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W skrócie...

WYSTAWA "ACRYLIC POURING.
WODNE MIRAŻE"
do 31.05.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy
Wstęp: 2/1zł

ŚWIEBODZICKA GIEŁDA STAROCI I
RÓŻNOŚCI 
każda pierwsza sobota miesiąca
Rynek w Świebodzicach, wstęp wolny

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI 
każda pierwsza niedziela miesiąca
Rynek w Świdnicy, wstęp wolny

ŚWIDNICKI FESTIWAL SMAKÓW
ŚWIATA
23.05-26.05.2019, godz. 12:00
Zapraszamy na Rynek w Świdnicy, aby sko-
sztować specjały najlepszych kuchni świata!
Specjalnie dla uczestników wydarzenia
przygotowaliśmy prawdziwą ucztę dla pod-
niebienia! Szczegółowe informacje o wszy-
stkich Food Truckach, które będą obecne
podczas eventu będziemy na bieżąco umie-
szczać na tablicy wydarzenia.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
SMAKI Świata Street Food

DNI ŻAROWA 2019 
24-25.05.2019 (piątek - sobota)
Park Miejski w Żarowie
Wstęp wolny

PRZEGLĄD PIOSENKI LITERAC-
KIEJ PAPALI 2019
24.05.2019, godz. 10:00
Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów i
posiada charakter konkursowo-promocyjny -
to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają
piosenkę literacką. Całość wieńczy koncert
laureatów i gwiazdy wieczoru, którą w tym
roku jest Konrad Imiela. 10.00 (konkurs);
18.30 (koncert laureatów i gwiazdy wieczoru)
Wstęp 10 zł / 8 zł (dla seniorów), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK, MDK

WOJCIECH KONDUSZA - ZAPRO-
SZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE
24.05.2019, godz. 18:00
Wojciech Kondusza - spotkanie autorskie
połączone z promocją książki Tajemnice
Garnizonów Radzieckich w Polsce.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

WYKŁAD
25.05.2019, godz. 14:00
Wykład dr. Bartłomieja Perlaka połączony z
promocją książki Internowani na Dolnym Ślą-
sku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia
podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów
Karnych we Wrocławiu (1981-1982).
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa
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DLA BIEGACZY
Zmiana terminu Budzika w PiDżamie. Mały

Gladiator też charytatywnie!
Miłośnicy biegów i rekreacji nie będą musie-

li wybierać miedzy dwoma podobnymi impreza-
mi w pierwszy weekend wakacji. Dzięki przy-
chylności organizatorów III Biegu Charytatyw-
nego Budzik w PiDżamie termin tego wydarze-
nia zmieniono na niedzielę, 23 czerwca. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią Bieg Małego Gla-
diatora Matex odbędzie się dzień wcześniej, w
sobotę, 22 czerwca. Początkowo obie imprezy
zaplanowano w tym samym terminie.

- Wspólnie z organizatorami Biegu Budzika
wypracowaliśmy porozumienie, dzięki któremu,
w czasie Biegu Małego Gladiatora  znajdzie się
miejsce gdzie będzie można zapisać się na nie-
dzielny bieg oraz włączyć w zbiórkę pieniężną
na leczenie i rehabilitację Julii i Gracjana - mówi

Marcin Pazdur z firmy Matex, organizator Biegu
Małego Gladiatora Matex łazienka dla Ciebie i
dodaje - Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się
zebrać jeszcze więcej pieniędzy na pomoc dla
dzieci!

- Dzięki połączeniu sił z firmą Matex wszy-
scy fani biegania, duzi i mali dostaną dwa dni
aktywności ruchowej, zamiast jednego i nie będą
musieli decydować na udział w jednej czy dru-
giej imprezie. Już dziś w trosce o świdniczan
myślimy o kolejnych wspólnych imprezach.
Wraz z Panem Marcinem Zapraszamy wszy-
stkich organizatorów świdnickich biegów do
stworzenia wspólnego wydarzenia. Świdnica po-
siada bardzo duży organizatorski potencjał - mó-
wi Anna Jaworska, organizatorka Biegu Budzi-
ka.

Przeszkodowy Bieg Małego Gladiatora Ma-
tex odbędzie się w sobotę, 22 czerwca na terenie
przy Bosmanacie (ul. Polna Droga). Początek
wydarzenia o godzinie 9.00. Bezpłatne zapisy
pod adresem: https://online.datasport.pl/zapi-
sy/portal/zawody.php?zawody=4871&fbclid=I
wAR3fVgD_PYtAnsrYBnuPZsDb34D2JVw
Z01INISa48_phWAysqhi_jqq7t6s. Biegowi to-
warzyszyć będą atrakcje dla dzieci oraz atrakcyj-
ne prezentacje łazienek, kotłów gazowych i

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy
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IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTY-
STYCZNEJ SENIORÓW
25.05.2019, godz. 15:00
Przegląd adresowany jest do seniorów z te-
renu powiatu świdnickiego zarówno w ze-
społach artystycznych, jak i do wykonaw-
ców indywidualnych pragnących zaprezen-
tować swoją pracę artystyczną.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Rynek,
organizator: ŚOK

SUPER LIGA JUDO
26.05.2019, godz. 9:30
Zawody dzieci i młodzieży w dżudo. Na
starcie pojawią zawodnicy i zawodniczki w
wieku 10-16 lat.
Wstęp wolny, miejsce: lodowisko ŚOSiR,
ul. Śląska 35, organizator: UKS Judo Świd-
nica

KONCERT ORGANOWY 
26.05.2019 (niedziela), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze
Bilety: 30/25 zł

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM:
"KARP ODMROŻONY" (2018)
29.05.2019, godz. 18:00
"Karp odmrożony" (2018), reż. Wladimir
Kott (98 min.) Jelena Michajłowna przepra-
cowała całe życie w szkole w prowincjonal-
nym miasteczku, teraz jest skromną emeryt-
ką. Nieoczekiwanie dowiaduje się o śmier-
telnej chorobie, która w każdej chwili może
odebrać jej życie.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

GALA FESTIWALU PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ
29.05.2019, godz. 10:00
Uroczysta gala i rozdanie nagród Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY WACŁAWA
WANTUCHA
30.05.2019, godz. 18:00
Wacław Wantuch to artysta fotografik i pi-
sarz, pracujący w Krakowie. Tworzy przede
wszystkim akty kobiece. Ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor
książki "Kamień wawelski?" i albumów
fotograficznych. Wystawiał w kraju i za gra-
nicą. Znakiem rozpoznawczym jego aktów
są zaskakujące ujęcia.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

ŚWIDNICKA GRYFIADA
31.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Świdnicką Gryfia-
dę, która obejmuję paradę dzieci i młodzieży z
miasta Świdnica. W paradzie biorą udział
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pomp ciepła, kotłów stałopalnych na pellet, przy-
gotowanymi przez firmę MATEX oraz jej part-
nerów.

Nowy termin III Biegu Charytatywnego Bu-
dzik w PiDżamie to niedziela, 23 czerwca. Po-
czątek o godzinie 10.00. Centrum imprezy bę-
dzie hala Zawiszów (ul. Galla Anonima), trasy
wytyczone zostaną także przez park Strzelnica.
Bieg główny na dystansie 6 km i nordic walking
na dystansie 3 km rozpocznie się o godzinie
12.00. Wydarzeniu towarzyszyć będą biegi dla
dzieci oraz festyn rodzinny z dmuchanymi zaba-
wkami i mocą atrakcji. Zapisy na bieg dorosłych:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody
.php?zawody=4717 natomiast zapisy na bieg
dzieci przyjmowane są pod adresem mailowym:
zgłoszenia.hermes@wp.pl. Dochód festynu oraz
towarzyszących mu atrakcji przeznaczony bę-
dzie na leczenie i rehabilitację dwójki dzieci -
Julii i Gracjana.

MIEJSKIE DOTACJE DLA
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą
otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdni-
cy rodzinne ogrody działkowe. Do 30 maja moż-
na składać wnioski o przyznanie dotacji celo-
wych, które pomogą w modernizacji i budowie
infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym bu-
dżecie miasta przeznaczono na ten cel 30 tysięcy
złotych. 

- Zachęcam zarządy ROD do aktywnego
włączenia się w pozyskanie dodatkowych fundu-
szy, które mam nadzieję mogą znacząco popra-
wić estetykę i komfort korzystania z ogrodów -
mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Udzielona dotacja nie może przekraczać
50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie mo-
że być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie.
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też
budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych,
sieci energetycznych lub wodociągowych. Po
rozpatrzeniu i ocenie wniosków, prezydent mia-
sta przekaże przyznane dotacje na podstawie
umowy. Rozliczenie środków powinno nastąpić
w terminie 14 dni od daty zakończenia inwesty-
cji, nie później jednak niż do 30 listopada danego
roku budżetowego. Upoważnieni pracownicy
Urzędu Miejskiego będą mogli dokonywać kon-
troli realizacji dofinansowanych zadań. 

Szczegółowych informacji dotyczących za-
sad przyznawania dotacji udziela Pełnomocnik
Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej - Kry-
stian Werecki pod nr tel. 74/856 29 64 lub mai-
lowo k.werecki@um.swidnica.pl. 

