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W skrócie...

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. Christiana Schlaga
03.07-17.07.2020, godz. 18:30
V Festiwal Schlaga to 3 koncerty organowe
online z Kościoła Pokoju w Świdnicy, wir-
tualne spotkanie z muzykami po koncercie
oraz spacer historyczny po Świdnicy. Za-
brzmi muzyka klasyczna i sakralna głównie
z XIX, XX i XXI wieku. Transmisje będą
dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym
na profilu Festiwalu na FB
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica Kościół
Pokoju, organizator: Fundacja Dobrej Mu-
zyki

PROGRAM FESTIWALU

3.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
INAUGURACJA FESTIWALU 
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) -
organy / organ
W programie: Bohm, Rheinberger, Grieg,
Karg-Elert, Escaich, Bator
10.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Grzybowski (Białystok) - klarnet
/ clarinet
Mateusz Rzewuski (Warszawa) - organy /
organ
W programie: Bach, Baermann, Bruch, Fau-
re, Busoni, Vierne, Reger
17.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
KONCERT FINAŁOWY / FINAL CON-
CERT
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan
W programie: Bach, Wagner, Dvorak, Rach-
maninoff, Cornelius
Wydarzenia towarzyszące:
4.07.2020, SOBOTA, godz. 12:00
Spacer historyczny "Szlakiem Schlaga" -
prowadzi dr Maciej Bator
Początek w Kościele Pokoju - po minikon-
cercie w ramach "Koncertowej soboty" 
17.07.2020, PIĄTEK, godz. 20:30
Muzyczne Foyer online z gościem Festiwalu -
organistą Thomasem Corneliusem (Hamburg)

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"KOPCIUSZEK"
05.07.2020, godz. 17:00
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka
zaprezentuje w sali teatralnej ŚOK trzy spe-
ktakle ze swojego repertuaru: Kopciuszka,
Ptasie radio i Leśne ludki.
Wstęp 2 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"PTASIE RADIO"
12.07.2020, godz. 17:00
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka
zaprezentuje w sali teatralnej ŚOK trzy spe-

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR
WNIOSKÓW

Nabór wniosków o udzielenie grantów w
projekcie pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej" rozpocznie się w środę, 1 lipca.
Będzie trwał minimum trzy miesiące - obecnie
data końcowa naboru ustalona jest na 30 wrześ-
nia br. O wyborze wniosków do dofinansowania
nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Wzory dokumentów o udzielenie grantu
wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania
dostępne są do pobrania na stronie internetowej
projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl.
Wypełniony jeden egzemplarz wniosku w wersji
papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć

w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii
Krajowej 49, 58-100 Świdnica) w pokoju 1a lub
wysłać pocztą do 30 września br. Dokumenty
złożone po wyznaczonym terminie nie będą pod-
legać ocenie.

Po zakończeniu naboru wniosków o udziele-
nie grantów dokonana zostanie ich ocena. Potrwa
to około 4 miesięcy. Przypominamy, że samo

złożenie wniosku nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegóło-
we informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym
najczęściej zadawane pytania wraz z odpowie-
dziami będą publikowane na stronie internetowej
www .wymianakotlow.pl, w związku z czym
zachęcamy do śledzenia na bieżąco zamieszcza-
nych tam publikacji.

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
w pokoju 317 (III piętro) utworzono punkt infor-
macyjny, gdzie można uzyskać informacje doty-
czące naboru i pomoc w zakresie przygotowania
dokumentacji niezbędnej do aplikowania o
wsparcie. Pytania można również kierować dro-
gą  mailową  na adres:  wymianakot-
low@um.swidnica.pl lub telefonicznie: 74/ 856
28 80.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach
2020-2022 na terenie następujących gmin Do-
lnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gor-
ce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska,
Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska
Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica,
Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ra-
mach planuje się zmodernizować łącznie min.
637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się
na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości

14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton.
Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom  kli-
matu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w
wysokości 2 810 ton równoważnika CO2. 

Możliwe będzie dofinansowanie modern-
izacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła,
instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzin-
nych oraz w lokalach mieszkalnych własnościo-

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
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ktakle ze swojego repertuaru: Kopciuszka,
Ptasie radio i Leśne ludki.
Wstęp 2 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"LEŚNE LUDKI"
19.07.2020, godz. 17:00
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka
zaprezentuje w sali teatralnej ŚOK trzy spe-
ktakle ze swojego repertuaru: Kopciuszka,
Ptasie radio i Leśne ludki.
Wstęp 2 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
19.07.2020, godz. 10:00
Drugi z trzech wakacyjnych turniejów siat-
kówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym
razem zapraszamy na turniej mikstów. Zapi-
sy na miejscu pół godziny przed rozpoczę-
ciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
24.07-16.08.2020, godz. 18:00
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.
Miejsce: Świdnica, organizator: ŚOK
PROGRAM (lipiec):
24.07.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
24.07.2020 
BACH WARIACJE GOLDBERGOWSKIE
/ MASECKI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
25.07.2020 
BACH PASJA WG ŚW. JANA 
ŚWIDNICA + ONLINE 
25.07.2020 
ŚNIADANIE NA TRAWIE
ŁAGIEWNIKI 
26.07.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
26.07.2020 
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI CARTE
BLANCHE 
ŚWIDNICA 
27.07.2020 
AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR 
ŚWIDNICA + ONLINE 
28.07.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER I / 1-12 
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wych w budynkach wielorodzinnych. Przewidu-
je się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli
otrzymać dotację w  wysokości 70% kosztów
kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania,
w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku
jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w
budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec
zmianie).

Projekt dofinansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego  2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Go-
spodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efe-
ktywność energetyczna w budynkach użyteczno-
ści publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT
AW". Jego wartość to 24 212 601 ,37 zł, w tym
dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-
2020 -16 840 999,95 zł. 

ŚWIDNICKI TBS BĘDZIE
BUDOWAŁ W STRZEGOMIU

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska
i burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta podpisali
list intencyjny wyrażający wolę współpracy w za-
kresie wielorodzinnego budownictwa mieszkanio-
wego na terenie Gminy Strzegom w ramach Świd-
nickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
W wydarzeniu uczestniczyli także: zastępca prezy-
dent Świdnicy Jerzy Żądło, zastępca burmistrza
Strzegomia Wiesław Witkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Strzegomia Tomasz Marczak, pre-
zes zarządu ŚTBS Mirosław Gałek i wiceprezes
zarządu ŚTBS Tomasz Chojnowski. 

- To bardzo ważny dokument. Problem braku
mieszkań dla osób, które nie są na tyle zamożne,

aby je kupić, a nie mają jednocześnie uprawnień
do otrzymania ich z puli miejskiej jest bardzo
duży. Dotyczy to przede wszystkim ludzi mło-
dych ale także emerytów, którzy szukają lokum
w dobrym standardzie, zabezpieczającego ich
potrzeby mieszkaniowe. Jestem zadowolona, że
Świdnica ma TBS - jeden z pierwszych w Polsce,
działający już od ponad dwóch dekad. Cieszę się,
że Strzegom skorzysta z naszego doświadczenia
- mówiła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska.  

Gmina Strzegom wniesie tytułem aportu do
ŚTBS Sp. z o. o. nieruchomość gruntową a także
wkład pieniężny celem nabycia udziałów w
Spółce. 

- Dziękujemy za wolę przyjęcia nas do Świd-
nickiego Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go. To wielka szansa dla nas na rozwinięcie bu-
downictwa pod wynajem. Potrzeby są bardzo
duże. Mamy już przygotowany teren pod inwes-
tycje, kolejny chcemy pozyskać. Liczymy na
młodych ludzi, którzy będą chcieli wrócić do
miasta. Deklarujemy także przeprowadzenie ba-
dań ankietowych, które pozwolą na określenie
potrzeb rynku mieszkaniowego w Strzegomiu -
mówił burmistrz, Zbigniew Suchyta. 

