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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
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:
17.07.2020, PIĄTEK, godz. 20:30
Muzyczne Foyer online z gościem Festiwalu -
organistą Thomasem Corneliusem (Hamburg)

Świdnickie Noce Jazzowe: YES4JAZZ
18.07.2020, godz. 19:00
Brzmienie zespołu YES4JAZZ i sposób gry
nawiązuje do tradycji stylów be-bop i hard-
bop, a przez wiele lat podstawą repertuaru
zespołu były standardy jazzowe. Od 2013
roku zespół wykonuje utwory autorskie.
Wstęp wolny, miejsce: dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową - Świdnica, 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,
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Anna Świdnicka, Maria Kunic, 
Bolko II Świdnicki i Czerwony Baron

NA DWORCU W ŚWIDNICY
Zapraszamy świdniczan i turystów na prze-

jażdżkę muzealnymi składami, które będzie ciąg-
nął jedyny sprawny na Dolnym Śląsku zabytko-
wy, normalnotorowy parowóz TKt48-18. W so-
botę, 18 lipca na trasie Jaworzyna Śląska - Świd-
nica  - Jaworzyna Śląska kursować będą składy:
Anna Świdnicka, Maria Kunic, Bolko II Świdni-
cki i Czerwony Baron, nazwane tak na cześć
sławnych świdniczan, którzy są ważną częścią
historii miasta i jego dziedzictwa. Każdy z pocią-
gów specjalnych będzie składał się z  lokomoty-
wy parowej TKt48-18 z 1951 roku oraz trzech
wagonów osobowych z lat 20-tych XX wieku.
Przejazdy realizowane są przez Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej we
współpracy z Gminą Miasto Świdnica.

- Dodatkową atrakcją towarzyszącą przejaz-
dom jest możliwość bezpłatnego zwiedzania
Świdnicy z przewodnikiem, który będzie oczeki-
wał na chętnych na Dworcu Świdnica Miasto po
przyjeździe pierwszego porannego pociągu z Ja-
worzyny Śląskiej o godz. 10 .12. Spacer z prze-
wodnikiem po pięknej świdnickiej starówce po-
trwa około 2 godzin, co oznacza, że kupując bilet

na pociąg muzealny w dwie strony można przy-
jechać do Świdnicy składem "Maria Kunic",
wziąć udział w zwiedzaniu miasta z przewodni-
kiem, a następnie o godzinie 13.48 z Dworca
Miasto Świdnica wrócić "Anną Świdnicką" na
stację w Jaworzynie Śląskiej - mówi Sylwia
Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turysty-
ki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Koszt biletu normalnego wynosi 20 zł od
osoby, a ulgowego 15 zł od osoby. Bilet ulgowy
przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w
wieku od 3 do 18 lat. Bilety można nabyć w  dniu
przejazdu na pokładzie pociągu przed jego od-
jazdem u obsługi. Ze względu na to, że przejazdy
muzealnymi składami zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem, warto je jednak wcześniej za-
rezerwować lub kupić drogą elektroniczną, kon-
taktując się z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzy-
nie Śląskiej poprzez email: rezerwacje@muze-
atechniki.pl. 

Szczegóły w rubryce "Imprezy".

"ELEKTRONIKA PRL"
Po raz szósty będziemy mogli przenieść się

na chwilę do czasów PRLu. Wszystko za sprawą
Tomasza Kruga, kolekcjonera, który zbiera i na-
prawia polski sprzęt audio spod znaku Unitra

oraz przywraca mu dawny blask i sprawność. Od
20 do 24 lipca, w godzinach od 10.00 do 16.00
zapraszamy do Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych na świdnickim Rynku, gdzie od-
będzie się wystawa "Elektronika PRL". Wstęp
wolny.

Na wystawie zobaczymy różne osiągnięcia
polskiej myśli technicznej: magnetofony szpulo-

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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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 
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
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we i kasetowe, odbiorniki radiowe, gramofony,
zestawy wieżowe, zestawy głośnikowe, koloro-
fony i wiele innych urządzeń, sprzedawanych w
kraju bądź na eksport. Poznamy również nośniki,
na których zapisywano dźwięk i przekonamy się
na żywo, jak działały. Będzie również możliwość
zagrania w stare gry na kultowej konsoli Pegasus
lub Ameprodzie - polskim pongu.

- Tych, którzy chcą być na bieżąco i śledzić
moje działania, zachęcam do polubienia mojego
facebookowego fanpage’a Elektronika PRLu
Świdnica - dodaje Tomasz Krug. 

