 – Dyskoteka
▪ Godz. 20.00 – IV wyrzut proszków
▪ Godz. 21.00 – Zakończenie

Pływalnia przy ulicy Równej
zaprasza
ceny promocyjne: 7 zł (normalny), 4
zł (ulgowy). Dostępne są również karnety dziesięciowejściowe i promocje
dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny i Świdnickiej Karty Seniora. W obiekcie honorowane są karty
Multisport, OK System, FITPROFIT. W
trakcie przerwy technologicznej wykonano remont niecki basenowej (uzupełnianie ubytków, fugowanie itp.),
przegląd stacji uzdatniania wody, odświeżenie holu i części pomieszczeń.
Wykonano też inne drobne prace i naprawy bieżące.
Oprac. OSiR

reklama

foto: OSiR

Po technologicznej przerwie ponownie zapraszamy do korzystania
z krytej pływalni przy ulicy Równej.
Obiekt czeka na gości od poniedziałku, 19 sierpnia.
W okresie 19.08-31.08 pływalnia
czynna będzie codziennie od godziny
10.00 do 18.00. W tym czasie wszystkie godziny będą ogólnodostępne. Od
1 września obiekt czynny będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-22.00 oraz w soboty i niedziele od
10.00 do 18.00. Bilety wstępu kosztują 7 zł (ulgowy), 10 zł (normalny). Przy
wejściu na godzinę 14.00 obowiązują
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Przed nami EKOpiknik
„Spacer ekologiczny”
To ostatnia szansa, by wziąć sprawy w swoje ręce i uratować
naszą planetę. Eksloatacja nieodnawialnych surowców, produkcja plastiku czy marnowanie jedzenia na niewyobrażalną skalę
powodują tragiczne w skutkach zmiany. Ziemia, bez radykalnej
zmiany naszych nawyków, ulegnie zniszczeniu. Dlatego niezmiernie ważna jest ekologiczna edukacja społeczeństwa. Świdniczanie o tym wiedzą i wspólnie zachęcają do zmiany na lepsze. W
sobotę 31 sierpnia odbędzie się pierwsza edycja EKOpikniku –
Spaceru Ekologicznego. Przyjdź i daj się zainspirować! Pomysłodawcą eventu jest Ekologiczne Podziemie.
Dlaczego warto być eko? Ziemia jest tylko jedna, jest naszym domem i powinniśmy o niego dbać. To trywialne, ale bardzo prawdziwe. Organizatorzy poprzez wykłady, warsztaty, a dla najmłodszych
gry i zabawy chcą promować ekologiczny styl życia. Do współpracy
zaproszono wielu specjalistów, pasjonatów oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w poszczególnych dziedzinach.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie Katarzyna Gubała –
propagatorka zdrowego żywienia, autorka książek, m.in. „Warzywa
górą! Od korzeni po liście”, od wielu lat specjalizująca się w kuchni
roślinnej, koordynatorka ogólnopolskiej kampanii fundacji Viva „Zostań wege na 30 dni”.

Wydarzenia w trakcie EKOpikniku będą odbywały
się równolegle w kilku tematycznych strefach:
▪ Kuchnia roślinna (zioła jadalne, kuchnia wegańska w duchu
zero waste)
▪ Eko moda (świadome zakupy, wymiana i naprawa ubrań)
▪ Naturalna pielęgnacja (stwórz własny kosmetyk, ajurwedyjska
pielęgnacja skóry)
▪ Strefa Roślin (komponowanie zieleni w naczyniach z odzysku,
wymiana roślin, ekologiczna uprawa roślin)
▪ Strefa dla dzieci (gra miejska na sportowo, warsztaty lepienia
ptasich gniazd z gliny, ekolatawce)
▪ Sport (pokazy sportowe, dieta wegańska dla sportowców)
▪ DIY (Zrób to sam) – warsztaty z rękodzieła, kawiarenka „naprawcza”

Podczas imprezy organizowane będą m.in.:
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▪ „Less waste” firmy Resibo
▪ „21 kroków do bycia Eko” pisarki
Agnieszki Krzyżanowskiej
Dla najmłodszych wydzielona
zostanie strefa animacji, a w niej
dzieci z rodzicami będą mogli
wziąć udział w warsztatach np.
robienia latawców, w symulacyjnej grze „wirtualna woda” czy w
ekologicznej rodzinnej grze miejskiej organizowanej przez TIGER
CAMP.
Podczas imprezy organizatorzy
zachęcają do odwiedzenia ekologicznych świdnickich przedsiębiorców (EKO Punktów) oraz
lokalnych rękodzielników i artystów wystawiających tego dnia
swoje prace na rynku.
Około godz. 14:00 będzie możliwość uczestniczenia w niezwykłym koncercie Michała Zygmunta „Odra Sound Design”.

reklama

▪ Warsztaty kulinarne pt. „Kiszonki probiotyczne”, „Gotowanie bezresztkowe ZERO WASTE”, „Lokalne zioła czy chwasty-wyprawa
przyrodnicza z degustacją”.
▪ Warsztaty roślinne oraz DIY
(„Zrób to sam”) podczas których
uczestnicy zrobią własne makramy, uszyją woreczki na zakupy, wymienią się roślinami czy
stworzą własne niepowtarzalne
bukiety.
▪ Warsztaty Zdrowia z produkcji
kosmetyków naturalnych oraz
możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznych i treningowych.
W godzinach 10:00 – 14:00 dla
wszystkich chętnych będzie
możliwość wysłuchania wykładów:
▪ „Slow fashion” blogera Dawida
Tymińskiego

aktualności

Niezwykłe rzeźby
w świdnickim muzeum

Oprac. UM Świdnica

AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGENA
ul. Kazimierza Odnowiciela 1
58-100 Świdnica

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

MECHANIK
SAMOCHODOWY
foto: UM Świdnica

W Muzeum Dawnego Kupiectwa
do 1 września można podziwiać niezwykłą wystawę „Rzeźba kameralna”
ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy,
której autorem jest dr Radosław Skowron. Eksponaty na wystawie prezentują nurty europejskiej rzeźby kameralnej wykonanej z brązu od końca XVIII
w. po lata pięćdziesiąte XX w.
Wśród kilkudziesięciu autorów są
m.in.: Jean Baptiste Pigalle, Albert-Ernest Carrier de Belleuse (asystował
mu Auguste Rodin), Emmanuel Villanis, Jean Antoine Injalbert, Bruno Zach,
Ernst Seger, Paul Schulz, Bracia Łopieńscy, Józef Galica i Jaroslav Vonka, niezwykły kowal i rzeźbiarz z przedwojennego Wrocławia. Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia muzeum do
1 września.