"ZALOGOWANI" 
NA FINISZU 

III edycja programu "Zostańcie z nami - Mia-
sto i Powiat Świdnica" jest już na finiszu. Zalo-
gowani kończą konkurs posiadając pełen wa-
chlarz doświadczeń, wiedzy, i umiejętności. W
ciągu roku szkolnego młodzież wykonywała róż-

ciąg dalszy na str. 4
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przedszkola i szkoły podstawowe. Temat
"Świdnickiej Gryfiady": Anna Świdnicka
Wstęp wolny, miejsce Rynek, organizator:
MDK

DNI ŚWIDNICY
31.05-02.06.2019, godz. 12:00
Jak co roku na dniach Świdnicy cały zestaw
gwiazd. Tym raz przybędą do nas Doda,
Patrycja Markowska, Łona i Webber, Danzel
Andre, Arka Noego i inni!
Miejsce: OSiR, Świdnicki Rynek, organiza-
tor: UM, ŚOK

OGÓLNOPOLSKI ZLOT SAMOCHO-
DÓW TUNINGOWANYCH
01.06.2019, godz. 12:00
Ciekawe wydarzenie dla fanów motoryzacji.
organizatorzy spodziewają się przyjazdu
około 100 samochodów. W programie kon-
kursy, pokazy...
Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga, organizator: Level

ŚWIĘTO CZEKOLADY 
01.06.2019 (sobota), godz. 14:00
Park Miejski w Świebodzicach, Wstęp wolny

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE -
ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QU-
ARTET
07.06.2019, godz. 19:30
Koncert zespołu Eskaubei & Tomek Nowak
Quartet- Jazz Rap Band łączącego jako je-
dyny w Polsce, w sposób permanentny pełną
improwizacji grę znakomitych jazzowych
muzyków i rap w języku polskim pozbawio-
ny banału i wulgaryzmów.
Wstęp 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK, Arte

XVI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA
PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNI-
KAMI 
08.06.2019, godz. 09:00
FINAŁ XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami "Z książką na wa-
lizkach"
Wstęp wolny, miejsce: ŚWIDNICA, organi-
zator: MBP

ne zadania, walcząc o atrakcyjne nagrody. Była
to okazja do poznania świdnickich firm od kuch-
ni oraz do wzięcia udziału w warsztatach dora-
dztwa zawodowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto
Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzę-
dem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Ma ono
na celu zachęcenie młodych ludzi do pracy i
zamieszkania w Świdnicy i okolicach oraz do
kształcenia w kierunkach przydatnych na lokal-
nym rynku pracy.

- "Zalogowani" to wiele różnych działań pro-
wadzonych przez ostatnie trzy lata. To spotkania
motywacyjne z liderami świdnickich firm i oso-
bowościami. To również tworzenie klas patro-
nackich, a także udział siódmoklasistów w le-
kcjach edukacji obywatelskiej prowadzonych
przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską - mó-
wi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent
Świdnicy.  

Jednym z elementów projektu był również
udział w cyklu warsztatów ekonomicznych pro-
wadzonych przez wolontariuszy Santander Bank
Polska S.A. oraz w interaktywnej grze ekonomi-
cznej sprawdzającej wiedzę, spryt i spostrzegaw-
czość młodzieży. W tym roku było wyjątkowo,
ponieważ tylko podczas tej edycji konkursu każ-
dy Zalogowany mógł rozwiązywać zadania eko-
nomiczne będąc w dowolnym miejscu na świe-
cie, konieczny był tylko dostęp do Internetu.
Taka nauka przez zabawę możliwa była dzięki
specjalnej aplikacji "Kompas" zaprojektowanej
przez młody zespół  Newbies ze świdnickiej fir-
my IT - RST Software Masters. Zasady gry nie
wykluczały łączenia się w zespoły i wspólnego
rozwiązywania problemów na przykład w szko-
le, w domu czy też w bibliotece. Gra ekonomicz-
na pokazała, że współpraca grupowa i atmosfera
podczas rozwiązywania zadań jest bardzo waż-
nym ogniwem edukacyjnym. 

- Udział w grze wzięło 105 Zalogowanych z
klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych ze
wszystkich świdnickich szkół podstawowych.
Dla wielu uczniów udział, logowanie, koniecz-
ność skorzystania z pomocy informatycznej,
działanie pod presją czasu rozwiązując zadania
było sporym wyzwaniem, ale przede wszystkim
niezwykle cennym doświadczeniem, które ma-
my nadzieję zaowocuje w ich dorosłym życiu -
mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Fun-
duszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Zalogowani odwiedzili także lokalne przed-
siębiorstwa, czyli Świdnicką Fabrykę Urządzeń
Przemysłowych, IMP Comfort, Cloos Polska,
Zakład Produkcyjny "Cukrownia Świdnica",
Wagony Świdnica, Promet, Dolmeb, Electrolux
i  Krasue. Uczniowie poznali charakter, rodzaj
produkcji, jak również zakres pracy osób na róż-
nych stanowiskach. 

- Poznanie od kuchni funkcjonowania zakła-
dów pracy może pomóc młodzieży w tworzeniu
i realizacji planów zawodowych oraz w kształto-

waniu świadomość i obrazu pracy w warunkach
obecnej gospodarki rynkowej - dodaje zastępca
prezydenta, Szymon Chojnowski.

Przed Zalogowanymi pozostała jeszcze pre-
zentacja swoich biznes planów. A uroczysta gala
podsumowująca program "Zostańcie z nami -
Miasto i Powiat Świdnica", podczas której na-
grodzeni zostaną najlepsi, odbędzie się 5 czerwca
o godz. 10.00 w auli I Liceum Ogólnokształcące-
go w Świdnicy. 

MŁODZI MUZYCY 
NAGRODZENI STYPENDIAMI 
Muzyka jest ich największą pasją. Są nie-

zwykle utalentowani i już mimo tak młodego
wieku mogą pochwalić się osiągnięciami. Nadal
szlifują swój warsztat, ale w przyszłości mogą
stać wspaniałymi reprezentantami Świdnicy i
Wałbrzycha. Ich naukę i rozwój mają wspomóc
stypendia, jakie otrzymali z programu "Zostań
Wirtuozem", którego organizatorem i pomysło-
dawcą jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców i
Kupców Świdnickich. Gala rozdania nagród i
wyróżnień odbyła się w środę, 15 maja w Mię-
dzynarodowym Centrum Konferencyjnym w
Krzyżowej.

- Prawie 30 lat temu przedsiębiorcy, kupcy,
właściciele firm ze Świdnicy i okolic stowarzy-
szyli się po to, aby razem sobie pomagać, a także
by wspierać lokalne otoczenie. Tego przejawem
jest właśnie druga już edycja programu "Zostań
Wirtuozem" - wyjaśniał prowadzący uroczystość
Krzysztof Habowski, świdnicki przedsiębiorca,
prezes RST i przedstawiciel SPIKŚ.

Patronat honorowy nad konkursem objęli
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska
oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. 

- Muzyka wymaga cierpliwości. To wielogo-
dzinne i żmudne ćwiczenia. Potem jednak, gdy
osiągniecie  sprawność placów, możecie z muzy-
ką popłynąć. Życzę wam, by muzyka była obecna
w waszym życiu zawsze. Jeśli nawet nie wszyscy
zostaną zawodowcami, to kochajcie muzykę po
kres waszych dni, zarażajcie nią innych i nieście
nią przekaz. Jest dosyć już spowszedniałe powie-
dzenie, że "muzyka łagodzi obyczaje". Oby w
naszym życiu tej muzyki było jak najwięcej, bo
przez to i nasze obyczaje będą łagodniejsze -
mówiła obecna na gali prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska. 

Wśród przybyłych na uroczystość gości
znaleźli się m.in. wiceprezydent Wałbrzycha Syl-
wia Bielawska, Małgorzata Wiłkomirska, mu-
zyk, nauczycielka i wieloletni pracownik Filhar-
monii Sudeckiej, menadżer artystyczny oraz rad-
na Rady Miejskiej w Wałbrzychu, posłanka Ag-
nieszka Kołacz-Leszczyńska, wójt gminy Świd-
nica Teresa Mazurek, wicestarosta świdnicki
Zygmunt Worsa, wójt gminy Marcinowice Sta-
nisław Leń, prezes honorowy SPiKŚ Edward
Szywała, dyrektorzy i wychowawcy ze szkół
muzycznych i innych placówek artystycznych,
rodzice młodych muzyków, członkowie SPiKŚ,
a także samorządowcy.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszonych zo-
stało 16 uczniów ze szkół muzycznych i organi-
zacji ze Świdnicy oraz z Wałbrzycha. Spośród
nich Kapituła Honorowa wyłoniła 7 laureatów. 

 - Wybór spośród kandydatów był trudny.
Wszyscy są utalentowani i mają - mimo młodego
wieku - różne, często imponujące osiągnięcia.
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- Czy USA będą zainteresowanie włączeniem się w takie dzia-
łania? 

- Jako minister do spraw pomocy humanitarnej spotkałam się z
ambasadorem USA do spraw wolności religijnej Samuelem Brownbac-
kiem. Zgodziliśmy się co do kwestii niesienia pomocy na miejscu. To,
o czym polski rząd mówił od samego początku, znalazło potwierdzenie
w naszych rozmowach, w szczególności za pośrednictwem bardzo
dobrze zorganizowanych organizacji pozarządowych. Stany Zjedno-
czone bardzo wysoko oceniają działania Polski w sferze pomocy
humanitarnej. 