POZYTYWNE OPINIE
MIESZKAŃCÓW 

Zakończyły się konsultacje dotyczące zago-
spodarowania zielenią Parku Młodzieżowego.
Przeprowadzono je w formie badania opinii mie-
szkańców poprzez ankiety, które dostępne były
w formie papierowej, a także na stronie interne-
towej urzędu. Wzięło w nich udział 21 osób, z
czego znacząca większość wyraziła pozytywną
opinię. W formie elektronicznej przesłano 15
ankiet, z czego 13 było pozytywnych, jedna ne-
gatywna, a w jednym przypadku osoba nie miała
zdania. Do urny złożono także 6 ankiet, z czego
5 osób oceniło projekt zagospodarowania ziele-
nią parku pozytywnie, a 1 osoba negatywnie.   

Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy ma
charakter leśny, wpisany jest do rejestru zabyt-
ków. Głównym założeniem projektowym jest
więc jedynie uzupełnienie i podkreślenie zieleni
istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru.
Działania projektowe polegały na odtworzeniu
historycznych alei drzew, podkreśleniu linii na-
sypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia

byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickie-
go), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i
niskich, a także uzupełnieniu runa. Wprowadzo-
no również nasadzenia drzew pełniące funkcje
zastępcze dla drzew przewidzianych do usunię-
cia ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa.
Struktura gatunkowa szaty roślinnej parku po-
winna być zgodna z okresem końca XIX w.,
dlatego w doborze gatunkowym wykorzystano
gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i
jako uzupełnienie - gatunki introdukowane, ale o
podobnej formie i charakterze do całego założe-
nia. 

W parku zakończyła się już budowa linii
energetycznych, a na finiszu są prace pielęgna-
cyjne drzew. Za kwotę ponad miliona złotych
realizuje je konsorcjum firm "Ogrody" Grzegorz
Szmidla i Firma Handlowo Usługowa "Boro-
wski" Wojciech Borowski. Rozpoczął się już tak-
że remont ciągów komunikacyjnych. Za to zada-
nie oraz budowę infrastruktury technicznej i ma-
łej architektury odpowiada świdnicka firma Za-
kład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław
Kruk. Jego koszt to ponad 3 miliony 400 tysięcy
złotych.

Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku
Młodzieżowego ponad 7 milionów 120 tysięcy
złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po

ciąg dalszy na str. 4
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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
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 Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia 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

Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka się gruntownej mod-
ernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji, we-
dług złożonego projektu, to ponad 9 milionów
188 tys. złotych. Inwestycja obejmie całą powie-
rzchnię, czyli około 11 hektarów. 

Oddzielnym zadaniem, które Urząd Miejski
chce zrealizować w przyszłym roku, jest odbu-
dowanie słynnej altany i fontanny, co niestety
według założeń POIŚ nie może zostać dofinan-
sowane. Do 15 września ma zostać przygotowa-
ny projekt odbudowy altany. Miasto planuje wy-
konanie tej części zadania po uzyskaniu środków
przeznaczonych na ratowanie zabytków. 

W MBP...

WYNIKI
XIII Ogólnopolski Konkurs 

na Autorską Książkę Literacką
Świdnica 2020

W dniu 10.07.2020 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odby-
ły się obrady Jury XIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Autorską Książkę Literacką - Świdnica
2020.

Prace oceniało Jury w składzie: Karol Mali-
szewski - Przewodniczący Jury, Jacek Podsiadło,
Anna Mizgajska, Andrzej Protasiuk, Ewa Cuban

Na XIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską
Książkę Literacką - Świdnica 2020 - autorzy
nadesłali 58 książek. Biorąc pod uwagę walory
literackie oraz oryginalność opracowania grafi-
cznego, do nagrody nominowano książki nastę-
pujących autorów:

1/ Jacek Maria Hohensee "ŚWIATY ZAPA-
SOWE"

2/ Laura Sarai "#ZOSTAŃWPOCIĄGU"
3/ Małgorzata Południak "PODRÓŻOWA-
NIE W PRZESTRZENI"
4/ Jonasz Niewiadomski "TEATRZYK IN-
FLUENCERSKA GĘŚ"
5/ Tomasz Ososiński "DOM ANDERSENA"
6/ Mateusz Andała "KLEJNOTY WIELO-
RYBA"
7/ Agnieszka Oknińska "OPOWIADANIA"
8/ Jacek Świłło "TU, W DOLE"
9/ Piotr Zemanek "CIAŁA MI(S)TYCZNE"
10/ Ka Klakla "POBUDKA"
Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że
Nagrodę Główną otrzyma Tomasz Ososiński
za książkę pt. "DOM ANDERSENA".