Inwestycja będzie realizowana m.in. w opar-
ciu o kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego,

ciąg dalszy na str. 4
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ŚWIDNICA + ONLINE 
29.07.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER I / 13-24 
ŚWIDNICA + ONLINE 
30.07.2020 
BACH DLA DZIECI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
BACH 6 SONAT NA SKRZYPCE I KLA-
WESYN 
ŚWIDNICA + ONLINE 

WARSZTATY AKWARELOWE DLA
DOROSŁYCH
31.07-02.08.2020, godz. 18:00
Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów
akwarelowych dla dorosłych, które popro-
wadzi Miłosz Nosiadek. Tym razem będą
odbywały się w dwóch grupach: od 31 VII
do 1 VIII spotkają się uczestnicy na pozio-
mie podstawowym, a w dniach 1 - 2 VIII
ci bardziej już zaawansowani. Zaprasza-
my!
Wstęp 210/140 zł, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
09.08.2020, godz. 10:00
Trzeci i ostatni z wakacyjnych turniejów
siatkówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
początek zakończenie cyklu zaplanowano
turniej mężczyzn. Zapisy na miejscu pół go-
dziny przed rozpoczęciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.09.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców

przyznany na preferencyjnych warunkach z wy-
korzystaniem finansowania z Funduszu Dopłat.
Burmistrz Strzegomia w ramach swoich kompe-
tencji zadeklarował także wolę podjęcia starań w
celu poszukiwania możliwości wsparcia finanso-
wego budowy mieszkań przez gminę.

Szczegółowe zasady współdziałania w za-
kresie rozwoju i realizacji budownictwa mie-
szkaniowego oraz sposób realizacji wspólnych
inwestycji określać będą odrębne umowy.

PRZYBYLI DZIENNIKARZE 
I BLOGERZY TURYSTYCZNI 
Piętnastu dziennikarzy i blogerów turystycz-

nych  przybyło w ten weekend do Świdnicy, by
w ramach organizowanej przez Referat Turystyki
Urzędu Miejskiego wizyty studyjnej, zapoznać
się z ofertą turystyczną miasta i jego okolic.
Wśród uczestników jest także znany dziennikarz
telewizyjny i podróżnik - Jakub Porada, czy gó-
rołaz, organizator wycieczek i imprez turystycz-
nych, dziennikarz Onetu - Albin Marciniak.
Świdnickie study tour  jest pierwszą, organizo-
waną w warunkach COVID-owych tego typu
akcją branżową w Polsce. Dotąd żadne miasto,
ani gmina, korzystająca z podobnych jak Świd-
nica narzędzi promocji turystycznej nie podjęło
się organizacji popularnych w branży turystycz-
nej wizyt studyjnych w obowiązujących warun-
kach sanitarnych. Niektóre miasta zaprosiły me-
dia na wirtualne study tour, Świdnica postanowi-
ła przetrzeć szlaki i zrobić spotkanie promujące
walory turystyczne miasta jak dawniej, z zacho-
waniem jednak obowiązujących warunków bez-
pieczeństwa. 

- Gdy tylko pojawiła się taka możliwość i
nieco złagodzono przepisy dotyczące funkcjono-
wania atrakcji turystycznych, obiektów noclego-

wych i restauracji rozesłaliśmy zaproszenia do
udziału w wizycie studyjnej do dziennikarzy tu-
rystycznych z Polski i blogerów będących inspi-
racją dla wielu indywidualnych turystów. I zasta-
nawialiśmy się, jak zareagują,  czy odpiszą nam:
czy wy zwariowaliście, czy jednak je przyjmą.
Okazało się, że większość się ucieszyła i wręcz
powiedziała  "wreszcie ktoś się przełamał, wra-
cajmy do normalności" - mówi Sylwia Osojca-
Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy.

Poprzez organizację wizyty studyjnej  miasto
chce zwrócić uwagę gości na atrakcyjność swo-
jego dziedzictwa kulturowego, które objawia się
w wielowątkowej i wielokulturowej historii
Świdnicy. Z drugiej strony chodzi o to, by poka-
zać, że działające podmioty podejmujące tury-
stów spełniają wszelkie obowiązujące standardy,
a wiec turyści mogą czuć się w Świdnicy bezpie-
cznie .  

- Tegoroczny program przygotowaliśmy tak,
by naszym gościom pokazać Świdnicę znaną i
nieznaną, oczywistą i mniej oczywistą. Chcemy
zwrócić uwagę dziennikarzy i blogerów również
na takie elementy dziedzictwa kulturowego na-
szego miasta, które stanowią duży potencjał tu-
rystyczny i wymagają zagospodarowania. Siła
mediów zawsze jest duża, być może dzięki niej
znajdzie się ktoś, kto zechce w takie miejsca
zainwestować. Dlatego, oprócz sztandarowych
obowiązkowych obiektów takich jak m.in. Ko-
ściół Pokoju, Katedra Świdnicka, Wieża Ratu-
szowa, Muzeum Dawnego Kupiectwa, basteja
strzegomska, starówka, dziki, pałac opatów cy-
sterskich, samolot "Czerwonego Barona", relikty
Twierdzy Świdnickiej,  dziennikarze i blogerzy
będą mieli okazję obejrzeć słynną niedziałającą
amplifikatornię - stację wzmacniakową sygnału
działającą podczas II wojny światowej będącą w
zasobach firmy Orange oraz świdnickie podzie-
mia.  Opowiemy również o tym, co warto odwie-
dzić w okolicach Świdnicy, na obszarze  innych,
sąsiadujących z naszym powiatem gmin z powia-
tu wałbrzyskiego i dzierżoniowskiego, gdyż
Świdnica to z jednej strony piękne, historyczne
miasto, z drugiej bardzo dobra baza wypadowa
w inne ciekawe miejsc, gdzie można zobaczyć
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okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA"
10.09.2020, godz. 18:00
Zmiana terminu z 20 marca. Kryzys może
przyjść znienacka, nawet po kilkunastu
wspólnie przeżytych latach.Co wtedy? Leki
na uspokojenie? Nie, mamy inną propozy-
cję! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a
w zamian aplikujemy troje znakomitych
aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą in-
scenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Te-
raz" to wynik wielomiesięcznych obser-
wacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program
ukazujący szeroki przekrój codziennych

kolejne wartościowe zabytki czy  wypocząć
aktywnie wędrując po górach - dodaje Sylwia
Osojca-Kozłowska.

Organizacja wizyty studyjnej przekłada się
na bezpłatne, pełnowartościowe, rzetelne publi-
kacje o Świdnicy dla turystów (w prasie druko-
wanej i internecie), liczne wstawki na portalach
społecznościowych, których wartość finansowa
przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

"E-AKTYWNI MIESZKAŃCY
GMINY MIASTA ŚWIDNICA"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-
LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO". Trwają
zapisy na kolejny kurs - "Kultura w sieci". 

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy,
którzy ukończyli 25 rok życia. Każda z osób
może skorzystać z jednego szkolenia. Będą się
one odbywały w dwunastoosobowych grupach,
od poniedziałku do soboty, w budynku Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy  przy ul. Długiej 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:
◆ "Kultura w sieci", które zaplanowano w

dniach:

6 lipca w godz. 8.00-16.00  i  7 lipca w godz.
9.00 -13.00
13 lipca w godz. 8.00-16.00 i 14 lipca w
godz. 9.00 -13.00
Rezerwacji można dokonać telefonicznie

(74/ 646 29 30, 74/646 29 02, 74/856 29 99) lub
elektronicznie na adres: k.halak@um .swidni-
ca.pl, m.oknianska@um.swidnica.pl. W treści
maila proszę podać: imię i nazwisko, telefon i
mail kontaktowy. O zakwalifikowaniu do szko-
lenia osoby zostaną powiadomione telefonicznie
lub mailowo.  

"ZALOGOWANI" 
PO RAZ CZWARTY

Zakończyła się czwarta edycja konkursu
"Zalogowani", organizowanego przez świdnicki
magistrat w ramach programu "Zostańcie z nami
- Miasto i Powiat Świdnica". 