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY
Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe w zawodzie
• doświadczenie w pracy na tym stanowisku
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• szkolenia
• atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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telefoniczny: 74 856 33 97 lub e-mail: kadry@vw-swidnica.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
zwycięzcą konkursu

PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zwycięzcą konkursu P

„WzMOCnij
swoje
otoczenie” w Świebodzicach wkrótce będą mogli uczyć
Przedszkolaki
i uczniowie

się programowania za pomocą specjalnej maty edukacyjnej. Urządzenie
trafi do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej, która zdoPrzedszkolaki
uczniowieSieci
w Świebodzicach
wkrótce będą
mogli konkursu
uczyć się
była grant odi Polskich
Elektroenergetycznych
w ramach
programowania
za pomocą
specjalnej
maty edukacyjnej.
Urządzenie
trafi do Miejskiej
„WzMOCnij swoje
otoczenie”.
Projekt
„Zakoduj swoją
przyszłość”
zostaBiblioteki
Publicznej do
im.końca
Marii 2019
Dąbrowskiej,
nie zrealizowany
roku. która zdobyła grant od Polskich ieci
lektroenergetycznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt
„Zakoduj
swoją jest
przyszłość”
zostaniekreatywności
zrealizowany doi końca
2019
roku.
Jego celem
pobudzenie
nauka
logicznego
myślenia.

Zajęcia z wykorzystaniem maty edukacyjnej „kodowanie na dywanie”, gier i
innych pomocy dydaktycznych będą skierowane do dzieci przedszkolnych
Jego
celem jest pobudzenie
kreatywności
i nauka ologicznego
myślenia.
Zajęcia z
i wczesnoszkolnych,
a także
osób dorosłych
szczególnych
potrzebach
wykorzystaniem
edukacyjnej
„kodowaniew na
dywanie”,
gier mogły
i innych
pomocy
edukacyjnych.maty
W sobotnie
popołudnia
zajęciach
będą
uczestnidydaktycznych
będą skierowane
do informacje
dzieci przedszkolnych
i wczesnoszkolnych,
a także
osób
czyć całe rodziny.
Wszystkie
będą dostępne
pod adresem
www.
dorosłych
o szczególnych potrzebach
edukacyjnych.
W sobotnie
popołudnia
w zajęciach
biblioteka.swiebodzice.pl
oraz na
profilu „Miejska
Biblioteka
Publiczna
w
będą
mogły uczestniczyć
całe rodziny.(facebook.com/mbp.swiebodzice/).
Wszystkie informacje będą dostępne pod adresem
Świebodzicach”
na Facebooku

ROZDAJEMY BONY

www.biblioteka.swiebodzice.pl oraz na profilu „Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach”
- W
gminach,
na terenie których realizujemy
inwestycje, przeprowadziliśmy
na
acebooku
facebook.com/mbp.swiebodzice/)
.

ZA PARAGONY
2 - 7 września

pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne.
W gminach, na terenie których realizujemy inwestycje, przeprowadziliśmy pierwszą edycję
Wspierając
finansowo najlepsze inicjatywy chcemy poprawiać komfort życia
konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne. Wspierając finansowo najlepsze
lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że zwycięski projekt Miejskiej Biblioteki
inicjatywy chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że
Publicznej w Świebodzicach przyczyni się do organizacji nowatorskich i inspiruzwycięski projekt Miejskiej iblioteki Publicznej w Świebodzicach przyczyni się do organizacji
jących zajęć dla przyszłych programistów - mówi Beata Jarosz-Dziekanowska,
nowatorskich
inspirujących
dla nam,
przyszłych
programistów
mówi Beata
Jarosz
rzeczniczkaiprasowa
PSE.zajęć
– Zależy
aby być
dobrym sąsiadem.
W ramach
ziekanowska,
rzeczniczka
prasowa
PSE.
–
Zależy
nam,
aby
być
dobrym
sąsiadem.
W
ramach
Programu inwestycyjnego „Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Turów wraz z poProgramu
inwestycyjnego
„Wyprowadzenie
mocy z Elektrowni
Turów
wraz z na
poprawą
prawą warunków
zasilania
południowo-zachodniej
Polski”
budujemy
terewarunków
zasilania
południowo
Polski”
budujemy
na terenie miny Świebodzice
nie Gminy
Świebodzice
linięzachodniej
przesyłową
relacji
Mikułowa-Świebodzice.
Dzięki
linię
przesyłowąistotnie
relacji zwiększy
Mikułowa się
Świebodzice.
Dzięki dostaw
tej inwestycji
istotnie
zwiększydla
się
tej inwestycji
niezawodność
energii
elektrycznej
niezawodność
dostaw
energii
elektrycznej
dla
całego
regionu
–
dodaje
Beata
Jarosz
całego regionu – dodaje Beata Jarosz-Dziekanowska.

Zrób zakupy za min. 100 zł
i odbierz bon o wartości 25 zł*
reklama

galeria-swidnicka.pl

Trwający
lutego
konkurs
„WzMOCnij
swoje otoczenie”
miałwyłonienie
na celu
Trwający
odod
lutego
konkurs
PSE PSE
„WzMOCnij
swoje otoczenie”
miał na celu
wyłonienie
najlepszych
projektów
związanych
z
rozwojem
lokalnej
infranajlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją
struktury
społecznej,
aktywizacją
życiawsparcie
społecznego
i kulturalnego oraz fiżycia
społecznego
i kulturalnego
oraz finansowe
w ich wdrożeniu.
nansowe wsparcie w ich wdrożeniu.
23.08-5.09.2019 r. |
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ziekanowska.

*szczegóły i regulamin na stronie:
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XX edycja Festiwalu
Bachowskiego za nami
Koncerty w malowniczych obiektach położonych na terenie powiatu świdnickiego, dedykowane dzieciom spotkania z
muzyką, śniadania na łonie natury z akompaniamentem muzyki – za nami XX edycja Festiwalu Bachowskiego, jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Świdnicy.

