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W skrócie...

FESTIWAL MĄKI 2019 
07.09.2019 (sobota), godz. 14:00 - 19:00
Młyn Siedlimowice, wstęp wolny

Siedlimowice pachnące chlebem, czyli Fe-
stiwal Mąki po raz czwarty
Warsztaty ważenia piwa domowym sposo-
bem, stoiska ze zdrową żywnością, roz-
strzygnięcie konkursu na najlepszy chleb
domowego wypieku "Chlebowzięci", gry i
zabawy dla najmłodszych oraz spektakl w
wykonaniu Teatru Bezdomnego to tylko nie-
które atrakcje IV Festiwalu Mąki w Siedli-
mowicach.
Już w sobotę, 7 września w młynie w Sied-
limowicach wielkie święto mąki. Najważ-
niejszym punktem święta już tradycyjnie bę-
dzie konkurs na najlepszy chleb domowego
wypieku "Chlebowzięci". Uczestnikami
konkursu mogą być osoby wypiekające
amatorsko chleb w warunkach domowych.
Każdy miłośnik domowego wypieku może
zgłosić jeden chleb o dowolnej gramaturze.
Ocenie będzie poddawany smak, kolor i za-
pach, a także ogólne wrażenie. Jury także
będzie brało pod uwagę wrażenie ogólne
chlebów. Ponadto po raz kolejny przyznana
zostanie nagroda specjalna dla najlepszego
piekarza z terenu gminy Żarów.

www.expressem.eu www.expressem.eu

DOTACJE DLA ROD
Sześć stowarzyszeń prowadzących w Świd-

nicy rodzinne ogrody działkowe otrzymało dofi-
nansowania, które pomogą im w modernizacji i
budowie infrastruktury ogrodowej. 

- Mam nadzieję, że dodatkowe fundusze
przyznane dla ogrodów działkowych znacząco
poprawią estetykę i komfort korzystania z nich -
mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Członkowie ROD "Kolejarz" otrzymane
środki przeznaczyli na remont domu działkowca,
z kolei ROD "Irys" - na budowę studni głębino-

wej. Nowa brama wjazdowa - to inwestycja,
którą zrealizuje ROD "Pod Dębem". Przyłącze
wodne do miejskiej sieci wodociągowej oraz
indywidualne liczniki wody pojawią się na tere-
nie ROD "Aster". Remont świetlicy ogrodowej i
biur zrealizuje w ramach dotacji ROD "Pod
Grzybem". Natomiast ROD "Aronia" na terenie
swojego ogrodu chce wykonać remont instalacji
wodociągowej. 

- Dotacje dla rodzinnych ogrodów działko-
wych przyznane zostały po raz pierwszy w na-
szym mieście.  Zainteresowanie tą formą wspar-
cia było duże. Pozwoli to na stopniową poprawę
infrastruktury ogrodowej - mówi Krystian Were-
cki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności
Obywatelskiej. 

W tegorocznym budżecie miasta przezna-
czono na ten cel 30 tysięcy złotych. 

Przypomnijmy, że udzielona dotacja nie mo-
że przekraczać 50% kosztów realizacji przedsię-
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W tym roku wspólnie z żarowskim browa-
rem Hoppy Lab zorganizowane zostaną war-
sztaty ważenia piwa domowym sposobem.
Oczywiście będzie to piwo z siedlimowic-
kiej pszenicy, a jego smak poznamy podczas
kolejnego wydarzenia organizowanego
przez GCKiS - Święta Dyni. Na Festiwalu
Mąki nie zabraknie również doskonałych pod-
płomyków, ciast, bułeczek drożdżowych wy-
piekanych przez panią Iwonę Markiewicz,
właścicielkę młyna. Z kolei Bogdan Mucha,
historyk z Żarowskiej Izby Historycznej zabie-
rze nas w podróż w czasie. Poznamy ciekawe
dzieje młyna w Siedlimowicach, a także przy-
bliży nam historię zespołu pałacowo-folwarcz-
nego w Siedlimowicach. Tradycją jest, że na
Festiwalu Mąki pojawiają się również artyści.
W ubiegłym roku gościliśmy muzyków z ze-
społu Tantua, a podczas tegorocznej edycji
zapraszamy wszystkich na monodram "Spra-
wa się rypła" w wykonaniu Ryszarda Dykcika
z Teatru Bezdomnego, który zakończy tegoro-
czną edycję Festiwalu Mąki.
Festiwal Mąki w Siedlimowicach: 7 wrześ-
nia 2019 r. w godzinach 14.00-19.00. 
Regulamin konkursu "Chlebowzięci" dostę-
pny jest na stronie www.centrum.zarow.pl i
www.um.zarow.pl

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
7.09.2019, godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
bilety: wstęp wolny, organizator: ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Wiwa Goszcz
07.09.2019, godz. 15:00
Czwartoligowe starcie świdnickiej drużyny
z beniaminkiem ligi - Wiwą Goszcz.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

DOŻYNKI GMINNE 
08.09.2019 (niedziela), godz. 13:00
Boisko sportowe w Pożarzysku, wstęp wolny

V TURNIEJ MIKSTÓW PAMIĘCI
WIESIA KUŁAKOWSKIEGO
08.09.2019, godz. 09:00
5. Turniej Tenisowy Mikstów pamięci Wie-
sia Kułakowskiego, znakomitego pedagoga,
trenera i wielkiego sympatyka sportu. Za-
grają wybrane w drodze losowania pary mie-
szane, miksty.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska 35
(korty), organizator: ŚOSiR, Tenis Fan Klub

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
12.09.2019, godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43

www.expressem.eu

wzięcia i nie może 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 wo-
dociągowych. Rozliczenie środków powinno na-
stąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia
inwestycji, nie później jednak niż do 30 listopada
danego roku budżetowego. Upoważnieni pra-
cownicy Urzędu Miejskiego będą mogli dokony-
wać kontroli realizacji dofinansowanych zadań.
Zasady te wynikają z przyjętej w tym roku
uchwały Rady Miejskiej. 

INAUGURACJA 
SEZONU KULTURALNEGO 

W czwartek, 12 września o godz. 18.00, w
sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury od-
będzie się inauguracja sezonu kulturalnego. Pod-
czas uroczystości wręczone zostaną Nagrody
Prezydenta Miasta Świdnicy za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury oraz statuetka "Mecena-
sa Kultury".

Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska przy-
znała trzy indywidualne nagrody dla: 

- Wiesława Rośkowicza, dyrektora Muze-
um Dawnego Kupiectwa - za całokształt działal-
ności w zakresie upowszechnianie kultury;

- Marty Monety - za upowszechnianie kul-
tury, w tym w szczególności za popularyzację
muzyki chóralnej;

- Chóru "Pryma Voce" III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Świdnicy - za upowszechnianie kultury, w tym
w szczególności za osiągnięcia w wykonawstwie
muzyki chóralnej.

Ponadto, prezydent podjęła decyzję o wyróż-
nieniu trzech osób: Violetty Mazurek, Małgorza-
ty Szwedo i Mariusza Barcickiego za populary-
zowanie świdnickiej kultury. 

Wyróżnienie, w postaci symbolicznej sta-
tuetki "Mecenasa Kultury" otrzyma Centrum
Handlowe "Galeria Świdnicka" za wspieranie
działań związanych z Festiwalem Bachowskim
oraz Festiwalem Filmowym Spektrum, a także
pomoc w rozwoju ruchu amatorskiego w Świd-
nickim Ośrodku Kultury - zespołów Krąg, Jubi-
lat i Mażoretki. 

Po części oficjalnej na scenie pojawi się An-
drzej Poniedzielski ze swoim programem "Mon-
day-Day & Live", który powstał przy okazji
podwójnego jubileuszu - 60. urodzin artysty i
40 - lecia pracy artystycznej. To z jednej strony
artystyczny wieczór wspomnień, a z drugiej
pełna niespodzianek improwizacja na tematy
bieżące. Artysta zmierzy się z upływającym
czasem w występie pełnym wzruszeń, dowcipu
i radości. 