180 siódmoklasistów uczestniczyło w le-
kcjach obywatelskich prowadzonych przez pre-
zydent Świdnicy, 189 ósmoklasistów z 10 świd-
nickich szkół podstawowych wzięło udział w
konkursie "Zalogowani". W każdej szkole odby-

ciąg dalszy na str. 6
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sytuacji z życia zarówno typowego "Seby",
jak również celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

FUN WITH ENGLISH
01.10.2020, godz. 09:00
Zmiana terminu z 19 marca. Niepubliczne
Przedszkole Językowe ABRACADABRA i
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają ser-
decznie wszystkie przedszkolaki oraz ucz-
niów klas pierwszych na wspólną przygodę
z językiem angielskim Fun with English! To
już trzecia edycja!
Wstęp zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.10.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwa-
ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ły się 4 dwugodzinne warsztaty z doradztwa za-
wodowego, co daje łącznie 80 godzin warszta-
tów. Zalogowani wzięli także udział w warszta-
tach ekonomicznych w świdnickim oddziale
Santander Bank Polska, obyli 29 wycieczek do
12 lokalnych firm. Uczestnicy konkursu mogli
rozwiązać 9 e-bonusów, które sprawdzały ich
wiedzę na temat lokalnych przedsiębiorstw. 60
uczniów z 6 świdnickich szkół podstawowych
wzięło udział w nauce programowania na plat-
formie Liga Niezwykłych Umysłów, również 60
uczniów z 4 świdnickich szkół podstawowych
uczyło się programować przy użyciu robotów
Dash i Dot. 

Spośród 60 uczestników projektu Liga Nie-
zwykłych Umysłów nagrodzono najlepszych w
każdej szkole. Laureatami zostali:
◆ Jakub Izydorczyk ze Szkoły Podstawowej nr 6
◆ Marcin Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 2
◆ Miłosz Kwiatek ze Szkoły Podstawowej nr

105
◆ Jakub Pirga ze Szkoły Podstawowej nr 8 
◆ Oliwier Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4
◆ Kacper Małodobry ze Szkoły Podstawowej

nr 1
Za rozwiązywanie zadań uczniowie zdoby-

wali ligowe punkty, tzw. neurony. Uhonorowano
trzy osoby, które uzyskały najwyższy wynik w
Świdnicy. 

Pierwsze miejsce z wynikiem 5 242 000 neu-
ronów zdobył Kacper Małodobry ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1

Drugie miejsce z wynikiem 4 586 500 neu-
ronów zdobył Michał Habowski ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1

Trzecie miejsce z wynikiem 2 207 500 neu-
ronów zdobyła Klaudia Zając ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1

Wśród Ligowiczów jest uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Wojciech Bętkowski, który dołą-

czył do programu dwa lata temu, jako piątokla-
sista. Od tego czasu udało mu się zgromadzić
ponad 8 mln neuronów, co dało mu trzecie miej-
sce w ogólnokrajowym rankingu LNU, za co
również został nagrodzony. 

Sukcesy Ligowiczów nie byłyby z pewno-
ścią aż tak spektakularne, gdyby nie wsparcie
nauczycieli koordynujących projekt w każdej ze
szkół. W tym roku szczególne wyróżnienie
otrzymał Krzysztof Marszałek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1. 

Podziękowania skierowano również dla do-
radcy zawodowego, Ilony Janeckiej, która prze-
prowadziła w szkołach serię warsztatów, podczas
których pomagała Zalogowanym odkryć ich
mocne strony i predyspozycje zawodowe oraz
dyrektora 1 Oddziału Santander Bank Polska
S.A. w Świdnicy, Henryka Kuźmińskiego i
wszystkich ekspertów z banku, którzy zorgani-
zowali w swojej siedzibie warsztaty ekonomicz-
ne. 

Nad całoroczną aktywnością "Zalogowa-
nych" w każdej ze szkół czuwał nauczyciel-opie-
kun. Nagrody i podziękowania otrzymało dzie-
więciu nauczycieli:
◆ Aneta Kachnic ze Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Adriana Krzyżaniak ze Szkoły Podstawowej

nr 2
◆ Justyna Adamska-Litwińska, która równole-

gle opiekowała się uczniami w SP 4 i SP 8
◆ Marcin Kuc ze Szkoły Podstawowej nr 6
◆ Renata Jończyk ze Szkoły Podstawowej nr

105
◆ Alina Jasionowicz ze Szkoły Podstawowej nr

315
◆ Anna Marcjan z Niepublicznej Szkoły Pod-

stawowej Świdnickiego Stowarzyszenia
Oświatowego "Bliżej Dziecka"

◆ Ewelina Leszko ze Społecznej Szkoły Pod-
stawowej

◆ Barbara Hollik z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Przysposabiającymi
Do Pracy "Rzemieślnik"
Dwie osoby uzyskały taki sam, najwyższy

wynik wśród wszystkich uczestników konkursu
"Zalogowani". Pierwsze miejsce i bon o wartości
750 zł oraz Smartwatch HUAWEI Watch GT 2e,
otrzymali ex aequo:

ciąg dalszy ze str. 5
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◆ Miłosz Kałwak ze Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Wiktoria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej

nr 4
Trzecie miejsce i bon o wartości 500 zł, a

także aparat FUJIFILM Instax Mini 11 otrzyma-
ła:

Natalia Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 1
Wyróżniono również uczniów, którzy uzy-

skali najwyższą liczbę punktów. Są to: 
Michał Nowicki, SP 6; Oliwier Krawczyk,

SP 4; Weronika Kochanowska, SP 1; Dominika
Poroś, SP 105; Agata Burdak, SP 6; Hanna Sta-
nejko, SP 4; Denis Smirnov, SP 2; Laura Panas,
SP 6; Agata Włudyka, SP 4; Maja Banaszak, SP
1; Maria Marczuk, SP 1; Hanna Jędrzejewska, SP
4; Natalia Sworobowicz, SP 8; Natalia Maje-
wska, SP 6; Zuzanna Fedorowicz, SP 4; Karolin
Hager, SP 315; Natalia Bronicka, SP 315; Olivier
Masłowski, SP 6; Julia Boczek, SP 6; Wiktoria
Kulaszewska, SP 4; Gustaw Feruś z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej "Bliżej Dziecka"; Julia
Maślany, SP 6; Zuzanna Synkowska, SP 1; Szy-
mon Wieczorek, SP 4; Aleksandra Majewska, SP
4; Antoni Pieszczoch, SP 1; Natalia Lipiec, SP 1;
Rozalia Miszkuro, SP 1; Miłosz Kozak, SP 1;
Wiktoria Grzegorzewicz, SP 4; Magdalena Hali-
cka, SP 1; Aleksander Krajewski, SP 6; Nikola
Tyza z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Bli-
żej Dziecka"; Jan Moląg, SP 8; Kornelia Strąk,
SP 105; Oliwia Darowska, SP 4

Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto
Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzę-
dem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Przypo-
mnijmy, że w październiku ubiegłego roku, pod-
czas Wielkiej Gali Biznesu 2019 we Wrocławiu,
program został uhonorowany statuetką Dolno-
śląskiego Gryfa, jako przedsięwzięcie w szcze-
gólny sposób angażujące społeczność lokalną.

Sponsorami tegorocznej edycji byli: ZUP-
BADURA Sp. z o.o., Stowarzyszenie Przedsię-
biorców i Kupców Świdnickich, Sdzucker Pol-
ska S.A., Dolmeb Spółka z o.o., KRAUSE Sp. z
o.o., Wagony Świdnica Sp. z o.o., Przedsiębior-
stwo AMS Sp. z o.o. oraz RST Software Masters.

TRWA REMONT 
KRASZOWICKIEJ

Trwa przebudowa kolejnego odcinka ulicy
Kraszowickiej, czyli fragmentu od ul. Przyjaźni
do ul. Torowej, włącznie z przejazdem kolejo-
wym.  

W ramach inwestycji wymieniona zostanie
konstrukcja jezdni i chodników, wybudowane

będą ciągi pieszo rowerowe, powstanie nowe
oświetlenie drogowe. Zadanie inwestycyjne po-
dzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy odcinek
wykonany zostanie w roku 2020, a kolejny (od
ul. Działkowej do ul. Bystrzyckiej) przewidziany
jest do realizacji w 2021 roku. 