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

Wim Becu, specjalizujący się w muzyce
od XV do XVII wieku. Oltremontano zasłynął jako jeden z najwybitniejszych zespołów muzyki renesansowej. Ponadto
wyrósł na platformę rozwoju historycznych puzonów i skomponowanego dla
nich repertuaru.
Festiwal zakończył się 11 sierpnia
koncertem Christiny Pluhar i zespołu
L’Arpeggiata. To międzynarodowa grupa wokalno-instrumentalna, powstała w
2000 r. Specjalizuje się w łączeniu kompozycji XVII wieku, zwłaszcza włoskich,
hiszpańskich, francuskich i neapolitańskich, z elementami współczesnej muzyki pop i jazzu. Zespół gościł już kilkakrotnie w Polsce, m.in. w Krakowie w
ramach festiwalu Misteria Paschalia. 11
sierpnia oczarował publiczność świdnicką, kończąc tym samym XX edycję Festiwalu Bachowskiego.
ak

foto:A. Komaniecka

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

Festiwal Bachowski to szereg wydarzeń odbywających się w różnych miejscach na mapie powiatu świdnickiego,
najważniejsze koncerty organizowane
są przede wszystkim w Kościele Pokoju. „To hołd składany temu niezwykłemu
obiektowi, rozumianemu jako symbol
określonej idei: ludzkiej zdolności dążenia do zgody, porozumienia, kompromisu.
Kościół ten został zbudowany dzięki umowie pomiędzy wygranymi i przegranymi,
pomiędzy ludźmi różnych wyznań, ludźmi
wycieńczonymi i wrogimi sobie po 30-letniej wojnie” – czytamy na stronie festiwalu.
To właśnie w Kościele Pokoju odbyły się koncerty inauguracyjne i finałowe.
W czwartek 1 sierpnia festiwal otworzył
swoim występem jeden z najwybitniejszych zespołów muzyki renesansowej
– Oltremontano. Jego założycielem jest
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Andrzej Wajda bohaterem
kolejnego muralu
Po Irenie Sendlerowej, Tomaszu Stańce, czy Charlie’m
Chaplinie, świdnicki malarz Robert Kukla przygotowuje kolejny mural. Tym razem bohaterem jest Andrzej Wajda, wybitny polski reżyser.
ści powstają w ramach pracy artysty w
Świdnickim Ośrodku Kultury, w którym
koordynuje także tworzenie wielkoformatowych malowideł ściennych przez
innych artystów, tak na przykład powstała w roku 2016, obok wejścia na basen kryty praca Seikona-legendy street
artu. – Staram się, by raz w roku powstał
taki mural, przy udziale innych twórców.
To wystarczy, by nie przedobrzyć. Lepiej

foto: D. Gębala

To kolejny mural w świdnickiej przestrzeni miejskiej i zapewne nie ostatni. Powstaje na ścianie budynku przy
ul. Niepodległości 7, można go jednak
oglądać od strony ulicy Spółdzielczej.
- Jest taka potrzeba społeczna, żeby
murale powstawały, więc zacząłem je
malować – mówi skromnie Robert Kukla, który jest przede wszystkim malarzem sztalugowym. Murale w większo-

foto: UM Świdnica / W. Bąkiewicz

mniej, ale bardziej wartościowych – dodaje.
Wybór Andrzeja Wajdy, polskiego
reżysera, laureata Oscara, na bohatera
kolejnego muralu nie był przypadkowy.
Praca związana jest z odbywającym
się od kilku lat w Świdnicy Festiwalem
Filmowym Spektrum. To właśnie reżyserowi będzie poświęcona tegoroczna
edycja. Co więcej, w tym roku mija 20
lat od prapremiery „Panny Nikt” w re-

żyserii Andrzeja Wajdy, która odbyła
się w Świdnicy. „Panna Nikt” to powieść
autorstwa świdniczanina Tomasza
Hryzny, historia piętnastoletniej Marysi, która ulega manipulacji przez dwie
swoje koleżanki. Film ten będzie można zobaczyć podczas festiwalu Spektrum.
Na stworzenie grafiki udało się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego.
ak

Robert Kukla urodził się w Świdnicy. Zajmuje się malarstwem, scenografią teatralną, projektowaniem graficznym, street artem. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt
wystaw w kraju i za granicą. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. Nauczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku instruktora d/s plastyki i fotografii. Organizator i kurator wielu wystaw i imprez
artystycznych. Stypendysta Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezydenta
Świdnicy w Dziedzinie Kultury (2015).

„Dobór dóbr”- nowy tom wierszy
Tomasza Hrynacza
Kilka dni temu w szczecińskim wydawnictwie „Forma”
ukazała się nowa książka świdnickiego poety Tomasza Hrynacza pt. „Dobór dóbr”. Jest to już dziesiąty tom wierszy, a
czwarty wydany w „Formie”, wydawnictwie, z którym autor
współpracuje od 2010 roku.
Tomasz Hrynacz jest dobrze znany
na poetyckiej mapie Polski. Urodzony w
1971 r. świdnicki poeta od ponad dwudziestu lat swoje wiersze drukuje w pismach ogólnopolskich i zagranicznych.
Publikował m.in. w paryskiej „Kulturze”,
„Kresach”, „Frondzie”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Czasie Kultury”, „Twórczości”. Jest
autorem dziecięciu zbiorów wierszy,
z których najważniejsze to: „Rebelia”,
„Partycje”, „Praski raj”, „Prędka przędza”
i wspomniana wcześniej „Noc czerwi”.
Poezję jego przetłumaczono na język
angielski, chorwacki, czeski, francuski,
kataloński, niemiecki, rosyjski, serbski i
ukraiński.
- Poezja Tomasza Hrynacza z tomu
„Dobór dóbr” to nieustanne mocowanie się z rozpaczą, której można napluć
w twarz jedynie językiem liryki, mową
wiersza, buntem zdania, gniewem frazy,
oporem słów. Oszczędne, lapidarne mi-

niatury poetyckie autora „Dwóch wyjść”
przekonują czytelnika zapisem doświadczeń, z którego wyziera twarz poety, gotowa do spotkań z odbiorcą. Głos
Hrynacza, rozpoznawalny i jedyny w
swoim rodzaju, opowiada o samotności