KSIĄŻĘCY RAJD ROWEROWY -
PAŁAC JEDLINKA

Wakacyjne niedzielne poranki idealnie nada-
ją się na przejażdżkę rowerową, a wiadomo prze-
cież, że najprzyjemniej jeździ się w grupie. Dla-
tego zapraszamy na pierwszy w tym roku Ksią-
żęcy Rajd Rowerowy. Naszym celem będzie Pa-
łac Jedlinka. 

Termin: niedziela 26 lipca 2020
Koszt: symboliczne 5 zł/os.
Zapewniamy: ubezpieczenie grupowe

NNW, opiekę przewodnika, kamizelki odblasko-
we na czas trwania Rajdu, ciepły poczęstunek -
ognisko z kiełbaskami oraz wodę i napoje. 

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl 
Limit miejsc: 40 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń
Limit wiekowy: od 13 roku życia
Łączny dystans: około 45 kilometrów
Stopień trudności: umiarkowanie trudny
Plan wyjazdu:
8:00 - zbiórka pod Domem Wycieczkowym
OSIR, ul. Śląska 35
8:15 - wyjazd na trasę
Trasa: Świdnica OSIR - Bystrzyca Dolna -
Burkatów - Bystrzyca Górna - Tama w Lu-
bachowie - Most nad Jeziorem Bystrzyckim
- Jugowice - Olszyniec- Pałac Jedlinka w
Jedlinie-Zdroju - powrót do Świdnicy około
13:00

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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www.akupunktura.org.pl



5www.expressem.eu www.expressem.eu

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

Na zakończenie integracyjne ognisko z kieł-
baskami na terenie Campingu OSIR

www.ks-j.pl

ZAJĘCIA 
KOREKCYJNO - EDUKACYJNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno -
edukacyjne, skierowane do osób dokonujących
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej w
stosunku do bliskiej osoby. Zajęcia realizowane
będą w oparciu o program Duluth. Właśnie w
Duluth (w Stanach Zjednoczonych) pod koniec
lat 70. kobiety zgłaszały psychologom, że ich
mężowie pracujący w bazach wojskowych mają
problem z agresją. I tak powstał projekt pracy ze
sprawcami przemocy, napisany przez ofiary i
psychologów.

Program kierowany jest do osób stosujących
przemoc, w tym w szczególności:

- osób, skazanych za czyny związane ze sto-
sowaniem przemocy w rodzinie, wobec których
sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobo-
wiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno - edukacyjnych;

- osób stosujących przemoc w rodzinie, które
uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od
alkoholu lub narkotyków lub innych środków
odurzających, substancji psychotropowych albo
środków zastępczych, dla których oddziaływa-
nia korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzu-
pełnienie podstawowych terapii;

- osób osadzonych w zakładzie karnym m.in.
z art. 207 kodeksu karnego;

- osób, które w wyniku innych okoliczności
zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub
zostaną zmotywowane przez pracowników so-
cjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników
ośrodków interwencji kryzysowej lub inne oso-
by, które powzięły wiadomość o stosowaniu
przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno - kore-
kcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest
na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat
zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierun-
kowana jest na zdobycie umiejętności niestoso-
wania przemocy, trening umiejętności społecz-
nych i asertywności oraz naukę korzystania ze
wsparcia społecznego.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin
zajęć grupowych (odbywających się raz w tygo-
dniu) oraz do 3  godzin/uczestnika zajęć indywi-
dualnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o
kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy, numer

ciąg dalszy na str. 6
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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 nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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-

telefonu 74-856-58-15, adres mailowy koordy-
nator.oik@pcpr.swidnica.pl.

RENOWACJA SZLAKÓW
ROWEROWYCH

Jak co roku szlaki rowerowe Księstwa Świd-
nicko-Jaworskiego zostały odnowione. Odświe-
żone oznakowanie spotkacie na trasach: K3
"Węglowa" z Świebodzic do Mietkowa oraz K4
"Tkaczy" na odcinku Świebodzice-Kamienna
Góra. Serdecznie zapraszamy do przejażdżek ro-
werowych po naszym pięknym regionie. Zachę-
camy także do informowania Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej "Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie" o ewentualnych zniszczeniach oznaczeń
napotkanych na szlakach rowerowych. Na naszej
stronie Internetowej w zakładce Dla Turysty -
Trasy rowerowe znajdują się pozostałe propozy-
cje dla miłośników dwóch kółek.