Wykonawcą robót drogowych jest wyłonio-
na w drodze przetargu firma HYPMAR. Wartość
prac w pierwszym etapie to około 4 miliony
złotych. Całość to kwota prawie 6,5 miliona zło-
tych. 

Przypomnijmy, że zadanie to dofinansowane
zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Miastu przyznano dotację w wysokości 50
% kosztów inwestycji.

OSTATNI CZWARTEK LA
113 uczestników zgromadziły pierwsze po

ograniczeniach związanych z pandemią, a ostat-
nie przed wakacjami zawody cyklu Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. Impreza przy
pięknej słonecznej pogodzie w czwartek, 25
czerwca odbyła się na stadionie im. Janusza Ku-
socińskiego w Świdnicy.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami tej
edycji były firmy Matex i Szkoła Spawania Woj-
ciecha Brydaka.

Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na
dystansach od 60 do 1200 metrów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali piękne pamiątkowe medale
oraz słodki poczęstunek. Ponieważ w związku z
pandemią z planowanych czterech spotkań odby-
ły się tylko dwa, organizatorzy zadecydowali o
rezygnacji z nagradzania w klasyfikacji general-
nej.

Warto wspomnieć, że przy okazji tych oraz
wcześniejszych zawodów lekkoatletycznych
(Bieg Pamięci Janusza Kusocińskiego) wśród
widzów i uczestników krążyła puszka, do któ-
rej można było wrzucić datek na zakup wózka
sportowego dla niepełnosprawnych dzieci.
Konto akcji zasiliła kwota 315 złotych i 40
groszy.
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MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00
Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.ciąg dalszy na str. 8
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Mamy nadzieję, że od września warunki epi-
demiczne pozwolą na rozpoczęcie i sprawne
przeprowadzenie kolejnego cyklu Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych.  

Szczegółowe wyniki można znaleźć na kon-
cie Facebookowym Świdnickiej Grupy Biego-
wej: 

https://www.facebook.com/swidnickagrup
abiegowa

Zanotowaliśmy (kwiecień 2020)

ŚWIDNICCY SPORTOWCY,
TRENERZY I DZIAŁACZE

NAGRODZENI  
Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działa-

cze otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Świd-
nicy za wyniki sportowe i osiągnięcia w działal-
ności sportowej za 2019 rok. 

Przyznano:
Nagrodę  indywidualną dla zawodnika w wy-
sokości po 500 zł: 
Mikołaj Lis - tenis ziemny - Akademia Tenisa
Angelique Kerber; Martin Wąsik - kick-boxing /
boks - Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski;
Krystian Pniewski - tenis ziemny - Klub  Teniso-
wy Szczawno Zdrój; Kamil Gałuszka - szachy -
Klub Szachowy GAM-
BIT MDK Świdnica;
Aleksander Sobieraj -
biegi długodystansowe
- Komenda Powiatowa
Policji w Świdnicy;
Szymon Wolano - akro-
batyka  - MKS  Polonia
Świdnica;  Zuzanna
Idziak - akrobatyka  -
MKS  Polonia Świdni-
ca; Julia Krasoń - siat-
kówka - MKS Polonia
Świdnica; Paweł Król -
bieganie/lekkoatletyka -
niezrzeszony; Adam
Chodyniecki - speedcu-
bing - niezrzeszony; To-
masz Wojas - taniec
standardowy i  towarzy-
ski - Dance Team Wroc-
ław; Anna Wojas - ta-
niec standardowy i  to-
warzyski  - Dance Team
Wrocław; Zuzanna
Klimczak - taekwon-do
- Sportowy Klub Tae-
kwon-do Tiger; Kamil
Guźliński - boks - Sto-
warzyszenie Boks Polo-
nia Świdnica; Karolina
Kozieł - akrobatyka  -
UKS Acro Club Świdni-
ca; Antoni Romanik -
judo - UKS Judo Świd-
nica; Maciej Kot - judo
- UKS Judo Świdnica;
Stanisław Romanik  -

judo - UKS Judo Świdnica; Hubert Jasinowski -
taekwon-do  - UKS Taekwon-do Gryf Świdnica;
Maciej Dobrowolski - taekwon-do  - UKS Tae-
kwon-do Gryf Świdnica; Martyna Mojsa - pod-
noszenie ciężarów  - UKS Talent Wrocław.
Nagroda zespołowa - upominek rzeczowy:
 a)  w wysokości 2800 zł  
dla zawodników  Świdnickiego Klubu Piłki Rę-
cznej w składzie:Adam Chmiel;  Dawid Pęczar;
Jakub Pierzak; Jan Lepka; Karol Wieczorek; Ma-
teusz Redko; Rafał Kopyciak; Sebastian Boro-
wski; Wojciech Jabłoński; Adrian Kluczyński;
Aleksander Ingram; Jakub Matlęga; Jakub Za-
remba; Karol Kozak; Maksymilian Paleń; Mate-
usz Wychowaniec; Olgierd Etel; Paweł Starosta;
Rafał Wiszniowski.
 b)  nagroda finansowa w wysokości 1500 zł  dla
teamu Żelazna Świdnica w składzie: Radosław
Jasiczek; Mateusz Ostrowski.
c)  w wysokości 1600 zł  dla zawodników MKS
Polonia-Stal Świdnica  w składzie: Aleksander
Stasiak; Benjamin Miedziński; Dawid Marsza-
łek; Feliks Dudek; Hubert Głogiewicz; Kacper
Monica; Karol Walczak; Krystian Kopeć; Leon
Kosmala; Marcel Rohde; Michał Sobolewski;
Noah Bosch; Oskar Ożóg; Przemysław Dela;
Szymon Gawroński; Wojciech Wiśniewski.
Nagroda dla trenera prowadzącego szkolenie
w wysokości  po 600 zł: Arkadiusz Kaczmarek
- sztuki walki - Fighter Klub Kaczmarek  &
Grodowski; Krystian Grodowski - sztuki walki  -
Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski; Piotr Pas
- akrobatyka - MKS  Polonia Świdnica; Angelika
Prześlica - akrobatyka  - MKS  Polonia Świdni-
ca; Wiesław Iwanio - piłka ręczna - Świdnicki

ciąg dalszy ze str. 7
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

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

KOLEJOWY OŚRODEK WYPOCZYN-
KOWY W MUZEUM KOLEJNICTWA
NA ŚLĄSKU
W czasach PRL dbano nie tylko o to, aby
każdy Polak miał pracę, ale również o to, aby
po ciężkiej pracy, mógł należycie wypocząć
podczas wakacji. Pracownicy kolei i ich ro-
dziny mogli skorzystać z Wczasów Wago-
nowych, czyli wypoczynku w przystosowa-
nych na mieszkania wagonach. Dziś każdy
może skorzystać z oferty Wczasów Kolejo-
wych i solidnie wypocząć!
Wagony sypialne ( 50 miejsc ) ustawione na
2,5 ha bocznicy kolejowej z dala od tłumów
turystów oferują letnikom spokój i ciszę.
Ogrodzony teren Muzeum na którym znaj-
duje się miejsce na biwak z zapleczem sani-
tarnym. Bezpośrednio przy wejściu do Mu-
zeum jest parking z możliwością pozosta-
wienia zarówno samochodów osobowych
jak i autokarów. Niepowtarzalny klimat Mu-
zeum tworzą także przejeżdżające w pobliżu
pociągi. Położenie Jaworzyny Śląskiej spra-
wia, że poza zwiedzaniem Muzeum Kolej-
nictwa i Jaworzyny Śląskiej możliwe jest
także odbycie krótkich wycieczek do innych
miast Przedgórza Sudeckiego: Świdnicy,
Strzegomia, Świebodzic i Wałbrzycha, w
których znajduje się wiele atrakcji turystycz-
nych.
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jawo-
rzynie Śląskiej to duże - na skalę europej-
ska Muzeum kolejowe - założone zostało
w 2005 roku na terenie zabytkowej loko-
motywowni z 1908 roku w Jaworzynie
Śląskiej na Dolnym Śląsku. Muzeum po-
łożone na terenach kolejowych z zacho-
waną infrastrukturą kolejową, budynkami
lokomotywowni oraz zapleczem technicz-
nym pragnie wrócić na dawnych tradycji
wypoczynku wakacyjnego z noclegami w
wagonach sypialnych urozmaiconych pro-
gramem zwiedzania okolicznych atrakcji tu-
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Klub Piłki Ręcznej Świdnica; Anna Kozieł -
akrobatyka  - UKS Acro Club Świdnica; Bartło-
miej Zamęcki - judo  - UKS Judo Świdnica.
Nagroda za całokształt dla osób wyróżniają-
cych się osiągnięciami w działalności sporto-
wej w wysokości po 500 zł: Anna Szporko -
piłka ręczna - Akademia Piłki Ręcznej Świdnica;
Stanisław Kogut - bieganie/lekkoatletyka - Bie-
gowa Świdnica; Tomasz Gołowkin - siatkówka -
MKS Polonia Świdnica; Michał Korbecki - piłka
nożna  - MKS Polonia-Stal Świdnica; Piotr Pod-
siadły - piłka nożna - MKS Polonia-Stal Świdni-
ca; Ryszard Pycz - boks - Stowarzyszenie Boks
Polonia Świdnica; Władysław Wołosz - boks -
Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica;  Anna
Jaworska - bieganie/lekkoatletyka - Stowarzy-
szenie Budzik; Dariusz Jaworski - piłka nożna -
UKS Gryf Świdnica.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, ży-
czymy kolejnych osiągnięć sportowych i satysfa-
kcji z prowadzonej działalności sportowej. 