- Takie kurtuazyjne wypowiedzi, zwłaszcza ze strony odległego
mocarstwa, wcale nie muszą przerodzić się w jakikolwiek konkret.

- Dlatego na deklaracjach się nie skończyło! W imieniu polskiego

rządu podpisałam porozumienie z amerykańską Agencją Rozwoju
Międzynarodowego. Stronę amerykańską reprezentował administrator
ARM Mark Green. Dokument przewiduje koordynację działań w sfe-
rze pomocy humanitarnej, przygotowywanie wspólnych projektów,
wymianę ekspertów oraz organizowanie wystaw i seminariów. To
pierwsze porozumienie na takim szczeblu i w takim zakresie. Współ-
pracą będzie dotyczyć między innymi mniejszości religijnych, rozwią-
zywania konfliktów i szeroko rozumianej pomocy humanitarnej dla
poszkodowanych w konfliktach na Bliskim Wschodzie, przede wszy-
stkim w Iraku i Syrii. 

- Włączy się w takie działanie ktoś z Unii? Dyrekcja Generalna
Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Lud-
ności informuje, że na zażegnanie kryzysu w Syrii UE przekazała
ponad 4,2 mld euro w ramach pomocy humanitarnej i na rzecz
stabilizacji.

- Unia realizuje działania pomocowe, ale nie wypracowała w tej
kwestii żadnego skutecznego planu. Mało tego, zachowanie niektórych
krajów dotyczące napływu nielegalnych uchodźców i imigrantów było
bierne! W tle bogaciły się mafie, które nielegalnie przerzucały ludzi z
Afryki do Europy. Migracje wymagają raczej skoordynowanych dzia-
łań wszystkich państw członkowskich UE, dlatego w pierwszym rzę-
dzie trzeba pomóc Afryce. Nie możemy zajmować się tylko konse-
kwencjami emigracji, powinniśmy przede wszystkim walczyć z jej
przyczynami! Między innymi do tego chciałabym przekonywać w
Parlamencie Europejskim. 

- Kraje unijne dadzą się do tego przekonać?
- Mam nadzieję, że nowy Parlament Europejski wyłoniony w czasie

wyborów 26 maja będzie bardziej wrażliwy na temat rozwoju Afryki.
Konieczny jest prawdziwy "Plan Marshalla" dla tego kontynentu.
Inaczej już teraz sami skazujemy się na porażkę. Europa powinna być
przynajmniej o krok przed przemytnikami, bo kryzysy, które będą
następować w Afryce, będą powodować kolejne fale migracji. Zwła-
szcza do Europy. 

- Nikt nie da się przekonać, jeśli nie Polska nie pokaże jakiegoś
konkretnego przykładu swojego zaangażowania. 

- Ależ my mamy co pokazać! Pierwszy zrealizowany przez Polskę
program, to ponad 5,5 tys. skutecznie wyleczonych mieszkańców
Aleppo, wobec których przeprowadzono wysoko wyspecjalizowane

procedury medyczne, a ponad 13 tys. osób skorzystało z diagnozy przy
użyciu nowych technologii medycznych. Drugi, podobny projekt, to
już ponad 7 tys. wyleczonych osób i kilkanaście tysięcy kolejnych
zdiagnozowanych osób. Była to inicjatywa Sekcji Polskiej Papieskiego
Stowarzyszenia PKWP. Nie bez znaczenia jest też działalność Polskiej
Misji Medycznej, która dostarczyła ponad 300 pacjentom (kobietom i
dzieciom) protezy kończyn. W samym 2018 r.  na całą pomoc huma-
nitarną i rozwojową przeznaczyliśmy 2,5 mld złotych. A do tego warto
jeszcze wspomnieć polsko-węgierską inicjatywę, w ramach której
zostanie wybudowany sierociniec w Syrii. 

- Mimo tego i tak w mediach pokazywane będą głownie obrazki
nieszczęśliwych ludzi idących pieszo do Europy za lepszym jutrem.
Zachód nadal będzie wzywał Polskę do przyjmowania uchodźców.

- Bardzo ważne słowa w tej kwestii wypowiedział Jean-Clement
Jeanbart, arcybiskup syryjskiego Aleppo: "Jeśli nas kochacie i trosz-
czycie się o nas, jeśli wam na nas zależy, a wiem, że tak, to proszę, nie
przyjmujcie uchodźców tutaj, w Europie, ale pomagajcie nam w miej-
scach, w których żyjemy i przekazujemy chrześcijaństwo od 2000 lat,
z pokolenia na pokolenie". A my pomagamy nie tylko chrześcijanom.

- Kadencja PE trwa 5 lat. Przez cały ten czas planuje pani
zajmować się tylko sprawą pomocy humanitarnej i strategicznego
planu dla Afryki? 

- Politykę międzynarodową swojego kraju realizuje się na co dzień.
Niemcy czy Francuzi są w Parlamencie Europejskim bardzo skuteczni.
Na przykład Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny już w 2009
roku orzekł, że TSUE nie ma prawa wtrącać się w sprawy ustroju sądów
kraju członkowskiego. I jest to respektowane. Tymczasem niektórzy
polscy eurodeputowani i ich "europejscy przyjaciele" zdają się nie
przyjmować do wiadomości, że sądownictwo to domena krajów człon-
kowskich, a nie TSUE, KE i Parlamentu Europejskiego. Wywołali
swoistą krucjatę dotyczącą reformy sądownictwa w Polsce. To z jednej
strony pokazuje ich znajomość prawa, a z drugiej stosunek do ojczyzny
i jej spraw. Ważne, aby Unia Europejska zaakceptowała reformy w
Polsce , które są bardzo potrzebne i akceptowane przez polskie społe-
czeństwo. Polacy, tak jak Niemcy czy Francuzi, mają prawo do włas-
nych dążeń i ambicji. 

- Jaka będzie Unia Europejska po 26 maja? 
- Jeśli wygra Zjednoczona Prawica, to po pięcioletniej kadencji

nowego Parlamentu Europejskiego Unia będzie silną Europą ojczyzn,
których relacje oparte są na wzajemnym szacunku i poszanowaniu
polityki wewnętrznej, bez narzucania rozwiązań ideologicznych. Unia
Europejska przypomni sobie o własnych chrześcijańskich korzeniach,
odbuduje swój prestiż i zredukuje niebezpieczeństwo masowego na-
pływu imigrantów poprzez konsekwentną realizację skutecznego planu
rozwojowego dla Afryki, który będzie wdrażany także przy udziale
innych światowych mocarstw.  

- A jaka będzie Polska w takiej Unii? 
- Silna, niezależna, skuteczna pod każdym względem i licząca się

na arenie międzynarodowej. Będzie jednym z jej filarów. 

 Materiał wyborczy. Sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość.
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CZY UNIA EUROPEJSKA JEST POTRZEBNA? 
ROZMOWA Z KANDYDATKĄ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO BEATĄ KEMPĄ (cz. 2)
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WERNISAŻ WYSTAWY MAKSYMI-
LIANA WNĘKA
07.06.2019, godz. 17:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na wy-
stawę malarstwa Maksymiliana Wnęka.
Wstęp wolny, miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKARSKA DABRO-BAU PO-
LONIA-STAL Ś-CA - PIAST ŻERNIKI
08.06.2019, godz. 17:00
Ostatni mecz sezonu. Do Świdnicy przyje-
dzie ligowy średniak - Piast Wrocław (Żer-
niki).
Wstęp 10/5 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

ANTONIADA
13.06.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na "Antoniadę",
czyli Uroczyste Podsumowanie roku oświa-
towego 2018/2019 w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Wstęp wolny, miejsce: sala widowiskowa
w I LO, ul. Pionierów 30, organizator:
MDK

XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA LI-
TERACKA ŚWIDNICA 2019
14.06-15.06.2019, godz. 18:00
Wręczenie NAGRODY GŁÓWNEJ 12
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ -
ŚWIDNICA 2019, godz. -PLENER FOR-
MA SŁOWA -Spotkania autorskie -Koncer-
ty -Wystawy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

MUZAZA: MUZYKA KLEZMERSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
16.06.2019, godz. 12:00
Koncerty o 12.00 i 13.15. Odpowiednio do-
brany i zróżnicowany repertuar, prezentacja
różnych instrumentów i gatunków muzycz-
nych a przede wszystkim możliwość swo-
bodnego odbioru muzyki przez małe dzieci
to główne zalety tych wyjątkowych koncer-
tów - tym razem będzie to spotkanie z ży-
wiołową muzyką klezmerską.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: SOK, Mu-
zaza

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (SPEKTAKL)
16.06.2019, godz. 18:00
Powtórzenie spektaklu "Hamlet" w reż. A.
Błażewicza. Hamlet w wydaniu młodej Al-
chemii jest opowieścią o brutalnej walce o
władzę w świecie pozbawionym szczerej mi-
łości.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

Biorą udział w konkursach muzycznych o zasię-
gu i lokalnym i krajowym. Są ich laureatami. Tak
więc wszystkim należy się wyróżnienie - podkre-
śliła przewodnicząca komisji Małgorzata Wiłko-
mirska. 

W skład Kapituły Honorowej weszli także -
Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy,
Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha,
posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Kry-
stian Kiełb, kompozytor, teoretyk i pedagog, pro-
fesor sztuk muzycznych , wieloletni rektor Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu, Beata Bartko-Kozieł, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Świdnicy, Krzy-
sztof Brenk, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych w Wałbrzychu, a także członek SPiKŚ
Krzysztof Habowski oraz (gościnnie) prezes
SPiKŚ Andrzej Panas.