Andrzej Poniedzielski jest nie tylko orygi-
nalną i wyjątkową na polskiej estradzie osobo-
wością artystyczną, ale też autorem ponad 250
wierszy, kilkuset felietonów i wielu tekstów pio-
senek m. in. dla Elżbiety Adamiak, Michała Ba-
jora, Haliny Frąckowiak, Edyty Geppert, Anny

ciąg dalszy na str. 4
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Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
12.09.2019, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży
. Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdni-
ca

WYSTAWA CZASOWA
13.09-15.11.2019, godz. 19:00
W dniu 13 września 2019 r. o godz. 19.00 w
Muzeum Dawnego Kupiectwa rozpocznie
się wernisaż wystawy czasowej w ramach
32. Dni Fotografii. Na wystawie pt. Ilustra-
cje bajek niewydanych zaprezentowane zo-
staną zdjęcia Jacka Boczara. Wystawa bę-
dzie trwała do 15 listopada 2019 r.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI 
13.09.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 65 zł
Zapraszamy do teatru na występ znanego i
lubianego artysty Andrzeja Poniedzielskie-
go. W programie inteligentna satyra, humor,
piosenki w tematyce KOBIETA - MĘŻ-
CZYZNA.
Andrzej Poniedzielski - satyryk, humorysta,
poeta, aktor, autor tekstów piosenek min. dla
Grzegorza Turnaua, Edyty Geppert, Sewe-
ryna Krajewskiego. Mistrz Mowy Polskiej,
Ambasador Polszczyzny.

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ "ZESTAW 2019"
13.09.2019, godz. 18:00

Marii Jopek, Jolanty Majchrzak, Maryli Rodo-
wicz, Stanisława Soyki, Doroty Stalińskiej, Lory
Szafran, Grzegorza Turnaua, Anny Treter. Pisał
do muzyki m.in. Katarzyny Gaertner, Seweryna
Krajewskiego, Włodzimierza Nahornego, Janu-
sza Strobla i Jerzego Satanowskiego i Tadeusza
Woźniaka.

REWITALIZACJA PARKU
MŁODZIEŻOWEGO

Ponad 7 milionów złotych Świdnica otrzy-
ma na rewitalizację Parku Młodzieżowego.
Będzie to kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie
Różanym, Parku Central-
nym i Parku Sikorskiego,
które doczeka się gruntow-
nej modernizacji. Dofinan-
sowanie pochodzić będzie z
unijnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

Koszt rewitalizacji Par-
ku Młodzieżowego, według
złożonego projektu, to około
9 milionów 200 tysięcy zło-
tych. Inwestycja obejmie ca-
łą powierzchnię, czyli pra-
wie 11 hektarów. Przygoto-
wana koncepcja zieleni za-
kłada odtworzenie cennego
historycznego i przyrodniczego układu kom-
pozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny chara-
kter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i
krzewów. W planach jest również utworzenie
polany wypoczynkowej.

Oddzielnym zadaniem, które chce zrealizo-
wać Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej
wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń
POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto

chce jednak wykonać tę część zadania na własny
koszt.

Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru
zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego
też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześ-
niej przygotowane dokumenty i projekty wyma-
gają zezwoleń i decyzji Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

- Otrzymaliśmy już decyzję konserwatora na
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na około
700 drzewach. Pozwoli to nam na ogłoszenie
przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zada-
nia - mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału
Dróg i Infrastruktury Miejskiej. 

Przygotowana inwentaryzacja dendrologicz-
na zawiera szczegółową specyfikację wszystkich
tj. 2500 drzew i krzewów, które są geodezyjnie
zlokalizowane, ponumerowane, gatunkowo oz-
naczone i pomierzone. Wszystkie drzewa podle-
gające jakikolwiek ingerencji ujęte są w zesta-
wieniu z uzasadnieniem i podlegają weryfikacji
przed wydaniem decyzji przez urząd konserwa-

torski. Ponad połowa starych, cennych, a często
już niebezpiecznych drzew planowana jest do
pielęgnacji i zabezpieczeń mechanicznych koron
poprzez tzw. wiązania linowe.

Usunięcie drzew które przede wszystkim za-
grażają bezpieczeństwu lub są w złym stanie
sanitarnym, a częściowo ze względów kompozy-
cyjnych poprzedzona zostanie również decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Tegoroczne wręczenie nagród konkursu
fotograficznego "Zestaw" oraz wernisaż wy-
stawy odbędzie się  w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, organizator: ŚOK, MBP

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
14.09.2019, godz. 10:00
W Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym. Zadanie
polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12
zadanych tematów fotograficznych, liczy się
kreatywność, indywidualny sposób patrze-
nia na otaczający świat.
Wstęp 40 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
14.09-15.09.2019, godz. 10:00
Pierwsza część siatkarskiego turnieju po-
święconego pamięci legendarnego trenera

- Konsekwentnie i starannie realizujemy plan
"zielonej strategii" dla naszego miasta. Działania
rewitalizacyjne w Parku Młodzieżowym nie bę-
dą odbiegać od tych, którym poddany został Park
gen. Władysława Sikorskiego. Zachowany zo-
stanie historyczny wizerunek tego miejsca - mó-
wi prezydent Świdnicy, Beata Moskal - Słanie-
wska.  

Obecnie trwają również uzgodnienia proje-
któw branżowych, które muszą być spójne z
projektem zieleni niskiej. Wykonywana jest do-
kumentacja techniczna, czyli:

- projekt układu przestrzennego i komunika-
cji - przebieg dróg i ścieżek parkowych 

- wybór typu nawierzchni układu komunika-
cyjnego  

- uzgodnienia rodzajów elementów tzw. ma-
łej architektury, oznakowania, lokalizacji urzą-
dzeń, charakteru i zakresu oświetlenia , monito-
ringu, lokalizacji sanitariatów, punktów informa-
cji itp.

Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych w drze-
wostanie parkowym planowane jest późną jesie-
nią.

REMONT ULICY SYBIRAKÓW 
NA FINISZU

Kolejna ulica w Świdnicy - ul. Sybiraków
doczekała się wymiany nawierzchni oraz dodat-
kowych miejsc parkingowych. Zakończyły się
prace drogowe, trwa przygotowanie oznakowa-
nia poziomego i pionowego. Wykonawcą tego
zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budo-

wy Dróg i Mostów, które wybrane zostało w
ramach przetargu. 

- To kolejny odcinek jezdni w mieście, który
wymagał pilnego remontu. Interpelacje w tej
sprawie składał  radny Albert Gaszyński. Podsta-
wowy plus tej inwestycji to wygospodarowanie
miejsc czasowego parkowania między innymi
dla rodziców dzieci uczęszczających do przed-
szkoli przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. W związ-
ku z tym, mam nadzieję, że nie będzie już kon-
fliktowych sytuacji na Osiedlu Zwierzynieckim
- mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy.

W ramach zadania wymieniono warstwę
ścieralną jezdni, powstało także 15 nowych
miejsc parkingowych. Wartość prac to ponad 237
tys. zł. 

ŚWIDNICKIE 
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE  

Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży za-
praszają Świdnicka Grupa Biegowa, Powiatowe
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych,

ciąg dalszy na str. 6
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siatkówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach
wystartują kadetki.
Wstęp wolny, miejsce: halasportowa, ul.
Pionierów 29, organizator: MKS Polonia
Świdnica

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00
Koncert Artura Andrusa, na który Państwa za-
praszamy, jest pierwszym krokiem na drodze
do budowy hospicjum stacjonarnego w Świd-
nicy oraz podziękowaniem dla wszystkich dar-
czyńców i przyjaciół Hospicjum w Świdnicy:
ludzi o wielkim sercu, którzy chcą wspierać
najbardziej potrzebujących świdniczan.
Wstęp norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

SPEKTAKL NIEMY KELNER 
20-21.09.2019 (piątek, sobota), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 110 zł

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
21.09-22.09.2019, godz. 09:00
Druga część siatkarskiego turnieju poświę-
conego pamięci legendarnego trenera siat-
kówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach wy-
startują juniorki.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

BIEG BOLKA ŚWIDNICKIEGO 
21.09.2019 (sobota), godz. 19:00 - 22:00
Park Centralny w Świdnicy, zapisy: 2 5zł

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Sokół Wielka Lipa
21.09.2019, godz. 16:00
Kolejny mecz piłkarzy Dabro-Bau Polonii-
Stal Świdnica. Tym razem rywalem biało-
zielonych będzie solidny zespół Sokoła
Wielka Lipa.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

KONCERT OPERETKOWY 
21.09.2019 (sobota), godz. 18:00
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
bilety 60 zł

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
[operetka]
21.09.2019, godz. 18:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd
Miejski w Świdnicy. Pierwsze spotkanie już 12
września o godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim
im. Janusza Kusocińskiego przy ulicy Śląskiej
35!