www.ks-j.pl

8. MEMORIAŁ 
BOGDANA SZYMAŃSKIEGO 

W TENISIE ZIEMNYM
Memoriał Bogdana Szymańskiego w tenisie

ziemnym to impreza corocznie organizowana
przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Tenis Fan Klub na rozpoczęcie sezonu na świd-
n ick ich kortach.  Tym razem z lekk im
opóźnieniem spowodowanym sytuacją epide-
miologiczną turniej rozegrany został w niedzielę
5 lipca. Wspaniała pogoda sprzyjająca grom
zgromadziła większą niż zazwyczaj ilość graczy
w parach deblowych. Zapisanych 15 debli dobie-
ranych losowo ok godz. 10.00 rozpoczęło walkę
grając systemem brazylijskim. Podobnie rywali-
zowało 8 singlistów w kategorii Masters czyli
najlepszych w danym momencie w rankingu

świdnickim. O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy
memoriału, w większości znajomi, przyjaciele i
byli uczniowie popularnego "Szymona" zgroma-
dzili się na korcie centralnym celem oficjalnego
otwarcia imprezy. Kilka słów wygłosili przybyli:
pan Jerzy Żądło, wiceprezydent Świdnicy oraz
pan Zygmunt Worsa, wicestarosta Powiatu Świ-
nickiego. W otwarciu uczestniczyli również pan
Jan Czałkiewicz, p.o. dyrektora ŚOSIR i radny
świdnicki Wiesław Żurek. Po ceremonii zawod-
nicy wrócili do kontynuowania meczów. W ka-
tegorii singlistów było trzech faworytów do zwy-
cięstwa. Już w półfinale dwóch z nich spotkało
się by walczyć o wejście do finału. Ostatecznie
po bardzo wyrównanym meczu Michał Kozło-
wski pokonał Sebastiana Kalembę dopiero w
tie-breaku 10-0 przy remisie w setach 7-6, 5-7.
Drugi półfinał dosyć gładko wygrał prowadzący
w świdnickim rankingi Mateusz Kwinta pokonu-
jąc 6-2, 6-2 Pawła Michalskiego. Finał singli
okazał się świetnym, zaciętym spotkaniem choć
wynik końcowy wyglądał na łatwe zwycięstwo
Mateusza Kwinty, który pokonał Michała Kozło-
wskiego 6-2, 6-0. Bardzo wyrównana sytuacja
przedstawiała się w kategorii gier deblowych.
Tutaj trudno było wskazać jakichkolwiek fawo-
rytów a pary półfinałowe okazały się lekkim
zaskoczeniem. Ostatecznie o trzecie miejsce po-
walczyły pary Marek Orzechowski, Małgorzata
Misiek z Hubertem Krzemińskim, Zygmuntem
Worsą. Po zaciętym spotkaniu w tie-breaku wy-
grał debel Orzechowski/Misiek. Finał debla to
dla jednego zawodnika powtórka z zeszłego ro-
ku. Piotr Janaszek z synem Szymonem wygrali
ubiegłą edycję memoriału. Tym razem Piotr Ja-
naszek w parze z Piotrem Baziakiem ponownie
stanął na najwyższym stopniu podium pokonując
parę Kamil Ślęzak, Ryszard Serafin. Na zakoń-
czenie rywalizacji finaliści w obu kategoriach
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz talony na
zakup sprzętu sportowego. Wszyscy uczestnicy
memoriału mogli sobie wybrać nagrodę z puli
drobnych gadżetów sportowych. Do nagród
ufundowanych przez organizatorów imprezy,
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Tenis Fan Klubu, przyłączyły się: Fundacja Łą-
czy nas football, firmy Zegarmistrz na czasie
Joanny i Piotra Baziaków, Wektor Marka Micha-

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl


7

laka, Jako Tomasz Mojsy. Imprezę tradycyjnie
zakończyło wspólne biesiadowanie przy grillu.
Nad sprawnym przeprowadzeniem całości im-
prezy czuwali Waldemar Kurek z OSIR Świdnica
oraz Stanisław Seweryn z Tenis Fan Klubu.