- Jesteście zdolnymi, młodymi ludźmi i z
przyjemnością braliśmy udział w obradach, a
wręcz kłóciliśmy się w ich trakcie. Było ciężko
dokonać tego wyboru, ale tym bardziej cieszę się,
że możemy w ten sposób pomóc, także rodzicom,
bo wiemy ile wymaga to cierpliwości i determi-
nacji również z ich strony. Dziękuję wszystkim
tym, którzy przyczyniają się do tego, że takie
stypendia mogą być fundowane - stwierdziła wi-
ceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska. 

Laureatami konkursu zostali: 
1) Stanisław Fedoruk - waltornia
2) Jakub Moneta - organy 
3) Lilianna Kozłowska - fortepian
4) Emilia Piksa - flet
5) Katarzyna Wójcicka - gitara
6) Miłosz Nowakowski - wiolonczela
7) Oliwia Walicka- wokal 
Młodzi świdniczanie i wałbrzyszanie otrzy-

mali jednorazowe stypendia o wartości 1000 zł.
Środki na ten cel to dochód ze sprzedaży biletów
na ubiegłorocznym charytatywnym Koncercie
Bożonarodzeniowym, jaki miał miejsce w odno-

wionej Filharmonii Sudeckiej. W tym roku to
wyjątkowe muzyczne wydarzenie zaplanowane
zostało na 14 grudnia. 

Przyznano także specjalną nagrodę w wyso-
kości 500 zł, którą po raz kolejny ufundowała
posłanka Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską. Trafi-
ła ona do uzdolnionej i niezwykle aktywnej spo-
łecznie gitarzystki Katarzyny Wójcickiej. Wrę-
czono także wyróżnienia pozostałym adeptom
sztuki muzycznej - Aleksandra Pająk, Piotr Ma-
tejuk, Maksymilian Komenda, Klaudia Kacz-
marska, Małgorzata Kuś, Paweł Kozłowski, Inga
Panfil i Karolina Koch. Zwieńczeniem uroczy-
stej gali był koncert, podczas którego wyróżnieni
i nagrodzeni zaprezentowali swoje wspaniałe ta-
lenty muzyczne. 

POWSTAŁY MIESZKANIA
WSPOMAGANE 

Przez kilka lat budynek przy ulicy 1 Maja 23
stał pusty. Miasto zrealizowało tam kolejny pro-
jekt z dofinansowaniem unijnym z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Powstały mieszkania wspomaga-
ne między innymi dla samotnych matek, osób
zagrożonych bezdomnością oraz dla tych, którzy
znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życio-
wej. Świdnica otrzymała ponad 2 miliony 800
tysięcy złotych dofinansowania na realizację tej
inwestycji. 

1 kwietnia miasto w partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczęło reali-
zację projektu pn. "Świdnickie Jaskółki". Jego
głównym wyzwaniem jest zwiększenie samo-
dzielności osób wymagających wsparcia w pro-
cesie integracji społeczno - zawodowej. Problem
ten dotyczy w szczególności osób bezdomnych,
niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychiczny-
mi, opuszczających pieczę zastępczą, niesamo-
dzielnych.

- Serdecznie dziękuję pracownikom ośrodka
pomocy społecznej i fundacji, którzy wiele mie-
sięcy pracowali nad tym wszechstronnym i
skomplikowanym projektem. Jestem dumna ze
współpracy naszych instytucji z różnymi organi-
zacjami pozarządowymi, co jak widać skutkuje
kolejnym już wspólnym projektem społecznym
finansowanym ze środków europejskich. Otrzy-
mane, tak wysokie dofinansowanie na cele spo-

ciąg dalszy ze str. 4
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łeczne, to osiągnięcie naszego miasta, które prze-
łoży się na poprawę życia wielu osób wymagają-
cych specjalistycznego wsparcia - mówi Beata
Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Z przeznaczeniem na realizację projektu
przebudowano budynek przy ul. 1 Maja 23. Przy-
gotowano 20 lokali mieszkalnych o łącznej pow.
użytkowej 740,65 m2, przystosowanych zarów-
no dla młodych osób, jak i dla starszych, wyma-
gających usług opiekuńczych. W budynku na
poziomie piwnicy zbudowano pralnię z suszar-
nią, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci
oraz pomieszczenia pomocnicze. W budynku za-
montowano windę, by umożliwić dostęp dla
osób niepełnosprawnych. Mieszkania doposażo-
no m.in. w meble, specjalistyczne łóżka, sprzęt
RTV i AGD. Sfinansowane zostaną także usługi
opiekuńcze i zajęcia edukacyjne dla przebywają-
cych tam osób niesamodzielnych, niepełno-
sprawnych i starszych. 

Inwestycję zrealizowała wyłoniona w prze-
targu firma SIRBUD - MINARI S.A. Koszt za-
dania to ponad 3 miliony 900 tysięcy złotych . 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do
projektu zakwalifikowano pierwszych 30 osób,
w tym 7 dzieci. Znalazły się wśród nich zarówno
osoby samotne, jak i rodziny z dziećmi oraz
osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

- Są to świdniczanie, którzy w pierwszej ko-
lejności potrzebują zapewnienia schronienia, po-
łączonego z trenowaniem ważnych czynności
życia codziennego, jak dbanie o dzieci, zarządza-
nie budżetem domowym, prowadzenie gospo-
darstwa domowego, dbanie o własne zdrowie,
wyjście z zadłużenia. W zależności od indywidu-
alnej sytuacji, uczestnicy projektu obejmowani
są wsparciem asystenta, którego zadaniem jest

uczenie samodzielności, pomaganie, a nie wyrę-
czanie. Asystent podpowiada, jak wykonać naj-
prostsze czynności, takie jak zakupy, ugotowanie
obiadu, posprzątanie, zrobienie prania - mówi
dyrektor MOPS w Świdnicy, Violetta Kalin. 

Wsparcie obejmuje również specjalistyczną
pomoc psychologiczną oraz treningi podnoszące
kompetencje społeczne ukierunkowane na usa-
modzielnianie, służące poprawieniu jakości ży-
cia uczestników projektu. Czas pobytu w miesz-
kaniu wspomaganym wynosi 6 miesięcy, dla
osób chorych do 12 miesięcy.

Zakończenie projektu przewidziano na 31
marca 2022 roku. Docelowo zmierza on do usa-
modzielnienia 90 osób, potrzebujących wsparcia
w procesie integracji społecznej, a tym samym
do wzrostu ich możliwości samodzielnego fun-
kcjonowania, w tym utrzymania mieszkania oraz
łączenia życia osobistego i zawodowego.

W MDK...
OPOLE ARTIS

W poniedziałkowy poranek zawitaliśmy do
Opola- Stolicy Polskiej Piosenki. Po powitaniu
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu na
czele z Panią Dyrektor Elżbietą Marcini-
szyn,organizatorów ogólnopolskich spotkań,
rozpoczęliśmy formy warsztatowe przygotowu-
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BIEG MAŁEGO GLADIATORA MA-
TEX
22.06.2019, godz. 9:00
Na sobotę, 22 czerwca zaplanowano drugą
edycji Biegu Małego Gladiatora Matex. W
tym roku przeszkodowy bieg dla dzieci od-
będzie się przy Bosmanacie nad Zalewem
Witoszówka. Ruszyły już zapisy na to wy-
darzenie!
Wstęp wolny - zapisy, miejsce: Bosmanat,
ul. Polna Droga, organizator: ŚOSiR, Matex,
Anngells Run

III BUDZIK Z PIDŻAMIE - BIEG CHA-
RYTATYWNY
22.06.2019, godz. 10:00
Bieg Charytatywny na ok. 6 km oraz biegi
towarzyszące dla dzieci, festyn rodzinny,
dmuchane zabawki, gry i zabawy dla dzieci.
Wstęp: według regulaminu, miejsce: Hhla
OSIR Zawiszów, organizator: KB Hermes
Świdnica, Biegowa Świdnica

**********************************
Wybrane...

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTY-
STYCZNEJ SENIORÓW
Data: 25 maja 2019
Godzina: 15.00
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na IV
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
Świdnica 2019, który odbędzie się 25 maja,
od godz. 15.00 na świdnickim Rynku.
Patronatem honorowym przegląd objęli:
Prezydent Miasta Świdnicy - Beata Moskal-
Słaniewska, Starosta Świdnicki - Piotr Fedo-
rowicz, Wójt Gminy Świdnica - Teresa Ma-
zurek
Przegląd adresowany jest do seniorów z te-
renu powiatu świdnickiego - działających w
klubach seniora, domach kultury, domach
pomocy społecznej, oddziałach Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i w innych środowiskach seniorskich - za-

ciąg dalszy na str. 8
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jące do występów i prezentacji MDK Świdnica
na deskach opolskiego Amfiteatru. Barwny ko-
rowód uczestników Opole Artis przeszedł ulica-
mi miasta i zawitał w Amfiteatrze opolskim. Uro-
czystą Galę poprzedziły próby akustyczne i przy-
gotowanie techniczne do koncertu. W naszym
przypadku to nagłośnienie i próba naszych wo-
kalistów wraz z instrumentalistami. W tegorocz-
nych spotkaniach byliśmy jedyna grupą instru-
mentalno- wokalną prezentującą się na scenie. W
towarzystwie EMDEK- BAND-u w składzie
Kinga Półtorak - skrzypce, ,Maja Nawrot -instru-
menty perkusyjne, Emil Warmuz -gitara oraz
Jakub Halkowicz - electric piano , wokaliści
Studia Piosenki La Chanson zaprezentowali się
w duetach , zespołowo i solowo. W trzech wej-
ściach dzielonych występami formacji tanecz-
nych usłyszeliśmy : duet Jagoda Kurzawa i Adam
Chlebowski w piosence "Wiosennie Liryczni"
autorstwa Dariusza Jarosa do słów Tadeusza
Szarwaryna, Olgę Wegłowską w piosence "Polu-
biłam pejzaż ten" z repertuaru Anny Jantar a
także zespołowe - wokalno instrumentalne wy-
konanie piosenki "Pytanie" świdnickiego tande-
mu twórców -Dariusza Jarosa i Tadeusza Szar-
waryna koncertowo wykonane przez Olgę Wę-
głowską i Jagodę Kurzawę.