i samotnikach, o tęsknocie i goryczy,
żałobie po utraconym czasie. Okaleczony bohater tych tekstów zmaga się
z cielesnością, przemijaniem, smutkiem, strachem, lękiem przed śmiercią. To poezja przegranych i dla przegranych. To liryka dla tych, co mają
w sercu ranę. Opowieść o ciemnym
świecie, w którym kiedyś „przyjdzie
wysokie morze - rekomenduje najnowszą książkę autora Paweł Tański, redaktor serii poetyckiej „21”.
Sam autor zapytany, w jaki sposób scharakteryzowałby nowy tom,
odpowiada: - Jeśli miałbym wskazać najważniejsze kwestie, jakie pojawiają się w tej książce, to „zaufanie” temu, co najbardziej dotkliwe i
bolesne. „Przemienność” to drugie
kluczowe pojęcie, tutaj dodatkowo
nacechowane, funkcjonujące jednak w nieco odmiennych konfiguracjach znaczeniowych niż w moich
poprzednich książkach. Myślę, że
wzmocniony jest ton elegijny tych
wierszy, przede wszystkim w intensyfikacji postawy podmiotu, narastającej w nim nostalgii i melancholii.
Teraźniejszość wciąż stawiana jest
w opozycji do tego, co zaszłe, przeszłe i do tego, co przyszłe. Stare wątki,
te rozpoznawalne dla moich wierszy np.
przemijanie, cielesność, itd. kontrastują
z potrzebą bycia tu i teraz. „Dobór dóbr”

to książka o magii doświadczania, o
ciągłości życia, mimo jego sprzeczności
i zróżnicowań.
23.08-5.09.2019 r. |

Świdnica

9

aktualności

ŚWIDNICA KULTURALNIE
1 września, godz. 8.00
Giełda staroci, numizmatów
i osobliwości

Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już kupić nie można.
Stałe spotkania mają w Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i
filateliści. Kupić można meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria
i części służące do przywracania starym
przedmiotom ich dawnego blasku.
świdnicki Rynek

7 września, godz. 19.00
Jam Session z zespołem
Luna Park [funk]

Powakacyjną reaktywację Klubu
Bolko zaczniemy od jam session, który poprowadzi zespół Luna Park! Za ich
sprawą na pierwszy plan wysuną się
funkowe brzmienia, ale tradycyjnie zapraszamy też do udziału fanów bluesa,
rocka i innych gatunków, które będziecie
mogli zaprezentować na naszej scenie!
O zespole prowadzącym: Początki Luna
Park sięgają roku 2014. Przez te wszystkie lata zmieniali się muzycy, a co za tym
idzie stylistyka zespołu. Dlatego oprócz
ścisłego założenia wykonywania muzyki
pop-funk, zespół otarł się też tradycyjny
rock oraz fusion-jazz.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
wstęp wolny

12 września, godz. 18.00
Inauguracja sezonu kulturalnego: recital Andrzeja Poniedzielskiego „Monday-Day — Live?”

Świdnicki Ośrodek Kultury ma przyjemność zaprosić na inaugurację sezonu
kulturalnego 2019/2020. To świąteczny
dzień, w którym tradycyjnie uhonorowani zostaną ci, którzy swoją pasją i pracą
przyczyniają się do tego, że kultura w
naszym mieście może tak bujnie się rozwijać. Odbędzie się z tej okazji przyznanie nagród Prezydenta Miasta Świdnicy
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz wręczenie statuetek Mecenas Kultury. Po części oficjalnej na scenie
pojawi się Andrzej Poniedzielski ze swoim programem „Monday-Day — Live?”,
który powstał przy okazji podwójnego
jubileuszu – 60. urodzin artysty i 40. lecia pracy artystycznej. To z jednej strony
artystyczny wieczór wspomnień, a z drugiej pełna niespodzianek improwizacja
na tematy bieżące. Artysta zmierzy się
z upływającym czasem w występie pełnym wzruszeń, dowcipu i radości zapasów nieprzebranych.
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sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, bilety: 30 zł
(przedsprzedaż) / 40 zł (w dniu koncertu)

27 września, godz. 19.00
Metalowy piątek w Bolko

13 września, godz. 18.00
Konkurs Fotografii ,,Zestaw —
Świdnica 2019”: wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy

„Zestaw 2019” to zarówno fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy, ważne problemy społeczne,
osobisty stosunek autora do rzeczywistości, reportaż, dokument, fotografia
publicystyczna jak też poszukiwanie
nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli,
doznań, wrażeń, rozważania formalne,
poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy,
ul.Franciszkańska18, wstęp wolny

14 września,
godz. 10.00 (start) - 22.00 (finisz)
Fotomaraton

W Fotomaratonie może wziąć udział
każdy fotografujący aparatem cyfrowym.
Zadanie polega na realizacji w ciągu 12
godzin 12 zadanych tematów fotograficznych, liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający
świat. Ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród oraz wystawa prac odbędzie się
15.09.2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
udział: 40 zł

14 września, godz. 18.00
Artur Andrus „Sokratesa 18”
— recital kabaretowy na rzecz
Świdnickiego Hospicjum

Koncert Artura Andrusa, na który
Państwa zapraszamy, jest pierwszym
krokiem na drodze do budowy hospicjum stacjonarnego oraz podziękowaniem dla wszystkich darczyńców i
przyjaciół Hospicjum w Świdnicy: ludzi
o wielkim sercu, którzy chcą wspierać
najbardziej potrzebujących świdniczan.
Dochód ze sprzedaży biletów zostanie
przeznaczony na budowę hospicjum w
Świdnicy.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: przedsprzedaż: norm. 90 zł, seniorzy
70 zł / od września: norm. 100 zł, seniorzy 85 zł

21 września, godz. 18.00
Ze Straussem przez Wiedeń

Cudowna muzyka, przepiękne głosy, wspaniali instrumentaliści i wyjątkowy klimat – to wszystko już wkrótce na
scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury!
Nie może tam Państwa zabraknąć! Ze
Straussem przez Wiedeń to spotkanie
z muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To także spotkanie z mistrzami opery i operetki – z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem walca – Straussem.
W ten wieczór usłyszą Państwo najbardziej znane i lubiane arie i duety, takie jak
„Wielka sława to żart”, „Usta milczą, dusza

śpiewa”, „Twoim jest serce me”, „W rytm
walczyka” w wykonaniu utalentowanych
młodych artystów – laureatów prestiżowych konkursów, koncertujących na co
dzień zarówno w Polsce, jak i za granicą. W taneczny nastrój wprawią Państwa
walce, polki i czardasze zagrane przez
kameralny zespół instrumentalny. Nie
zabraknie również wirtuozowskich popisów, jak choćby skrzypcowy „Czardasz”
Montiego czy „Taniec węgierski” Brahmsa brawurowo zagrany na wiolonczeli.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 60 zł