WPADNIJ NA ROLKI. RUSZA
ROLKOWISKO!

Hala lodowiska zmieniła się w rolkowisko.
Od środy, 1 lipca zapraszamy wszystkich miłoś-
ników zarówno rekreacyjnej, jak i trochę bardziej
odważnej jazdy na rolkach i wrotkach. Przez cały
lipiec obiekt będzie czynny codziennie od godzi-
ny 15.00 do 19.00. 

Z rolkowiska mogą korzystać osoby jeżdżą-
ce na rolkach i wrotkach. Goście muszą posiadać
własny sprzęt, którego kółka nie niszczą i trwale
nie rysują specjalistycznej podłogi. Zaleca się
korzystanie z kasku ochronnego, który można
otrzymać przy zakupie biletu wstępu w cenie
5 zł. Bilet uprawnia do całodziennej jazdy.
Jazdę na arenie o wymiarach 60x30 m. uro-
zmaicą przeszkody do wykonywania prostych
ewolucji. 

Rolkowisko na pewno będzie czynne przez
cały pierwszy miesiąc wakacji. Ewentualne dal-
sze funkcjonowanie będzie uzależnione od licz-
by zainteresowanych.  

HARMONOGRAM PRACY 
ROLKOWISKA

Codziennie w godzinach 15.00-19.00
Bilety wstępu całodzienne - 5 zł 

FESTIWAL BACHOWSKI
festiwal 2020 live & online (lipiec / sierpień)

koncerty online i z udziałem publiczności 
w zależności od przepisów

Przez czas dla kultury najtrudniejszy prze-
chodzimy przy pomocy inwestycji. Festiwal sta-
je się wprost przykładem przemysłu czasu wol-
nego: 6 tygodni koncertów tworzących rytmicz-
ny schemat, intensywna obecność w internecie,
atrakcyjny lifestyle. Festiwal to nie wydatek, ale
inwestycja w społeczeństwo obywatelskie, po-
nieważ obywatelstwo polega na uczestniczeniu.
Działania na polu sztuki to ważny gest w kierun-
ku poprawy gustu społecznego, świadomości
krajobrazu kulturowego. Festiwal to zawsze
przegląd czasów przyszłych i warunkowych, po-
nieważ decydująca chwila trwa wiecznie.

W tym roku dużo Bacha - znacznie więcej,
niż w ostatnich latach. Wracamy do fundamen-
tów, popularyzujemy to, co nigdy nie może być
zakrzyczane przez ignorancję i populizm. Musi-
my regularnie obcować z dziełami mistrzów.
Znają je ludzie we wszystkich zakątkach świata
i dlatego znajdują wspólny język. To kwestia

przynależności do okre-
ślonego kręgu kulturo-
wego.

Zamek z wieżami,
tarasami, zadbanymi
ogrodami i parkami, jak
wyspa najwspanialszej
kultury, leżał pośród
bezdrzewnych, żyznych
pól i łąk. Latem łany
zbóż tworzyły wkoło
bezkresne, falujące mo-
rze. Ta wielka posiad-
łość i pańska siedziba
robiły wrażenie niemal
jak z bajki. Dolny Śląsk
posiadał jednak wiele
takich bajek, cudów ty-
siąca i jednej nocy, które
prowincja ta ukształto-
wała i które są świadec-
twem najwyższej kultu-
ry w Europie. (Gerhart
Hauptmann - Strzał w
parku / Der Schuss im
Park 1938/39)

Staliśmy się spadko-
biercami tej kultury i
chcemy być jej kon-
tynuatorami. Stąd - w
oczywisty sposób - waż-
ny festiwal promieniu-
jący na cały region i za-
uważalny na scenie mię-
dzynarodowej. Festiwal
osadzony w nowocześ-
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ciąg dalszy na str. 10

rystycznych oraz pełnym wyżywieniem w
wagonie WARS.
TURNUS I zaczynamy 20.07.2020 r.
CENY:
899 zł / os. dorosłe
799 zł / dzieci* i młodzież do 15 roku życia
* dzieci do lat 3 - nieodpłatnie
Pakiet obejmuje:
7 noclegów w przedziałach 1,2 lub 3 osobo-
wych,
7 śniadań i obiadokolacji (Wagon WARS),
Udział w 3 wycieczkach autobusowych*:
Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
Zamek Książ oraz Palmiarnia w Wałbrzy-
chu,
Muzeum Porcelany oraz Stara Kopalnia w
Wałbrzychu,
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
z przewodnikiem, przejazd lokomotywą po
bocznicy Muzeum oraz możliwość zorgani-
zowania ogniska na terenie Muzeum.
*Wycieczki autobusowe zorganizowane zo-
staną przy min. 30 osobach chętnych
Możliwy też nocleg w oddalonej 100 me-
trów od Muzeum Willi Fischer 
https://www.facebook.com/noclegiwillafisc
her/  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I RE-
ZERWACJE: 661 818 888
jakub.zielinski@muzeatechniki.pl  
https://www.facebook.com/muzeum.kolej
nictwa/  
https://www.facebook.com/noclegiwwago
nach/ 
https://www.facebook.com/kolejowebistro/

LATO NA PODWÓRKU
29 czerwca 2020 - 4 września 2020
Wstęp wolny
Organizator: Fundacja Ładne Historie

5 edycja "Lata na podwórku" startuje dziś na
przekór deszczowej pogodzie, zapraszamy!
50 dni zajęć i niespodzianka - publikacja,
opracowana przez twórczynie projektu Do
Dizajnu, z inspiracjami do własnej twórczej
pracy i zabawy w domu, której poszczególne
części będzie można otrzymać na podwór-
kach każdego kolejnego tygodnia.
A co na podwórkach? Jak co roku, zajęcia
dla dużych i małych, które pozwalają się
uczyć, rozwijać i poznawać, a przede wszy-
stkim, w ciekawy sposób spędzać wspólnie
wakacyjny czas.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 16:00 - 19:00. Pełny
harmonogram zajęć podwórkowych znajdu-
je się pod tym linkiem
https://ladnehistorie.pl/lato-na-podworku/l
ato-2020/

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"KOPCIUSZEK"
5 lipca 2020 godz.17:00 - 18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 2 zł

Teatr Bajka działa od 17 lat, to autorskie
przedsięwzięcie Bożeny Oleszkiewicz -
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nie pojmowanej tradycji, pokazujący znakomitą
muzykę w jej naturalnych kontekstach. Festiwal
dla wszystkich, ale pielęgnujący określoną wra-
żliwość. Festiwal, który - przewartościowując
potoczne rozumienie słowa prowincja - rewitali-
zuje bezcenny krajobraz kulturowy.

31 grudnia 1729 kantorem (dyrektorem mu-
zycznym) Kościoła Pokoju w Świdnicy został
pochodzący z Biedrzychowic koło Lubania Ślą-
skiego Christoph Gottlob Wecker (ca. 1700 -
1774), uczeń Johanna Sebastiana Bacha. Starając
się o tę posadę Wecker poprosił Bacha o list
polecający. W oficjalnym liście Bach zaświad-
czył, że Wecker brał udział w lipskich wykona-
niach kantat i że Bach jego współudział bardzo
sobie cenił. Wecker otrzymał od Bacha także list
prywatny. Bach pisał [Bach-Dokumente I], że
chętnie służyłby Passions Musique, ale sam jej
jeszcze nie ma. Prawdopodobnie Wecker prosząc
o list polecający, pytał także o nuty Pasji. Cho-
dziło prawdopodobnie o Pasję Mateuszową, któ-

ciąg dalszy ze str. 9
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aktorki, lalkarki, piosenkarki i animatorki
kultury. Tworzony jest przez aktorów zwią-
zanych na co dzień z Teatrem Lalki i Aktora
w Wałbrzychu, a w swojej działalności kon-
centruje się na spektaklach dla młodszego
widza. Stawia głównie na ożywczą moc
martwych przedmiotów. Odwołuje się do
dziecięcej wyobraźni i kreatywności. W ko-
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Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020 w Powiecie Świdnickim - I tura

Kandydat (nazwisko i imiona) - liczba głosów - procent głosów

POWIAT ŚWIDNICKI
DUDA Andrzej Sebastian - 30 175- 40,36%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 26 132 - 34,95%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 10 191 - 13,63%
BOSAK Krzysztof - 4 772 - 6,38%
BIEDROŃ Robert - 1 659 - 2,22%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 1 292 - 1,73%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 169 - 0,23%
JAKUBIAK Marek - 105 - 0,14%
TANAJNO Paweł Jan - 102 - 0,14%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 90 - 0,12%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 76 - 0,10%

MIASTO ŚWIDNICA
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 11 442 - 40,62%
DUDA Andrzej Sebastian - 9 698 - 34,43%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 3 979 - 14,13%
BOSAK Krzysztof - 1 623 - 5,76%
BIEDROŃ Robert - 729 - 2,59%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 472 - 1,68%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 70 - 0,25%
JAKUBIAK Marek - 41 - 0,15%
TANAJNO Paweł Jan - 38 - 0,13%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 38 - 0,13%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 37 - 0,13%

GMINA DOBROMIERZ
DUDA Andrzej Sebastian - 1 219 - 53,39%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 605 - 26,50%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 254 - 11,13%
BOSAK Krzysztof - 124 - 5,43%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 38 - 1,66%
BIEDROŃ Robert - 34 - 1,49%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 4 - 0,18%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 2 - 0,09%
JAKUBIAK Marek - 2 - 0,09%
TANAJNO Paweł Jan - 1 - 0,04%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 0 - 0,00%

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
DUDA Andrzej Sebastian - 2 082 - 46,33%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 1 290 - 28,70%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 615 - 13,68%
BOSAK Krzysztof - 331 - 7,37%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 75 - 1,67%
BIEDROŃ Robert - 69 - 1,54%
TANAJNO Paweł Jan - 12 - 0,27%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 10 - 0,22%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 5 - 0,11%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 3 - 0,07%
JAKUBIAK Marek - 2 - 0,04%

GMINA MARCINOWICE
DUDA Andrzej Sebastian - 1 598 - 49,40%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 847 - 26,18%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 384 - 11,87%
BOSAK Krzysztof - 250 - 7,73%

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 74 - 2,29%
BIEDROŃ Robert - 55 - 1,70%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 11 - 0,34%
JAKUBIAK Marek - 10 - 0,31%
TANAJNO Paweł Jan - 4 - 0,12%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 2 - 0,06%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 0 - 0,00%

GMINA STRZEGOM
DUDA Andrzej Sebastian - 5 562 - 46,43%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 3 616 - 30,18%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 1 470 - 12,27%
BOSAK Krzysztof - 838 - 6,99%
BIEDROŃ Robert - 221 - 1,84%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 192 - 1,60%
TANAJNO Paweł Jan - 21 - 0,18%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 19 - 0,16%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 15 - 0,13%
JAKUBIAK Marek - 14 - 0,12%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 12 - 0,10%

GMINA ŚWIDNICA
DUDA Andrzej Sebastian - 3 474 - 41,49%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 2 646 - 31,60%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 1 252 - 14,95%
BOSAK Krzysztof - 586 - 7,00%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 194 - 2,32%
BIEDROŃ Robert - 153 - 1,83%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 26 - 0,31%
JAKUBIAK Marek - 19 - 0,23%
TANAJNO Paweł Jan - 12 - 0,14%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 7 - 0,08%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 5 - 0,06%

MIASTO ŚWIEBODZICE
DUDA Andrzej Sebastian - 4 001 - 38,13%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 3 931 - 37,46%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 1 491 - 14,21%
BOSAK Krzysztof - 603 - 5,75%
BIEDROŃ Robert - 266 - 2,54%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 141 - 1,34%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 17 - 0,16%
TANAJNO Paweł Jan - 11 - 0,10%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 11 - 0,10%
JAKUBIAK Marek - 11 - 0,10%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 10 - 0,10%

GMINA ŻARÓW
DUDA Andrzej Sebastian - 2 541 - 44,29%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 1 755 - 30,59%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek - 746 - 13,00%
BOSAK Krzysztof - 417 - 7,27%
BIEDROŃ Robert - 132 - 2,30%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - 106 - 1,85%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - 16 - 0,28%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 12 - 0,21%
JAKUBIAK Marek - 6 - 0,10%
TANAJNO Paweł Jan - 3 - 0,05%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 3 - 0,05%



rą Bach przygotowywał na Wielki Piątek tego
samego roku. Nie wiemy, czy Wecker zdołał wyko-
nać w Świdnicy którąkolwiek Pasję Bacha. Nie
zachowały się też żadne kompozycje Weckera, ani
opisy jego działalności. Wiadomo jednak, że mu-
zykę Bacha oraz późniejszych lipskich kantorów
wykonywano w Kościele Pokoju regularnie przez
cały XIX wiek. Pewne jest też, że wysoki poziom
kultury muzycznej jest elementem tożsamości kul-
turowej świdnickiego Kościoła Pokoju.

Świdnicki Kościół Pokoju poprzez swą uni-
kalną akustykę i atmosferę już od niemal czterech
wieków jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla
artystów, miejscem przyciągającym myślicieli,
historyków, humanistów, estetów, ludzi wrażli-
wych. Miłośnicy twórczości Johanna Sebastiana
ściągają tu z całego świata znajdując w Świdnicy
kontekst kulturowy wyjątkowo sprzyjający mu-
zyce okresu oświecenia, natomiast świat opery
uważa wnętrze świdnickiego Kościoła Pokoju za
najpiękniejszy teatr w tej części Europy.

Sacrum? Współczesne sacrum? Utracone
sacrum? Abstrakcyjne sacrum? Prywatne sac-
rum? Nie sacrum? Dzieło sztuki jest jak bryła o
nieregularnych kształtach, lub jak pejzaż górski
- z każdego punktu wygląda inaczej. Jego odbiór,
zawsze subiektywny, zależy od kontekstu, zaple-
cza mentalnego, intelektualnego, emocjonalne-
go. Z drugiej strony suma nieuchwytnych detali
potrafi stworzyć wyraz zadziwiająco jednozna-
czny, wzbudzić te same nastroje, te same myśli.
Arcydzieła minionych epok widziane z perspe-
ktywy hałaśliwej współczesności. Poetyckie,
niedosłowne, uwolnione od dawnych konte-
kstów. Warte tyle, ile zawierają w sobie komuni-
katywnych dla nas, zmysłowych emocji. Dla
każdego innych, ale z pewnością dla każdego.

info: organizatorzy
Program w rubryce Imprezy

JEDEN BILET DO MUZEUM 
I WIEŻY RATUSZOWEJ

Miasto Świdnica wprowadziłó jeden bilet do
dwóch atrakcji turystycznych. Już od drugiego
czerwca, dostępny będzie wspólny bilet wstępu
do Muzeum Dawnego Kupiectwa i Wieży Ratu-
szowej. Bilet normalny będzie kosztował 8 zł, a
ulgowy 5 zł. Zwiedzający dzięki temu oszczędzi
złotówkę.

Wspólny bilet będzie można wykorzystać
przez pół roku od daty zakupu. Ujednoliceniu
ulegną również zasady zwiedzania obydwu obie-
któw i dzięki temu, podobnie jak Muzeum, Wieżę
Ratuszową w piątki będzie można zwiedzać bez-
płatnie. 

- Współpraca ta pozwoli turyście w łatwy
sposób zwiedzić obydwie atrakcje turystyczne w
mieście, przy okazji oszczędzając na zakupie
biletów. To także szansa zarówno dla muzeum
jak i wieży ratuszowej na zwiększenie ilości osób
odwiedzających obiekty - mówi Dobiesław
Karst, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy.

Jest też bardzo dobra informacja dla inwali-
dów. Dzięki współpracy udostępniane będzie
przejście z Wieży do sal wystawienniczych na 1
piętrze Muzeum, których zwiedzanie z uwagi na
brak windy w obiekcie było do tej pory mocno
ograniczone .
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lejne lipcowe niedziele zaprezentuje w sali
teatralnej ŚOK trzy spektakle ze swojego
repertuaru: Kopciuszka, Ptasie radio i Leśne
ludki.
Przedstawienia są przeznaczone dla dzieci
od lat 3
Na sali teatralnej do sprzedaży przeznaczone
będzie co drugie miejsce. W razie potrzeby
osoby mieszkające razem będą mogły usiąść
obok siebie zachowując odstęp od innych
widzów.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi
w Świdnickim Ośrodku Kultury:
https://sok.com.pl/poznaj-zasady-bezpiecz
enstwa/
Na spektakl prosimy przyjść z wypełnionym
oświadczeniem o stanie zdrowia:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/20
20/06/OSWIADCZENIE-O-STANIE-ZD
ROWIA.pdf

BAJKOMAT (spektakl familijny)
6 września 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 15 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic
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PODUMOWANIE I RAJDU 
KSIĄŻĘCEGO NA ŚNIEŻNIK

W ostatni weekend odbył się pierwszy w tym
roku Rajd Książęcy. Nasi uczestnicy wraz z prze-
wodnikiem udali się na najwyższy szczyt Masy-
wu Śnieżnika. Wejście rozpoczęło się w Między-
górzu - urokliwej miejscowości słynącej z Ogro-
du Bajek. Następnie niebieskim szlakiem w stro-
nę Schroniska na Hali pod Śnieżnikiem. Ostatnia
prosta i w godzinach popołudniowych uczestni-
cy zameldowali się na szczycie Śnieżnika. Krótki
odpoczynek, który gwarantował piękne widoki
na panoramę Ziemi Kłodziej i Republiki Cze-
skiej, pamiątkowe grupowe zdjęcie przy słynnej
rzeźbie słonia oraz kilka słów przewodnika o
istniejącej tu wcześniej wieży widokowej oraz
schronisku i powrót czerwonym szlakiem do
Międzygórza.

Piękna pogoda, dobre nastroje uczestników,
urokliwe widoki oraz profesjonalna opieka Mał-

gorzaty i Mariusza Wojciechowskich tak można
podsumować pierwszy w tym roku Rajd Książę-
cy. Już wkrótce kolejne zapisy na Rajd!

info: ks-j.pl

Zantowaliśmy (maj)

MIASTO ZAJMIE SIĘ
PRZEBUDOWĄ BASENU LETNIEGO

Radni miejscy podjęli decyzję o uchyleniu
uchwały w  sprawie  powierzenia  Świdnickiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów  i  Kanalizacji  w
Świdnicy  zadania własnego  gminy  polegające-
go  na  przebudowie  i  administrowaniu  zespo-
łem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą.
Wyrażono zgodę na przejęcie kąpieliska przez
miasto. Aport wniesiony przez miasto do Spółki
zostanie zwrócony właścicielowi, a nowo utwo-
rzone udziały umorzone.

Przypomnijmy, że przez  cały  okres  powie-
rzenia  zadania  Spółka  pozostawała  podmio-
tem wewnętrznym w rozumieniu orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pra-
wa i obowiązki stron podczas realizowania po-
wierzonego zadania uregulowane zostały w za-
wartej w dniu 30 listopada 2017 roku umowie
wykonawczej. W  celu  realizacji  zadania  2
grudnia  2016  zapisami aktu notarialnego za-

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy obok

Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w
pewnym szarym i zwyczajnym miasteczku
wcale nie jest smutno. Ale niestety któregoś
dnia bajkomat się psuje Czy bohaterowie z
pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go na-
prawić?
Na spektakl, pełen dowcipu, muzyki i barw,
składają się 2 historie: O niesfornym Jaśku,
który dostrzega piękno w deszczowej pogo-
dzie i o królestwie Bałaganu, w którym
zaczynają się kłopoty z powodu zaginięcia
małego pieska. Wykorzystane tu zostały
elementy teatru lalkowego, choć nie są to
typowe pacynki, kukiełki oraz gra w ży-
wym planie. Autorzy spektaklu pragną za-
chęcić widzów, zarówno dużych jak i ma-
łych do twórczej zabawy z bajką, tą dobrze
znaną z literatury, jak i tą wymyśloną w
jednej chwili, zaklętą w zwykłych przed-
miotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

CUDOWNA TERAPIA (spektakl teatralny)
10 września 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł - 80 zł
"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by małżon-
kowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by
zaczęli ze sobą współpracować i słyszeć się
wzajemnie? I czy przypadkiem terapeuta po
spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrze-
bował pomocy? Odpowiedzi znajdą Pań-
stwo w najnowszej inscenizacji komedii au-
striackiego dramatopisarza Daniela Glat-
tauera "Cudowna terapia". Czekają Was bły-
skotliwe dialogi, zabawne życiowe sytuacje
i trzy wspaniałe kreacje aktorskie.
Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
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warta została umowa przeniesienia prawa włas-
ności nieruchomości położonej w Świdnicy przy
ulicy Śląskiej nr 35-37, czyli działki gruntu o
powierzchni 2,5078 ha zabudowanej budynkami
i  budowlami  wchodzącymi  w  jej skład. Jedno-
cześnie  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków Spółki podjęło uchwałę mocą której podnie-
siony został kapitał zakładowy Spółki, poprzez
utworzenie nowych udziałów. Wszystkie nowe
udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Świd-
nicę i pokryte aportem w postaci opisanej  nieru-
chomości. 

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą in-
westycja miała być finansowana wyemitowany-
mi przez ŚPWiK obligacjami, na zasadach opi-
sanych w zawartej  w dniu 11 października 2018
r. pomiędzy Bankiem PKO SA, a spółką - umo-
wie na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.
Jednak w trakcie trwania procedury przetargowej
ŚPWiK oraz Gmina Miasto Świdnica będąca
100% udziałowcem spółki, zostali poinformo-
wani o odmowie ze strony banku finansowania
przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalo-

nych warunkach. Niezbędne wydłużenie harmo-
nogramu wypłat kolejnych transz obligacji zosta-
ło obwarowane przez bank koniecznością wpro-
wadzenia dodatkowych zabezpieczeń, których
treść pozostaje w sprzeczności z przyjętym mo-
delem finansowania inwestycji. Zaproponowane
przez bank zmiany były na tyle istotne, a zarazem
niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finanso-
wej miasta, że dalsze prowadzenie postępowania
nie leżało w interesie publicznym. Mając powy-
ższe na względzie uznano, iż zachodzą przesłan-
ki unieważnienia postępowania.Rada Miejska
podjęła więc decyzję o wykonaniu zadania będą-
cego przedmiotem powierzenia  bez  udziału
spółki.  Umowa  wykonawcza  zawarta  pomię-
dzy  ŚPWiK  a  Gminą  Miasto Świdnica  ulegnie
rozwiązaniu.  Aport  wniesiony  przez  miasto
do spółki zostanie zwrócony właścicielowi, a
nowo utworzone udziały umorzone - podjęta zo-
stanie uchwała o obniżeniu kapitału zakładowe-
go spółki.

i

W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek/
Marcin Kwaśny*
W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk/ Ar-
tur Pontek*/ Dariusz Taraszkiewicz*
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz
Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Le-
ser
Muzyka: Krzysztof Matysiak
ZAMIAST DO GABINETU ZAPRASZA-
MY DO TEATRU NA CUDOWNĄ TERA-
PIĘ!

