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W skrócie...

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRA-
NIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

KWIATY NARODÓW 
do 10.07.2019
Żarowska Izba Historyczna, wstęp wolny

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. CHRISTIANA
SCHLAGA
do 12.07.2019, godz. 18:30
Festiwal odbędzie się w dniach 2 czerwca - 12
lipca 2019 roku. Oprócz koncertów kameral-
nych i recitali organowych, przygotowane bę-
dą spotkania z muzykami w cyklu "Muzyczne
Foyer" dla Subskrybentów newslettera Funda-
cji Dobrej Muzyki oraz dwa spacery history-
czne śladami rodziny Schlagów.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

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

ŚWIAT POD KYCZERĄ
28.06.2019, godz. 17:00
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".
Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, mu-
zyka, taniec, radość, które zapewniają wy-
stępy zespołów folklorystycznych z najdal-
szych zakątków świata!
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
OPAL OCEAN
29.06.2019, godz. 19:30
Koncert sensacji muzycznej ostatniego se-
zonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa Ze-
landia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak
zagra w ramach 26. Świdnickich Nocy Jaz-
zowych. Duet gitar akustycznych przekra-
cza granice gatunków, łącząc ze sobą tech-
nikę jazzu, rocka i flamenco, aby stworzyć
własną epicką ścianę dźwięku.
Wstęp wolny, miejsce: patio restauracji "Ry-
nek 43", organizator: ŚOK

XXII FESTIWAL TEATRU OTWARTE-
GO
05.07-07.07.2019, godz. 16:00
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-
mieniają się w twarze bajkowych stworów.
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POWSTAŁY MIESZKANIA
SOCJALNE

W budynku przy ulicy Traugutta, w byłej
siedzibie Straży Miejskiej, powstały nowe mie-
szkania socjalne. Miasto zrealizowało kolejny
projekt z dofinansowaniem unijnym z Aglome-
racji Wałbrzyskiej - Świdnica otrzymała ponad 1
milion 759 tysięcy złotych . Już za kilka tygodni
do mieszkań wprowadzą się nowi lokatorzy.

Budynki administracyjne przebudowano na
11 mieszkań wielorodzinnych, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych, wraz z przyłączem energii
elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sani-
tarnej, przyłączem do sieci gazowej oraz remon-
tem istniejącej wiaty garażowej. Zakres prac
obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe
i remontowe, wymianę stolarki okiennej oraz
docieplenie budynków. Mieszkania wyposażono
w prysznice, umywalki, wc, zlewozmywaki i

kuchenki elektryczne. Teren wokół został zago-
spodarowany między innymi poprzez wykona-
nie nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej.
Przebudowano także istniejące ogrodzenie wraz
z bramą i furtką, wybudowano 12 miejsc posto-
jowych, w tym 8 pod wiatą i 2 dla osób niepeł-
nosprawnych. 

- Mieszkania te w pierwszej kolejności będą
przekazywane dla rodzin z dziećmi, które prze-
żywają problemy opiekuńczo-wychowawcze,
dla rodzin niepełnych i dla osób niepełnospraw-
nych. Objęci zostaną oni wsparciem wzmacnia-
jącym role rodzicielskie tak, aby zmniejszyć ry-
zyko oddania dzieci pod opiekę zastępczą - mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Inwestycję zrealizowała wyłoniona w prze-
targu firma BUDOM z Wrocławia. Koszt zadania
to prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych. 

ŚWIDNICCY PRYMUSI
NAGRODZENI

Najlepsi świdniccy absolwenci kończący na-
ukę w szkołach podstawowych i w klasach III
oddziałów gimnazjalnych oraz w Katolickim
Niepublicznym Gimnazjum, odebrali z rąk Pre-
zydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słanie-
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Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami...
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

XX FESTIWAL BACHOWSKI W
ŚWIDNICY
01.08-11.08.2019, godz. 19:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
03.08.2019, godz. 18:00
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpo-
znawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej i
ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech
dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszko-
wskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kom-
pozytora i autora o studenckim rodowodzie.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: SDM

TEATR NA CZASIE: "Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu"
27.09.2019, godz.  19:00
W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w
świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo.
Wstęp 20 zł normalny / 15 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na istnie-
jącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne
zmierzenie się z tożsamością Polaków, skon-
frontowanie ze stereotypami, schematami i
kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka
z potworami - tymi, które faktycznie są, które
być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce Wroc-
ławskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" każdy znajdzie coś dla sie-
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wskiej - nagrody oraz pamiątkowe statuetki i
dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.    

 Nagrody o wartości 600 zł uczniowie wybie-
rali sobie sami. Sprzęt sportowy, komputerowy,
czy też fotograficzny - takie między innymi pre-
zenty otrzymali najlepsi z najlepszych.

Tytuły Primus Inter Pares przyznane zostały
piętnastu absolwentom, którzy mogą pochwalić
się średnią ocen od 4,88 do 6,00 i wzorową oceną
z zachowania. 
Nagrodzeni zostali:
◆ Rafał Wiszniowski, Szkoła Podstawowa nr 1
◆ Wiktoria Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 2
◆ Katarzyna Wójcicka, Oddział Gimnazjalny

SP nr 2
◆ Martyna Schienke, Szkoła Podstawowa nr 4
◆ Hanna Karwowska, Oddział Gimnazjalny SP

nr 4
◆ Maksymilian Komorowski, Szkoła Podsta-

wowa nr 6
◆ Joanna Cichocka, Oddział Gimnazjalny SP nr

6
◆ Olimpia Pijanowska, Szkoła Podstawowa nr

8
◆ Zofia Szumilas, Szkoła Podstawowa nr 105
◆ Michał Stańczak, Oddział Gimnazjalny SP nr

105
◆ Nikola Pielech, Szkoła Podstawowa nr 315
◆ Julia Czyż, Społeczna Szkoła Podstawowa
◆ Sebastian Dolata, Oddział Gimnazjalny Spo-

łecznej Szkoły Podstawowej
◆ Adrian Michniewicz, Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia
Oświatowego "Bliżej Dziecka"

◆ Bartosz Pfanhauser, Katolickie Niepubliczne
Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickie-
go

ANNA ŚWIDNICKA 
NA ZŁOCONEJ MONECIE

Miasto Świdnica we współpracy z Mennicą
Sudecką wydało okolicznościową monetę z wi-
zerunkiem piastowskiej księżniczki Anny Świd-
nickiej - czeskiej królowej i rzymskiej cesarzo-
wej. Inspiracją do wydania numizmatu była
przypadająca na 2019 rok 680. rocznica jej uro-
dzin oraz obchody tego wydarzenia zorganizo-
wane w dawnej stolicy Księstwa  Świdnicko-Ja-
worskiego.

Na awersie monety umieszczono wizerunek
Anny Świdnickiej, a na rewersie herb Księstwa
Świdnickiego, który zobaczyć możemy na Mo-
ście Karola w Pradze. Monety wykonywane są z
zachowaniem tradycyjnych metod menniczych -
stemple grawerowane ręcznie, monety wybijane
tłokami menniczymi.

- Jest to kolejny ciekawy produkt regionalny,
który dołączył do uzupełnianej systematycznie
kolekcji numizmatów związanych z Piastami
Świdnickimi, cieszącej się dużym zainteresowa-
niem zarówno turystów jak i kolekcjonerów. Mo-
neta z wizerunkiem Anny Świdnickiej będzie
również interesującą pamiątką dla fanów serialu
"Korona Królów", w którym Anna - bratanica
Bolka II Świdnickiego - późniejsza cesarzowa

ciąg dalszy na str. 4
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bie. To znakomita, bawiąca nas i wzruszają-
ca sztuka dla tych, którzy zadają sobie pyta-
nie, czy w życiu warto zaczynać wszystko
od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

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

IV FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
do 12.07.2019
Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych
Wstęp wolny

Najważniejsze przedsięwzięcie dla naszej
Fundacji to Festiwal Schlaga, czyli cykl kon-
certów organowych odbywających się latem
w miejscowościach Dolnego Śląska, w któ-
rych znajdują się organy firmy Schlag &
Söhne. Festiwal jest kontynuacją Międzyna-
rodowego Festiwalu Organowego Młodych,
organizowanego na początku działalności
Fundacji.
Christian Schlag założył w 1869 roku w
Świdnicy fabrykę organów. Katalog firmo-
wy obejmuje ponad tysiąc instrumentów.
Obecnie zachowanych jest około 700 na ca-
łym świecie (m.in. w Europie, Meksyku,
RPA) - w samej Polsce zachowało się kilka-
dziesiąt.
Instrumenty świdnickiej fabryki odznaczają
się bardzo miękkim brzmieniem, czym od-
różniają się od innych dominujących ów-
cześnie firm (Sauer, Steinmeyer).
Fabryka zakończyła swoją działalność na
skutek kryzysu gospodarczego w latach
dwudziestych XX wieku. Instrumenty firmy
Schlag ung Söhne spotkać można w co trze-
ciej miejscowości Dolnego Śląska.
W Świdnicy znajdowało się źródło produ-
kcji instrumentów, które ukształtowały
krajobraz muzyczny regionu. Do dzisiaj kil-
kaset organów jest regularnie używanych i
świadczą o wysokiej jakości firmy Schlag
und Söhne.
Wybór organmistrza - Christiana Schlaga -
na patrona Festiwalu - to zjawisko rzadkie i
wyjątkowe na tle innych polskich wydarzeń.

rzymska oraz jej dwór pojawiają się bardzo czę-
sto - mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik
Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy. 