- Spotkania mają na celu popularyzację
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
oraz promowanie zdrowego stylu życia. Nasz
piękny, nowoczesny stadion znakomicie nadaje
się do uprawiania lekkiej atletyki. Mamy nadzie-
ję, że możliwość sprawdzenia swoich możliwo-
ści w tak wyjątkowym miejscu będzie magnesem
dla młodych ludzi - tłumaczą organizatorzy
Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa
cykle po cztery spotkania każdy. Udział jest do-
browolny i bezpłatny. Terminy kolejnych spot-
kań:  czwartek - 12.09.2019, czwartek -
03.10.2019, czwartek - 07.11.2019, czwartek -
05.12.2019 - finał cyklu; czwartek - 05.03.2020,
czwartek - 02.04.2020, czwartek - 07.05.2020,
czwartek - 04.06.2020 - finał cyklu. Początek
zawsze o godzinie 17.00 (zapisy). Start zawodów
o 17.30. Czwartki Lekkoatletyczne będą odby-
wały się bez względu na warunki atmosferyczne.
W okresie zimowym i w chłodne dni dostępna
będzie szatnia na piętrze lodowiska. Dzieci do 12
roku życia muszą być w obecności rodzica lub
opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i
odbioru numeru startowego oraz podczas i po
biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowią-
zane są do posiadania pisemnej zgody rodzica na
bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych odbywać się
będzie za okazaniem legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu ze zdjęciem.

Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od 60 do
1200 metrów. Po zakończonym biegu na każde-
go uczestnika czekać będzie słodki poczęstunek.

Organizatorzy zapewnią również opiekę me-
dyczną w trakcie trwania imprezy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom
oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które
odbędzie się podczas spotkań finałowych. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pu-
chary i nagrody rzeczowe. 

Wydarzenie na facebooku: https://www.fa-
cebook.com/events/640902799735969/?active
_tab=discussion 

WYCIECZKA 
DLA WNUKÓW I DZIADKÓW

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) wraz z dziećmi (w wieku od 7 do 14 lat)
będącymi pod ich opieką, do bezpłatnego ucze-
stnictwa w wyjeździe do Hronova, gdzie wspól-
nie z seniorami i juniorami z Kędzierzyna-Koźla,
Kłodzka, Czeskiej Skalicy, Nachodu i Hronova
będą mogli uczestniczyć w spotkaniu integracyj-
nym. Wyjazd zaplanowany jest na środę, 11
września. Organizowany jest on w ramach pro-
jektu "Transgraniczna integracja międzypokole-
niowa" współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Współpracy Transgranicznej 2014 -
2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

W przypadku wolnych miejsc, od 5 września
będą prowadzone zapisy samych seniorów chcą-
cych wziąć udział w wydarzeniu.

Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr
telefonu.

Wyjazd  zaplanowano o godzinie 730 z ul.
Nauczycielskiej w Świdnicy. Przewidywany po-
wrót do Świdnicy o godzinie 1900. W programie:
zwiedzanie najatrakcyjniejszych obiektów Hro-
nova oraz koncert orkiestry dętej ZUS Hronov . 

Liczba miejsc jest ograniczona - w wyjeździe
może uczestniczyć 45 osób, dlatego też o udziale
w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

W MDK...
MISTRZOSTWA POLSKI

JUNIORÓW
Oskar Perek, Roksana Zapolska, Igor Śliwo-

wski oraz Hubert Zapolski reprezentowali Klub

ciąg dalszy ze str. 4
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Szachowy GAMBIT MDK Świdnica na Mi-
strzostwach Polski Juniorów w Szachach Szyb-
kich i Błyskawicznych, które odbyły się w dniach
29 sierpnia - 1 września w Rzeszowie. W rozgry-
wkach szachów szybkich w grupie do 10 lat
Roksana zajęła 47. miejsce (na 82 zawodniczki),
a w szachach błyskawicznych uplasowała sie na
38. miejscu (na 71 osób). Lider drużyny - 12-letni
Oskar Perek w turnieju szachów szybkich zajął
miejsce w środku stawki - był  na 81. miejscu (na
179 uczestników), ale w szachach błyskawicz-
nych pokazał wysoką formę i zajął bardzo dobre
14. miejsce (na 157 zawodników)! Po świetnym
finiszu Oskar walczył w ostatniej partii o zajęcie
5. miejsca w całych Mistrzostwach. Do tak świet-
nego wyniku zabrakło bardzo niewiele! 9-letni
Igor Śliwowski bardzo dobrze spisał się w kate-
gorii do 10 lat. W turnieju szachów szybkich zajął
bardzo dobre 54. miejsce (na 174 zawodników).
Nieco słabiej wypadł podczas rozgrywek w sza-
chy błyskawiczne - był 104. (na 153 zawodni-
ków). Najmłodszy ze świdniczan - 7-letni Hubert
Zapolski - startował w grupie do 8 lat. W sza-
chach szybkich zajął 74. miejsce (na 115 uczest-
ników), a w szachach błyskawicznych był na 53.
miejscu (na 81 osób). Dla wszystkich naszych
reprezentantów był to debiut w Mistrzostwach
Polski, więc ich wyniki należy uznać za bardzo
dobre. Życzymy sukcesów w kolejnych edycjach
Mistrzostw! Opiekunami grupy byli rodzice:
państwo Ewa i Roland Zapolscy oraz p. Marek
Śliwowski.

info: MDK Świdnica

5. TURNIEJ MIKSTÓW
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tenis

Fan Klub oraz przyjaciele z tenisowych kortów

zapraszają na 5. Turniej Tenisowy Mikstów pa-
mięci Wiesia Kułakowskiego, znakomitego pe-
dagoga, trenera i wielkiego sympatyka sportu.

Zawody odbędą się w niedzielę, 8 września
na kortach przy ulicy Śląskiej. Zapisy w dniu
zawodów, rozpoczęcie o godzinie 9.00. Zagrają
wybrane w drodze losowania pary mieszane, mi-
ksty System i długość gier uzależniona będzie od
ilości uczestników.

Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się o
godz. 12.00.

W trakcie zawodów delegacja uczestników
turnieju odwiedzi grób Wiesia. Wydarzenie
zwieńczy spotkanie przy grillu, w trakcie którego
będzie okazja do wspomnienia patrona memoria-
łu.

Wiesław Kułakowski zmarł 15 września
2014 roku. Wraz ze swoim nieodłącznym przy-
jacielem psem Omarem utonął w nurtach By-
strzycy. Kułakowski rzucił się na pomoc porwa-
nemu przez prąd zwierzęciu.

74-letni Kułakowski był wielkim fanem lo-
kalnego sportu. Ukończył wrocławski AWF. Po-
tem był nauczycielem i trenerem oraz działaczem
sportowym. Był jednym z twórców świdnickiego
Tenis Fan Klubu i animatorem organizowanej
wspólnie z ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Teni-
sa Ziemnego.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp 60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: MEEK, OH
WHY? [hip-hop / nu-jazz]
21.09.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach pro-
jektu Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki
któremu Wasze recenzje mają wpływ na nasz
repertuar! Koncert odbędzie się dzięki recenzji
albumu "Rękopisy nie płoną" napisanej i prze-
słanej nam przez Szymona Kubatka.
Wstęp 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

ŻAROWSKIE BIEGI STREFOWE 
22.09.2019 (niedziela)
Boisko przy 1 Maja, Żarów
Zapisy na datasport.pl

CZAS NA TEATR
25.09.2019, godz. 10:00
Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, poka-
zy, spacery tematyczne, spotkania autorskie,
dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.:
w miejscach dziedzictwa kulturowego, w
placówkach edukacyjnych, salach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ale także w prze-
strzeni publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
BOKSERSKI IM. WŁADYSŁAWA
RUDKOWSKIEGO
27.09-29.09.2019
Cykliczna impreza poświęcona pamięci zna-
nego polskiego boksera - Wiesława Rudko-
wskiego. Turniej co roku gromadzi kilku-
dziesięciu zawodników z różnych krajów
Europy, którzy staczają wiele widowisko-
wych walk. Oprócz sportowych emocji,
podczas turnieju występują elementy chary-
tatywne i artystyczne.
Wstęp wolny, Galeria Świdnicka, organiza-
tor: Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica

ciąg dalszy na str. 8
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Organizatorami 5. Turnieju Tenisowego Mi-
kstów pamięci Wiesia Kułakowskiego są ŚOSiR
i Tenis Fan Klub przy współpracy z Urzędem
Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatu
Świdnickiego, firmą JAKO i Fundacją Łączy
Nas Football.

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
27.08.2019 r. 

Sprawne oko operatora monitoringu wizyj-
nego dostrzegło mężczyznę, który urządził
sobie zabawę, rzucając w napotkane osoby
winogronem. Całe zdarzenie miało miejsce
na placu Grunwaldzkim, przy wejściu na
skwer obok żywopłotu. Żartowniś został po-
uczony przez patrol Straży Miejskiej.
Tego samego dnia, jeden z pracowników ob-
sługi dworca PKP przyprowadził do Komen-
dy Straży Miejskiej chłopca, który w toalecie
urządził sobie sypialnię i spał w niej. Od
młodocianego wyraźnie było czuć alkohol.
Nastolatek został przekazany w ręce Policji.
Kolejne zdarzenie z tego samego dnia miało
miejsce na deptaku ul. Łukowej. Mieszkanka
zawiadomiła o wyjątkowo głośnej muzyce
dobiegającej z zewnątrz, która była dokucz-
liwa. Na miejsce
udał się patrol Stra-
ży Miejskiej. Gra-
jek został pouczony,
po czym się oddalił.
W południe dyżur-
ny KSM przyjął in-
formację o czterech
koc i ę tach , które
przebywają na tere-
nie ogródków dział-
kowych "Aronia"
przy ul. Westerplat-
te bez opieki matki.
Młode zostały prze-
kazane przez fun-
kcjonariuszy  do
schroniska dla
zwierząt w Świdni-
cy . Tam otrzymały
fachową pomoc od
wolontariuszy, je-
dzenie oraz dach
nad głową. Osoby
które są zaintereso-
wane adopcją ko-
ciąt, mogą się zgła-
szać to oddziału
przy ul. Pogodnej 3.

28.08.2019 r. 
Dyżurny otrzymał
telefoniczne zgło-
szenie o bezpań-
skim psie o rudej
maści, który zamie-
szka ł  na k latce
schodowej w jednej
z kamienic przy ul.

Żeromskiego. Był zaniedbany, głodny i
stwarzał zagrożenie dla mieszkańców. Kun-
del nie posiadał obroży i groźnie warczał na
każdego, kto chciał się do niego zbliżyć.
Został złapany przez pracowników schroni-
ska i przewieziony do azylu, gdzie  otrzy-
mał fachową pomoc od miłośników zwie-
rząt

Zatrzymania...
8.08.2019 r. 

W trakcie obchodu Rynku Straży Miejskiej
w Świdnicy, patrol wczesnym rankiem zauwa-
żył, niespokojnie zachowującego się młodego
człowieka siedzącego na murku przy ul. We-
wnętrznej. Funkcjonariusz podszedł do niego i
zapytał co robi sam o 04:30 i ile ma lat. Chłopak
odparł, że czeka na swojego brata, po czym
zaczął uciekać w stronę ul. Długiej. Szybka
reakcja strażników miejskich pozwoliła na
sprawne ujęcie uciekiniera. Jeden z funkcjona-
riuszy udał się w pościg za siedemnastolatkiem
biegiem, drugi radiowozem. Zgłoszenie jedno-
cześnie trafiło do dyżurnego KSM oraz opera-
tora monitoringu wizyjnego. Pozwoliło to na
sprawne namierzenie chłopaka, których dalej
chciał uciec taksówką. Dzięki szybkiej komu-
nikacji operatora z funkcjonariuszem w radio-
wozie - taksówka została sprawnie namierzona,
a młodociany ujęty i doprowadzony do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Na
miejscu okazało się, że jest poszukiwany jako
uciekinier z Ośrodka Wychowawczego we
Wrocławiu.
Podobne zdarzenia miały miejsce w tym mie-
siącu w dniach:

METALOWY PIĄTEK W BOLKO
27.09.2019, godz. 19:00
Trzon naszej składanki będą stanowić ze-
społy polecane przez muzyków Collision /
Disorder / Plethora. Oprócz ich własnych
nagrań, usłyszycie też m.in. Behemoth / Jin-
jer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla
Veneda / Nightwish / Rammstein / Vader /
Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca
Johnny Trzy Palce)
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL"
28.09.2019, godz.16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
28.09.2019, godz. 18:00
Pierwszy w nowym sezonie występ przed
własną publicznością szczypiornistów
ŚKPR-u Świdnica. Rywalem będzie solidna
Sparta Oborniki Wlkp.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
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21.08.2019 r. późnym wieczorem, podczas
patrolowania Centrum Przesiadkowego w
Świdnicy, funkcjonariuszy zainteresował
mężczyzna, który swoim wyglądem przypo-
minał poszukiwaną osobę do odbycia are-
sztu. Wcześniej znany już strażnikom miej-
skim mężczyzna został zatrzymany, a na
miejsce wezwano patrol Policji.
24.08.2019 r. jeden z funkcjonariuszy straży
miejskiej będąc na prywatnym spacerze na
ul. Długiej zauważył mężczyznę, który pra-
wdopodobnie jest osobą poszukiwaną. Naty-
chmiast przekazał informację do patrolu SM,
który poinformował o tym fakcie Dyżurne-
go. Funkcjonariusze błyskawicznie udali się
we wskazane miejsce. Wylegitymowanie
mężczyzny potwierdziło, iż jest to osoba po-
szukiwana przez Policję do odbycia kary po-
zbawienia wolności. Mężczyzna został naty-
chmiast ujęty przez strażników miejskich i
przewieziony do Komendy Powiatowej Po-
licji.
25.08.2019 r. funkcjonariusze pełniąc służbę
patrolową na ul. Westerplatte zauważyli
mężczyznę, którego wygląd był zbieżny z
rysopisem poszukiwanego mężczyzny do
odbycia kary pozbawienia wolności. Został
wylegitymowany, co potwierdziło ten fakt.
Mężczyzna został ujęty i oddany w ręce po-
licji.

***
STRAŻNICY ŚWIĘTOWALI

W sierpniu 1991 roku w Świdnicy, jako jedna
z pierwszych w kraju, została utworzona straż
miejska. Zatem tegoroczne święto jest również
28 rocznicą powstania świdnickiej jednostki. Z
okazji tej Zarządzeniem nr 04-10/2019 dnia 29
sierpnia 2019 roku Komendanta Straży Miejskiej
w Świdnicy wyróżniono awansami następują-
cych pracowników:

- inspektora Adama Czajkowskiego na sto-
pień starszego inspektora,

- inspektora Jarosława Liczkińskiego na sto-
pień starszego inspektora,

- inspektora Andrzeja Grądowego na stopień
starszego inspektora,

- młodszego specjalistę Jarosław Grzymka
na stopień specjalisty,

- starszego strażnika Dorotę Mozol na sto-
pień młodszego specjalisty,

- aplikanta Alinę Niemczykowską - Hroma-
diuk na stopień młodszego strażnika,

- aplikanta Dawida Lubczyńskiego na sto-
pień młodszego strażnika,

- aplikanta Pawła Kaczorowskiego na sto-
pień młodszego strażnika,

Tytuł Super Strażnika Roku 2019 otrzymała
inspektor Grażyna Czerska-Paszkowska

Spotkanie było również okazją do nadania
tytułu Honorowego Strażnika Miejskiego Miasta
Świdnicy Olafowi Dziewiczkiewiczowi. Kilka
miesięcy temu Olaf swoim rysunkiem pt. "Pro-
szę, posprzątaj po swoim psie", zainicjował
wspaniałą kampanie miejską, zachęcającą do
sprzątania psich odchodów przez właścicieli
zwierząt. Pozytywne efekty tych działań są coraz
bardziej widoczne na terenie naszego miasta.

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

NAGRODY DLA
NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW

2 września 2019 r. o godz. 12.00, w Sali
Widowiskowej Powiatu Świdnickiego przy ul.

Pionierów Ziemi Świd-
nickiej 30 w Świdnicy ,
odbyła się uroczystość,
podczas której zostały
wręczone Nagrody Sta-
rosty Świdnickiego dla
najzdolniejszych ucz-
niów z placówek oświa-
towych podległych po-
wiatowi. 

Łącznie nagrodzo-
nych zostało 154 ucz-
niów, którzy w roku
szkolnym 2018/2019
uzyskali najlepsze wy-
niki na egzaminie matu-
ralnym, byli finalistami
olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz
osiągnęli szczególne su-
kcesy sportowe. Łączna
kwota przyznanych na-
gród to 59 900 zł. Na-
grody wręczali Starosta
Świdnicki Piotr Fedoro-
wicz, Wicestarosta Zyg-
munt Worsa, Członek
Zarządu Powiatu Alicja
Synowska, Wiceprze-
wodniczący Rady Po-
wiatu  Przemysław
Stempniewicz oraz
Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty i Wychowa-
nia Magdalena Urbań-
ska - Malucha.
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"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatral-
ne zmierzenie się z tożsamością Polaków,
skonfrontowanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna
walka z potworami - tymi, które faktycznie
są, które być mogą i tymi, których tak napra-
wdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

PUCHAR ŚWIDNICKIEGO DZIKA
05.10.2019, godz. 9:00
Puchar Dzika to widowiskowe zawody w
wyciskaniu sztangi leżąc. Uczestnicy rywa-
lizują w kilku kategoriach wagowych, osob-
no dla kobiet i mężczyzn. Celem imprezy
jest popularyzacja sportów siłowych. Prze-
widziane są również akcenty artystyczne i
atrakcje dla publiczności.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria świdnicka,
organizator: MKS Polonia Świdnica, Urząd
Miejski w Świdnicy

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Bielawianka
05.10.2019, godz. 15:00
Odwieczny rywal - Bielawianka stanie na
drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-Stali
Świdnica w kolejnym meczu IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

OPERETKOWA PETARDA PRZEBO-
JÓW 
06.10.2019 (niedziela), godz 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
09.10-13.10.2019, gpdz. 09:00
Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
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5 września startują Europejskie Targi Pracy
Online "Nasz region przekracza granice". To wy-
darzenie jest wsparciem dla pracodawców, któ-
rzy poszukują pracowników. Zgłosiło się już 65
wystawców z Polski, Niemiec i Czech, którzy
zarejestrowali ponad 200 ofert pracy na Dolnym
Śląsku, w Saksonii i Północnych Czechach. Ofert

może być jeszcze więcej, bo zainteresowani pra-
codawcy mogą się zgłaszać do środy.

- Mimo że targi są wirtualne, to oferty pracy są
jak najbardziej realne. Poszukiwani będą pracow-
nicy głównie w branży samochodowej, produkcyj-
nej, medycznej i opiekuńczej, budowlanej, metalo-
wej, elektrycznej, logistycznej, transportowej oraz
w hotelarstwie i gastronomii. Wszyscy zaintereso-
wani będą mogli wybierać spośród propozycji od
sprawdzonych pracodawców - mówi Bartosz Ko-
tecki, który pełni obowiązki dyrektora Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Europejskie Targi Pracy Online zaplanowa-
no na czwartek, 5 września w godz. 10.00-15.00.
Wydarzenie organizowane jest przez doradców
EURES w ramach Partnerstwa Transgraniczne-
go EURES-TriRegio. 

- Nasz region przekracza granice i to dosłow-
nie. Bo już wkrótce będzie można wybierać w
ofertach pracy na Dolnym Śląsku w Polsce, w
Północnych Czechach, czy też niemieckiej Sakso-
nii. Inicjatywa urzędów pracy z trzech krajów to
okazja dla pracodawców do prezentacji ofert pracy
i swojej działalności. A dla pracowników z pogra-
nicza i nie tylko, to atrakcyjna forma, nieograniczo-
ny i wygodny dostęp do ofert pracy. W dodatku
zupełnie bezpłatnie - wylicza atuty nowego przed-
sięwzięcia Lilla Jaroń, wicedyrektor DWUP.

***
European Online Job Day

- Największą zaletą Europejskich Targów
Pracy Online jest to, że nie trzeba znajdować się

w miejscu wydarzenia. Dostęp możliwy jest
przez internet, więc można uczestniczyć w tar-
gach bez względu na miejsce, w którym aktualnie
przebywamy.

- Aby wziąć udział w EOJD należy się naj-
pierw zarejestrować na platformie www.euro-
peanjobdays.eu. Rejestracja jest bardzo prosta i

zajmuje kilka chwil. 
- Można równocześnie utworzyć swój profil

podając informacje dotyczące doświadczenia za-
wodowego, przesyłając zdjęcie profilowe oraz
kompletne CV. 

- Prezentacje pracodawców i instytucji oraz
oferty pracy są dostępne online już teraz, dlatego
uczestnicy mogą zarówno zapoznać się z nimi, a
także wysyłać swoje aplikacje jeszcze przed sa-
mym wydarzeniem. 

- W dniu targowym można porozmawiać z
pracodawcą na czacie, uzyskać dodatkowe infor-
macje, dosłać dokumenty czy też przesłać apli-
kację.

- Zarejestrowani uczestnicy otrzymają po-
wiadomienia i przypomnienia z wybranej wcześ-
niej tematyki (np. profil lub branża pracodawcy).

- Podczas wydarzenia dostępne będą mate-
riały multimedialne, w programie przewidziane
zostały prezentacje na żywo prowadzone przez
wystawców. 

- Kompletny program dostępny jest na stro-
nie wydarzenia: https://www.europeanjobda-
ys.eu/pl/taxonomy/term/18060/agenda

- Podczas wydarzenia, w czwartek, 5 wrześ-
nia od godz. 10.00 do 15.00 będą dostępni na
czacie 4 doradcy EURES z DWUP, obsługujący
języki: polski, niemiecki, angielski, francuski
oraz hiszpański, którzy będą udzielać wsparcia
oraz informacji o warunkach życia i pracy na
pograniczu.

◆

Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
12.10.2019, godz. 19:00
20 października 2019, godz. r. na scenie
Świdnickiego Ośrodka Kultury zabrzmi je-
den z najpiękniejszych głosów polskiej pio-
senki lirycznej. Tego wieczoru wystąpi Ali-
cja Majewska z koncertem promującym naj-
nowszą pytę "Żyć się chce", która ukazała się
w marcu 2019, godz. roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Piast Żerniki
26.10.2019, godz. 15:00
Solidny ligowy średniak - Piast Żerniki sta-
nie na drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-
Stali Świdnica w meczu 12. kolejki IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - SPR
Oleśnica
26.10.2019, godz. 18:00
beniaminek II ligi - SPR Oleśnica stanie na
drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica
w meczu 7. kolejki II ligi
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica
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MALI PRZEDSIĘBIORCY NA JARMARKU W TRUTNOVIE
Ostatni dzień wakacji, wspaniała pogoda i trutnovski rynek wypełniony wystawcami. Wśród nich

pięciu małych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali się u naszego czeskiego partnera w ramach
projektu "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu".

1-go września odbył się coroczny Jarmark Trutnovski. To święto partnerskiego miasta Trutnov
pachnie czeskimi specjałami i odbywa się przy dźwiękach tanecznej muzyki. W tym roku rynek oraz
deptak przy ulicy Horskiej ponownie wypełniły stragany, na których zagościły głównie wyroby
rzemieślnicze.

Odwiedzający jarmark mogli zapoznać się również z rękodzielnikami z Polski. W ramach
projektu "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" pięciu małych przedsiębiorców mogło się
zaprezentować, promować swoje biznesy i nawiązywać współpracę po czeskiej stronie. Wśród nich
znalazła się artystka malarka Barbara Malinowska z Artgallery BMM i jej nastrojowe obrazy, ręcznie
malowana biżuteria, dekoracje oraz ekotorby. Unikatowe i ręcznie malowane kubki i skrzyneczki na
wyjątkowe okoliczności zaprezentowała firma To Mi Pasuje. Oryginalnymi, betonowymi dodatkami
do domu zaskoczyła firma Format Home & Design. Goście jarmarku mogli zobaczyć wyroby
rękodzielnicze z pracowni haftu komputerowego i rękodzieła HappyHaft, a także ręcznie malowane
szkło i ceramiczną biżuterię oraz ozdoby autorstwa Ireny Olczak.

Pogłębianie współpracy obu miast partnerskich z lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpraca
transgraniczna to główny cel projektu, w ramach którego polscy przedsiębiorcy odwiedzili Trutnov
i zaprezentowali się na jarmarku.

W celu wymiany kontaktów biznesowych oraz wiedzy zorganizowany został również panel
dyskusyjny. O obecnej sytuacji małych firm i ważnej roli rzemieślników na rynku mówił burmistrz
Trutnova, Ivan Adamec. Anna Skrzypacz, Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Świdnicy przybliżyła informacje na temat projektu Razem dla
biznesu , jako jednej z form wspierania przedsiębiorczości.
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Wcześniej, o godz. 10.00, odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Ucz-
niów przywitał Wicestarosta Zygmunt Worsa,
który pogratulował uczniom życząc im jedno-
cześnie przyjemnej nauki a gronu pedagogiczne-
mu złożył życzenia cierpliwości i wytrwałości w
codziennej pracy.

FINAŁOWY KONCERT
KRZYŻOWA-MUSIC 

1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, w Krzyżowej odbył się wyjątkowy
koncert. Finał Festiwalu Muzyki Kameralnej
Krzyżowa-Music był zarazem hołdem oddanym
ofiarom II wojny światowej. W ten wyjątkowy
dzień muzycy z kilkunastu krajów świata udo-
wodnili, że sztuka jest uniwersalnym językiem,
a emocje, które jej towarzyszą, łączą ludzi bez
względu na narodowość.

Gości koncertu powitał dr Robert Żurek -
dyrektor zarządzający Fundacji "Krzyżowa", a
uroczystość rozpoczęła się od mów powitalnych,
które wygłosili: Łukasz Lutostański - dyrektor
Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kultural-
nej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Irm-
gard Fellner - pełnomocniczka Ministra Spraw
Zagranicznych Niemiec ds. zagranicznej polityki
kulturalnej, Beata Moskal-Słaniewska - Prezy-
dent Świdnicy oraz dr Matthias von Hlsen -
dyrektor generalny Krzyżowa-Music.

Wszyscy przemawiający podkreślali wyjąt-
kowość festiwalu, a także symbolikę, jaka wiąże
się ze spotkaniem w tak międzynarodowym gro-
nie w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Podkreślano wielokrotnie, że zło, które miało
miejsce 80 lat temu, nigdy nie powinno się po-
wtórzyć.

Po uroczystym otwarciu koncertu, licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała zachwy-
cających wykonań Fantazji f-moll Franza Schu-
berta i Kwintetu fortepianowego A-dur Antonie-
go Dworzaka, a w drugiej części koncertu - "Epi-
tafium katyńskiego" na orkiestrę Andrzeja Pa-
nufnika i VIII Symfonia h-moll D.759 (tzw. Sym-
fonia "Niedokończona") Schuberta.

OBCHODY 80. ROCZNICY
WYBUCHU 

II WOJNY ŚWIATOWEJ
Na terenie Muzeum Gross-Rosen w

Rogoźnicy 1 września br. odbyły się uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę agresji Niemiec na
Polskę. Organizatorami tego patriotycznego wy-
darzenia byli: Urząd Miejski w Strzegomiu, Mu-
zeum Gross-Rosen oraz Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej. 

Patronat objęli: biskup świdnicki - ks. Ignacy
Dec oraz marszałek województwa dolnośląskie-
go - Cezary Przybylski. Przed nabożeństwem
odczytano okolicznościowe listy: od ministra
kultury i dziedzictwa narodowego - Piotra Gliń-
skiego, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych - Jana Józefa Kasprzyka i
senator RP - Doroty Czudowskiej. Polową mszę
św. w intencji ofiar II wojny światowej odprawili:
biskup świdnicki - ks. Ignacy Dec oraz biskup

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
Szczypiorno Gorzyce Wielkie
16.11.2019, godz. 18:00
Choć rywale są beniaminkiem II ligi, to wy-
mieniani są w gronie głównych faworytów
rozgrywek. Przed Szarymi Wilkami trudne
zadanie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
Młode siatkarki uczące się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku spróbują
pokrzyżować szyki zawodniczkom Polonii
w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica
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legnicki - ks. Zbigniew Kiernikowski. Obaj ka-
płani podkreślali skalę okrucieństwa dokonane-
go przez Niemców i ich pogardę dla innych nacji.
Apelowali również o hołd, szacunek i pamięć dla
ofiar najbardziej krwawej wojny w historii ludz-
kości. Przejmującym momentem było odczyta-
nie przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej w Strzegomiu Apelu Poległych.

Ostatnim aktem było złożenie wieńców
przez poszczególne delegacje przed pomnikiem
mauzoleum. Wśród gości niedzielnych obcho-
dów byli m. in.: poseł na Sejm RP - Ireneusz
Zyska, przedstawiciele Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego i władz lokalnych, reprezentanci
instytucji państwowych, kombatanckich i sybi-
rackich. Tradycyjnie, nie zabrakło więźniów by-
łego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen,
duchowieństwa, harcerzy, dyrektorów placówek
oświatowych wraz z uczniami oraz osób prywat-
nych. Przez Gross-Rosen - obóz macierzysty i
jego filie - przeszło około 125 tys. więźniów,
zginęło 40 tys. osób.

Powiat Świdnicki na obchodach reprezento-
wał Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz wraz z
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Przemy-
sławem Stempniewiczem, Przewodniczącym
Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powia-
tu Kazimierzem Chajdugą, Przewodniczącym
Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Tomaszem Szuszwalakiem oraz grupą komba-
tantów zrzeszonych w Związku Organizacji
Kombatanckich i Żołnierskich Ziemi Świdnic-
kiej.

Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego
OD ROLNIKA DO KOSZYKA

Lokalne i regionalne produkty, zabawa przy
występach zespołów folklorystycznych, zagrody
edukacyjne i agroturystyka. Tych, którzy lubią
świeże powietrze, dobre jedzenie i wiejskie kli-
maty, zapraszamy na Dolnośląskie Targi Produ-
ktu Lokalnego "Od rolnika do koszyka". Plene-
rowa impreza organizowana przez Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbędzie się w
niedzielę 8 września, na terenie Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy przy
ul. Wałbrzyskiej 25/27.

Podczas Targów swoją ofertę przedstawią
właściciele dolnośląskich gospodarstw agrotury-
stycznych i zagród edukacyjnych oraz wiejscy
przetwórcy i producenci zdrowej, regionalnej
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II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Zew
Świebodzin
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Trój-
ka Nowa Sól
14.12.2019, godz., godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

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

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL" -
SPEKTAKL FAMILIJNY
Data: 28 września 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

Przedstawienie powstało na podstawie zna-
nej powieści Astrid Lindgren "Emil ze Sma-
landii", opowiadającej o przygodach rados-
nego, rezolutnego i odważnego chłopca, ma-
rzącego o tym, by stać się dorosłym. Niesfor-
ny Emil nieustannie zaskakuje swoją rodzinę
nowymi pomysłami. Chce być żołnierzem,
"szybkobiegaczem", "wszystkozjadaczem",
strażakiem, lekarzem Jak każde wszędobyl-
skie dziecko jest ciekawy świata, pragnie
wchłonąć go jak najwięcej, i pomimo do-
brych chęci, często popada w tarapaty. Ale
jest przy tym mądrym dzieckiem i w efekcie
swoich zmagań zdaje sobie sprawę, że nic
nie osiągnie bez szkoły.
Spotkanie z Emilem i jego rodziną to dosko-
nała okazja do spojrzenia na siebie samych
przez pryzmat teatralnej konwencji, która z
dużym poczuciem humoru szkicuje portrety
członków rodziny oraz relacje miedzy świa-
tem dorosłych a światem dzieci.
Spektakl, w którym nie brakuje żywego tem-
pa, wpadających w ucho piosenek, a przede
wszystkim dobrej zabawy, może być wspa-
niałą rozrywką dla całej rodziny.
adaptacja i reżyseria: Lech Chojnacki
scenografia: Zuzana Mojzisova
muzyka: Piotr Klimek
obsada:
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żywności. Swoje stoiska będą miały także insty-
tucje wspierające rolnictwo, gdzie będzie można
skorzystać z fachowego doradztwa. Imprezie to-
warzyszy konferencja "Od rolnika do koszyka"
poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom dla
przetwórstwa i skracaniu łańcucha dostaw. Targi
to także okazja do podsumowania wojewódzkie-
go konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z
Dolnego Śląska.

Zapraszamy.
Przyjdź, obejrzyj, posmakuj.
Wstęp wolny.
Festiwal został objęty honorowym patrona-

tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
Edukacji Narodowej, Wojewody Dolnośląskie-
go, Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Posłów Michała Dworczyka, Wojciecha Murdz-
ka i Ireneusza Zyski, Senatora Aleksandra Szwe-
da, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu i Prezesa ARiMR.

GMINA ŚWIDNICA
MIĘDZYNARODWE OBCHODY 80.
ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY

ŚWIATOWEJ  
1 września z udziałem międzynarodowych

delegacji władze miasta Lampertheim uczciły
80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W
tym dniu w jednej z sal ratusza została otwarta
wystawa "Odrzucając kłamstwo" z historii oporu
i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Lekcje
II wojny światowej wzywają nas do solidarności
i uświadomienia sobie, że pokój nie jest nam
dany raz na zawsze. Pokój to pojęcie ważne, ale
nader kruche, o które musimy dbać i bez ustanku
pielęgnować - mówiła wójt gminy Świdnica Te-
resa Mazurek.

Na rocznicowe obchody do niemieckiego
miasta Lampertheim przybyli goście z partner-
skich gmin: Maldegem, Adrii, Dieulouard oraz
gminy Świdnica. Główne uroczystości rozpo-
częła ekumeniczna modlitwa w kościele św.
Łukasza przy współudziale samorządowców.
W nabożeństwie upamiętniającym ofiary II
wojny światowej wołanie o POKÓJ na świecie
wypowiadane było w kilku językach. Kolej-
nym punktem obchodów 80. rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej było otwarcie wysta-
wy "Odrzucając kłamstwo" (auf Deutsch In
der Wahrheit leben) w wersji objazdowej, któ-
ra powstała dzięki Stowarzyszeniu Kreisau-
Initiative. Po raz pierwszy została pokazana w
Berlinie w 2004 r. w niemieckim Ministerstwie
Spraw Zagranicznych z okazji 60 rocznicy
próby zamachu na Hitlera. Ta opowieść ma
służyć pamięci, edukacji i kształtowaniu oby-
watelskich postaw nie tylko wśród Polaków i
Niemców, ale nas wszystkich. Ma również
uświadomić i przestrzec kolejne pokolenia
przed zniszczeniami jakie niosą za sobą wojny
i jakie są ich konsekwencje.

Tylko razem, na gruncie dobrego sąsiedz-
twa możemy rozwiązywać problemy te małe,
ale i te duże. Jestem przekonana, że więzi i
przyjaźnie, które zostały i zostaną zawiązane
podczas wielu wzajemnych spotkań pomiędzy
mieszkańcami naszych miast partnerskich, bę-
dą procentowały kolejnymi cennymi inicjaty-
wami. Bowiem tylko kontakt osobisty między
ludźmi różnych narodowości i regionów pro-
wadzi do pokoju, lepszego zrozumienia, do

przełamywania uprzedzeń i lepszego poznania
siebie nawzajem. Budując przyszłość Europy i
świata, nie zapominajmy o przeszłości - podkre-
ślała wójt gminy Świdnica.

Od kilkunastu lat wystawa gości w kolej-
nych miastach Europy, a odwiedzający ją mie-
szkańcy mają żywą lekcję historii tamtych wy-
darzeń i cenną wskazówkę na przyszłość - ży-
cie oparte na prawdzie i pokoju. Tym razem
zawitała do partnerskiego miasta Lamperthe-
im, a głównym prelegentem wystawy była An-
nemarie Franke - członek Rady Nadzorczej
Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Euro-
pejskiego. W tym dniu burmistrz Goffried
Stormer wręczył Teresie Mazurek GOŁĘBIA
POKOJU, a władze miasta Lampertheim uho-
norowały medalami partnerstwa: Margid Selb,
Ditera Meyer, Teresę Mazurek i Reginę Adam-
ską.

Uroczystości w Lampertheim były również
okazją do spotkania się z bratankiem Ojca Jezuity
Alfreda Delpa - pastorem Fritzem Delp, na co
dzień pracującym w mieście Worms oraz z mie-
szkańcami, którzy w ostatnich latach odwiedzili
gminę Świdnica.

GMINA WSPIERA 
PROFILAKTYKĘ

STOMATOLOGICZNĄ
Po raz szósty dla dzieci uczęszczających

do 5 gminnych placówek oświatowych prze-
prowadzona zostanie bezpłatna profilaktyka
stomatologiczna. Od września do grudnia
2019 r. skorzystają z niej uczniowie powyżej
8 roku życia, którzy w roku szkolnym
2019/2020 uczęszczać będą do klas IV i VI.
Tylko w tym roku władze gminy Świdnica
przeznaczą na ten cel 40 tys. zł.

Głównym celem Programu jest poprawa sta-
nu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych na terenie gminy Świd-
nica poprzez intensyfikację działań profilaktycz-
nych, tj.
◆ zwiększenie liczby dzieci, u których zastoso-

wano profesjonalne metody profilaktyki
stomatologicznej zapobiegające rozwojowi
próchnicy i chorób przyzębia;

◆ zmniejszenie zjawiska strachu przed wizytą
w gabinecie stomatologicznym wśród dzieci;

◆ zwiększenie dostępności świadczeń profila-
ktycznych dla dzieci z terenów wiejskich,

◆ ochrona przed próchnicą I i II zębów trzono-
wych lub I i II zębów przedtrzonowych, ucz-
niów objętych programem, których rodzice
wyrazili zgodę na lakowanie zębów.

◆ zmniejszenie kosztu leczenia stomatologicz-
nego w późniejszych latach,

◆ wzrost świadomości rodziców/opiekunów na
temat korzystania ze świadczeń stomatologi-
cznych przysługujących ich dzieciom w ra-
mach NFZ,

◆ podniesienie poziomu wiedzy w zakresie
zdrowia jamy ustnej u rodziców dzieci ucze-
stniczących w programie, dotyczącej zapo-
biegania próchnicy zębów oraz jej zdrowot-

nych konsekwencji dla całego organizmu,
podczas spotkań edukacyjnych w szkole.
Byliśmy pierwszą w naszym regionie gminą,

która postanowiła przywrócić opiekę stomato-
logiczną do placówek oświatowych. Dzięki na-
szym działaniom i obecności gabinetów w sąsie-
dztwie gminnych szkół stan uzębienia naszych
dzieci bardzo się poprawił - podkreśla Teresa
Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Od 2014 do 2018 r. na realizację programu
profilaktyki stomatologicznej w gminie Świdni-
ca przeznaczono ponad 192,2 tys. zł. Z profila-
ktycznych badań stomatologicznych, indywidu-
alnej fluoryzacji prowadzonej pod nadzorem de-
ntysty, lakowania bruzd I i II zębów trzonowych,
lub I i II zębów przedtrzonowych, uzupełnienia
braków położonego laku u dzieci, które miały
wykonywany ten zabieg wcześniej, profilaktyka
chorób przyzębia- usuwanie płytki bakteryjnej
oraz akcji informacyjnych skorzystało 1514 ucz-
niów.

ZAKOŃCZONO ANKIETOWANIE
NA POTRZEBY 

STRATEGII GMINY  
Zakończyliśmy ankietowanie na potrzeby

opracowania Strategii rozwoju Gminy Świdnica
na lata 2020 - 2027. Celem badania było pozna-
nie opinii mieszkańców na temat funkcjonowa-
nia gminy, podejmowanych inwestycji oraz spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

W badaniu udział wzięło 470 respondentów.
Większość uzyskanych odpowiedzi zostało
udzielonych przez kobiety - 62%, przez męż-
czyzn - 38%. Dominującą grupą wiekową były
osoby między 20 a 39 rokiem życia - 54%, osoby
między 40 a 59 rokiem życia - 33%, osoby po-
wyżej 60 roku życia stanowiły 8%, osoby między
15 a 19 rokiem życia - 5%. Wyższe wykształce-
nie zadeklarowała prawie połowa badanych -
49%, wykształcenie średnie - 36%, zawodowe -
11%, podstawowe - 4%. W kwestii sytuacji za-
wodowej, ponad połowa badanych zadeklarowa-
ła zatrudnienie - 69%, pozostali: emeryci i renci-
ści - 9%,  przedsiębiorcy - 7%, osoby uczące się
bądź studiujące - 6%, osoby bezrobotne - 6%,
rolnicy - 3%.

Uzyskane wyniki pozwolą zespołowi ds.
opracowania Strategii poznać potrzeby i oczeki-
wania mieszkańców, a przez to określić najważ-
niejsze kierunki rozwoju gminy na najbliższe
lata. 

Dziękujmy za udział w badaniu!
i

Anna Jezierska,
Patrycja Rojecka,
Bożena Oleszkiewicz,
Urszula Raczkowska,
Jerzy Gronowski,
Seweryn Mrożkiewicz,
Paweł Pawlik
Jerzy Gronowski (gościnnie)
publiczność 3+
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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 Będziesz miał teraz więcej niż zwykle
wolnego czasu, który możesz spokojnie poświęcić
na przyjemności. Niespodziewane wydarzenia mo-
gą jednak pogmatwać Twoje plany, miej się więc
lepiej na baczności.
BYK Miłość Twego życia pojawi się na horyzoncie
zupełnie niespodziewanie. Bądź więc przygotowa-
ny na mocne przeżycia. Najbliższych tygodni nie
zapomnisz tak szybko, będą stanowiły miłe wspo-
mnienia. 
BLIŹNIĘTA Wybierz się gdzieś, bo zaczynasz
gnuśnieć, siedząc ciągle w domu. Warto coś cieka-
wego zobaczyć i kogoś ciekawego poznać. Niedłu-
go pojawi się przed Tobą niespodziewana, niepo-
wtarzalna szansa. 
RAK Twoja nowa inwestycja nie musi tak od razu
przynosić kolosalnych zysków. Powinieneś zacho-
wać cierpliwość i rozwagę. W sprawach osobistych
układ będzie bardzo dobry, wykorzystaj więc swoją
szansę.
LEW Będziesz miał teraz wiele energii i nowych
pomysłów. Uważaj jednak, aby nie wpływać de-
strukcyjnie na współpracowników. Pomyśl poważ-
nie o wakacyjnych planach, ktoś wyraźnie oczekuje
Twoich propozycji. 
PANNA Ruszysz teraz ostro do ataku. I bardzo
dobrze, od dawna powinieneś to zrobić. Nie da-
waj się namówić na ciemne interesy, możesz na

tym bardzo źle wyjść. Nikt przecież nie podaruje
Ci nagle gwiazdki z nieba.
WAGA Czeka Cię w najbliższym czasie sporo
emocji. Zaproś kogoś na miłą pogawędkę, może to
wiele zmienić w Waszych wzajemnych relacjach.
Sam będziesz zaskoczony efektami. Uwaga! Ktoś
czeka na zwrot długu!
SKORPION Przemyśl jeszcze raz swoje zamie-
rzenia. Powinieneś być pewny tego, co chcesz zro-
bić. Pewna osoba da wkrótce znać o sobie. W
miłości czeka Cię powodzenie, letnie dni będą dla
Ciebie pełne słońca. 
STRZELEC Pomyśl zawczasu o swoich finan-
sach, żeby nie wpaść w kłopoty. Ktoś płci od-
miennej myśli o Tobie bardzo życzliwie, nie le-
kceważ go. Dawna sympatia może teraz znów
rozgrzać Ci serce. Pozwól sercu pokierować
swoimi krokami. 
KOZIOROŻEC Drobne gesty w codziennym
życiu są bardzo ważne, powinieneś zwrócić na
nie większą uwagę. Wybierz się gdzieś, świat
stoi przed Tobą otworem. Nie musisz mieć na-
wet wielkiej gotówki, wystarczy ciekawy po-
mysł. 
WODNIK Bez wielkiego wysiłku możesz teraz
sporo osiągnąć. Wystarczy tylko trochę cierpli-
wości i inwencji. Bliskie otoczenie jest nastawio-
ne do Ciebie przychylnie, możesz więc z tego
skorzystać. 
RYBY Potrzebny Ci jest odpoczynek, bo Twoje
nerwy są bardzo napięte. Zadbaj bardziej o sie-
bie. Podczas urlopu najlepiej wyłączyć telefon,
to najlepsza rada. Ktoś bardzo chce spędzić z
Tobą miłe chwile.

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

◆ Firma MPT Dziewiętmastki (Radio-Ta-
xi) zatrudni pracownika na stanowisku
dyspozytora. Tel. 603 782 325.

P R A C A

◆ 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 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, budynek 4. rodzinny, ul.
Bystrzycka w Świdnicy. Tel. 663 401
714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy.
Tel. 601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6254 72, 90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6247 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
okolice ul. Kościelnej, 179.000 zł
0-6233 110, 10m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 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
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  199.000 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,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000
zł
0-6020  45, 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, 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
0-4782  59m kw., 2 pokoje, I piętro , ogrzewanie gazowe,
okolice Placu Drzymały, 280.000 zł
0-4866   92m kw., 2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe,
okolice Rynku, 220.000 zł
0-5295   104m kw., 3pokoje, IIIpiętro, ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59, 19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44, 85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45, 30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62, 50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14, 74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 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 187.000  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
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł
0-2217 67, 30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł

1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62, 40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650 zł +114
zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl
0-6256 49, 90 m kw., 2 pokoje, II piętro, częściowo
umeblowane, okolice Galerii, 1.500 zł
008352 45 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, Oś. Młodych, 1.350 zł
009203 36 m kw., 1 pokój, II piętro, ogrzewanie miejskie,
Centrum, 1.1150 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 inwesto-
ra, 482.260 zł
0-5777 A  14, 83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31, 69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/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
70 zł/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  66.000 zł (możliwość
podziału)
0-4794 10, 14a , Mrowiny , 42.000 zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000 zł
0-4836 10.000m kw., Bojanice, 330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna, 125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67, 80m 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+1000 zł media
009520 WL 89, 60m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65, 70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
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  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200 zł/m-c
007598 24m kw., parter witryna , Centrum, wynajem -
1.200 zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135, 07 m kw. działka 9, 77 ara, okolice Świdni-
cy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6229 397, 10 m kw., działka 6, 5 ara, spokojna okolica,
Świdnica, 840.000 zł
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
0-6101 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  290.000 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 180m 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  260m kw., działka 6, 39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów, 5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3698  218m kw., działka 4, 75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m 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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A
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