Trzon naszej składanki będą stanowić zespoły polecane przez muzyków
Collision / Disorder / Plethora. Oprócz
ich własnych nagrań, usłyszycie też m.in.
Behemoth / Jinjer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla Veneda / Nightwish /
Rammstein / Vader / Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca Johnny Trzy Palce). Kogo jeszcze chcielibyście usłyszeć
w tym zestawie? Piszcie na maila truskawka@sok.com.pl z tematem „Metalowy piątek”. Pierwszeństwo na playliście
dostaną zespoły z Polski (im nowszy album tym lepiej), ale wszystkie propozycje będą rozpatrzone.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
wstęp wolny

28 września, godz. 16.00
Teatr na czasie: „Och, Emil” —
spektakl familijny

21 września, godz. 20.00
Recenzje Muzyczne: Meek, Oh
Why? [hip-hop / nu-jazz]

Zapraszamy na kolejny koncert w
ramach projektu Świdnickie Recenzje
Muzyczne, dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ na nasz repertuar!
Koncert odbędzie się dzięki recenzji
albumu „Rękopisy nie płoną” napisanej
i przesłanej nam przez Szymona Kubatka. Jego tekst zajął 8. miejsce w naszym
rankingu.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł (w
dniu koncertu)

25—28 września
Czas na teatr

Czas na teatr to cykl wydarzeń, którego istotą jest prezentacja i powiązanie
form artystyczno-edukacyjnych oraz
poszerzanie dostępu do kultury, a także
popularyzacja dziedzictwa o znaczeniu
narodowym. Podczas projektu Czas na
teatr odbędą się wydarzenia artystyczne:
warsztaty, pokazy, spacery tematyczne,
spotkania autorskie, dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.: w miejscach
dziedzictwa kulturowego, w placówkach
edukacyjnych, salach Świdnickiego
Ośrodka Kultury, ale także w przestrzeni
publicznej. Wszystko po to, aby promować propozycje artystyczne jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych
form aktywności propagowanych przez
kulturę masową, rozwijać kompetencje
kulturalne odbiorców sztuki oraz zdobywać pozytywne doświadczenia w kontakcie z kulturą.

Zapraszamy na spektakl familijny
„Och, Emil” w wykonaniu Teatru Lalki i
Aktora w Wałbrzychu. Przedstawienie
powstało na podstawie znanej powieści Astrid Lindgren „Emil ze Smalandii”,
opowiadającej o przygodach radosnego, rezolutnego i odważnego chłopca,
marzącego o tym, by stać się dorosłym.
Niesforny Emil nieustannie zaskakuje
swoją rodzinę nowymi pomysłami. Chce
być żołnierzem, „szybkobiegaczem”,
„wszystkozjadaczem”, strażakiem, lekarzem… Jak każde wszędobylskie dziecko
jest ciekawy świata, pragnie wchłonąć
go jak najwięcej, i pomimo dobrych chęci, często popada w tarapaty. Ale jest
przy tym mądrym dzieckiem i w efekcie
swoich zmagań zdaje sobie sprawę, że
nic nie osiągnie bez szkoły.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 10 zł

promocja

Świdnica

Wyślij swoje zdjęcie prezentujące Świdnicę i zgarnij nagrody, m.in. publikację zdjęcia
na kalendarzu wydanym przez biuletyn i portal "Moja Świdnica".
Więcej szczegółów już wkrótce na portalu www.mojaswidnica.pl

Zupełnie
nowa Honda

Hybryda
pełna emocji

ZAPRASZAMY!!
AUTORYZOWANY DEALER HONDA
GRUDZIŃSKI SP.J.
WROCŁAWSKA 108
58-100 ŚWIDNICA
tel. (74) 851 31 91
www.hondagrudzinski.pl
salon@hondagrudzinski.pl
Model na fotografii to CR-V 2,0 i-MMD Hybrid Executive w kolorze platinum white pearl – Zużycie paliwa i poziom emisji CR-V Hybrid: (WLTP) zakres
5,4-9,0 (l/100 km), CO2 122-205 (g/km); (NEDC) 5,0-5,7 (l/100 km), 113-131 (g/km). Wg szacunkowych wyników testów regulowanych przez EU.
Rzeczywiste zużycie paliwa i poziom emisji moga˛ być różne.

23.08-5.09.2019 r. |

Świdnica

11

kultura

Wypożyczalnia dla
Dorosłych poleca:
▪ Listy zza grobu – Remigiusz Mróz
▪ Sapiens – Yuval Noah Harari
▪ Szwedzi – Ciepło na północy
– Molęda Katarzyna
▪ Sztuka i skandal/Claridge Laura
– Tamara Łempicka
▪ Dziewczyna o czterech palcach
– Marek Krajewski

Kalendarium
▪ 23 sierpnia 1656 roku położono kamień
węgielny pod budowę protestanckiego
kościoła Pokoju w Świdnicy.
▪ 24 sierpnia 1598 roku Bardo zostało zatopione wskutek osuwiska skalnego na
Przełomie Nysy Kłodzkiej.
▪ 25 sierpnia 1599 roku wydano drukiem
Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.
▪ 26 sierpnia 55 roku p.n.e. [wojny galijskie]
Gajusz Juliusz Cezar wylądował w Brytanii.
▪ 27 sierpnia 1783 roku Jacques Charles
wypuścił w Paryżu pierwszy balon napełniony wodorem.
▪ 28 sierpnia obchodzimy Święto Lotnictwa Polskiego.
▪ 29 sierpnia 1842 roku Wielka Brytania i
Chiny podpisały traktat nankiński kończący I wojnę opiumową.
▪ 30 sierpnia 1701 roku uznawana za
ostatnią czarownicę Słupska niemiecka
mniszka katolicka Trina Papisten została
skazana przez pruski sąd na śmierć poprzez spalenie na stosie.
▪ 31 sierpnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności.
▪ 1 września 1939 roku Wojska niemieckie i słowackie napadły o świcie bez
wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając kampanię wrześniową II wojny
światowej; prezydent Ignacy Mościcki
wprowadził stan wojenny na terytorium
całego kraju.
▪ 2 września 1974 roku Premiera filmu historycznego „Potop” w reżyserii Jerzego
Hoffmana.
▪ 3 września 1941 roku W obozie Auschwitz dokonano pierwszej masowej
egzekucji 600 radzieckich jeńców wojennych i 250 Polaków z użyciem cyklonu
B – cyjanowodoru.
▪ 4 września 1963 roku Reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie
Norwegię 9:0, co przez następne 45 lat
było jej najlepszym wynikiem w historii.
W meczu tym swego pierwszego gola
dla reprezentacji strzelił 16-letni Włodzimierz Lubański.
▪ 5 września 1991 Polska i Litwa wznowiły
stosunki dyplomatyczne.
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Trzecia część
Encyklopedii
Świdnicy
Można zapisywać się na listę subskrypcyjną III części Encyklopedii
Świdnicy. Jest to niepowtarzalny projekt, który zakłada stworzenie kompleksowej publikacji o wybitnych świdniczanach, ważnych datach w historii
miasta i wszystkim, co nierozłącznie
wiąże się ze Świdnicą. W ramach I części encyklopedii miłośnicy wiedzy o
naszym mieście mieli możliwość skompletowania dwunastu zestawów artykułów poświęconych historii Świdnicy, II część wydawnictwa obejmowała
trzynaście etapów.
W sierpniu ukażą się pierwsze artykuły z kolejnej - III już części Encyklopedii Świdnicy. Osoby, które wpiszą
się na listę subskrypcyjną, będą mogły
nieodpłatnie, co kilka miesięcy odbierać
kolejne karty encyklopedii w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Pierwszy komplet
III części publikacji – segregator, strony
przekładkowe oraz trzy pierwsze artykuły sa już dostępne w bibliotece.
Na listę subskrypcyjną Encyklopedii
Świdnicy można zapisywać się wyłącznie osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, w Czytelni Naukowej i Czytelni
Czasopism (I piętro, pokój 202), w godzinach pracy biblioteki. Konieczne jest