Monetę upamiętniającą Annę Świdnicką
można zakupić w Rynku w punkcie Informacji
Turystycznej. Nabyć ją można w cenie 12 zł za
sztukę. Oprócz niej dostępne są w sprzedaży
także w cenie 12 zł - znaczki turystyczne z jej
wizerunkiem.

Do kolekcji numizmatów związanych z Pia-
stami Świdnickimi dojdzie niebawem jeszcze
jedna moneta - półgrosz świdnicki. 

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
W bieżącym roku upływa kadencja ławni-

ków. Na nową kadencję 2020-2023 świdniccy
radni wybiorą:

do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 ławni-
ków, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 5,
- Wydziału Pracy - 7,
do Sądu Okręgowego w Świdnicy 92 ławni-

ków, w tym do:
- Wydziału Cywilnego - 80,
- Wydziału Karnego - 10,

- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych - 2.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać ra-
dom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzy-
szenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z
wyłączeniem partii politycznych, oraz co naj-
mniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na tere-
nie Świdnicy.   

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej
49 pok. 1a (parter), w nieprzekraczalnym termi-
nie do 30 czerwca br. 

Ławnikiem może być wybrana osoba posia-
dająca obywatelstwo polskie i korzystająca z peł-
ni praw cywilnych i obywatelskich, która ukoń-
czyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona
posiadać co najmniej średnie wykształcenie i
dobry stan zdrowia. 

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione
w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze, funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i apli-
kanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie
wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej
oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie
można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie.

Niezbędne druki można pobrać w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. nr 10
oraz na stronie BiP Urzędu Miejskiego. Szczegó-
łowych informacji odnośnie trybu zgłaszania

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Tradycje organmistrzowskie Świdnicy się-
gają końca XV wieku, ale ich szczególny
rozkwit przypadł na przełom XIX i XX w.
za sprawą fabryki Christiana Schlaga.
Zależy nam na szerzeniu wiedzy o znanej
organistom na całym świecie firmie Schlag
und Söhne, której Christian Schlag był zało-
życielem. Chcemy by jego postać zaistniała
w świadomości lokalnej społeczności. Dla-
tego wszystkie koncerty wykonywane są w
kościołach wyposażonych w organy firmy
Schlag und Söhne.
Świdnica jest pięknym, zabytkowym mia-
stem. Nie posiada swojej Filharmonii, Opery
ani sali koncertowej, w której regularnie od-
bywałyby się koncerty muzyki klasycznej.
Międzynarodowy Festiwal im. Christiana
Schlaga wychodzi naprzeciw tym potrze-
bom. Podczas koncertów obraz gry organi-
sty jest transmitowany na ekran znajdujący
się na dole, dzięki czemu słuchacze mogą
zobaczyć z bliska, na czym polega praca
organisty przy instrumencie.
Organy firmy Schlag&Söhne to instrumenty
zabytkowe, a zarazem nowoczesne. Umożli-
wiają wykonywanie muzyki klasycznej i

kandydatów na ławników udziela Wiesław Pie-
trzyk - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
pod nr tel. 74 856 28 21.

PREZYDENT ŚWIDNICY 
Z ABSOLUTORIUM

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska otrzymała absolutorium za wykona-
nie budżetu miasta za 2018 rok. Za absolutorium
głosowało 13 radnych, przeciw było 5, natomiast
od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Rok 2018 był dla Świdnicy rokiem rekordo-
wym. Osiągnięto poziom inwestycji w wysoko-
ści ponad 85 milionów złotych. Z zewnętrznych
środków na ich realizację do budżetu miasta
wpłynęło w ubiegłym roku prawie 26 milionów
złotych. W ten sposób przekroczono wszystkie
dotychczasowe wskaźniki, jeśli chodzi o wartość
wydatków majątkowych i wysokość pozyska-
nych funduszy unijnych i poza unijnych. Przeło-
żyło się to na największą ilość inwestycji zreali-
zowanych w ciągu roku w Świdnicy od 1990
roku. 

Zrealizowane dochody gminy miasto Świd-
nica w 2018 roku to 275 809 508,27 złotych, co
stanowi 101,7% założeń. Wydatki to kwota 294
558 271,16 złotych (96,6%). Deficyt budżetowy
wyniósł 18 748 762,89 złotych - o 14 825 107,40
zł mniej niż planowano.  

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyra-
ziły pozytywną opinię na temat wykonania bu-
dżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o

wykonaniu budżetu za 2018 rok Skład Orzekają-
cy RIO kierował się podstawowym kryterium,
jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywa-
niu budżetu.

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę,
która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu
i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy
urzędników oraz pracowników  wszystkich jed-
nostek podległych, udało nam się zrealizować tak
wiele potrzebnych inwestycji. Przypomnę tylko
kilka przykładów: przebudowa ulicy Pogodnej,
ulicy Kraszowickiej, budowa ronda na skrzyżo-
waniu ulic Kopernika i Kliczkowskiej, remonty
chodników za kwotę ponad 1,2 mln zł, realizacja
programu KAWKA za kwotę 13 mln zł w roku
ubiegłym, ponad 3 mln zł przyznanych dotacji na
remonty zabytkowych obiektów w mieście, roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 1, termomoder-
nizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4,
remont Żłobka Miejskiego nr 1, rewitalizacja
Parku Centralnego i Sikorskiego, budowa  mie-
szkań wspomaganych przy ul. 1 Maja 23, rewi-
talizacja fontann w Rynku w ramach programu
"Szlak kamienia". To tylko część z prawie 100
inwestycji realizowanych w 2018 roku w Świd-

ciąg dalszy na str. 6
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dawnej, jak dzieła J.S.Bacha, a zarazem
współczesnej, improwizowanej i niestandar-
dowej, w tym także eksperymentalnej i jaz-
zowej.
Program:

21.06.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Piotr Damasiewicz (Wrocław) - trąbka /
trumpet
Maciej Bator (Świdnica) - organy / organ

23.06.2019, NIEDZIELA, 19:00
Świebodzice, Kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Bolesława Prusa 1
Stanislav Surin (Bratysława) - organy / or-
gan

28.06.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Dominika Zamara (Wenecja) - sopran / so-
prano
Zuzanna Bator (Świdnica) - organy / organ

30.06.2019, NIEDZIELA, 19:00
Wałbrzych, Kościół pw. św. Zbawiciela
Plac Kościelny 4
Duo "Les Brume"
Tommaso Mazzoletti (Lozanna)  - organy /
organ
Enea Luzzani (Brescia) - flet / flute

5.07.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Karcz (Bielsko-Biała) - organy /
organ

6.07.2019, SOBOTA, 19:00
Wałbrzych, Kościół pw. św. Aniołów Stró-
żów
Garbarska 4
Stefano Pellini (Modena) i Stefano Manfre-
dini (Modena) - organy / organ

7.07.2019, NIEDZIELA, 19:00
Świebodzice, Kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Bolesława Prusa 1
Tadeusz Barylski (Częstochowa) - organy /
organ

12.07.2019  PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6

KONCERT FINAŁOWY 
Magdalena Cornelius (Hamburg) - mezzo-
sopran / mezzosoprano
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan

nicy - mówiła prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska.

Łączna wartość inwestycji w 2018 roku wy-
niosła ponad 85 348 398,40 złotych. Do budżetu
miasta wpłynęło w ubiegłym roku 25 850 347,16
zł funduszy zewnętrznych, w oparciu o które
realizowano inwestycje. Część z nich kontynuo-
wana jest i będzie w 2020 roku.  

NA POLANDROCK FESTIWAL
AUTOBUSEM

Przewozy Regionalne nie uruchomią w tym
roku specjalnych pociągów do Kostrzyna nad
Odrą, gdzie od lat odbywał się Przystanek Wood-
stock, dziś nazywany PolandRock Festiwal.
Organizatorzy największej imprezy muzycznej
w kraju, już po decyzji Przewozów Regional-
nych zaapelowali do uczestników festiwalu o
wzajemną pomoc w dotarciu na miejsce. Na ich
apel pozytywnie odpowiedzieli Prezydent Mia-
sta Świdnica, Beata Moskal-Słaniewska oraz
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego, Tomasz Kurzawa.

Ze Świdnicy "woodstockowicze" dojadą na
PolandRock Festiwal specjalnymi autobusami,
które zapewni miejski przewoźnik. Pozwoli to
wszystkim chętnym z terenu powiatu świdnickie-
go na bezpieczne dotarcie oraz powrót z Kostrzy-
na.  