Klasyfikacja końcowa:
Gry singlowe Masters:
1. Mateusz Kwinta
2. Michał Kozłowski
3-4. Paweł Michalski
3-4. Sebastian Kalemba
5-6. Ksawery Kurowski
5-6. Jakub Bejster
7. Paweł Zieliński
8. Mariusz Misiek
Gry deblowe:
1. Piotr Janaszek, Piotr Baziak
2. Kamil Ślęzak, Ryszard Serafin
3. Marek Orzechowski, Małgorzata Misiek
4. Hubert Krzemiński, Zygmunt Worsa
5. Dariusz Sztuka, Marek Michalak
6. Krystian Pniewski, Wojciech Sobczyk
7. Joanna Baziak, Norbert Kuraciński
8. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch
9-10. Violetta Stadnicka, Bartosz Różycki
9-10. Szymon Janaszek, Krzysztof Łabuz
11-12. Wiesław Wojewoda, Janusz Barylski
11-12. Piotr Krzyżanowski, Darek Raczyko-
wski
13. Krzysztof Waszkiewicz, Zbigniew Ruba-
szewski
14. Barbara Bobińska, Janusz Ratkowski
15. Marcin Tworzydło, Krzysztof Barabasz

info: OSiR Świdnica

1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN 

Pierwszy turniej w Świdnicy na otwarcie
sezonu siatkówki plażowej od lat cieszył się du-
żym powodzeniem. Jednakże frekwencja tym
razem przeszła wszelkie oczekiwania organiza-
tora imprezy. 36 par męskich i 27 drużyn kobiet
to przeszło dwa razy więcej zgłoszonych ekip niż
bywało to w najlepszych sezonach. Z pewnością
fakt chęci grania w siatkówkę plażową spowodo-
wany był obecną sytuacją epidemiologiczną i
tym, że w rejonie był to jeden z pierwszych
turniejów. Ciekawostką był też udział zawodni-
ków zagranicznych z Rosji i Ukrainy. Zdecydo-
wana większość uczestników to przyjezdni z ta-
kich miast jak: Wrocław, Jawor, Wałbrzych, Lu-
bin, Kudowa Zdrój, Jelenia Góra, Kamienna Gó-
ra, Brzeg Dolny, Legnica, Głogów, Nowa Ruda,
Żarów. Cieszy też fakt, że obok stałych bywal-
ców plażówki w Świdnicy wiele par zagościło u

nas po raz pierwszy, zwłaszcza jeśli chodzi o
kategorię kobiet. Było też dużo młodzieży z klu-
bów ze Świdnicy i Głogowa. Po rozlosowaniu
par o godz. 10.00 rozpoczęły się pierwsze mecze
grane systemem brazylijskim do dwóch przegra-
nych meczów. Ze względu na tak dużą ilość
spotkań grano tylko jednego seta. Pogoda dopi-
sała znakomicie do pewnego momentu gdy po
16.00 przyszła godzinna burza przerywająca roz-
grywki. Na szczęście zalane boiska wspólnymi
siłami udało się doprowadzić do w miarę dobrych
warunków i turniej został wznowiony. Był to
najdłuższy turniej plażówki w Świdnicy, rozpo-
czął się o 10.00 a zakończył przy zachodzącym
słońcu o godz. 21.30 a rozegrano przeszło 120
spotkań. Organizatorem imprezy był Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji a partnerami Urząd
Miasta Świdnica i Firma Jako. Najlepsze cztery
pary w obu kategoriach na zakończenie otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i talony na zakup sprzę-
tu sportowego.

Kolejne turnieje w cyklu siatkówki plażowej
w Świdnicy:

Klasyfikacja zwycięzców 1 turnieju:
Kobiety

1. Agnieszka Sitko, Natalia Semeniaka (Wrocław)
2. Dominika Sobolska, Karolina Lorek (Wrocław)
3. Katarzyna Kowalska, Paula Cieślak (Jelenia
Góra)
4. Ewa Mirosławska, Aleksandra Deptuch
(Wrocław)

Mężczyźni
1. Viatcheslav Tarasov, Kacper Bołda (Wrocław)
2. Mateusz Bury, Paweł Frydrychowski (Wroc-
ław, Kudowa Zdrój)
3. Dmitrij Kurianov, Volodymyr Kushch (Wrocław)
4. Wiktor Mordarski, Dominik Płużka (Wał-
brzych)

info: OSiR Świdnica

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ - MIKSTY

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zaprasza na 

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLA-
ŻOWEJ - MIKSTY

KATEGORIE: MIKSTY

www.expressem.eu www.expressem.eu

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.
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

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

Świdnickie Noce Jazzowe: YES4JAZZ
18.07.2020, godz. 19:00
Miejsce: dziedziniec pod Wieżą Ratuszową
- Świdnica, wstęp wolny, organizator: ŚOK