podanie imienia, nazwiska oraz złożenie
własnoręcznego podpisu. Jedna osoba
może subskrybować jeden egzemplarz
encyklopedii. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość subskrypcji
większej liczby egzemplarzy – prośby
z uzasadnieniem, złożone na piśmie w
Miejskiej Bibliotece Publicznej, będą rozpatrywane przez zespół redakcyjny. Na
listę subskrybentów zapisanych zostanie
pierwszych 700 osób. Zapraszamy do
kolekcjonowania kompendium o naszej
małej ojczyźnie.

POLECAMY
NOWOŚCI FILMOWE

kultura

Znamy zwycięzców
„Zestawu 2019“
28 autorów będzie mogło zaprezentować swoje prace w ramach
wystawy pokonkursowej XXV Międzynarodowego Konkursu Fotografii „Zestaw 2019”. Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród zaplanowano na 13 września.
Łącznie na konkurs wpłynęło 186 zestawów prac. Jury w składzie Andrzej Rutyna
(artysta fotograf, prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF), Piotr Tomczyk (artysta fotograf /
ZPAF/, PWSzF,TviT w Łodzi) i Andrzej Protasiuk (artysta fotograf /Es. FIAP/) zdecydowało
o przyznaniu Grand Prix konkursu oraz 5 tys.
złotych Marcinowi Giba z Rybnika za zestawy:
„Człowiek na ziemi [lato]” oraz „Człowiek na
ziemi [zima]”. W dziale fotografii reportażowej
przyznano dwie równorzędne nagrody w wysokości 1 tys. złotych Markowi Dytfeldowi z
Ostrzeszowa za zestaw „Ogródki niedziecięce”
oraz Damianowi Grodowskiemu z Niedoradza

Gotowi? Do startu... Start!
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza
do wzięcia udziału w akcji
czytelniczej Łowcy Książek,
która potrwa do 31.08.2019
r. Do rozdania czytelnikom
21 książkowych nowości.
Kto pierwszy, ten lepszy !!!

Akcja ma na celu rozbudzenie apetytu na książki czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Odkrywanie nowych, ciekawych miejsc w naszym
mieście. Bo czytać można
wszędzie.

za zestaw „Podwórko”. W dziale fotografii poszukującej I miejsce i 1,5 tys. zł zdobyła Anna
Jakubowska z Gdańska za zestaw „Nadnidzkie
mgły”. II miejsce i 1 tys. zł zajął Sławomir Grzanek z Łodzi za zestawy „Martwa natura” i „Ciało”.
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 28 autorów: 13 zestawów prac, 10 autorów w
dziale I – fotografii reportażowej oraz 22 zestawy
prac, 18 autorów w dziale II – fotografii poszukującej.
Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy
odbędzie się 13 września o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska18.

Wykaz autorów i prac zakwalifikowanych do ekspozycji:
Dział I : FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
▪ Przemysław Czuba – Zatorze – „Śląska codzienność”
▪ Marek Dytfeld – Ostrzeszów – „Ogródki niedziecięce”
▪ Krzysztof Gołuch – Knurów – „Znak życia”
▪ Damian Grodowski – Niedoradz – „Podwórko”
▪ Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – „Przemijanie”, „Silent party”
▪ Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych – „Upadek”
▪ Tadeusz Koniarz – Tarnów – „Bienvenue a Paris”, „Pożegnanie”
▪ Damian Piasecki – Radom – „Radomiak”
▪ Julia Zabrodzka – Warszawa – „Szkoła Korridy”
▪ Adam Zieliński – Łódź – „Przejścia”, „Po sezonie”
Dział II : FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
▪ Hassan Abbas – Łódź – „Ręce”
▪ Dominika Cybuch – Łódź – „Rzeczywistość równoległa”
▪ Marcin Giba – Rybnik – „Człowiek na ziemi [lato]”, „Człowiek na ziemi [zima]”
▪ Sławomir Grzanek – Łódź – „Martwa natura” ,”Ciało”
▪ Marek Hasso-Agopsowicz – Olsztyn – „Orange”
▪ Anna Jakubowska – Gdańsk – „Nadnidzkie mgły”
▪ Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych – „Uwięzione”
▪ Kamila Kasprzykowska – Płońsk – „Nokturn”
▪ Gabriela Kowacka – Września – „Intymność”
▪ Paweł Oleszczuk – Czarny Kiekrz – „Człowiek z psem”, „Deszcz”
▪ Katarzyna Pacia – Zawiercie – „Dom, w którym mieszkała moja babcia”
▪ Andrzej Ruciński – Siedlce – „Lunapark”
▪ Krzysztof Strzoda – Katowice – „(de)kompozycja przestrzeni”, (nie)ciągłość przestrzeni”
▪ Jacek Szczerbaniewicz – Jelenia Góra – „Przestrzenie urojone”
▪ Kazimierz Szymela – Wałbrzych – «Camp”
▪ Aneta Więcek-Zabłotna – Lubin – „Bajki prawdziwe”
▪ Agnieszka Wojtera – Łódź – „Przemyślenia”
▪ Krzysztof Zając – Kielce – „Zapiski pustelnika”

Zapraszamy wszelkiej maści osoby piszące,
które chcą pogłębić swoje umiejętności warsztatowe,
poszerzać świadomość twórczą,
cenią sobie rozmowy o literaturze i kulturze.