- Jak wiele osób w Polsce zbulwersowała nas
decyzja Przewozów Regionalnych, jednej z czę-
ści dawnej PKP, o wstrzymaniu w tym roku
dodatkowych pociągów, które bezpiecznie od lat
dowoziły na miejsce uczestników festiwalu. Ale
cóż - trzeba powiedzieć "trudno" i po prostu
rozwiązać problem. Rozwiążemy go razem z
Tobą. Z satysfakcją słyszymy o samorządach
wojewódzkich, które uruchamiają dodatkowe
przejazdy kolejowe w ramach swoich możliwo-
ści. Nie mamy wpływu na kolej, ale mamy włas-

ną spółkę komunikacyjną, która z chęcią pomoże
dowieźć młodych ludzi do Kostrzyna - napisała
w liście do Jerzego Owsiaka, prezydent Świdni-
cy Beata Moskal-Słaniewska.

Uruchomione zostanie bezpośrednie połą-
czenie na miejsce festiwalu. Opłata za przejazd
będzie symboliczna - 20 zł w jedną stronę lub 40
zł w obydwie. Autobus wyjedzie ze Świdnicy 1
sierpnia o godz. 8.30 z Centrum Przesiadkowego
przy ul. Kolejowej. Podróż potrwa około 5 go-
dzin. Powrót zaplanowano 4 sierpnia o godz.
10.00. Od dziś prowadzone są zapisy pod adre-
sem Polandrock@um.swidnica.pl bądź telefoni-
cznie pod numerem (74) 856 28 45. Zachęcamy
wszystkich zainteresowanych wyjazdem do kon-
taktu, gwarantując bezpieczny dojazd do Ko-
strzyna nad Odrą.

Udział w zorganizowanym przejeździe rów-
noznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych przez Urząd Miejski
w Świdnicy.

W MDK...
WYCIECZKA 

Bieg patrolowy MDK, w roku 2018 zakoń-
czył się dla pracowni plastycznej, działu II wiel-
kim sukcesem. Nagrodowa wycieczka wytyczo-
na została przez zwycięskich uczestników w kie-
runku Warszawy. Wyznaczając ten szlak, po
miejscach przebywania M. Kozara -Słobódzkie-
go w Warszawie, zaczęliśmy od roku 1919, gdzie
Słobódzki służył w Ministerstwie Spraw Woj-
skowych, w Oddziale II jako szef sekcji informa-
cyjnej Sztabu Głównego WP. Następnie awanso-
wał na kierownika wydziału Sekcji Politycznej
MSWojsk. W czasie wojny z bolszewikami od
kwietnia 1920 r. w stopniu kapitana był szefem
Sekcji III-go Oddziału Sztabu, w marcu 1921
mianowany szefem Departamentu Wojskowego
Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Prze-
niesiony do Komendy Miasta Warszawy awan-
sował do stopnia majora, służy kolejno w Depar-
tamencie X (Przemysłu Wojennego) MSWojsk,
następnie w Dep. III (Uzbrojenia). Pracował w
Sztabie Głównym. Przebywał zatem w Pałacu
Saskim, był świadkiem powstania  2 listopada
1925r Grobu Nieznanego Żołnierza. W 1926 ro-
ku uczestniczył czynnie w przewrocie majowym
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jako żołnierz Komendanta. W okresie między-
wojennym otrzymał Krzyż Niepodległości i Zło-
ty Krzyż Zasługi. W roku 1928 przeszedł na
emeryturę. Poświęcił się pracy kompozytorskiej
i wówczas powstały jego najbardziej znane
utwory.

Już w latach dwudziestych M. Słobódzki stał
się znany jako autor muzyki do piosenek żołnier-
skich, śpiewanych także na scenach teatrzyków
i kabaretów literackich. Współpracował z war-
szawskimi kabaretami "Czarny kot" i "Qui pro
quo", przyjaźnił się z J . Tuwimem i wydawcą
Bronisławem Rudzkim, był ojcem chrzestnym
jego syna Kazimierza.

W Warszawie odnaleźliśmy miejsce kabare-
tu Sfinks na ul. Marszałkowskiej 116, obecnie
znajduje się tam Galeria. Na Nowym Mieście 64
mieścił się kabaret "Miraż" i kawiarnia "Astoria".
Tam Tuwim prosił Słobódzkiego, aby napisał
melodie do "Bajek" na dzień następny. I tak
Kozar Słobódzki dołączył do mitycznego grona
twórców pisujących na kawiarnianych serwet-
kach. Obecnie również znajduje się tam kawiar-
nia o nazwie Vincent. W Warszawie Słobódzki
mieszkał na ul. Senatorskiej 22, niedaleko Teatru
Wielkiego. Budynek jest obecnie remontowany
i całkowicie przysłonięty. Na przeciwko znajdo-
wał się polski teatrzyk literacko-rewiowy Qui
Pro Quo. Budynek jest odrestaurowany, z wmu-
rowaną tablicą pamiątkową. Przez dwanaście lat
jego istnienia występowały w nim największe
indywidualności polskiego teatru. Qui Pro Quo
zgromadziło wokół siebie krąg wiernych wi-
dzów, bywanie tam uważane było w najlepszym
tonie, a przyjaźń z artystami -oznaką towarzy-
skiej nobilitacji, przynależności do elity przed-
wojennej Polski. Na ul. Marszałkowskiej 125

istniał kabaret "Czarny Kot", obecnie teren zabu-
dowany sklepami. Warszawa kulturalna lat 20
niestety zginęła pod gruzami walk wyzwoleń-
czych stolicy, a zwłaszcza Powstania Warsza-
wskiego. Zwiedziliśmy Muzeum Powstania
Warszawskiego. Przybliżony został dzieciom
obraz bohaterstwa i patriotyzmu Polaków pod-
czas II wojny światowej, zbrodni państwa nie-
mieckiego i sowieckiego . W obrazie 3 D zoba-
czyliśmy zasięg zniszczeń wojennych Warszawy,
likwidacja dziedzictwa historycznego i kulturalne-
go lat minionych. Miejsce noclegu w Niepokalano-
wie wiązało się również z poznaniem sylwetki bo-
hatera narodowego, Maksymiliana M. Kolbego. Tu
zwiedziliśmy jego muzeum, poznaliśmy życiorys,
a zwłaszcza życie w latach przedwojennych, ofiara
i poświęcenie się dla drugiego człowieka w obozie
koncentracyjnym.  Kolejne miejsce związane z pa-
triotyczną przeszłością naszego narodu to Pałac
Prezydencki. Mijaliśmy go w momencie uroczysto-
ści wręczeń 24 not identyfikacyjnych rodzinom
ofiar reżimu komunistycznego i zbrodni dokona-
nych przez UPA. Wycieczka do Warszawy prze-
siąknięta była wiedzą i patriotyzmem z wiązanymi
z naszym patronem M. Kozarem Słobódzkim lat
międzywojennych oraz dramatem niszczenia na-
szej państwowości podczas II Wojny Światowej.
Wiele treści w ciągu krótkiego czasu pozostawiło
nam w duszy wiele przemyśleń i wzruszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wydarzenia towarzyszące:
22.06.2019, sobota, 12:00 - spacer history-
czny "Szlakiem Schlaga"; start na Placu Po-
koju w Świdnicy; 
Spotkania Muzycznego Foyer dla Subskry-
bentów newslettera Fundacji.

WSTĘP WOLNY! / ENTRY FREE!

Festiwal wypełnia lukę w ofercie kulturalnej
Świdnicy i jej okolicach, jest jedynym festi-
walem organowym w regionie i stwarza oka-
zję do poznania muzyki organowej osobom
dotychczas niezwiązanym z muzyką klasy-
czną.

ŚWIAT POD KYCZERĄ
Data: 28 czerwca 2019
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".
Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, mu-
zyka, taniec, radość, które zapewniają wy-
stępy zespołów folklorystycznych z najdal-
szych zakątków świata!

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
OPAL OCEAN (Acoustic Progressive
Flamenco Metal)
Data: 29 czerwca 2019
Godzina: 19.30
Miejsce: patio Restauracji "Rynek 43" (w
przypadku niekorzystnych warunków atmo-
sferycznych koncert odbędzie się w sali te-
atralnej ŚOK)
Bilety: wstęp wolny

Koncert sensacji muzycznej ostatniego se-
zonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa Ze-
landia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak
zagra w ramach 26. Międzynarodowych
Świdnickich Nocy Jazzowych.
Duet gitar akustycznych przekracza granice
gatunków, łącząc ze sobą technikę jazzu,

ciąg dalszy na str. 8
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Uczestnicy: Elżbieta Tarnowska, Joanna Wa-
ksmundzka, Grzegorz Olatowski, Kacper
Tarnowski, Amelia Jaskuła, Hanna Stanejko,
Oleksandra Jakusheva, Emilia Waliczko,
Magdalena Halicka, Anna Wojno, Hanna
Kała, Kamila Kamińska, Julia Tarnowska.

info: MDK Świdnica

W MBP..
XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA

LITERACKA ŚWIDNICA 2019
Anna Mizgajska pokonała 55 rywali i wygra-

ła w konkursie na najlepszą książkę literacką. 14
czerwca 2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odebrała nagrodę, rozpoczynając obchody Bie-
siady Literackiej oraz spotkania w ramach reali-
zacji projektu "Słowem i obrazem".

W Miejskiej Bibliotece Publicznej nie tylko
wręczono nagrodę za najlepszą książkę.