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasa-
dami bezpieczeństwa obowiązującymi
w Świdnickim Ośrodku Kultury (zwłasz-
cza prosimy pamiętać o maseczkach):
https://sok.com.pl/poznaj-zasady-bezpie
czenstwa/
Na koncert prosimy przyjść z wypełnio-
nym oświadczeniem o stanie zdrowia:
https://sok.com.pl/wp-content/uploads/
2020/06/OSWIADCZENIE-O-STANIE
-ZDROWIA.pdf
Brzmienie zespołu YES4JAZZ i sposób gry
nawiązuje do tradycji stylów be-bop i hard-
bop, a przez wiele lat podstawą repertuaru
zespołu były standardy jazzowe. Od 2013
roku zespół wykonuje utwory autorskie, któ-
rych największą siłą są melodie skompono-
wane przez pianistę Wojciecha Pruszyńskie-
go i niezachwiany swing Arka Skolika. Na
początku grudnia 2018 roku ukazała się pły-
ta zespołu zatytułowana HARD WORK.
YES4JAZZciąg dalszy na str. 8
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DRUŻYNY: 2-osobowe
MIEJSCE: boiska ŚOSIR ul. Śląska 35

GRY: 19 lipca 2020 od godz. 10.00
ZAPISY: 

19 LIPCA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/
ORGANIZATOR: 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
INFORMACJE: 

tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
04.07.2020r. godz. 9.13 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrze-
nia spalania odpadów na terenie byłego
skupu złomu przy ulicy Saperów. Skiero-
wany na miejsce patrol potwierdził zgło-
szenie. Mężczyzna, który wypalał izolacje
miedzianych przewodów elektrycznych
został ukarany mandatem karnym w kwo-
cie 250 złotych.

05.07.2020r. godz. 7.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od pracownika ochrony szpi-
tala "Latawiec" dotyczące mężczyzny, który
po konsultacji lekarskiej nie chciał opuścić
szpitala i zachowywał się agresywnie. Usiło-
wał również zapalić
papierosa. Skiero-
wany na miejsce pa-
trol obezwładnił i
wyprowadził  na
zewnątrz uciążliwe-
go pacjenta.  W
związku z nietypo-
wym zachowaniem
mężczyzny, został
on karetką pogoto-
wia przewieziony
na oddział psychia-
tryczny szpitala w
Wałbrzychu.

05.07.2020r.  godz.
10.30

Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie dotyczące
gniazda  węża w
podwórzu posesji
przy ulicy Łąkowej.
Przybyły na miejsce
patrol potwierdził
zgłoszen ie.  W
gnieździe były wi-
doczne złożone jaja.
O zaistniałej sytu-
acji poinformowa-
no pracowników
schroniska dla
zwierząt oraz pra-
cowników Biura
Ochrony Środowi-
ska UM. Ustalono,

że jest to gniazdo zaskrońca. Ze względu na
fakt, iż gad ten oraz jego siedliska są pod
ochroną, teren zabezpieczono taśmą ostrze-
gawczą pozostawiając zwierzę w spokoju.
Zaskroniec pomimo dość dużych rozmiarów
i groźnego wyglądu nie stanowi dla człowie-
ka żadnego zagrożenia.

05.07.2020r. godz. 17.41 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od osoby niepełno-
sprawnej z prośbą o udzielenie pomocy.
Mężczyzna wyszedł na spacer i w okoli-
cach galerii handlowej zepsuł się jego cho-
dzik (balkonik). Na miejsce skierowano
funkcjonariuszy naszej jednostki. Mężczy-
znę radiowozem przewieziono do miejsca
zamieszkania, gdzie naprawą balkonika
zajęła się rodzina.

06.07.2020r. godz. 14.42
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące wyrzucenia
przez okno jednego z mieszkań przy ulicy
Franciszkańskiej resztek z obiadu. Fun-
kcjonariusze na miejscu potwierdzili zgło-
szenie. Kobieta tłumaczyła się, że dokar-
mia w ten sposób gołębie. W związku z
faktem, że nie był to pierwszy taki przypa-
dek, osoba ta została ukarana mandatem
karnym. Przypominamy! W okresie letnim
ptaki nie wymagają dokarmiania. Wyrzu-
cane resztki żywności często stanowią po-
żywienie dla szczurów i innych zwierząt,
które nie koniecznie chcielibyśmy widzieć
w obrębie naszych posesji.