Wszystkim artystom Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy
gratulujemy występów i
czekamy na kolejne
wspaniałe wykonania i
sukcesy z ogólnopol-
skich scen muzycznych.

info: MDK Świdni-
ca

NOC W eMDeKu
Kolejna noc w na-

szych eMDeKu. Zanim
zrobiło się ciemno i stra-
szno kilka konkurencji
dla fanów dobrej zaba-
wy. Tym razem przy-
gotowaliśmy konkuren-
cje dla całych zespołów
w Turnieju Arcyswo-
bodnej Nocnej Integra-
cji. Zawroty głowy z
niewyspania to nic, ale
strącić wodne kręgle to
już nie lada sztuka.
Szybko i sprawnie prze-
prowadzona konkuren-
cja. Kolejna konkuren-
cja również zakręciła
nas na 102. Czołg z ta-
kim numerem ponoć
wygrał wojnę, ale my
mieliśmy z niego tylko
gąsienice. Fantastycz-
nie pełzały po szachow-
nicy napędzane zespo-
łami  Agrafki , modela-
rzy, robotów, turystów i
aktorów. Śmiechów i

chichów było co niemiara. Szybko i bez wywro-
tek gąsienice dopełzły do kolejnej zabawy. Oka-
zało się, że nie było wcale łatwo zdmuchnąć
balonem kubki. Ale dla prawdziwego EMDE-
KOWCA to bulka  z masłem. Raz dwa i .konku-
rencja kolejna. Stara dętka również może dodać
humoru. Przeplatanie jej przez łańcuch składają-
cych się z zawodników pracowni pokazał braki z
lekcji wychowania fizycznego lub nieznajomość
przeboju "Wyginam śmiało ciało". Pierwsze trzy
drużyny z najlepszymi wynikami punktowymi
zdobyły ULTRA TANIE PUCHARY i dodatko-
we nagrody w postaci fantów ufundowanych
przez pizzerię Da Grasso. Nasz sponsor strategi-
czny, oprócz oczywiście Komitetu Rodziciel-
skiego, jak zwykle dostarczył nam ciepłej strawy
w ilości 50 placków zwanych PIZZAAAAAAA!
W ilości zamówionych kółek wygrali oczywiście
modelarze dzięki Panu Arkowi, który pomagał
im zjeść. Ciepły posiłkiem mógł zamknąć nam
oczy ale nie z nami takie numery. Teraz zabawa
na całego: roboty, modele, pompony gdzie po-
padnie i mroczny teatr w kazamatach. To jest
właśnie noc w eMDeKu! Superrrrr!

info: MDK Świdnica

WYRÓŻNIENIE DLA NATALKI
Natalia Strzelczyk zdobyła wyróżnienie w

XV Międzyszkolnym Konkursie Mitologicz-
nym, w kategorii plastycznej. Podsumowanie
konkursu odbyło się 17 maja 2019 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Uczestnicy kon-
kursu plastycznego mieli wykonać na papiero-
wym, okrągłym talerzyku ilustrację inspirowaną
greckim malarstwem wazowym w stylu czarno -

równo w zespołach artystycznych, jak i do
wykonawców indywidualnych pragnących
zaprezentować swoją pracę artystyczną.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku
artystycznego seniorów, poszukiwanie no-
wych form pracy artystycznej, stworzenie
możliwości wymiany doświadczeń dla se-
niorów, instruktorów i animatorów działal-
ności kulturalnej, integracja społeczna i
aktywizacja środowiska senioralnego.

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 1
Data: 31 maja 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 10.00 - Gryfiada
godz. 15.30 - Wręczenie statuetek w konkur-
sach: Tato Roku 2019 oraz Passion
(organizator Fundacja Volto Amore, współ-
organizator Gmina Miasto Świdnica)
godz. 16.00 - Arka Noego
godz. 18.00 - "Muzyczna stopklatka" - kon-
cert muzyki filmowej i musicalowej
(PSM I i II st., Chór Pryma Voce z III LO w
Świdnicy)

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 19.30 - Plethora
godz. 21.00 - Doda & Virgin

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 2
Data: 1 czerwca 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 12.00-18.00 - Święto Dzika
godz. 12.00  - Zespół Pieśni i Tańca "Jubi-
lat", Mażoretki Prima,
dziecięcy zespół "Mały Jubilat"
godz. 13.30 - Festiwal Wrażeń oficjalne
otwarcie projektu oraz występ zespołu Totus
Musicus
(MDK)
godz. 14.00 - Dziki Chór  pod dyrekcją Ka-
tarzyny Szymko-Kawalec
godz. 14.30 - Studio Muzyczne "Katharsis"
godz. 15.00 - Laureaci konkursu sygnali-
stów myśliwskich o Kryształowy Róg w
Świdnicy - edycja XVIII
godz. 15.30 -  Koncert muzyki myśliwskiej
zespołu sygnalistówmyśliwskich "Odgłosy
Kniei"

ciąg dalszy ze str. 7
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lub czerwonofigurowym. Na wystawie były też
prezentowane prace Aleksandry Podanowskiej,
Agaty Galuby, Wiktorii Walusiak, Wiktorii Ru-
cińskiej i Magdy Morawskiej. Wszystkie prace
zostały wykonane podczas czwartkowych zajęć
plastycznych w MDK (opiekun Joanna Waks-
mundzka).

info: MDK Świdnica

ZOSTAŃ WIRTUOZEM
15 maja 2019 r w Międzynarodowym Cen-

trum Konferencyjnym "Krzyżowa" odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród laureatom dru-
giej edycji konkursu "Zostań Wirtuozem".

Wyróżnienia przyznano Indze Panfil, Piotro-
wi Matejukowi, Radosławowi Teuerle (MDK
Świdnica), Maksymilianowi Komendzie, Karo-
linie Koch (MDK Świdnica), Klaudii Kaczmar-
skiej, Pawłowi Kozłowskiemu, Małgorzacie
Kuś, Aleksandrze Pająk.

Karolina Koch to uczennica klasy VI Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie. Na co dzień mie-
szkanka Świdnicy. Jej pasją są zajęcia plastyczne
i gra na keyboardzie pod czujnym okiem Agnie-
szki Banach w Młodzieżowym Domu Kultury w
Świdnicy. W swoich dotychczasowych osiągnię-
ciach może poszczycić się nominacją i udziałem
w ogólnopolskim finale VI Konkursu Key-
boardowego w Kluczborku (2018 r.), Wyróżnie-
niem na V ogólnopolskim Konkursie Key-
boardowym pod patronatem PSWP w Krakowie
(2017 r.) oraz II miejscem na 25 diecezjalnym
Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w
Krzeszowie.

Radek Teuerle jest uczniem IV klasy Szkoły
Podstawowej nr 6 w Świdnicy, a gry na key-
boardzie uczy się w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Świdnicy trzeci rok, także pod kierunkiem
pani Agnieszka Banach. Radek to zapalony har-
cerz i kolekcjoner autografów znanych muzy-

ków - w swojej kolekcji ma autograf Sławomira
Łosowskiego- klawiszowca zespołu KOMBI czy
Marka Bilińskiego- kompozytora muzyki ele-
ktronicznej. Obecnie czeka na autograf Jeana
Michaela Jarrea- prośbę do legendy elektronicz-
nych kompozycji już wysłał. Radek  ma już na
swoim koncie kilka bardzo znaczących osiąg-
nięć, najważniejsze to: I miejsce w XIV Dolno-
śląskim Konkursie Keyboardowym "Mistrz Kla-
wiatury2018", nominacja i udział w Finale VI
Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego w
Kluczborku (2018r.), wyróżnienie na VII Ogól-
nopolskim Konkursie Gry Na Elektronicznych
Instrumentach Klawiszowych w Bydgoszczy
(2018r.).