- W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą
książkę literacką wpłynęło 56 książek. - Biorąc
pod uwagę walory stylistyczne, do dalszego eta-
pu nominowano książki 8 autorów, do ścisłego
finału przeszły trzy prace, a ostatecznie nagrodę
otrzymała Anna Mizgajska za książkę "Kwestia
dotyku" - relacjonowała dyrektor MBP Ewa Cu-
ban. Recencję tej książki przedstawił Karol Ma-
liszewski. - Serialowa dykcja tej prozy jest grą z
serialowością, powta-
rzalnością opowiastek o
ludzkim losie, jest grą z
językiem, po który się-
gamy w pierwszym od-
ruchu. Ważna w książce
jest umiejętność wabie-
nia, wciągania czytelni-
ka w narrację. Trzeba się
otwierać na to, co nowe
i świeże. Smakujmy lite-
raturę po swojemu, tu
dotknięć literatury jest
dużo. Owocnej lektury -
mówił.

Nagrodę wręczył
Szymon Chojnowski,
zast ępca p rezydent
Świdnicy. - Dziękuję ju-
ry, bibliotece, zespoło-
wi. To 12. edycja biesia-
dy. Jesteśmy dumni jako
miasto, że od tego roku
zaczęliśmy także pol-
sko-czeski projekt, któ-
ry pozwala się rozwijać
naszym bibliotekom i
artystom - mówił. -
Chciałabym podzięko-
wać, to dla mnie wielkie
wyróżnienie, tym bar-
dziej, że to moja pier-
wsza książka. Ten de-
biut w moim wieku
uważam za bardzo od-
świeżający, dziękuje -

mówiła Anna Mizgajska.
Tradycją biesiady jest to, że wśród gości

zawsze jest autor i zdobywca nagrody, wręczanej
w roku poprzednim. Tradycji stało się zadość, do
biblioteki zawitał Rafał Skonieczny, zwycięzca
ubiegłorocznej edycji. - Praca nad tą książka
przypominała trochę pracę w zespole. Moją przy-
jaciółkę, która jest utalentowaną graficzką i którą
znam wiele lat, postanowiłem wciągnąć do świa-
ta literatury. Zaproponowałem jej, byśmy zrobili
książkę w formie zwoju, który włożymy do bu-
telki wódki. Żeby ludzie mogli sobie nalać do
kieliszka, wyjąć zwój, poczytać. To się miało
nazywać "global spirit". Oczywiście, nigdy do
tego nie doszło. Wtedy dowiedziałem się o kon-
kursie w Świdnicy. Musieliśmy zweryfikować
swoją wizję. Krzysztof Gałązka dostarczył świet-
ne zdjęcia, Patrycja zmiksowała to z tekstami, a
ja wszystko dostarczyłem. Przyjdzie taki mo-
ment, że ten pomysł z wódka kiedyś zrealizuje-
my. Mam na to wielką ochotę - opowiadał Rafał
Skonieczny.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert Bohda-
na Janeczki wraz z zespołem.

info: MBP Świdnica

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Drodzy Czytelnicy przedstawiamy godziny
pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdni-
cy w okresie letnim.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia Multimediów
Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

rocka i flamenco, aby stworzyć własną epic-
ką ścianę dźwięku.
Pod koniec 2013 roku Australijczyk Alex
Champ i Nowozelandczyk Nadav Tabak spot-
kali się grając na ulicach Melbourne. Postano-
wili połcyć swoje siły i wykorzytali doświad-
czenie ze "Street Artu" do komponowania ory-
ginalnych utworów instrumentalnych.
Ich pierwszy singiel "J.A.M." spowodował
duże zainteresowanie w mediach społeczno-
ściowych. Pod koniec 2016 roku duet wydał
swój wyczekiwany debiutancki album "Lost
Fables" nagrany z producentami Davem Ne-
wingtonem i Markiem Lewisem.
W 2018 roku ukazał się nowy singiel "Me-
xicana", który został w całości sfinansowany
przez użytkowników Kickstarter z całego
świata.
Tempo ich najnowszego wydania wywołało
ogromny medialny szum, który z ulic Au-
stralii pchnął ich na sceny światowe.
Podczas swojej pierwszej trasy koncertowej
wystąpili na niezliczonych  festiwalach ta-
kich jak: słynny Festiwal Jazzowy Montreux
2018, Festiwal GURTEN, Earth Garden, Fe-
stiwal Berg Herzberg, Colors of Ostrava i
wielu innych.
Pozytywna reakcja publiczności na koncer-
tach w Europie i Nowej Zelandii spowodo-
wała, że OPAL OCEAN powraca do Europy
w 2019 roku.
Ich koncerty na żywo to prawdziwa petarda
- to trzeba zobaczyć.

FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
Data rozpoczęcia: 5 lipca
Data zakończenia: 7 lipca 2019

Festiwal Teatru Otwartego to świdnickie let-
nie święto teatru, którego przewodnią ideą
jest budowanie przestrzeni wspólnego spot-
kania i swobodnego, sprzyjającego kreatyw-
ności, klimatu wymiany kulturalnej - stąd też
impreza ma charakter niekonkursowy. Jej
ambicją jest prezentacja oraz powiązanie w
sposób otwarty i dynamiczny różnych form
teatralnej ekspresji (od wiodących prym
przedstawień ulicznych, przez spektakle
sceniczne, happeningi plastyczne, pokazy
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- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00-17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Szatnia
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 10:00-
17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 2
- poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
- sobota: nieczynne
Filia nr 1
Filia nr 5
- poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00-17:00
- środa i czwartek: 10:00-16:00

- sobota: nieczynne

STRAŻ MIEJSKA  interweniowała...
17.06.2019r. o godz. 5:18 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące uszkodzenia dwóch znaków dro-
gowych na ulicy Łukasińskiego, skrzyżowanie z
Kanonierską. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Zostały zniszczone dwa
znaki "nakaz jazdy z prawej strony znaku" na
wysepce dla pieszych usytuowanej na środku
jezdni. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia . Nie
zauważył jednak, że na skutek uderzenia oderwa-
ła się tablica rejestracyjna z jego pojazdu. Przy-
czyny przejechania przez środek wysepki i zni-
szczenia dwóch znaków kierowca będzie musiał
wyjaśnić w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.
17.06.2019r. o godz. 16.20 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące ptaka uwięzionego w studzience
burzowej na ulicy Lelewela. Przybyli na miejsce
strażnicy uwolnili niefortunnego lotnika. Pe-
chowcem okazał się jeżyk zwyczajny. Ze wzglę-
du, że ptaki te nie potrafią wzlecieć bezpośrednio
z ziemi, funkcjonariusze pomogli mu wystarto-

wać. Przypominamy, że ptaki te są niezwykle
pożyteczne, dziennie zjadają nawet 20 000 owa-
dów (głównie komarów).  
18.06.2019r. o godz. 8.48

Do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło
zgłoszenie dotyczące pojazdu, który bez udziału
kierowcy wytoczył się z parkingu przy ulicy
Marcinkowskiego i "zaparkował" na środku
jezdni. Na szczęście nie doszło do żadnej kolizji.
Dyżurny natychmiast skierował w ten rejon pa-
trol. Gdy strażnicy przybyli na miejsce, okazało
się, że całą sytuacje zauważył kierowca tego
samochodu, który przebywał w pobliżu i natych-
miast przestawił samochód "widmo" w inne
miejsce. Tym razem nie zapomniał o zaciągnię-
ciu hamulca ręcznego.
20.06.2019r. o godz. 0.35  

Dyżurny straży miejskiej otrzymał niepoko-
jące zgłoszenie od mieszkanki bloku przy ulicy
Okulickiego. Kobietę zaniepokoił hałas dobiega-
jący z pobliskiego budynku. Zgłaszająca twier-
dziła, że ktoś uderza metalem o metal. Skierowa-
ny na miejsce patrol już z daleka słyszał głośne
metaliczne odgłosy dobiegające ze wskazanego
rejonu. Na miejscu jednak nikogo nie zastano .
Okazało się, że całe zamieszanie wywołał wiatr.
W rusztowanie ustawione na przyległym budyn-
ku uderzała metalowa, obluzowana klamra, którą
była przymocowana do rusztowania siatka za-
bezpieczająca. Problem rozwiązano, prowizory-
cznie mocując siatkę.
20.06.2019r. o godz. 6.43 

Do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło
zgłoszenie dotyczące
nisko wiszącego prze-
wodu w rejonie skrzy-
żowania ulicy Kołłątaja
z ulicą Klonową. Rowe-
rzysta jadący w tym re-
jonie zahaczył o wiszą-
cy przewód i przewrócił
się, na szczęście nie do-
znał żadnych obrażeń.
Patrol potwierdził zgło-
szenie. Nie udało się
ustalić właściciela feral-
nego kabla. Przybyłe na
miejsce pogotowie ener-
getyczne stwierdziło je-
dynie, że nie jest to prze-
wód elektryczny. W
związku z zaistniałym
zagrożeniem w ruchu
drogowym, przewód
został wycięty.

info: SM Świdnica
(www.sm.swidnica.pl)

POWIAT
GALA

FINAŁOWA 
W dniu 13 czerwca

w Społecznej Akademii
Nauk w Świdnicy odby-
ła się Gala Finałowa II
Kongresu Młodzieży
Przedsiębiorczej "Mło-
dzi z pomysłem na prze-
mysł 4.0" Świdnica-
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warsztatowe, performance, po dyskusje o
teatrze).
Festiwal organizowany jest w Świdnicy, za-
wsze w lipcu, od 1998. Od początku jego
istotą było pokazywanie występów najcie-
kawszych zespołów polskich uzupełnianych
o pokazy artystów zagranicznych. Z roku na
rok organizatorzy starają się poszerzać i róż-
nicować ofertę w taki sposób, by zaskakiwać
widza coraz nowymi pomysłami i konwe-
ncjami. Impreza stała się kulturalno-turysty-
czną atrakcją regionu, co przekłada się na
rosnącą liczbę widzów, a co za tym idzie -
zwiększającą się stale liczbę przedstawień.

PROGRAM
PIĄTEK -  5 lipca
Godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa za-
bawy, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Ale Heca! to sprawdzony organizator imprez
dla dzieci w całej Polsce. Od 2008 roku zdobył
zaufanie wielu cenionych firm, placówek i
klientów indywidualnych. Tworzą go wyjąt-
kowi i kreatywni animatorzy, osoby na co
dzień pracujące z dziećmi w różnorodnych
placówkach i organizacjach. Zapraszamy dzie-
ci wraz z rodzicami do zabawy maxi grami
oraz ogromnymi bańkami mydlanymi.
Godz. 17.00 "LEstrada" Teatr na Waliz-
kach, Rynek (plac a)
Teatr Na Walizkach powstał w 2005 roku. Za-
łożony został przez trójkę aktorów: Annę Went,
Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva -
rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni mi-
nionych lat teatr współpracował z wieloma
aktorami z różnych części świata, co wpłynęło
znacznie na ukształtowanie się stylu jego przed-
stawień. Są zrozumiałe dla każdego odbiorcy
niezależnie od wieku i narodowości. W Świd-
nicy odbędzie premiera nowego spektaklu
TNW, którego tytuł nawiązuje do klasyki świa-
towego kina - filmu Federico Felliniego "La
Strada". To symboliczny ukłon w kierunku
wielkiego reżysera, którego twórczość korze-
niami sięgała cyrku i teatru ulicznego. "LEstra-
da" jest także bezpośrednim i alegorycznym
odniesieniem charakteryzującym miejsce, w
którym dzieje się tytułowa estrada czyli na ulicy.
"LEstrada" naszego teatru to niebanalna kom-
pilacja etiud estradowych wkomponowanych
w pejzaż miasta. Podczas spektaklu pojawią się
postacie rodem z varit, z tv show, z cyrku
osobliwości oraz z pobliskiego sklepu, którego
nazwy nie ujawnimy. Pojawi się połykacz ba-
lonów, magik, żongler-monocyklista, mim,
który nic nie powie (choćby go nawet przypie-
kać ogniem). Będzie tam też balet, hula hop,
znikanie osób (w tym także ich portfeli) oraz
najmniejszy człowiek na świecie. Cokolwiek
się zdarzy będziecie o tym długo pamiętać.
Wszystko okraszone olbrzymią dawką humoru
oraz improwizacji charakteryzującą działania
naszego teatru ulicznego.
Godz. 18.00 "Morskie opowieści" Teatr
Łata, Rynek (plac b)
Założycielami Teatru Łata są Wioletta i Sławo-
mir Dadej - twórcy niezależni, z teatrem zwią-
zani od lat 90-tych. Twórczość Teatru Łata
zanurzona jest w nurcie teatru fizycznego rzad-
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Dzierżoniów -Wałbrzych. Patronat nad wydarze-
niem objął Starosta Powiatu Świdnickiego Piotr
Fedorowicz oraz Prezydent Miasta Świdnicy Be-
ata Moskal-Słaniewska.

Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej doty-
czył przedsiębiorczości i innowacyjności bizne-
sowych, a także inicjatyw społecznych. Głów-
nym celem była edukacja, rozwijanie umiejętno-
ści i kompetencji młodych ludzi. Projekt był
kilkuetapowy, składał się m.in . z warsztatów,
polegał na rozwiązywaniu zadań na platformie
internetowej - case studies, opracowaniu pomy-
słu na biznes lub inicjatywę społeczną i ich pre-
zentacja przed komisją.

W tegorocznym konkursie uczestniczyło
trzydzieści jeden zespołów, które przygotowały
18 projektów.

Miło nam poinformować, że wśród zwycięz-
ców znalazło się trzech Świebodziczan: Marta
Mikołajczyk - nauczyciel, Elwira Podhalicz- na-
uczyciel, Wiktor Młynarkiewicz- uczeń. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy.

Nagrody otrzymali
I miejsce (1000 zł) - projekt "Efekt motyla"
- zwiększenie populacji pożytecznych owa-
dów, w tym motyli i poprawę stanu środowi-
ska - poprzez budowę m.in. kwietnych łąk
wzdłuż drogi czy pasiek w mieście - zespół:
Aleksandra Łagowska, Laura Głębocka oraz
Natalia Basiak, opiekun: Marta Mikołaj-
czyk; Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu,
II miejsce (700zł) - projekt Animaloterapia
Kawia Domowa - mający na celu organizację
animaloterapii z udziałem świnek morskich,
rozwój ich hodowli i popularyzację - zespół:
Weronika Gołąb, Aniela Winiarczyk oraz Ni-
kola Zarzycka, opiekun - Elwira Podhalicz;
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Mokrzeszowie,
 III miejsce (500 zł) - projekt Red Bucket -
utworzenie działalności gospodarczej,

świadczącej kompleksowe usługi porządko-
we połączone z transmisją na żywo; zespół -
Katarzyna Czursina i Wiktor Młynarkiewicz;
opiekun: Violetta Kuklińska-Woźny; ZSHT
w Świdnicy.
Nagroda publiczności - projekt Stowarzysze-
nie "LetMeGuide" -interaktywny przewod-
nik po mieście i atrakcjach, Konrad Skóra,
Kamil Wąskowski i Wiktor Petryszyn, opie-
kun: Helena Kosmala

info: UM Świebodzice

ŚWIEBODZICE...

WEEKEND Z RZEMIOSŁEM 
I SZTUKĄ

IX TARGIRA-ART 
Przedostatni weekend upłynął w Świebodzi-

cach pod znakiem spotkań ze sztuką, a to za
sprawą IX odsłony Festiwalu Sztuki i Rzemiosła
Targira-art. Wydarzenie otworzył uroczyście o
godzinie 13:00, w piątek (14 czerwca) burmistrz
miasta Świebodzice Paweł Ozga wraz z Dyrekto-
rem Festiwalu Januszem Kujatem.

W evencie wziął udział również zastępca
burmistrza miasta Mariusz Szafraniec. W dniach
14-16 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Mieszka Starego 6 można było podzi-
wiać dzieła wspaniałych artystów m.in. szklaną
lokomotywę Pawła Borowskiego i wystawę ob-
razów "Tylko czas" Arkadiusza Dzielawskiego.

Tegoroczna edycja imprezy obfitowała w
wiele atrakcji takich jak wystawa zegarów kole-
jowych z Dolnego Śląska, wystąpienie Małgo-
rzaty Ziewieckiej na temat: Współcześni artyści,
dlaczego warto inwestować w ich sztukę, wykład
Ireneusza Zyski pt. "Znaczenie gospodarcze linii
kolejowej Wrocław-Świebodzice", czy multime-
dialny pokaz Jarosława Jaśnikowskiego pt. In-
spiracja i kolej oraz wiele innych. Najbardziej
wyczekiwanym punktem programu był projekt
pn. "Pociąg do Polskiej Sztuki". Dzięki współ-
pracy Stowarzyszenia Sztuki i Rzemiosła Targira
z partnerami: Koleje Dolnośląskie S.A., PKP
PLK S.A., Poczta Polska S.A ., Wyższa Szkoła
Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu, urucho-
miono specjalny elektryczny skład, który przy-
wiózł w dniu 15 czerwca (sobota) miłośników
sztuki oraz turystów do Świebodzic na drugi

ko spotykanym w przestrzeni sztuki dla
dziecka. Spektakle wyróżnia więc wyrazisty
ruch, ekspresja i narracja prowadzona bez po-
mocy słów. Twórcom zależy aby otworzyć
wyobraźnię dzieci i pokazać , że istnieje fascy-
nująca przestrzeń dźwięku , obrazu i ruchu
która niejednokrotnie mówi więcej niż wiele
słów. "Morskie opowieści" to spektakl grany
w sali i w plenerze, utrzymany w konwencji
teatru ruchu, o lekkiej formie z wyraźnymi
odniesieniami do slapsticku rodem z niemego
kina. Opowiada on historię pary bohaterów,
którzy nie mogąc zaciągnąć się na żaden okręt
postanawiają wziąć los we własne ręce i zbu-
dować statek, na którym wyruszą w rejs. Jak to
bywa na morskich szlakach - czekać ich tam
będzie mnóstwo przygód. Nasi bohaterowie
stoczą bitwę morską, będą musieli walczyć z
żywiołem podczas burzy, stanąć oko w oko z
groźną ośmiornicą aż wylądują na pozornie
bezludnej wyspie
Godz. 19.00 "W drodze między snem a
jawą" Teatr "Zielona Gęś" DDSW, sala
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
(Rynek 44)
Seniorzy z Teatru "Zielona Gęś" z Domu
Dziennego Senior-Wigor w Świdnicy po raz
kolejny stają na scenie, by poruszać serca wi-
dzów i dzielić się swoją historią. Scenariusz
rodził się scena po scenie w wyniku grupo-
wych ćwiczeń, improwizacji i obserwacji. Re-
żyserką, scenarzystką oraz opiekunką grupy
jest Monika Masłowska, której od lat pomaga-
ją Elżbieta Wilk - aktorka i Poruszycielka oraz
Jolanta Rosińska, która zajmuje się kostiuma-
mi. Technicznego wsparcie udziela grupie
Krzysztof Cerk oraz Mariusz Kamecki. Histo-
ria "W drodze między snem a jawą" jest pozor-
nie bardzo znajoma - samotność i pustka, która
zostaje po odejściu bliskiej osoby i pamięć
kochania, która budzi do życia i daje siłę, by
wyruszyć raz jeszcze w poszukiwaniu sensu i
miłości. Czy, gdy jesteśmy starsi jeszcze mo-
żliwe? Gdzie jej szukać? Czy marzenia mogą
spełnić się w realnym świecie?
Godz. 20.00 "W piwnicy Ducha Gór" Te-
atr Czerwona Walizka, Rynek - dziedzi-
niec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Teatr Czerwona Walizka jest tworem w stanie
nieustającego przeobrażenia. Organizacją
działającą na styku dziedzin teatru, organizacji
imprez, animacji społecznej i arteterapii.
Ogromna część działalności Czerwonej Waliz-
ki to produkcja spektakli teatralnych - głównie
w nurcie teatru dla dzieci, teatru ulicznego, ale
też sięgającego do środków wyrazu teatru al-
ternatywnego. Czerwona Walizka nie stroni od
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć - bywa na
festiwalach, w domach kultury, na targach,
wernisażach, świętach wsi, miast i miasteczek
w kraju i za granicą. W spektaklu  "W piwnicy
Ducha Gór" bohaterowie schodzą do domo-
wych podziemi - a tam, wśród zapachu stęchli-
zny i plątaniny pajęczyn i kożucha kurzu wy-
łaniają się stare, zapomniane przedmioty po
babci. Przedmioty przywołują historie Czy w
czasach smartfonów i tabletów dawne historie
coś znaczą? Z mroków piwnicy wydobyte,
pokryte patyną, niedorzeczne, fantastyczne
opowieści o władcy Karkonoszy wielu imion,
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dzień festiwalowy. Celem nadrzędnym projektu
była skuteczna promocja polskiej sztuki na naj-
wyższym poziomie artystycznym. W przyszłym
roku planowana jest kolejna, wyjątkowa, jubi-
leuszowa X edycja imprezy, na którą już teraz
serdecznie zapraszamy.

info: UM Świebodzice

XIII TARGI 
ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

Znamy datę XIII Targów Zdrowej Żywności
"Zdrowie ma smak". Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich chętnych wystawców na XIII edycję
targów, które odbędą się na świdnickim rynku w
dniach 23-24 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z
regulaminem targów i wypełnienie karty zgło-
szeniowej. 

Chętni wystawcy mogą zgłaszać swoje stoi-
ska do 15 lipca 2019 r. do Biura ds. Europejskich
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w re-
gulaminie targów.

STRZEGOM...

RUSZYŁ SYSTEM ROWERU
PUBLICZNEGO 

Wraz z nadejściem wakacji w Strzegomiu
rusza pierwszy w historii gminy system roweru
publicznego. Do dyspozycji jest 48 rowerów zlo-
kalizowanych w 7 punktach na terenie Strzego-
mia.

Opłata za wypożyczenie roweru wynosi -
1,50 zł za każde rozpoczęte 30 minut użytkowa-
nia, nie więcej jednak niż 9,- zł za dzień, czyli po
3 godzinach system zakończy naliczanie opłat. Z
roweru będzie można korzystać przez całą dobę,

następnie system zacznie naliczać opłatę jak za
kolejne wypożyczenie.

Aby wypożyczyć rower, należy skorzystać
ze specjalnej aplikacji Geovelo, którą należy po-
brać na telefon. Aplikacja umożliwia m.in. wy-
pożyczenie roweru poprzez skanowanie kodu
QR. Rowerem będzie można poruszać się w gra-
nicach administracyjnych gminy Strzegom.
Zwrotu jednośladu można dokonać na każdej
stacji, których lista znajduje się poniżej.

Instrukcja uruchomienia roweru znajduje
się na każdym rowerze. Pomoc w wypożycze-
niu będzie można uzyskać również w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu (w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego) lub Biurze Obsługi Rowe-
ru Publicznego pod nr telefonu 572-779-100 w
godzinach 8.00 - 16.00. Ewentualne usterki
lub awarie można zgłaszać pod wskazany numer
telefonu lub bezpośrednio przez aplikację Geo-
Velo

System roweru publicznego w Strzegomiu
będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 r. , a
w latach kolejnych od 15 kwietnia do 15 listopa-
da.

Wszystkim użytkownikom jednośladów już
dziś życzymy szerokiej drogi. Do zobaczenia na
trasie.

Lista stacji systemy Roweru Publicznego w
Strzegomiu:

1.ul. Rynek - przy Ratuszu

którego, jak łatwo się domyślić, w dobie
globalizacji można spotkać wszędzie. A by-
wa on złośliwy, wredny, łaskawy i figlarny -
zależnie od swojego widzimisię.
Godz. 21.30 "Fin Amor" Teatr Ewolucji
Cienia , Rynek (plac a)
Teatr Ewolucji Cienia jest stosunkowo młody
na rynku teatralnym, jednak jego liderzy to
osoby o wieloletnim doświadczeniu. Sławomir
Dadej był aktorem i współtwórcą sukcesów
Teatru Biuro Podróży w latach 1992-2003;
Wioletta Dadej z teatrem związana była od
1991 (w latach 1996-1997 uczestniczyła w
projekcie "Pieśń Kozła"). Teatr Ewolucji Cie-
nia jest więc syntezą doświadczenia, jakie
wnieśli ze sobą liderzy i najstarsi członkowie
zespołu oraz energii i młodzieńczego entuzja-
zmu jaki wnieśli ze sobą młodsi członkowie
grupy. Ich spektakle charakteryzuje swoista
poetyka obrazu, ilustracyjna muzyka i dzianie
się w sferze międzyludzkiej przy użyciu mini-
mum rekwizytów i scenografii.  "Fin Amor" to
spektakl kostiumowy, który w warstwie fabu-
larnej opowiada historię miłości Jego i Jej -
bliżej nieokreślonych postaci, żyjących w do-
bie średniowiecza, wywodzących się z wy-
ższych warstw społecznych. Mamy więc Ją -
damę i Jego - rycerza , który musi przejść
określoną drogę aby zasłużyć na względy swej
wybranki serca. Spektakl ukazuje drogę po-
wstawania uczucia z punktu widzenia mężczy-
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2.ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Sos-
nową
3.ul. Legnicka - Targowisko
4.ul. Mickiewicza - przy wjeździe na terenu
OSiRu
5.ul. Dolna przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzy-
ską
6.ul. Aleja Wojska Polskiego przy Quick Parku
7.ul. Olszowa na wysokości nr 2

info: UM Strzegom

JAWORZYNA ŚLĄSKA...

DNI JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ 2019
Kolejne Dni Jaworzyny Śląskiej za nami.

Jak, co roku, święto gminy i jej mieszkańców
odbyło się w czerwcowy weekend i tradycyjnie
przy dobrej pogodzie. Świętowanie rozpoczęło
się w piątek wieczorem. Na scenie wystąpiło
kilka zespołów wykonujących znane i lubiane
utwory, gwarantujące licznie przybyłym miesz-
kańcom i gościom dobrą zabawę. Gwiazdą wie-
czoru był znany zespół disco-polo MIG. Pier-

wszy dzień naszego święta zakończył się potań-
cówką. Oprócz występów artystów organizato-
rzy przygotowali z myślą o najmłodszych liczne
atrakcje w ramach wesołego miasteczka z karu-
zelami i dmuchańcami. Nie zabrakło również
dobrze zaopatrzonych stosik gastronomicznych.

Drugi dzień imprezy rozpoczął Rodzinny
Rajd Rowerowy, który po raz pierwszy wzboga-
cił program obchodów gminnego święta. Pomi-
mo nie najlepszej pogody w rekreacyjnym
przejeździe do Nowic wzięło udział ponad 65
uczestników, w tym spora grupa dzieci wraz z
rodzicami. Rajd udało się zorganizować dzięki
staraniom Miejskiego Klubu Sportowego "Karo-
lina", Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jawo-
rzyna Śląska, Parafii św. Józefa Oblubieńca w
Jaworzynie Śląskiej oraz Urzędu Miejskiego i
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej, a także sponsorom, którymi byli:
ZPS "Karolina", Restauracja "Magnolia-Rast",
JAKO, RAAMAR, "Zebra" oraz Pan Patryk
Krzeczowski i którym organizatorzy składają
serdeczne podziękowania. W dalszej części dnia,
centrum wydarzeń znowu miało miejsce na miej-
skim stadionie. Przy zdecydowanie lepszej pogo-
dzie, prym na scenie wiedli miejscowi artyści.
Swoje zdolności zaprezentowali laureaci Gmin-
nego Festiwalu Piosenki Rozbrykanej, a także
zespół mażoretkowy "Fart" oraz "Jaworzynia-
nie". O atrakcje dla dzieci i młodzieży zadbali
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zny. Śledzimy więc historię bohaterów od
irracjonalnego, pierwszego impulsu przez
trudną drogę sprostania kodeksowi rycer-
skiemu, walkę z pokusami aż do zwieńcze-
nia trudów i wyrzeczeń.
SOBOTA - 6 lipca
Godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa za-
bawy, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Godz. 17.00 "Bazar" Klaun Rufi Rafi,
Rynek (plac a)
Klaun Rufi Rafi to alter ego Rafała Biesiady,
performera, animatora kultury i pedagoga
zaangażowanego w wiele projektów artysty-
cznych oraz społeczno-kulturalnych. W
przedstawieniu "Bazar" Klaun ciągnąc cały
swój dobytek na wózku przystaje, by sprze-
dać swoje rupiecie. Sprzedać rupiecie czy
zabawić spotkanych ludzi? Nieokrzesany
klaun-handlarz inicjuje kontakt z uczestni-
kami wydarzenia, rozbawia i wzrusza ma-
łych i dużych. Raz proponuje usługi taxi, raz
wentyluje swoją ręczną klimatyzacją, a in-
nym razem chce zostać przytulanką. Jak to
bywało na jarmarkach, z całego tego weso-
łego kramu wyłania się nieoczekiwanie
przedstawienie pełne komicznych sytuacji,
slapstickowych gagów i chwil wzruszenia.
Godz. 18.00 "Koty 3" Teatr Gry i Ludzie,
Rynek (plac b)
Teatr Gry i Ludzie powstał w 1997. Repertuar
teatru stanowią przedstawienia plenerowe, re-
alizacje sceniczne oraz spektakle dla dzieci. Od
początku istnienia Teatr Gry i Ludzie jest ze-
społem podróżującym, występującym na sce-
nach krajowych i zagranicznych. Scena Teatru
mieści się w zabytkowym budynku dawnego
dworca kolejowego w Katowicach-Dąbrówce
Małej. Miały tu miejsce premiery wszystkich
spektakli dla dzieci w ramach stałego repertu-
aru, czyli prezentowane w każdy weekend od
września do kwietnia Podwieczorki Teatralne,
a także przedstawienia dla dorosłych. "Koty
Trzy" to wesoły i bardzo kolorowy interaktyw-
ny spektakl dla najmłodszych dzieci (dzieci w
wieku przedszkolnym). W kocim świecie wca-
le nie jest zwyczajnie i nudno. Pazurek, Chru-
pek i Kitka to naprawdę niezłe gagatki i dlatego
przydarzają się im całkiem śmieszne i "wybu-
chowe" historie. Kto jest ciekawy co stanie się
z armatą dziadka pirata, albo czy możliwe jest
złapanie chmurki w locie i czy to na pewno
kotek wypił mleczko i ogonkiem stłukł jajecz-
ko musi to zobaczyć. Kociaki są niesforne i
dowcipne, rozśpiewane i roztańczone, choć
czasem z ich muzykowania wychodzi "kocia
muzyka".
Godz.19.00 "O psie podróżniku" Teatr
Bajka, Rynek - dziedziniec pod Wieżą Ra-
tuszową (plac c)
Teatr Bajka działa od 15 lat, to autorskie przed-
sięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz - aktorki, lal-
karki, piosenkarki i animatorki kultury. Two-
rzony jest przez aktorów związanych na co
dzień z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
a w swojej działalności koncentruje się na spe-
ktaklach dla młodszego widza. Stawia głównie
na ożywczą moc martwych przedmiotów. Od-
wołuje się do dziecięcej wyobraźni i kreatyw-
ności. W "O psie podróżniku" dziewczyna z
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wolontariusze z Klubu Młodzieżowego, którzy
przygotowali i przeprowadzili liczne gry, zaba-
wy i konkursy. Wieczorem na scenie wystąpił
m.in. Steffano Terrazzino oraz zespół coverowy
Babylon Boney M. Podobnie, jak dnia poprze-
dniego, na zakończenie odbyła się zabawa tane-
czna.

Tegoroczne Dni Jaworzyny Śląskiej z pew-
nością należy uznać za udane, przebiegające w
kulturalnej i bezpiecznej atmosferze. Następne
już za rok.

info: UM Jaworzyna Śl.

GMINA ŚWIDNICA
TRWA PRZEBUDOWA DROGI

WOJEWÓDZKIEJ W BOLEŚCINIE
W związku z przebudową drogi wojewódz-

kiej nr 382 w miejscowości Boleścin apelujemy
do pieszych, kierowców i podróżujących tą trasą
o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach zadania inwestycyjnego wykona-
ne zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z chod-
nikami i oświetlonym przejściem dla pieszych.
Planowany termin zakończenia robót - sierpień
2019 r. Wykonanie zatok wydatnie wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Boleści-
na i podróżujących drogą wojewódzką nr 382.
Koszt realizacji zadania to ponad 400 tys. zł, w
tym dofinansowanie Samorządu Województwa
Dolnośląskiego 40%. Wykonawcą inwestycji
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy. Zadanie reali-
zowane jest w porozumieniu z DSDiK we Wroc-
ławiu, z dofinansowaniem ze środków Samorzą-
du Województwa Dolnośląskiego.

LENA NAZARKO WYRÓŻNIONA
PRZEZ WOJEWODĘ
DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wrę-
czył nagrody laureatom IV edycji konkursu "112
ratuje życie" zorganizowanego przez Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Komisja
konkursowa nagrodziła 3 prace oraz przyznała 6
wyróżnień. Spośród ponad 200 nadesłanych
prac, w gronie wyróżnionych, jako jedyna w
naszym powiecie znalazła się 6 letnia Lena Na-
zarko z Publicznego Przedszkola w Bystrzycy
Dolnej. Serdecznie gratulujemy.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 
I ZASŁUŻONE WAKACJE

W sześciu szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Świdnica zakończył się rok szkolny.
Wakacje rozpoczęło 1414 uczniów.  We wszy-
stkich placówkach wręczano świadectw, dyplo-
my i gratulacje. W tym roku gminne uroczystości
związane z zakończeniem roku szkolnego
2018/2019 odbyły się w Szkole Podstawowej w
Bystrzycy Górnej. To w szkole podstawowej
wszystko się zaczyna i do tych wspomnień naj-
częściej się wraca w dorosłym już życiu - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.

Najlepsi uczniowie szkoły z rąk wójt gminy
Teresy Mazurek, swoich wychowawców i dyre-
ktora otrzymali świadectwa i nagrody książkowe.
Rodzince zostali uhonorowani listami gratula-
cyjnymi. Nagrodzono też najlepszych uczniów
w konkursach tematycznych . Stypendia i nagro-
dy ufundowała też Rada Rodziców SP w By-

strzycy Górnej, w całorocznym konkursie "Klasa
z Klasą" oraz dla najlepszego ucznia z kl. VII i
VIII. Samorząd uczniowski postanowił wyróżnić
ucznia, który osiągnął największy przyrost śred-
niej z ocen w stosunku do I semestru.

Dyrektor szkoły Agata Malik gratulowała
uczniom wspaniałych wyników w nauce i po-
dziękowała  nauczycielom i rodzicom oraz pra-
cownikom administracyjnym za pracę i życzli-
wość podczas organizacji różnorodnych działań
w ciągu całego roku szkolnego.

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 naukę
w szkołach podstawowych zakończyli ucznio-
wie VIII klas. Swoje cenne rady przekazywali
rok młodszym kolegom i koleżankom, od któ-
rych otrzymali kwiaty i birety z napisem Absol-
went 2019.

Mimo, że za chwilę wakacje, to już teraz
mogę Was zapewnić, że od września rusza kolej-
ny projekt edukacyjny w naszych szkołach. Dofi-
nansowany kwotą ponad 1,7 mln zł. Na same
pomoce dydaktyczne przeznaczymy ponad 900
tys. zł. Zatem odpoczywajcie i gromadźcie siły,
bo wiele dobrego będzie się działo w naszych
szkołach - zapewniała wójt gminy. Wszystkim
uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych
wakacji, spokojnego wypoczynku i samych sło-
necznych dni oraz szczęśliwego powrotu do
szkoły.

W uroczystościach zakończenia roku szkol-
nego brali udział m.in.: Teresa Mazurek - wójt
gminy Świdnica, Regina Adamska - przewodni-
cząca Rady Gminy Świdnica, Maria Jaworska -
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Beata Szy-
szka - przewodniczącą komisji  Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki oraz ks. Tomasz Federkie-
wicz proboszcz parafii rzymskokatolickiej w By-
strzycy Górnej.

Początek roku szkolnego planowany jest na
poniedziałek 2 września.

KOLEJNE WSPARCIE NA DROGI
DOJAZDOWE DO GRUNTÓW

ROLNYCH
153,3 tys. zł. otrzymała gmina Świdnica ze

środków ochrony gruntów rolnych budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na realizację zadania
pn. "Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych" . Przyznane środki będą
kontynuacją działań związanych z poprawą dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie na-
szej gminy. Tylko w ostatnich 3 latach pozyska-
liśmy na ten cel już ponad 947 tys. zł.

Dla przypomnienia w latach 2016 - 2018 r. w
ramach dotacji z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego przebudowano 4 drogi dojazdowe do
gruntów rolnych w: Witoszowie Dolnym (2),
Bystrzycy Dolnej (1) oraz Słotwinie (1).

Ponad 153,3 tys. zł otrzymanej w tym roku
dotacji pozwoli na przebudowę drogi Burkatów-
Bystrzyca Górna na odcinku 730 mb. wraz od-
wodnieniem i oświetleniem. Pozostała kwota re-
alizowanej inwestycji stanowić będzie wkład
własny gminy Świdnica.

i

gitarą i jej wesoły, niesforny Pies Łomot
podróżują po świecie przeżywając różne
przygody. Te najciekawsze opowie sam
Pies, a jego towarzyszka zainscenizuje to
wszystko widzom. Stara walizka i podróżny
plecak to kopalnia różnych, ciekawych
przedmiotów z których można wyczarować
gadające muchy, a podróżna gitara zamieni
się w nieznajomą panią. Do zabawy na scenę
zapraszane są też dzieci, refrenem przewod-
nim jest piosenka śpiewana przez całą wi-
downię.
Godz. 19.30 otwarcie wystawy Jana Kan-
tego Pawluśkiewicza, Galeria Fotografii,
Rynek 43
Jan Kanty Pawluśkiewicz jest jednym z najbar-
dziej znanych kompozytorów muzyki filmo-
wej i rozrywkowej w Polsce. Karierę artysty-
czną rozpoczął w 1966 roku jako jeden ze
współzałożycieli kabaretu Anawa, który z cza-
sem przerodził się w zespół muzyczny z wo-
kalistą Markiem Grechutą. Obecnie rozwija
sztukę żel-art, której jest twórcą. Technika ta
polega na wypełnianiu obrazów pojedynczymi
kropkami żelowymi. Jego prace dotychczas
poza Polską były prezentowane na wystawach
w Brukseli, Słowacji, na Węgrzech i we Wło-
szech. Mieszka w Krakowie.
Godz. 20.00 spotkanie autorskie z Janem
Kantym Pawluśkiewiczem, sala teatralna
Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 44)
Godz. 21.30 "Wiśniowy sad" Lwowski
Teatr Woskresinnia, Rynek (plac a)
Lwowski Teatr Woskresinnia powstał we
Lwowie w 1990 roku na fali przeobrażeń
społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę
niepodległości w wyniku porozumienia
młodych aktorów z różnych miast Ukrainy,
którzy pod wodzą doświadczonego twórcy
Jarosława Fedoryszyna (absolwenta reżyse-
rii Instytutu Teatralnego w Charkowie i mo-
skiewskiego GITIS) postanowili stworzyć no-
wą scenę. Teatr bardzo szybko podbił serca
lwowskiej publiczności prezentując dotąd nie-
znane publiczności dzieła światowej dramatur-
gii. Krok po kroku, wypracowywano własną,
charakterystyczną formułę sceniczną, łączącą
tradycyjne psychologiczne aktorstwo z nowa-
torską formą plastyczną. W 2010 roku w do-
wód uznania osiągnięć artystycznych Mini-
sterstwo Kultury Ukrainy nadało Teatrowi wy-
soce prestiżowy status Teatru Akademickiego.
"Wiśniowy sad" to jedno z najważniejszych
dzieł Antoniego Czechowa przetłumaczone na
język teatru ulicznego. Przeniesione na scenę
plenerową ze szczudłami , ruchomymi kon-
strukcjami, żywym ogniem i efektami specjal-
nymi. Czy w ten sposób można opowiedzieć
historię wielkiego klasyka rosyjskiej literatu-
ry? Teatr Woskresinnia swoją realizacją dowo-
dzi, że najbardziej znane scenariusze mogą być
uniwersalne. Dzięki mistrzowskiemu opero-
waniu obrazem, intrygującej scenografii czy
wysokim walorom sztuki aktorskiej, dzieło zy-
skało nowy wymiar.

cd. za tydzień
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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 Koniecznie zadbaj o kontakty z przyja-
cielem. Potrzebuje teraz Twojego wsparcia, gdyż
musi stawić czoło poważnemu problemowi. Tyl-
ko Ty możesz trzeźwo spojrzeć na całą sprawę.
Będziesz miał powodzenie w interesach. Powi-
nieneś więc ostro zaatakować konkurencję.
BYK Nie przejmuj się ostatnimi niepowodzenia-
mi. Nie wszystko jeszcze stracone. Postaraj się
jeszcze raz wszystko przemyśleć i spróbować w
inny sposób podejść do zagadnienia. Gwiazdy
mówią, że poradzisz sobie ze wszystkim, choć
nie obejdzie się bez wysiłku z Twojej strony. 
BLIŹNIĘTA Prawdą jest, że ostatnio bardzo
dużo pracowałeś. Nadszedł czas, kiedy odczu-
jesz ulgę od obowiązków zawodowych. Wszy-
stko się dobrze ułoży. Postaraj się więcej czasu
poświęcić rodzinie i problemom swoich bliskich.
Bardzo Cię teraz potrzebują. Postaraj się ich wy-
słuchać. 
RAK W tym tygodniu bardzo wiele czasu po-
święcisz na załatwianie ważnych spraw urzędo-
wych. Kiedy już się ze wszystkim uporasz, bę-
dziesz z siebie dumny. Skoncetruj się teraz na
sprawach zawodowych. Będzie wiele do zrobie-
nia, a dzięki temu pojawi się możliwość lepszego
wynagrodzenia. 
LEW W pracy będzie niewielki ruch. Tak więc
znajdziesz czas na zajęcie się innymi sprawami,
nadrabianie jakichś zaległości, przygotowywa-
nie nowych planów. Tydzień będzie bardzo do-
bry pod względem finansowym. Uregulujesz zo-
bowiązania, które Cię niepokoiły. Wybierzesz się
również na zakupy. 
PANNA Nie roztrząsaj i nie rozpamiętuj ostat-
nich wydarzeń. Nie możesz siebie winić za czyjeś
nieodpowiednie zachowanie. Postaraj się o

wszystkim zapomnieć i skupić uwagę na tym, co
zaplanowałeś na najbliższe dni. Sytuacja finan-
sowa powinna się poprawić już niedługo. 
WAGA Tydzień rozpoczniesz rewelacyjnie. Nie-
mal każdy dzień przyniesie jakąś radosną nowinę
lub powodzenie w ważnych dla Ciebie sprawach.
Będzie również jakieś spotkanie z przyjacielem
lub osobą na której bardzo Ci zależy. W intere-
sach kieruj się intuicją i posiadanym doświadcze-
niem. 
SKORPION Zawiść do niczego dobrego nie
prowadzi. Zamiast zazdrościć innym, postaraj się
docenić to, co sam posiadasz. Przecież masz
wiele powodów do zadowolenia. Kiedy znowu
ogarnie Cię zły nastrój, postaraj się jakoś roze-
rwać. Zamykanie się w czterech ścianach i narze-
kanie wyraźnie Ci nie służy. 
STRZELEC Zarobione pieniądze postaraj się
dobrze zainwestować. Nie musisz przecież od
razu wszystkiego wydawać. Nie pozwalaj post-
ronnym osobom wtrącać się do swojego życia oso-
bistego. Ignoruj rady dotyczące Twoich stosunków
z partnerem. To wyłącznie Wasze sprawy. 
KOZIOROŻEC W tym tygodniu nie podejmuj
żadnych pochopnych decyzji. Powinieneś być
szczególnie ostrożny w sprawach finansowych.
Nie pożyczaj gotówki osobom, które usilnie będą
Cię o to prosiły. Postaraj się sprostać wszystkim
pilnym sprawom, bo niebawem otrzymasz bar-
dzo ciekawą propozycję.
WODNIK Rozpoczniesz przygotowania do ja-
kiegoś ważnego wydarzenia. Wszystko teraz bę-
dzie temu podporządkowane. Ktoś czeka, że
zgodnie z obietnicą się do niego odezwiesz. Przy-
pomnij sobie, kto to taki. Sprawy finansowe uło-
żą się po Twojej myśli. Nie przesadzaj jednak z
wydatkami. 
RYBY Coś pójdzie nie tak, jak się spodziewasz.
Nie załamuj się tym. To tylko drobne niepowo-
dzenie. W dodatku wszystko jeszcze można
zmienić. Bardzo dobrze ułożą się Twoje stosunki
z partnerem. Będzie wiele romantycznych chwil.
Odżyją dawne wspomnienia. Wspólnie coś za-
planujecie. 

◆ 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

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 



15

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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