Warsztaty
pisarskie

mojaswidnica.pl
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Prowadzenie:

Barbara Elmanowska - ur. 1981 roku, poetka, doktor nauk humanistycznych. Debiutowała w 2006 roku esejem Zawsze fragment,
którym zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Literackie Talenty 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 przewodnik szlakiem artystów pochowanych w Świdnicy. Laureatka indywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy
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Słodko-gorzki start
nowego sezonu
Foto-Higieny Gać, niezwykle bramkostrzelny stoper z Brazylii Edil De Souza
Barros, którzy przeszedł do Polonii-Stali z
Concordii Elbląg oraz ograny na poziomie
II ligi Sławomir Orzech z Górnika Wałbrzycha. Za zdobywanie bramek w tym
sezonie ma być odpowiedzialny Nigeryjczyk Roland Emeka John, który zamienił
AKS Strzegom na świdnicką drużynę.
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
GKS Mirków/Długołęka 2:0 (1:0)

Polonia-Stal: B. Kot, Florian (83′ Białas), Barros, Michałek, Paszkowski, Sowa, Szuba, Chajewski (70′ Emeka), Orzechowski (46′ Białasik),
Baumgarten (87′ Sikora), Myrta (82′ Szczygieł)
bramki: 19′ Szuba 1:0, 85′ Szczygieł 2:0

foto: D. Gębala

Moto-Jelcz Oława – Dabro-Bau
Polonia-Stal Świdnica 2:1 (1:1)

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica po blisko dwumiesięcznej
przerwie wrócili do rywalizacji na boiskach IV ligi dolnośląskiej. O ile inauguracja sezonu przed własną publicznością zakończyła się zgarnięciem kompletu punktów, to druga seria gier przyniosła niemiłą niespodziankę w postaci
porażki w Oławie z miejscowym Moto-Jelczem. Nie zmienia to jednak faktu,
że mocno wzmocniona ekipa Rafała
Markowskiego jest rozpatrywana jako

bramki: 2’ Myrta 0:1, 4’ Skorupa 1:1, 88’ Makowski 2:1
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica: B. Kot,
Paszkowski, Barros, Orzech, Michałek, Sowa,
Szuba, Białasik (46′ Emeka), Szczygieł (46′
Orzechowski), Chajewski (65′ Baumgarten),
Myrta

jeden z głównych faworytów do awansu
do wyższej klasy rozgrywkowej.
Przypomnijmy, że zespół przed sezonem doczekał się solidnych wzmocnień.
Jako pierwszy do Świdnicy zawitał środkowy pomocnik Górnika Wałbrzych – Damian Chajewski. Następnie lewą stronę
defensywy wzmocnił Patryk Paszkowski
z Lechii Dzierżoniów. Również z Dzierżoniowa sprowadzono perspektywicznego
bramkarza Damiana Wajdę. O środek
obrony mają zadbać Patryk Michałek z

Pozostałe rezultaty 1. kolejki:
▪ Wiwa Goszcz – Bielawianka Bielawa
1:2
▪ Unia Bardo – Orzeł Ząbkowice Śląskie
0:0
▪ Sokół Wielka Lipa – LKS Bystrzyca
Górna 1:0
▪ Sokół Marcinkowice – Moto Jelcz Oława 5:0
▪ Polonia Trzebnica – Orzeł Prusice 2:2

▪ Pogoń Pieszyce – Lechia Dzierżoniów
0:1
▪ Piast Żerniki – Piast Nowa Ruda 1:3
Pozostałe rezultaty 2. kolejki:
▪ Bielawianka Bielawa – Piast Nowa
Ruda 2:0
▪ Lechia Dzierżoniów – Piast Żerniki 1:3
▪ Orzeł Prusice – Pogoń Pieszyce 5:0
▪ GKS Mirków/Długołęka – Polonia
Trzebnica 3:1
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Sokół Wielka Lipa 1:1
▪ Wiwa Goszcz – Unia Bardo 2:3
▪ Sokół Marcinkowice – LKS Bystrzyca
Górna 2:1
Tabela IV ligi dolnośląskiej
(grupa wschodnia)
1. Sokół Marcinkowice
2. Bielawianka Bielawa
3. Orzeł Prusice
4. Unia Bardo
5. Sokół Wielka Lipa
6. Piast Nowa Ruda
7. Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica
8. Moto-Jelcz Oława
9. Piast Żerniki
10. GKS Mirków/Długołęka
11. Lechia Dzierżoniów
12. Orzeł Ząbkowice Śląskie
13. Polonia Trzebnica
14. Wiwa Goszcz
15. LKS Bystrzyca Górna
16. Pogoń Pieszyce

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0

2-0-0
2-0-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
0-2-0
1-1-0
0-0-2
0-0-2
0-0-2

Terminarz 3. serii gier
[sobota, 24 sierpnia]:
▪ Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
LKS Bystrzyca Górna – sobota, godz.
15.00
▪ Unia Bardo – Bielawianka Bielawa
▪ Sokół Marcinkowice – Orzeł Ząbkowice
Śląskie
▪ Polonia Trzebnica – Moto Jelcz Oława
▪ Pogoń Pieszyce – GKS Mirków/Długołęka
▪ Piast Żerniki – Orzeł Prusice
▪ Piast Nowa Ruda – Lechia Dzierżoniów
Daniel Gębala

Szare Wilki postawiły się
Grunwaldowi

reklama

W drugiej grze kontrolnej przed
nowym sezonem ŚKPR Świdnica
uległ we własnej hali pierwszoligowemu Grunwaldowi Poznań 28-33
(13-14, 23-27).
Mecz odbył się sobotę 17 sierpnia
w formacie trzech części (2x30, 1x15
min). W szeregach Szarych Wilków po
raz pierwszy zaprezentował się sprowadzony z TS Siemiatycze Michał Jaroszewicz oraz wracający do gry po
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dwuletniej przerwie Michał Rzepecki.
Na parkiecie zabrakło bramkarza Damiana Olichwera, który na jednym z
treningów podkręcił kostkę.
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski –
Chmiel 6, Borowski 4, Kozak 3, Pęczar
3, Wołodkiewicz 3, Dębowczyk 3, Starosta 2, Etel 1, K. Stadnik 1, Jankowski
1, Jaroszewicz 1, Rzepecki. Redko,
Pierzak

sport

Gwiazdy po latach
ponownie na murawie!