06.07.2020r. godz. 16.07

ciąg dalszy ze str. 7
Robert Chyła - saksofon
Wojciech Pruszyński - fortepian
Piotr Stepek - kontrabas
Arek Skolik - perkusja
Robert Chyła - absolwent Akademii Muzy-
cznej we Wrocławiu, wydziału instrumen-
talnego w klasie saksofon-jazz. Jest związa-
ny przede wszystkim ze środowiskiem lubu-
skich muzyków. Na stałe gra w kwintecie
Yes 4 Jazz, który do września 2013 znany
był jako kwartet Hard Work Ensemble.
Współpracował z Big-Bandem Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego oraz z Bartoszem Per-
nalem, w którego kwintecie wywalczył w
2011 roku II nagrodę na konkursie stand-
ardów jazzowych w Tarnowie. Współdzielił
scenę muzyczną grając z Janem Ptaszynem
Wróblewskim, Januszem Muniakiem, Zbig-
niewem Namysłowskim, Piotrem Baronem,
Zbigniewem Czwojdą, Urszulą Dudziak,
Ewą Urygą, Ewą Bem, Krystyną Prońko,
Krzysztofem Kiliańskim.
Arek Skolik - perkusista i kompozytor. Lau-
reat wielu nagród i wyróżnień, m.in. tytułu
"najlepszego perkusisty roku" oraz II miej-
sca w kategorii "perkusista roku" miesięcz-
nika "Gitara, Bas i Bębny". W 2005 roku
został uhonorowany przez Prezydenta Mia-
sta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury muzycznej. Zajmuje czoło-
we miejsca w ankiecie pisma Jazz Forum
jako perkusista jazzowy. Arek Skolik należy
do grona muzyków, którzy nie starają się być
nowatorscy za wszelką cenę, raczej chyli
czoła przed dziesięcioleciami tradycji, stara-
jąc się wpisać w nią ze swoim muzycznym
temperamentem. Jest nieprzeciętnie muzy-
kalnym perkusistą o doskonałym warsztacie
i poczuciu swingu, co stawia go wśród grona
najlepszych perkusistów w kraju. Na stałe
współpracuje z zespołem Graal trębacza
Ziuta Gralaka. Prowadzi swój własny zespół
Checkmate, z którym zrealizował 2 płyty.
Jego autorskim projektem jest także płyta
"Detour Ahead". Współpracował z czołów-
ką polskich muzyków jazzowych, m.in. z
Stanisławem Soyką, Maciejem Sikałą, Pio-
trem Wojtasikiem, Zbigniewem Namysło-

http://www.bojero.com.pl


Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go na przystanku przy ulicy Kopernika. Skie-
rowany na miejsce patrol zastał tam znanego
z wielu interwencji bezdomnego Marka H.
Mężczyzna znajdował się w stanie po spoży-
ciu alkoholu. W obecności strażników na
przystanku załatwił swoje potrzeby fizjo-
logiczne, używając przy tym słów nieprzy-
zwoitych. Po badaniu lekarskim został on
umieszczony do wytrzeźwienia w Policyjnej
Izbie Zatrzymań. W dniu następnym Pan
Marek H. za swój czyn został ukarany w
trybie przyspieszonym karą 30 dni aresztu.

07.07.2020r. godz. 9.53
Patrol straży miejskiej przejeżdżając ulicą
Ofiar Oświęcimskich zauważył starszą ko-
bietę, której pomagali przechodnie. Po za-
trzymaniu się strażnicy ustalili, że starsza
pani przewróciła się idąc chodnikiem i do-
znała poważnego urazu biodra. Nie mogąc
wykonać ani jednego kroku, w pozycji pio-
nowej strażnicy podtrzymywali kobietę w
oczekiwaniu na pogotowie. Po pewnym
czasie sytuacja stała się poważniejsza,
gdyż z każdą chwilą kobieta traciła siły.
Udało się ją umieścić w pozycji leżącej w
radiowozie. Przybyły na miejsce zespół
pogotowia ratunkowego z pomocą strażni-
ków umieścił poszkodowaną na desce
ortopedycznej i już tak zabezpieczoną ko-
bietę wyjęto z radiowozu i przetransporto-
wano do karetki, która przewiozła ją do
szpitala "Latawiec".

09.07.2020r. godz. 1.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące fontanny w Rynku.
Zgłaszającego zaniepokoił fakt, iż w fontan-
nie znajduje się duża ilość piany. Tym razem
przyczyną tego zjawiska nie był chuligański

wybryk lecz celowe działanie. Do wody do-
dano środek odkażający, który wytworzył
pianę.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 234 in-

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

GMINA ŚWIDNICA
258 ROCZNICA BITWY POD
BURKATOWEM I LUTOMIĄ

Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-
Krajoznawcze zaprasza na uroczystość odsłonię-
cia repliki pomnika na zboczu góry Grzybinia,
upamiętniającego pochówek żołnierzy, pole-
głych w bitwie pod Burkatowem i Lutomią, jaka
miała miejsce 21 lipca 1762 r. Pomnik ten został
skradziony około 2001 r.