KABARET SMILE - "TU I TERAZ"
24 września 2020, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!

GALA WIEDEŃSKA/koncert SCENY
KAMIENICA
22 października 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią naj-
większe przeboje króla walca - Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów
związanych z muzycznym Wiedniem. Nie
zabraknie także popisowych arii z najsłyn-
niejszych operetek "Zemsta nietoperza",
"Baron cygański", "Wesoła Wdówka",
"Noc w Wenecji". Publiczność usłyszy
m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Duna-
jem", Arię Barinkaya "Wielka sława to
żart", przebojowe "Brunetki, blondynki",
czy arie i kuplety kapryśnej Adeli, Duet
wszech czasów "Usta milczą dusza śpie-
wa" czy polki "Grzmoty i błyskawice" i
"Tritsch- Tratsch" w zabawnej choreogra-
fii baletu.
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SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

BARAN Gdyby nie sprawy finansowe i brak
wystarczającej ilości pieniędzy, powiedział-
byś, że to udany tydzień. Wszystko inne bę-
dzie toczyło się po właściwych torach. We-
ekend zapowiada się obiecująco. Nie odrzucaj
jednak zaproszenia jakie otrzymasz. Niewiele
masz teraz okazji, aby się rozerwać. 
BYK Za wiele spraw wziąłeś na swoje barki.
Brak czasu będzie więc nieustannie Ci towarzy-
szyć. Trudno, musisz sobie jakoś z tym wszy-
stkim poradzić. Nie ma przecież odwrotu. Posta-
raj się nie tracić wiary w powodzenie Twoich
działań. W sprawach finansowych bez zmian.

BLIŹNIĘTA Bardzo dobry tydzień. Wiele
ułoży się tak, jak sobie życzysz. Będziesz miał
dobry nastrój i kilka naprawdę dobrych pomy-
słów, które warto byłoby zrealizować. Nie
oglądaj się na innych. Kieruj się swoją intuicją,
nie ulegaj wpływom. Sytuacja finansowa co-
raz lepsza. 
RAK Zapowiada się tydzień pełen pracy. Na-
wet się nie spodziewasz, jak wiele się wydarzy.
Co prawda nie obejdzie się bez komplikacji i
konfliktów. Wszystko jednak da się załatwić.
Musisz wykazać się dyplomacją i rozwagą.
Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje. 
LEW Świetnie poradzisz sobie z problemami
sercowymi. Wszystko jest do naprawienia.
Wystarczy przeprosić i okazać trochę skruchy.
Nie zawsze musi być tak, jak ty chcesz. Okaż
odrobinę zrozumienia, a czasami idź na kom-
promis.
PANNA Rozwiążesz swoje problemy finanso-
we. Uregulujesz zobowiązania, które bardzo
Cię trapiły. W środę spotkasz osobę spod zna-
ku Wagi. Rozmowa z nią dostarczy cennych
informacji, które będą miały wpływ na nad-
chodzące wydarzenia w pracy. Postaraj się
zadbać o swoją formę.
WAGA To, co zaplanowałeś na nadchodzące
dni, z pewnością uda Ci się zrealizować.
Osiągnąłeś już bardzo wiele i jak się dobrze
zastanowisz, to odkryjesz jakim jesteś szczę-
ściarzem. Ktoś od dłuższego czasu obserwuje
Twoje działania i być może złoży Ci ciekawą
propozycję.

SKORPION Zaczynasz zmieniać się na le-
psze. I tak trzymać! Tylko nie staraj się udawać
kogoś, kim nie jesteś. Przecież jesteś naprawdę
wartościowym człowiekiem. Nie musisz więc
się kryć za zasłoną kogoś innego. Rodzina
dostrzega Twoje starania i bacznie Cię obser-
wuje. Okaż im trochę więcej uczucia. 
STRZELEC Nie możesz oszukiwać siebie,
więc otwarcie przyznaj się do błędu. Nikt nie
jest doskonały i każdemu mogą się zdarzyć
pewne potknięcia. To doskonały okres, by na-
prawić wyrządzone krzywdy, odnowić znajo-
mości - słowem zrobić generalne porządki w
swoim życiu. To wszystko przyniesie Ci le-
psze samopoczucie.
KOZIOROŻEC Nie przejmuj się, jeżeli nie
uda Ci się zrealizować wszystkiego, co zapla-
nowałeś na ten tydzień. Kolejne dni będą bar-
dziej radosne i owocne pod względem finan-
sowym. Ktoś bardzo Cię zafascynuje. Być mo-
że dojdzie do jakiegoś romantycznego spotka-
nia. Postaraj się w każdej sytuacji być sobą i
postępować zgodnie ze swoim sumieniem. 
WODNIK Dobry tydzień na załatwianie waż-
nych spraw, na interesy i zawieranie umów.
Wiele okoliczności będzie sprzyjało Twoim
posunięciom. Nie korzystaj z rad udzielanych
przez inne Wodniki. Mogą kierować się za-
zdrością. Sprawy finansowe ulegną poprawie.
Być może, że uda Ci się odłożyć na upragnio-
ny urlop. 
RYBY W pogoni za pieniędzmi zupełnie za-
pomniałeś, co jest dla Ciebie najważniejsze w
życiu. Zatraciłeś się w codziennych sprawach,
nie dbając o uczucia swoich bliskich. Tym
samym coraz bardziej się od siebie oddalacie.
Postaraj się znaleźć czas na szczerą rozmowę.

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

◆ 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 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10335 70 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie komin-
kowe, Kraszowice, 310.000 zł
0-6444 84,67 m kw. 4 pokoje, parter, ogrzewanie pieco-
we  - udziały, Centrum, 190.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 159.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, winda, Centrum, 260.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
10290 67,80 m kw., II piętro, do kapitalnego remontu,
okolice Latawca, 185.000 zł
0-6368 99,40 m kw., 4 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, 365.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie
piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamienica,
ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6318 114 m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro, ogrze-
wanie gazowe, okolice parku 387.600 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniega-
zowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 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
0-5866 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,
419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6457 57,72 m kw., 3 pokoje, II piętro, wysoki standard,
ogrzewanie miejskie, 375.000 zł
10327 27,79 m kw., kawalerka, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 130.000 zł
10305 46,58 m kw., IX piętro winda, 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie 215.000 zł
0-6436 58,30 m kw.,3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
ogrzewanie miejskie 250.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł

INNE LOKALIZACJE
10254 41,40 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, Wałbrzych - Stary Zdrój 109.000 z ł
10230 33,30 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
gazowe, Świebodzice, 135.000 zł
10229 46,60 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
miejskie, Pszenno 165.000 zł
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie -
kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
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
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 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:
001479 mieszkanie - parterdomu, 120 m kw.,  pokoje,
oddzielnakuchnia, ogródek, miłesąsiedztwo, 2.400 zł
10317 71 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
waniegazowe, 1.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6405 10,68 ara, Witoszów, dojazd drogą asfaltową
106.800  zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 98.500 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, 178.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
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 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/ m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie,
450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie
2.500 zł
0-6401 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze socjalne ogrzewanie elektryczne 245.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10142 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
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
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 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   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 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:
0-6408 108,42 m kw. działka 5,18 a, Świdnica, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, toaleta, 550.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.400.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 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, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 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, zadaszony,
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
0-5313 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
0-3634  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

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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