Radek, jak i Karolina są też laureatami tego-
rocznego, XV Dolnośląskiego Konkursu Key-
boardowego "Mistrz Klawiatury2019".

info: MDK Świdnica

WERNISAŻ XIV DIECEZJALNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO

"JAN PAWEŁ II"
Czterdzieści lat temu , 2 czerwca 1979 r., po

przybyciu na lotnisko Okęcie Papież Jan Paweł
II powiedział " Ucałowałem ziemię polską, z
której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie
Bóg na Stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do
której przybywam dzisiaj jako pielgrzym". I
właśnie pierwsza pielgrzymka Papieża Polaka do
Ojczyzny była tematem XIV edycji Diecezjalne-
go Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II". Wer-

nisaż odbył się w Te-
atrze Miejskim w Świd-
nicy. Rozpoczął się od
występu Zosi Gołowkin
i Marty Lurki z pracow-
ni muzycznej MDK Pa-
ni Agnieszki Banach.
Dyplomy i nagrody lau-
reatom konkursu wrę-
czali: Pan Zbigniew Cu-
ryl - dyrektor Młodzie-
żowego Domu Kultury
w Świdnicy i Pan An-
drzej Protasiuk - inicja-
tor Dni Papieskich w
Świdnicy.  Nagrody
ufundował Urząd Miej-
ski w Świdnicy.Dzięku-
jemy za udział w kon-
kursie dzieciom i mło-
dzieży, za wspaniałe
prace plastyczne. Szcze-
gólne podziękowania
kierujemy do rodziców,
dziadków, nauczycieli i
katechetów, którzy opo-
wiedzieli młodym pla-
stykom o Janie Pawle II,
Papieżu, którego nie
mogli spotkać osobi-
ście, a jedynie poznać ze
zd j ę ć ,  ksi ą żek  czy
wspomnień starszych.

Opracowanie Joanna
Waksmundzka 

- koordynator konkur-
su plastycznego "Jan

Paweł II"

www.expressem.eu www.expressem.eu

godz. 16.00 -  Zespół Tańca Narodowego i
Estradowego "Krąg", dziecięcy zespół "Ma-
ła Świdnica"

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 18.00 - Nullizmatyka
godz. 19.30 - Łona, Webber & The Pimps
godz. 21.00 - Patrycja Markowska

DNI ŚWIDNICY - DZIEŃ 3
Data: 2 czerwca 2019

Rynek - wstęp wolny
godz. 8.00 - Giełda Staroci, Numizmatów i
Osobliwości
OSiR - wstęp wolny
godz. 12.00-17.00 - Piknik sportowy

OSiR - wstęp 2 zł
godz. 18.30 - Andre
godz. 20.00 - Danzel z zespołem

PASCHALNY KONCERT ŚPIEWU
MUZYKI CERKIEWNEJ
Data: 2 czerwca 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: cerkiew św. Mikołaja (na cmenta-
rzu przy ul. Łukasińskiego)
Bilety: wstęp wolny

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Świd-
nicy zaprasza na Paschalny Koncert Śpiewu
Muzyki Cerkiewnej z udziałem Chóru
"Aksios" (Białoruś), pod dyrekcją Darii Koł-
pasznikowej
Chór weźmie też udział w liturgii niedzielnej
2 czerwca w cerkwi św. Mikołaja o godz.
10.00.
Wstęp wolny.

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE -
ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QU-
ARTET [koncert]
Data: 7 czerwca 2019
Godzina: 19.30
Miejsce: klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 20 zł

Koncert zespołu Eskaubei & Tomek No-
wak Quartet- Jazz Rap Band łączącego
jako jedyny w Polsce, w sposób perma-
nentny pełną improwizacji grę znakomi-
tych jazzowych muzyków i rap w języku
polskim pozbawiony banału i wulgary-
zmów.
Zespół łączy na swoich koncertach kilka
pokoleń słuchaczy w przystępny sposób po-
kazując młodym słuchaczom hip hopu ele-
menty muzyki improwizowanej, a starszej
publiczności rap podany w formie łamiącej
stereotypy związane z tym gatunkiem. W
ciągu 4 lat działalności zespół zagrał blisko
100 koncertów, w każdym miejscu spotyka-
jąc się z entuzjastycznym przyjęciem!
Zespół jest po wydaniu swojego drugiego,
świetnie przyjętego albumu "Tego Chcia-
łem", który ukazał się nakładem wydawnic-
twa For Tune, a który (podobnie jak debiu-
tancki "Będzie Dobrze") entuzjastycznie
komplementowali m.in. Michał Urbaniak,
Vitold Rek i Adam Baruch!
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ciąg dalszy na str. 11

http://www.bojero.com.pl


10.05.2019r. o godz. 18:46 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące osoby nietrzeźwej, która w rejonie
skrzyżowania ulicy Długiej i Placu Wolności
chodząc po skrzyżowaniu zatrzymywała pojaz-
dy. Sytuacja była niezwykle groźna, gdyż w każ-
dej chwili mogło dojść do potrącenia pijanego
mężczyzny. Ostatecznie udało się uniknąć nie-
szczęścia. Przybyły na miejsce patrol zatrzymał
mężczyznę i przekazał do wytrzeźwienia Policji.
Za czyn swój będzie on odpowiadał przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.
13.05.2019r. o godz. 6:55 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie od
niepełnosprawnego kierowcy, który miał problem
ze znalezieniem wolnej "koperty inwalidzkiej" na
Placu Grunwaldzkim. Dodatkowo jedną z kopert
zajmował pojazd nie posiadający stosownej karty
parkingowej. Na miejscu po chwili pojawił się pa-
trol straży miejskiej. Gdy tylko funkcjonariusze
zainteresowani się wskazanym pojazdem, pojawił
się jego kierowca. Potwierdzono, że nie posiada on
inwalidzkiej karty parkingowej. W przypadku ta-
kim, taryfikator przewiduje tylko jedno rozwiąza-
nie - mandat w kwocie 500 zł oraz 5 punktów
karnych. Kierowca nie poczuwał się do winy, w
końcu, jak twierdził, nie było innego wolnego miej-
sca i odmówił przyjęcia mandatu. Sprawę rozpatrzy
Sąd Rejonowy w Świdnicy.
14.05.2019r. o godz.20:54 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące osoby niepełnosprawnej (amputowa-
ne nogi), na wózku inwalidzkim, przebywającej
od pewnego czasu w rejonie ulicy Św. Brata
Alberta. Skierowany na miejsce patrol stwier-
dził, że jest to ta sama osoba, która jakiś czas temu
przez dwa dni koczowała przy markecie TESCO.
Wówczas po długich namowach strażników, pra-
cowników MOPS oraz Policjantów, udało prze-
konać się mężczyznę i umieścić go w schronisku
dla bezdomnych. Niestety ma on problemy w
dostosowaniu się do panującego tam regulaminu
i spożywa alkohol. W takim przypadku usuwany
jest ze schroniska, gdzie może wrócić po
wytrzeźwieniu. Zapewne nie była to ostatnia in-
terwencja w stosunku do tej osoby, alkohol wy-
grywa ze zdrowym rozsądkiem.

14.05.2019r. o godz.23:26 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
dotyczące dwóch osób spożywających alkohol i
zakłócających ciszę nocną puszczaniem głośnej
muzyki przy ulicy Wałowej. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Po chwili
na miejscu pojawił się również patrol Policji,
wezwany przez inną osobę. Jeden z mężczyzn,
przeprosił za swoje zachowanie i cała interwen-
cja mogła zakończyć się dość prosto, jednak dru-
gi imprezowicz postanowił pokazać kto tu rzą-
dzi. Ostatecznie przekonał się, że jednak to nie
on. Został zatrzymany do wytrzeźwienia, niewy-
kluczone, że zostaną mu postawione zarzuty
znieważenia funkcjonariuszy publicznych, gdyż
w czasie interwencji postanowił dość głośno wy-
razić co myśli o funkcjonariuszach Policji.

***
Czasami ukryta w imitacji budki lęgowej,

czasami zagrzebana w kupce śmieci, zawieszona
na drzewie, czeka. Gdy czujniki wykryją ruch,
urządzenie doświetla teren w podczerwieni, sze-
rokokątnym obiektywem wykonuje serię zdjęć i
rejestruje film. Zarejestrowany materiał zostaje
natychmiast zapisany na karcie pamięci i wysła-
ny do urządzenia odbiorczego. Następnie do pra-
cy przystępują strażnicy. Po nitce do kłębka i
prędzej czy później do drzwi śmieciarza zapuka
patrol straży miejskiej. Sprawca może być uka-
rany mandatem karnym w kwocie do 500 zło-
tych. Przysługuje mu też prawo odmowy przyję-
cia mandatu, wówczas sprawę rozstrzyga Sąd
Rejonowy w Świdnicy. Oczywiście musi rów-
nież uprzątnąć śmieci.

Ostatni przypadek "schwytania" śmieciarza
na gorącym uczynku miał miejsce 23 kwietnia
bieżącego roku. Przez kilka dni trwały czynności
wyjaśniające. Początkiem maja sprawca został
ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zło-
tych.

Trudno zrozumieć dlaczego nadal spotyka-
my się z takimi sytuacjami, skoro całkiem legal-
nie można pozbyć się śmieci. Foto pułapki nadal
czekają na tych, którzy notorycznie zaśmiecają
nasze miasto.

info: SM Świdnica (sm.świdnica.pl)

Aktualnie przygotowuje się do wydania trze-
ciego albumu wiosną 2019 roku. 
Zespół dwa lata z rzędu (2015, 2016) z rzędu
podwójnie zwyciężył w plebiscycie Radia-
Jazz.FM i magazynu JazzPress w katego-
riach "polski jazzowy zespół roku" i "polska
jazzowa płyta roku". Dwa razy z rzędu wy-
stąpił również na zaproszenie organizatorów
na festiwalu Jazz nad Odrą, wzbudzając falę
pozytywnego odbioru. Występował również
na innych ważnych festiwalach m.in. Hip
Hop Kemp, Tarnów Jazz Contest, Jazz Wol-
ności, Hałda Jazz, Jazzonalia czy RCK PRO
Jazz z gościnnym udziałem legendarnego
Michała Urbaniaka! 
W skład zespołu wchodzą czołowi polscy jaz-
zmani młodego i średniego pokolenia: Tomasz
Nowak, Kuba Płużek, Alan Wykpisz, Filip
Mozul oraz raper i tekściarz: Eskaubei
Tomek Nowak - współpracownik Nigela
Kennedy i Jarosława Śmietany a także mu-
zyków z zespołu Amy Winehouse (obecnie
koncertuje w projekcie Amy Lives). Wykła-
dowca akademicki, ceniony sideman. Obec-
nie współpracuje również z Adamem Nowa-
kiem (Raz Dwa Trzy) i Karimem Martuse-
wiczem (Voo Voo) w projekcie Akustyk
Amigos i z Vitoldem Rekiem w p rojekcie
Vitold Rek & the Spark.
Kuba Płużek - wychowanek i członek zespo-
łów Janusza Muniaka, ma na koncie świetnie
przyjęte autorskie płyty. Do swoich zespo-
łów zapraszali go m.in. Michael "Patches"
Stewart i Greg Osby. Laureat wszystkich
najważniejszych wyróżnień i nagród prze-
widzianych dla młodych jazzmanów łącznie
z finałem i wyróżnieniem na Montreux Pia-
no Competition i nominacją do Fryderyka .
Czołowy i jeden z najbardziej kreatywnych
polskich pianistów jazzowych.
Alan Wykpisz - Członek High Definition
Quartet z którym był nominowany do nagro-
dy Fryderyk 2014 w kategorii Jazzowy De-
biut za płytę pt."Hopasa". Jest stypendystą
Ministra Szkolnictwa Wyższego, laureatem
zarówno indywidualnym jak i zespołowym
takich konkursów jak: Jazz Hoeilaart 2011,
Bass2012 Copenhagen czy Krokus Jazz
2011. Współtworzy również m.in. Vehe-
mence Quartet i Mateusz Gawęda Trio. Kon-
certował na kilku kontynentach, m.in. z ta-
kimi osobistościami jak: Dave Liebman,
Randy Brecker czy Joel Frahm.
Filip Mozul - charyzmatyczna postać na kra-
kowskiej scenie, muzyk sesyjny z doświad-
czeniem w nowojorskich studiach nagranio-
wych. Współpracuje m.in. z Agressiva 69 i
Beatą Przybytek. Grał m.in. w Trebunie Tut-
ki oraz w zespole Eastcom amerykańskiego
basisty Steve‘a Logana, współpracował z
Grażyną Łobaszewską.
Bartłomiej Skubisz "Eskaubei" - raper z 20-
letnim stażem, pionier łączenia rapu z ele-
mentami jazzu. Współtwórca formacji Sop-
hia Grand Club oraz członek projektu Vitold
Rek & the Spark. Współpracuje również z
Michałem Urbaniakiem, Zbigniewem Ja-
kubkiem i formacją Orange Trane. W czerw-
cu 2017 nagrodzony przez Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa za działalność artystyczną.

www.expressem.eu
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W MBP...
ROZSTRZYGNIĘCIE

W dniu 19.05.2019 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy odbyły się obrady Jury XII Ogólnopol-
skiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką
- Świdnica 2019. Prace oceniało Jury w składzie:
Karol Maliszewski - Przewodniczący Jury, Jacek
Podsiadło, Rafał Skonieczny, Andrzej Protasiuk,
Ewa Cuban.

Na XII Ogólnopolski Konkurs na Autorską
Książkę Literacką - Świdnica 2019 - 57 autorów
nadesłało 56 książek. Biorąc pod uwagę walory
literackie oraz oryginalność opracowania grafi-
cznego, do nagrody nominowano książki nastę-
pujących autorów:

1. Tomasz Berrached - MANOWCE
2. Kajetan Herdyński - RACZA DŻUMA
3. Ka. Klakla - CÓRKA EWY SIOSTRA
KAINA
4. Agnieszka Tymoszczuk - AŻ WRÓCISZ
5. Anna Mizgajska - KWESTIA DOTYKU
6. Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska -
IMPRESJE
7. Piotr Piątek - POWIERZCHNIA REKLA-
MOWA
8. Jacek Maria Hohensee - TŁUMACZENIA
Z ALEIDA VAN DER BUYTEWIJDE
W ścisłym finale znalazły się prace:
1. Kajetan Herdyński - RACZA DŻUMA
2. Anna Mizgajska - KWESTIA DOTYKU
3. Tomasz Berrached - MANOWCE
Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że

Nagrodę Główną otrzyma: 
Anna Mizgajska 

za książkę pt. KWESTIA DOTYKU.

TŁUMY NA 
FESTYNIE PAPIESKIM!

Dopisała pogoda i frekwencja. Mnóstwo
osób spędziło niedzielne popołudnie, 19 maja na
Festynie Rodzinno-Sportowym "Jan Paweł II pa-
pieżem sportowców". Wydarzenie odbyło się
przy Bosmanacie nad zalewem Witoszówka.

W trakcie imprezy rozlosowano nagrody
wśród uczestników akcji Świdnica na Rowery.
Przed tygodniem pogoda nie dopisała rowerzy-
stom

Organizowanym w Świdnicy Dniom Papie-
skim sportowy festyn towarzyszył po raz drugi.
Na uczestników czekały zawody sportowe - re-
kreacyjny Bieg Papieski i Rodzinne Zawody Ka-
jakowe. W obu imprezach wystartowało w sumie
blisko pół tysiąca uczestników. Imprezę uzupeł-
niły atrakcje przygotowane przez Ludowe Ze-
społy Sportowe (miasteczko sportowe, dmu-
chańce), TKKF Licznikowiec (gry i zabawy)
oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną koło w
Świdnicy (strefa gastronomiczna, gry i zabawy,
pokazy, przejażdżki na zwierzętach). Impreza
miała charakter charytatywny. Zbierano fundu-
sze na rozbudowę i remont placówek dla osób
niepełnosprawnych w Świdnicy i powiecie świd-
nickim. W sumie udało się zebrać ponad 13 ty-
sięcy złotych.

Mr Krime - Wojtek Długosz, krakowski dj,
producent, multiinstrumentalista. Pionier
turntableism-u w Polsce. Aktywny na scenie
od ponad 20 lat. Współpracował z czołówką
zarówno jazzowej jak i hip hopowej sceny.
Lider własnej Formacji Mr Krime Live
Band, członek zespołów Pawła Kaczmar-
czyka, Moniki Borzym czy formacji El Gre-
co. Kompozytor muzyki teatralnej, autor
płyt, mixtape-ów, od lat występuje w najle-
pszych klubach w Polsce ze swoimi setami
dj-skimi.  Ostatnio produkcyjnie aktywny
pod pseudonimem Late Night Science.

MUZAZA: MUZYKA KLEZMERSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
Data: 16 czerwca 2019
Godzina: 12.00 i 13.15
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 10 zł (normalny) / 5 zł (ulgowy)
Sprzedaż: Sekretariat Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury - Rynek 43 

Dzieci już od niemowlęctwa powinny mieć
kontakt z muzyką, by była ona w ich życiu
czymś naturalnym i zrozumiałym, stąd po-
mysł organizacji koncertów właśnie dla naj-
młodszych. Odpowiednio dobrany i zróżni-
cowany repertuar, prezentacja różnych skła-
dów instrumentalnych i gatunków muzycz-
nych a przede wszystkim możliwość swo-
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W trakcie imprezy rozlosowano też nagrody
wśród uczestników akcji Świdnica na Rowery.
Przed tygodniem pogoda nie dopisała rowerzy-
stom. Część atrakcji włączono więc w festyn.

Bieg Papieski na dystansie 2150 metrów
miał charakter rekreacyjny, ale zmierzono czas
dwójce najszybszych biegaczy. Byli nimi: Kry-
stian Walewski (7:31,06) i Wiktoria Podleśna
(9:32,91). W rodzinnych zawodach kajakowych
wystartowały 32 załogi (rodzic+dziecko do 18
lat). Zwyciężyła załoga Andrzej Szczypiński,
Wiktoria Szczypińska przed załogą Krzysztof
Kruk, Maciej Kruk i załogą Ala Karman, Piotr
Kisiel.