foto: D. Gębala

To była prawdziwa gratka dla wszystkich fanów futbolu w lokalnym wydaniu. Na murawie znów mogliśmy zobaczyć
zawodników, którzy latami stanowili o sile świdnickiej Polonii. Nie zabrakło składnych akcji, gradu goli i przede wszystkim
dobrej zabawy. Ostatecznie kibice byli świadkami aż 21 bramek. Za nami pokazowy mecz między ekipami Polonia Świdnica
Oldboje i Przyjaciele vs Dabro-Bau Oldboje i Przyjaciele.

cowy rezultat, ale możliwość wspólnej
zabawy. W przerwie spotkania zorganizowano kilka atrakcji dla najmłodszych,
między innymi konkurs rzutów karnych.
Po ostatnim gwizdku odbył się wspólny
grill, gdzie nie zabrakło kolejnych porcji
piłkarskich anegdotek w nieco luźniejszej atmosferze. Organizatorami imprezy
byli Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja Łączy Nas Football oraz firma Dabro-Bau
Polonia Świdnica Oldboje i Przyjaciele – Dabro Bau Oldboje i Przyjaciele
12:9

foto: D. Gębala

W sobotę 17 sierpnia na murawie
świdnickiego stadionu mogliśmy zobaczyć między innymi: Arkadiusza Piecha,
Remigiusza Jezierskiego, Dariusza i
Jacka Filipczaków, Jarosława Solarza,
Romana Pawłowskiego, Romana Szubę, Pawła Michalskiego, Piotra Pawiłowicza, Grzegorza Kopernickiego, Janusza Masnego, Piotra Szukalskiego, Norberta Stachyrę, Roberta Tymcika, Roberta Grefa, Artura i Rafała Tragarzów,
Marcina Karasia, Marcina Dychusa,
Waldemara Dziewisz, Zbigniewa Makowieckiego, Bartosza Iwaniczuka, Andrzeja Nowaka czy Marcina Hruszowca.
Oczywiście tego dnia nie liczył się koń-

Daniel Gębala

Takiego biegu w Świdnicy jeszcze nie było!
Sportowe emocje z nutką historycznej inspiracji, piękna sceneria Parku
Centralnego i niecodzienna pora. Przed
nami I Nocny Bieg Bolka Świdnickiego
organizowany przez Świdnicki Klub
Biegacza. „HERMES”. Organizatorzy zachęcają do udziału w imprezie, która
odbędzie się już 21 września!
-Nazwa i idea biegu została zaczerpnięta z Biegu Bolka Świdnickiego, który
był organizowany w naszym mieście kilkanaście lat temu. Były to biegi kameralne, rodzinne, pozbawione komercji i
niepotrzebnego splendoru. Chcemy do takiego charakteru wrócić. Bieg odbywał się
przy okazji Dni Świdnicy. Teraz wydarzenie
to będzie zupełnie odrębnym, nietowarzyszącym niczemu biegiem – podkreśla Radosław Światowy prezes Świdnickiego
Klubu Biegacza „HERMES”.
– Popularność jednego z seriali telewizyjnych i wynikająca z tego chęć
przybliżenia mieszkańcom Świdnicy postaci Bolka II Małego, zwanego także
świdnickim, była motorem napędowym

organizacji tego biegu. Jego osiągnięcia
polityczne i gospodarcze na terenie miasta i całego księstwa świdnicko-jaworskiego są imponujące. Na miejsce odbywania się biegu został wybrany zmodernizowany niedawno Park Centralny w
Świdnicy, a biuro zawodów będzie miało
miejsce w Hali Sportowej. Chęć przeprowadzenia biegu w tym miejscu wynika z
nastroju, który będzie panować podczas
tego wydarzenia. Oświetlone ścieżki,
schody, fontanny i most na trasie będą
na pewno świetnym urozmaiceniem
trasy biegowej. Nie ma już wydarzeń
sportowych, które się tutaj odbywają.
Bieg Noworoczny został przeniesiony na
osiedle Zawiszów i już tutaj nie wrócił.
Na całej trasie o długości około 1700
m nie ma mowy o nudzie, jak zapewnia
organizator. Na tej stosunkowo niewielkiej długości okrążenia na zawodników
będą czekać niewielkie podbiegi, trasa
będzie też prowadzić przez schody. Polubią się z nią zarówno rasowi ścigacze,
jak i amatorzy. Dlaczego nocą? – Wie-

le biegaczek i biegaczy lubi trenować
wieczorami czy nawet nocą. Sam preferuję bieganie w godzinach wieczornych – tłumaczy Radosław Światowy.
– Ciekawa jest już sama formuła biegu,
podczas którego kobiety i mężczyźni
pobiegną zupełnie osobno. Start biegu
pań zaplanowany jest na godzinę 19:00,
natomiast panowie wystartują godzinę
później. Biegacze to, jak wszyscy wiemy,
jedna wielka rodzina. Wszyscy potrafią
i lubią wspólnie trenować, wyjeżdżać
na zawody. Jednak przede wszystkim
udowadniają to na trasach, kiedy wzajemnie się dopingują i motywują. To jeden z powodów, dla których chcemy
oddzielić od siebie ich starty – wyjaśnia
prezes Świdnickiego Klubu Biegacza
„HERMES”. Zapisywać można się przez
portal datasport.pl. Na zawodników
czekać będzie jak zawsze medal pamiątkowy, posiłek i niesamowite
przeżycia.
Daniel Gębala
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Autoryzowany dealer Skody
Auto Sudety Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych
ul. Wrocławska 159

ZATRUDNI :

MECHANIKA
OPIS STANOWISKA PRACY:
• Naprawa i obsługa samochodów, głównie marki Skoda
• Naprawy mechaniczne, obsługi eksploatacyjne
WYMAGANIA / UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA:
• Wykształcenie min. zawodowe / profil samochodowy/mechaniczny
• Doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika min. rok
• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
• Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu
powierzonych zadań
• Motywacja do osiągania celów
• Dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin, praca w soboty
• Umiejętność współpracy z zespołem
• Prawo jazdy kat. B
Informacje dodatkowe
• Pełny etat z umową o pracę
• Motywacyjny system wynagrodzeń
• Regularne szkolenia podnoszące kwalifikacje
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lenckip@autosudety.pl
skoryka@autosudety.pl
tel.: 74/ 886 80 00
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Kontakt dla zainteresowanych:

