
  31 maja 2022 r. odbyły się uroczystości związane 
z obchodami 10-lecia nadania imienia Janusza 
Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dzień Pa-
trona rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą. W budynku 
przy ul. Słowackiego 5 na sali gimnastycznej o godzinie 
10:00  rozpoczęły się dalsze uroczystości. Pani Dyrek-
tor Katarzyna Lepis i Pan Wicedyrektor Robert Hulewicz 
powitali przybyłych gości-przedstawicieli instytucji, 
z którymi szkoła współpracuje na co dzień, ponadto 
w uroczystościach wzięła udział Pani Małgorzata Sandec-
ka- przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  Wicedyrektor podsumował dekadę funkcjonowan-
ia szkoły pod patronatem Janusza Korczaka w oparciu 
o prezentację multimedialną. Pani Dyrektor przypom-
niała jak zmieniał się Zespół na przestrzeni lat. Głos za-

brali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Pan Leszek 
Orpel, Ksiądz Prałat Ryszard Uryga, Pani Małgorzata 
Sandecka- Dyrektor Wałbrzyskiej Delegatury Kura-
torium Oświaty, Pani Maja Drapich-Przewodnicząca 
Rady Miasta. Wszyscy prelegenci podkreślali jak ważne 
w dzisiejszych czasach jest dobro dzieci. W ślad za słowa-
mi Patrona “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do 
popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”
Uroczystościom towarzyszyły występy, recytacje, śpiew, 
bajka o tolerancji przedstawiona przez uczniów klasy 4a. 
  Sporo energii i ożywienia wprowadziły przedszkola-
ki w swoich występach wokalno - tanecznych. Atrak-
cją dla najmłodszych był tort z wizerunkiem nasze-
go Patrona ufundowany przez Burmistrza Miasta.

  Po uroczystościach oficjalnie otwarto „Laboratori-
um Przyszłości” wyposażone w drukarki 3D, które mają 
służyć uczniom w nabywaniu umiejętności i kompe-
tencji cyfrowych. Dla uczniów i gości dostępna była 
wystawa „szkoła dawniej i dziś”, kroniki szkolne, 
prace plastyczne, oraz prace konkursowe: fotografie 
i wiersze napisane przez dzieci o Patronie. Senty-
mentalna podróż wśród kronik i fotografii, wzruszyła 
emerytowanych nauczycieli zaproszonych na uroczystoś-
ci. Był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę 
rodziców, wspólne rozmowy o tym jak zmieniła się 
szkoła na przestrzeni lat i z jakimi nowymi wyzwa- 
niami wspólnie należy się w najbliższym czasie zmierzyć.

10-lecie nadania imienia Janusza Korczaka Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu 

Miasto od początku wspiera i apeluje o pomoc dla 
Ukrainy. Zostało utworzone specjalne konto, na które 
można wpłacać darowizny, dzięki którym była możliwość  
zaopatrzyć naszych gości w niezbędną odzież, obuwie 
czy przybory szkolne.  Dzięki wsparciu przedsiębiorców 
jak i osób prywatnych mogliśmy przekazać też pomoc 
żywnościową i rzeczową a także finansową naszym przy-
jaciołom z teatru Woskresinnia  we Lwowie. Dużą pomoc 
otrzymali Goście od firmy NSK oraz firmy „Lapp Insu-
lators” i jej niemieckiego Partnera wspieranego przez 
organizację humanitarną Heimatstern e.V koordynowa-
ną przez Petrę Lehman. Zakupili oni niezbędne sprzęty 
AGD, a także odzież, środki higieniczne oraz żywność.

Nasi zagraniczni darczyńcy systematycznie odwie-
dzają nasze miasto wspierając działania Centrum Usług 
Socjalnych na rzecz Ukrainy przy koordynacji Prezes 
Lapp - Małgorzaty Matwiejszyn. Dziękujemy wszystkim, 
w tym naszym mieszkańcom, za dotychczasową pomoc 
i wsparcie udzielane naszym gościom. 

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do naszego miasta przyjechało bli-
sko 200 obywateli tego kraju  (obecnie ok.150).  Osoby te korzystają z zakwaterowania tzw. in-
stytucjonalnego oraz u osób prywatnych. Koordynowani przez biuro Wojewody Dolnośląskiego 
mieszkają w obiektach pensjonatu ,,Śnieżynka” oraz w budynkach zarządzanych przez Uzdro-
wisko „Szczawno-Jedlina” S.A.  U osób prywatnych mieszka blisko 60 osób. 28 uczniów zostało 
przyjętych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w klasach I-VIII. Utworzony został oddział przy-
gotowawczy, gdzie uczniowie uczą się języka polskiego. Osoby dorosłe mogą także korzystać 
z nauki języka polskiego prowadzonego w Centrum Usług Socjalnych przez Wolontariuszy, któ-
re pełni także rolę Punktu Informacyjnego dla Obywateli z Ukrainy i realizuje zadania w zakre-
sie wsparcia społecznego zapewniając najpilniejsze potrzeby gości.

Pomoc dla obywateli z Ukrainy 

Od 12 maja br. w Centrum Kultury można było oglądać wyjątkową wystawę obrazów i karykatur, nieżyjącego już, jedlińskiego artysty Pana 
Zygmunta Żyłaka. Podczas inauguracji wystawy jego imieniem nazwana została sala wystawiennicza w Centrum Kultury. 

- W zasadzie na wystawę, którą przygotowaliśmy to mieszkańcy oddali dzieła, które Zygmunt namalował kiedyś, niektóre dwa lata temu, 
a niektóre dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Przy Zygmuncie sprawdza się taka maksyma rzymska „Non omnis moriar” - nie wszystek umar-
łeś. Dzisiaj mieszkańcy Jedliny dają dowód, że naprawdę on jest w ich pamięci, że jego twórczość malarska, która jest zarówno na obrazach, 
a także na obiektach miejskich, jest w ich sercach. Mamy taki szczególny słup, który pokazuje historię Jedliny, w Centrum Kultury na obraz-
kach są różne jego kreski. Także o Zygmuncie pamiętają mieszkańcy. Ta inicjatywa tej wystawy, odsłonięcia tablicy, nadania nazwy sali wysta-
wienniczej to tak naprawdę inicjatywa mieszkańców - komentował podczas wernisażu Burmistrz Orpel dla Telewizji Sudeckiej.

Zygmunt Żyłak był społecznikiem, Radnym Miasta Jedliny-Zdroju od 2002 roku nieprzerwanie przez kolejne kadencje, aż do 30 kwietnia 
2021 roku. Jego prace często były wystawiane na licytacjach podczas balów charytatywnych czy finałów WOŚP. Zdobią korytarze jedlińskich 
zakładów pracy, ściany pomieszczeń w Centrum Kultury, elewacje budynków, miejskie billboardy, autobusy, a także są wystawione w Moł-
dawskim Kościele. Są ozdobą w wielu naszych domach.

Wystawa obrazów i karykatur Zygmunta Żyłaka 
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Na terenie miasta trwają lub 
w najbliższym czasie rozpoczną 
się kolejne inwestycje. Do jed-
nej z największych i najbardziej 
spektakularnych należy moder-
nizacja Parku Zdrojowego przy 
ul. Warszawskiej. Cała inwesty-
cja obejmuje przebudowę amfi-
teatru, ścieżek, budowę trapów, 
zakładanie nowych trawników 
i klombów, a przede wszystkim 
budowę fontanny multimedial-
nej, która już od 1 maja swoimi 
pokazami ściąga mieszkańców 
i gości.
Jedlina-Zdrój przygotowuje się 
do budowy Letniego Parku Wod-
nego na kompleksie „Active” oraz 

budowy nowego grawitacyjnego 
toru saneczkowego w Parku Po-
łudniowym. Na obie inwestycje 
Gmina pozyskała w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych znaczną część niezbędnych 
środków.  
W ramach remontu i przebudo-
wy dróg trwa przygotowanie do 
realizacji projektu pn. „Popra-
wa bezpieczeństwa drogowego 
w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” 
dofinansowanego również w ra-
mach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. W ramach inwestycji 
przewiduje się:

- przebudowę dróg gminnych 
ul. Reymonta i Reja oraz ul. Ko-
nopnickiej,
- przebudowę ul. Mostowej oraz 
przebudowę ul. Długiej wraz z re-
montem mostu,
- budowę drogi gminnej we-
wnętrznej w obrębie kompleksu 
sportowego „ACTIV”.
Planuje się przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
łączącą ul. Kłodzką z ul. Dolną, 
a także modernizację ul. Krótkiej. 
Ponadto planuje się przebudo-
wę ul. Aleksandra Fredry, tak aby 
połączyć ją z obu stron z ulicą 
 Adama Mickiewicza.

Śmieci – nasz wspólny problem.
Według raportu Głównego Urzę-
du Statystycznego Polacy produ-
kują coraz więcej śmieci. Każdy 
mieszkaniec wytwarza rocznie 
ponad 400 kg odpadów, a koszty 
ich zagospodarowania są coraz 
wyższe. 
Dlatego tak ważne jest dla nas 
mieszkańcówoJedliny-Zdroju,  
aby wszyscy zamieszkujący 
w  naszym mieście złożyli dekla-
rację i regularnie ponosili opłatę 
za gospodarowanie odpadami. 
Za każdego kto się uchyla od jej 
płacenia opłatę poniosą jego są-
siedzi i pozostali mieszkańcy!
Jeżeli zamieszkujesz w Jedlinie-
-Zdroju, pamiętaj aby złożyć de-
klarację!
Jeżeli w Twojej nieruchomości 
zamieszkują osoby, które nie 
złożyły deklaracji, to poinfor-
muj o tym Zarządcę budynku lub 
Urząd Miasta, bo za taką osobę 
płacą pozostali mieszkańcy.

Segreguj odpady!!!
Przypominamy o obowiązku 
segregowania odpadów. Każda 
nieruchomość wyposażona zos-
tała w  pięć pojemników na nas-
tępujące frakcje: papier, szkło, 
plastik i metal, BIO oraz odpady 
zmieszane. Inne odpady można 
w ramach opłaty za odbiór i za-

gospodarowanie odpadów od-
dać do PSZOK-u. 
Segregując właściwie od-
pady, możemy dać im drugie 
życie.  Wiele rzeczy, z  których 
korzystamy na  co dzień pocho-
dzi z  odzysku materiałowego. 
Na  przykład serwetki, zeszyty 
czy papier toaletowy powsta-
ją z  przetworzonego papieru. 
Z  kolei bluza z  polaru, doniczka, 
worek na  śmieci – produkowane 
są z   przetworzonych tworzyw 
sztucznych.
Warto segregować nie tylko 
z konieczności dbania o   środo- 
wisko, ale też ważne są względy 
ekonomiczne. Pracownicy firmy 
odbierającej odpady z  gos- 
podarstw domowych kontrolują 
zawartość pojemników i  zgłasza-
ją do Urzędu Miasta przypadki 
niewłaściwej segregacji od-
padów w  danej nieruchomoś-
ci. Opłata za  odbiór odpadów 
niesegregowanych jest 2 razy 
wyższa od opłaty za odpady seg-
regowane.

Kompostowanie odpadów – 
ekologicznie i taniej.
Bioodpady stanowią dużą część 
wszystkichoprodukowanych 
przez nas śmieci. Kompostowan-
ie to naturalna metoda uniesz-
kodliwiania i zagospodarowania 

bioodpadów oraz prosty, tani 
i szybki sposób na uzyskanie 
własnego nawozu.
Odpadki nadające się do kompo-
stowania:
• resztki roślinne, gałązki ży-
wopłotów (cieńsze od 2 cm);
• liście i skoszona trawa, nad-
ziemne części chwastów, prze-
kwitnięte kwiaty;
• resztki owoców i warzyw;
• niezadrukowany papier (papier 
śniadaniowy, chusteczki, serwet-
ki, tektura itp.);
• ziemia z doniczek i skrzynek;
• rozgniecione skorupki z jaj;
• fusy z kawy i herbaty.
Zgodnie z Uchwałą Rady Mia-
sta, mieszkańcy domu jedno-
rodzinnego, których Właściciel 
zadeklaruje kompostowanie 
bioodpadów w  przydomowym 
kompostowniku, będą płacić sta- 
wkę  niższą o 5 zł od osoby za 
każdy miesiąc.
Decyzja o samodzielnym kom-
postowaniu powoduje, że Gmina 
nie zapewni odbioru odpadów 
kuchennych i zielonych spod 
domu. Kompostowanie podle-
ga także kontroli przez praco- 
wników Urzędu Miasta oraz firmy 
odbierającej odpady komunalne, 
również poprzez monitorowanie 
zawartości pojemników na od-
pady zmieszane.

Inwestycje

Ekologia

Od 1 lipca zmiana stawki za wywóz śmieci
Od 1 lipca będzie, niestety,  drożej!
Rada Miasta w maju tego roku podjęła uchwałę o nowych 
stawkach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie naszego miasta.  
Od 1 lipca nowa miesięczna stawka wynosi 35,00 zł od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla miesz-
kańców nieruchomości jednorodzinnych, których Właś-
ciciel zgłosi chęć kompostowania bioodpadów na terenie 
swojej  nieruchomości, opłata jest pomniejszona o 5zł  
i wynosi 30zł od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość za każdy miesiąc. 
Opłata „karna” za  odbiór odpadów niesegregowanych 
obecnie wynosi 70zł od osoby. Dlatego warto segrego-
wać odpady!
Wzrosła również stawka za gospodarowanie odpadami 
dla nieruchomości niezamieszkałych, na których po-
wstają odpady komunalne. Nowa stawka będzie wynosić 
odpowiednio za 1m2 powierzchni użytkowej 1,60 zł/m2 
– dla nieruchomości do 100m2 i 0,70zł/m2 dla nierucho-
mości o powierzchni powyżej 100m2.

Zmiana stawki jest konieczna w związku z ogłoszonym 
w kwietniu przetargiem. Ceny zaproponowane przez 
Wykonawców, niestety są wyższe od dotychczasowych. 
Dzięki porozumieniu zawartym z  gminą Wałbrzych na 
mocy którego znaczna część odpadów komunalnych 
z Jedliny-Zdroju trafi do regionalnej instalacji odpadów 
komunalnych (tzw. RIPOK) w Wałbrzychu udało się utrzy-
mać niższą cenę za ich zagospodarowanie. 
Przypominamy, że właściciel nieruchomości nie musi 
składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, chyba że zmieni 
się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość lub 
w przypadku domów jednorodzinnych ich Właściciel 
zdecyduje się na kompostowanie bioodpadów. 

Przypominamy również, że opłatę należy uiszczać do 
dnia 10 następnego miesiąca na rachunek nr  24  1020 
5226 0000 6002 0667 7126 lub gotówkowo w kasie 
Urzędu Miasta.  
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W tym roku obchody Dnia Dziecka były huczne. Rozpoczęliśmy  ,,baby szaleństwo”  w środę 
1 czerwca, a zakończyliśmy  w sobotę 4 czerwca. W środę gościliśmy nauczycieli oraz dzieci 
z jedlińskiej ,,zeróweczki” oferując im garść atrakcji przygotowanej przez naszą kadrę oraz od-
wiedziliśmy z prezentami najmłodszych mieszkańców w Żłobku Miejskim, gdzie zabawa trwała 
w najlepsze. Natomiast sobota poświęcona była naszym małym mieszkańcom. Wolontariusze 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego, Centrum Kultury  oraz Stowarzyszenia Miłoś-
ników Jedliny-Zdrój zorganizowali dla ponad setki dzieciaków wspaniałą zabawę pod nazwą 
Integracyjny Dzień Dziecka, w którym także brały udział dzieci z Ukrainy. Przez 4 godziny trwała 
intensywna zabawa. Były tańce, zabawy, malowanie buziek, tatuaże, warkoczyki, loteria, pizza, 
słodkie łakocie a na koniec teatrzyk dla dzieci. Nie obyło się bez wizyty Pana Burmistrza, na 
którego dzieci oczekiwały z niecierpliwością, bo…… przyniósł dzieciom lody, a kto nie lubi lo-
dów?!  Spotkaliśmy się z wieloma wyrazami uznania od rodziców, co jedynie utwierdziło nas w 
przekonaniu, że mamy wspaniałe 3 jednostki gminne (Żłobek, CK i OPS), które pokazały, że dla 
dobra mieszkańców i wspólnych celów przy wsparciu jednego z najprężniej działających Stowa-
rzyszeń, można zdziałać cuda.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Jak podaje MEiN: Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych  w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka). Dzięki inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły podstawowej 
mogą nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej i zawodowej. 
31 maja br. oficjalnie otworzono pracownię wyposażoną w drukarki 3D, długopisy 3D, maszyny 
do szycia, zamówione zostały również gogle 3D. Wszystkie urządzenia wykorzystywane będą  
w trakcie zajęć dodatkowych dając uczniom możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych. 
Część nauczycieli brała już udział w szkoleniu  z obsługi sprzętu 3D. Otwarcia Pracowni dokonał 
Burmistrz Miasta Leszek Orpel wraz z Dyrektorem ZSP Panią Katarzyną Lepis, w obecności zgro-
madzonych gości. Gmina współfinansowała zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany w pra-
cowni.

Od roku 2018 nasz jedliński Ośrodek Pomocy Społecznej przeżywa swoisty bum w realiza-
cji projektów na rzecz mieszkańców finansowanych ze środków zewnętrznych. Rok 2022 jest 
szczególny bowiem realizowanych jest ich aż 5!!!. Dwa projekty finansowane są ze środków 
unijnych i realizowane są w wyniku dobrej współpracy Miasta - w partnerstwie z wałbrzyską 
organizacją pozarządową – Fundacją Merkury. Mowa tu o projektach pn: „Działania integracyjne 
w Jedlinie- Zdroju”. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne oraz  „Kompleksowe usługi 
opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina –Zdrój  współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO 
WD na lata 2014-2022.  Ponadto  mieszkańcy korzystają z programów  Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej realizowanych przez pracowników Ośrodka tj. Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa czy dwumodułowy Korpus Wsparcia Seniorów. Rea-
lizacji tych projektów towarzyszy wiele wydarzeń w naszej gminie, tak jak choćby ostatni szcze-
gólnie dobrze odebrany spektakl międzypokoleniowy wystawiany przez naszych mieszkańców 
i dla naszych mieszkańców pn. Wszystkiego Najlepszego. Jedlińskie Centrum Usług Socjalnych 
to kopalnia pomysłów, których możemy u nas doświadczać. Już w sierpniu niespodziankę dla 
naszych mieszkańców oczywiście z akcentem międzypokoleniowym czyli dla każdego: dla mło-
dego i starszego.

W dniach 6-8 kwietnia 2022r. nasze miasto odwiedził Burmistrz Miasta partnerskiego Strehla 
Pan Jörg Jeromin wraz z Panem Erichem Knottem – wieloletnim radnym. 
Podczas oficjalnego spotkania Goście spotkali się z Kierownikami jednostek samorządowych. 
Dowiedzieli się o najważniejszych działaniach realizowanych przez miasto. Przedstawili także 
informację o Strehli. Następnie zwiedzili miasto, gdzie poznali atrakcje turystyczne. W Centrum 
Kultury spotkali się z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają w naszej miejscowości znajdując 
tu schronienie i niezbędną pomoc.
Burmistrz Miasta Strehla doceniając wkład miasta oraz mieszkańców Jedliny-Zdroju zapowie-
dział, że w miarę posiadanych możliwości Strehla również włączy się w pomoc dla Uchodźców. 
Na podsumowaniu wizyty Goście podziękowali za możliwość spotkania i bardzo pozytywie oce-
nili działania samorządu zarówno w sferze inwestycji jak i działań społeczno-kulturalnych. 

W ostatnim meczu sezonu I grupy wałbrzyskiej KEZZA Klasy A, który został rozegrany w niedzie-
lę, 12 czerwca 2022 roku w Stanowicach z miejscowym Herbapolem 3:2 (1:2), choć przegrywa-
liśmy już 0:2 a do tego od 48 minuty graliśmy w liczebnym osłabieniu po czerwonej kartce dla 
Mateusza Jaskółowskiego. Bramki dla Zielono-Czerwonych zdobyli Mateusz Kałwak po asyście 
Rafała Lipińskiego, Edward Chałupka po asyście Piotra Siary, oraz Bartosz Rzeszót, który popisał 
się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego w 81 minucie meczu. Kończymy rozgrywki z dorob-
kiem 83 punktów  strzelając 158 goli i i tracąc tylko 21. Jako wicemistrz ligi tracimy  tylko jedno 
oczko do lidera i czekamy na oficjalne potwierdzenie naszego awansu do Klasy Okręgowej. Gra-
tulujemy również mistrzostwa i awansu drużynie Górnika Nowe Miasto Wałbrzych.

Dzień Dziecka z CUS

Laboratorium Przyszłości - pracownia 3D

,,Szaleństwo” projektowe w OPS

Wizyta Burmistrza Strehli

Mamy awans

walbrzyszek.com
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W ramach Dni Jedliny – Zdroju wystąpi dla Państwa Lwowski Teatr Woskresinnia 
w spektaklu Ukraina. Testament Szewczenko – to trudna i bolesna historia Ukrainy – czas 
grabieży, podpaleń , zniszczeń w niebywale pięknym widowisku ulicznym. 

Historia Ukrainy opowiedziana przez pryzmat losów Tarasa Szewczenki, wielkiego 
pisarza, poety, malarza, więźnia łagrów, duchowego przywódcy narodu ukraińskiego. 
Artyści lwowscy przybliżą dramatyczne doświadczenia i sytuację permanentnego upo-
minania się narodu ukraińskiego o niezależność państwową, jakże aktualną dziś w dobie 
dramatycznych wydarzeń wojennych na Ukrainie. W barwnym widowisku wykorzysty-
wane zostaną szczudła, mobilne machiny, płonące elementy scenograficzne i efekty pi-
rotechniczne.

26 czerwca, o godz. 18.00 wystąpi światowej sławy polskie trio akordeonowe MO-
TION TRIO łączące w swej twórczości ogień muzyki o korzeniach wschodnioeuropej-
skich z lodowatą precyzją wielkich kompozytorów klasycznych.

Pełna pasji i namiętności muzyka Motion Trio została doceniona przez współczes-
nych mistrzów takich jak: Michael Nyman, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Jerzy 
Maksymiuk, Bobby McFerrin czy Joe Zawinul.

Oryginalny repertuar Motion Trio zawdzięcza autorskim kompozycjom artystów 
tworzących zespół, w głównej mierze leadera - Janusza Wojtarowicza oraz Pawła Ba-
ranka i Marcina Gałażyna.

Znakiem rozpoznawczym jest niezwykle oryginalne brzmienie zespołu, osiągane 
bez przetwarzania, bez udziału innych instrumentów, bez trików techniki. Artyści po-
legają jedynie na swojej doskonałej umiejętności gry na akordeonach, wyobraźni i ta-
lencie.

Muzyka Motion Trio łączy w sobie minimal music, jazz, rock, folk czyli „motion mu-
sic” definiowane przez Janusza Wojtarowicza jako „muzyka, która poszukuje nowych 
dźwięków, nowych możliwości gry na akordeonie, nowego spojrzenia na niewykorzy-
stany dotąd fascynujący instrument”.

Korowód tańca

Zobaczymy również Kijowski Teatr Uliczny HIGHLIGHTS z dwoma spektaklami.
„WESOŁA BAJKA O SMUTNEJ KRÓLEWNIE”  to historia znana z opowieści na dobranoc, 

dość oryginalnie wzbogacona przez teatr Highlights o nowe wątki. Niełatwego zadania 
rozbawienia smutnej księżniczki podejmują się Czarny Książę, mający na usługach trój-
głowego smoka i wesoły muzykant, któremu dopomaga Baba Jaga i Chata na Kurzej Stop-
ce. Ten pełen humoru, zabawnych sytuacji i interakcji z dziecięcą publicznością spektakl 
uliczny przeznaczony jest nie tylko dla najmłodszej widowni.

„KOROWÓD TAŃCA” to bardzo żywiołowy i kolorowy spektakl uliczny, zawierający sce-
ny komediowe i taneczne, pozwalające na aktywną zabawę z publicznością. Kolorowe ko-
stiumy, mistrzowskie popisy na szczudłach, humor  i radość przedstawianych scen, wcią-
gają publiczność do zabawy, tworząc niepowtarzalną karnawałową atmosferę, w której 
przeplatają się muzyka flamenco, rock and roll, pop dance ale także ukraińska hołubka.

Lwowski Teatr Woskresinnia

Koncert MOTION TRIO

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTA-
NIA Z LEGIMI!

W ostatnim czasie znacznie powiększy-
ła się oferta w abonamencie bibliotecz-
nym. Z przyjemnością informujemy, że 
obecnie czytelnicy wybierać mogą spo-
śród 132 200 ebooków i ponad 50 000 
audio- i synchrobooków.

Nareszcie możemy podzielić się z Pań-
stwem radosną nowiną – książki w języku 
ukraińskim właśnie trafiły do abonamentu 
bibliotecznego Legimi. 

Tytułów jest sporo. Zarówno dla doro-
słych jak i dla dzieci. Z początkowych bli-
sko 400 książek niebawem zrobi się 1000, 
później 2000 i tak dalej. 

Te tytuły, które już mamy, znajdą Pań-
stwo na głównej stronie Legimi lub w apli-
kacji wybierając język ukraiński.