Organizatorami festynu byli: Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Świdnicy, Świdnickim
Ośrodkiem Kultury, Fundacją Łączy nas Foot-
ball, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Świdnicy i Świdnicką Grupą Biegową.

info: OSiR Świdnica

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
KLASY 7-8 SP

W piątek 17 maja na Orliku przy SP 6 w
Świdnicy odbyły się zawody "Współzawodnictwa
szkolnego 2018-2019" w Piłce nożnej dziewcząt
klas 7-8 SP i 3 Gimn. Do turnieju przystąpiły trzy
reprezentacje świdnickich podstawówek. W pier-
wszym meczu zawodniczki SP 2 w większości
trenujące na co dzień tę dyscyplinę sportu gładko
pokonały zespół SP 105 (7-0). Drugi mecz z druży-
ną SP 6, bardziej wyrównany, zakończył się rów-
nież zwycięstwem dwójki (1-0). Tym samym pił-
karki SP 2 z pierwszego miejsca awansowały do
dalszego szczebla rozgrywek i 24 maja zagrają w
Finale strefy wałbrzyskiej. Ostatni mecz zawodów
decydował o drugim miejscu na podium. Tutaj
lepsze okazały się zawodniczki SP 2 pokonując sto
piątkę 3-1. Organizator imprezy, Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, przygotował dla zwycięz-
ców pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wyróżnio-
ne zostały również najlepsze zawodniczki: Wikto-
ria Pogoda (SP 2), Anna Adamowicz (SP 6), Domi-
nika Gołębiewska (SP 105).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

SP 2 - 10 pkt
SP 6 - 8 pkt
SP 105 - 7 pkt

info: OSiR Świdnica
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bodnego odbioru muzyki przez małe dzie-
ci to główne zalety tych wyjątkowych mu-
zycznych spotkań - tym razem będzie to
spotkanie z żywiołową muzyką klezmer-
ską.

ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (SPEKTAKL)
Data: 16 czerwca 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

Zapraszamy na drugi pokaz Hamleta w re-
żyserii Andrzeja Błażewicza, którego pre-
miera okazała się wielkim frekwencyjnym i
artystycznym sukcesem.
Hamlet w wydaniu młodej Alchemii jest
opowieścią o brutalnej walce o władzę w
świecie pozbawionym szczerej miłości. Na-
leży sobie zadać poważna pytania przystę-
pując do pracy nad sztuką Szekspira. Po
co nam dzisiaj Hamlet? Po co to wszy-
stko? Po co te trupy u Szekspira. Pole
trupów. Po nic te pola śmierci? Po nic. Czy
to tylko koło historii? Ktoś przyjdzie i
zakopie trupy.
Trupy na trupach przysypane ziemią. Czemu
tak smutno wszyscy kończą? Utopieni w
basenie ogrodowym. A była taka dobra im-
preza. Kto był wielkim manipulatorem tej
historii? Odwrócony symbol na królewskiej
koronie. Symbol przywrócony na opasce
Hamleta. Skompromitowane symbole wła-
dzy i idei. Hamlet do snu oglądający Triumf
Woli. A to sen tylko zły sen?
Wszystko przeciw Szekspirowi.
Pomylił się co do Hamleta.
Reżyseria: Andrzej Błażewicz
Obsada:
Klaudiusz - Filip Pawlik
Gertruda - Hania Stawczyk
Hamlet - Adam Cisek
Ofelia - Michasia Grabińska
Poloniusz - Karolina Warzecha
Horacjo - Ola Miezgiel
Laertes - Ola Król
Rosencrantz - Sandra Matyszczyk
Guildenstern - Ada Broszczak
Aktorzy - Konstancja Kowalska, Zuzia Wo-
lińska
Grabarze - Daria Michurska, Julia Dudek

OBRZĘD NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
Data: 23 czerwca 2019
Godzina: 16.00 (stoiska, warsztaty, gra tere-
nowa); 21.00 (obrzęd)
Miejsce: tereny przy zalewie Witoszówka
Bilety: wstęp wolny

Od godz. 16.00 na terenach przy zalewie
Witoszówka będzie można odwiedzić stoi-
ska artystyczne i rzemieślnicze, punkt plece-
nia wianków, wziąć udział w warsztatach
plastycznych, oraz grze terenowej. W Świd-
nicy starosłowiańskie święto Nocy Kupały
obchodzimy jak co roku uświetnione wystę-
pami Zespołu Tańca Narodowego i Estrado-
wego "Krąg", który swój obrzęd rozpocznie
o godz. 21.00.
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Decydując o ważnych sprawach kieruj
się wyłącznie własnymi przemyśleniami i intui-
cją. Nie licz w tym względzie na pomoc znajo-
mych, którzy niekoniecznie mają rację. Tydzień
dobry pod względem finansowym. Nareszcie coś
drgnie w Twoich interesach. Tak więc będzie się
z czego cieszyć. 
BYK Chociaż będziesz bardzo dużo pracował,
będą to dni bardzo udane. Wydarzy się coś, o
czym od dawna nieśmiało marzyłeś. Sprawy do-
mowe ulegną niewielkim komplikacjom, a to za
sprawą nowych obowiązków, które na Was spad-
ną. Postarajcie się wspólnie planować każdy
dzień, a obejdzie się bez kłótni. 
BLIŹNIĘTA To ostatnie tak pogodne dni, więc
postaraj się więcej przebywać na świeżym powie-
trzu. Powinieneś zbierać energię na to, co czeka
Cię już niebawem. Będziesz musiał ostro przyło-
żyć się do swoich obowiązków. Pojawi się szereg
nowych okoliczności, z którymi będziesz musiał
się zmierzyć. 
RAK Twoje układy z partnerem nie wyglądają
najlepiej. Zastanów się jak to było na początku
i kto tak naprawdę się zmienił, on czy Ty. Może
warto coś zmienić, jakoś ożywić Waszą co-
dzienność. Sprawy zawodowe ułożą się bardzo
pomyślnie. Być może otrzymasz nawet pod-
wyżkę.
LEW Oczekuj wiadomości od przyjaciela. Choć
początkowo będziesz miał w związku z nią mie-
szane uczucia, to po zastanowieniu okaże się, że
to bardzo dobra wiadomość. Sprawy finansowe
nie będą wyglądały najlepiej, więc zrezygnuj ze
zbędnych wydatków. To nie będzie takie trudne,
jak Ci się wydaje. 
PANNA Każdy dzień przyniesie coś nowego.
Wiele się wydarzy, a Ty będziesz miał wrażenie,
że czas biegnie za szybko. Tak więc nie będzie
okazji do nudy i zastanawiania się nad problema-

mi, które i tak wkrótce rozwiążesz. Pieniędzy Ci
nie zabraknie, choć nie będziesz miał ich na tyle,
aby sobie pozwolić na szaleństwa. 
WAGA Ktoś będzie chciał skomplikować Ci ży-
cie. Jest to osoba z najbliższego kręgu. Musisz
więc na nią uważać i w porę zadziałać. Reszta
spraw ułoży się po Twojej myśli, tak że tydzień
ocenisz jako udany. Będziesz dumny ze sukcesu,
jaki odniesie Twój przyjaciel. Będzie wspólne
jego świętowanie. 
SKORPION Niepotrzebnie utrzymujesz konta-
kty z kimś, kto niczego, poza zazdrością, do
Ciebie nie czuje. Prawdziwych przyjaciół pozna-
je się w biedzie. To stara prawda. Skieruj więc
swoją uwagę na inne tory. Sprawy finansowe
ułożą się na tyle dobrze, że poprawi Ci to humor
na kilka najbliższych dni. 
STRZELEC W domu miła i życzliwa atmosfe-
ra. W pracy również wszystko będzie się dobrze
układało. Zaczniesz więc przygotowania do cze-
goś, co od dawna planowałeś. Może będzie to
jakiś niewielki remont, jakieś porządki lub spot-
kanie w gronie przyjaciół. Sprawy finansowe nie
ulegną wielkim zmianom. 
KOZIOROŻEC Nadchodzące dni będą sprzyja-
ły rozwojowi Twojej pracy zawodowej. Interesy
ułożą się tak, jakbyś tego chciał. Nie bądź jednak
chciwy, możesz w ten sposób wiele stracić. Nad
Twoim związkiem krąży jakiś konflikt, który
może być wynikiem zwykłych niedomówień.
Postarajcie się szczerze porozmawiać o tym, co
Was boli. 
WODNIK Nieoczekiwany zastrzyk finansowy
spowoduje, że znajdą się środki na uregulowanie
rachunków. Będziesz z tego powodu bardzo
szczęśliwy. Wiele czasu poświęcisz na porządko-
wanie jakiś spraw rodzinnych, do czego od daw-
na się zabierałeś. Wysiłek z tym związany z pew-
nością nie pójdzie na marne. 
RYBY Będziesz wiele rozmyślał nad swoją sy-
tuacją. Nie warto popadać w rozpacz i przygnę-
bienie. Nie jest tak źle jak Ci się wydaje. Wkrótce
niebo się nad Tobą rozjaśni, a wiele spraw zała-
twisz pomyślnie. W trudnych chwilach możesz
liczyć na pomoc przyjaciół. Nie zostawaj więc
sam ze swoimi problemami. 

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Sprzedam gazowy grzejnik przepły-
wowy wody "TERMET". Tel. 601 232
848.

 S P R Z E D A Ż
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6211 37,72 m kw., 2 pokoje, I piętro, po remoncie,
ogrzew. elektryczne 149.000 zł
0-6206 63,49 m kw., 3 pokoje, II piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, 299.000 zł 
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
docelowo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie
wspólne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ga-
zowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000
zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazo-
we,okolice Rynku,220.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie
249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, 223.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 89.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglo-
wy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 209.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.500 zł
0-6076 61 m kw., 3 pokoje, I piętro, umeblowane oś
Młodych 1.600 zł
0-5077 48 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum  - od 15.06.2019 r. 1.300 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość
podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego,
okolice Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł
netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice
Świdnicy, 8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a
- okolice Świdnicy 500.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto

0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6126 190 m kw., działka 3,47 a, segment w zabudowie
szeregowej Świdnica, 545.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszo-
ny, działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000
zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media ,
okolice Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny,
garaż, okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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