Więcej informacji https://www.facebo-
ok.com/events/2642533329344791

Plakat strona 13.

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA 
NA GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w

roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po
ciężkiej pracy. W niedzielę, 30 sierpnia o godz.
12.00 uroczystą mszą święta w kościele parafial-
nym pw. św. Mikołaja Pszennie rolnicy, sadow-
nicy, ogrodnicy i pszczelarze dziękować będą za
tegoroczne zbiory. W tym roku dożynki gminne

będą miały inną oprawę
niż zwykle, z uwagi na
obowiązujące obostrze-
nia związane z pande-
mią koronawirusa.

Gmina Świdnica ma
szczególne powody do
uroczystego dziękczy-
nienia za plony ziemi.
To największa gmina
rolnicza w powiecie
świdnickim. Współgo-
spodarzem tegoroczne-
go święta plonów będą
mieszkańcy dwóch so-
łectw: Wilków i Niego-
szów. To właśnie przed-
stawicielom z tych miej-
scowości przypadnie
zaszczyt przygotowania
jedynego w tym roku
wieńca dożynkowego.
Delegacje z pozostałych
sołectw przyniosą pach-
nące bochny chleba,
upieczone z mąki po-
chodzącej z ostatnich
zbiorów.

Po uprzednich roz-
mowach z sołtysami 33
sołectw zdecydowano o
takiej właśnie formie
dziękczynienia za ze-
brane plony. Wszystkie
wydarzenia, które doty-
chczas towarzyszyły
dożynkom gminnym
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ciąg dalszy na str. 10

wskim, Leszkiem Możdżerem, Tomaszem
Szukalskim, Mietkiem Szcześniakiem, Lorą
Szafran, Januszem Muniakiem, Piotrem Ba-
ronem, Michałem Urbaniakiem, Urszulą
Dudziak, Jarosławem Śmietaną, Jerzym
Małkiem, Janem Ptaszynem Wróblewskimi,
a także z wybitnymi muzykami jazzowymi
zza granicy, takimi jak: Lee Konitz, Steve
Logan, Nina Stiller, Nigel Kennedy, John
Zorn, czy Ronnie Cuber.
Wojciech Pruszyński - pianista, kompozy-
tor. W latach 1993-1999 uczęszczał do Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Georgea
Philippa Telemanna w Żarach. Naukę konty-
nuował w latach 1999-2005 w Państwowej
Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława
Karłowicza w Zielonej Górze. W roku 2006
muzyk podjął studia na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim - kierunek Jazz i Muzyka Estra-
dowa. W 2011 roku ukończył studia magi-
sterskie w Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu w klasie forte-
pianu Piotra Kałużnego. Od 2012 roku pra-
cuje jako wykładowca na kierunku Jazz i
Muzyka Estradowa na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim. Od kilku lat współpracuje z Big-
Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego, z
którym towarzyszył muzykom takim jak:
Beata Bednarz, Brian Fentress, Andrzej Dą-
browski, Ewa Uryga, Jarosław Śmietana,
Piotr Baron, Urszula Dudziak, Krzysztof
Kiljański, Wojciech Myrczek, Ida Zalewska,
zespół Bibobit. Jest członkiem grupy
Yes4Jazz wcześniej znanej jako Hard Work
Ensemble. Pianista współpracuje z powsta-
łym w 2006 roku zespołem Mate wykonują-
cym własną muzykę inspirowaną brzmienia-
mi reggae, ska, jazzu i muzyki folkowej. Od
4 lat gra z zespołem Good Morning Blues, z
którym wystąpił na wielu festiwalach muzy-
ki bluesowej, a w 2015 roku nagrał album z
materiałem autorskim zespołu.
Piotr Stepek - kontrabas. Jest także flecistą,
swoją przygodę muzyczną zaczął właśnie od
tego instrumentu uczęszczając do PSM w
Żarach.W kolejnych latach (2001-2006)
kształcił swe umiejętności na Edukacji Arty-
stycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej na
Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie grając
na flecie był członkiem Big Bandu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, z którym zdobył sze-
reg czołowych jazzowych nagród muzycz-
nych w Polsce i w którym to występował m.in
z Maciejem Sikałą, Janem Ptaszynem Wróble-
wskim, Urszulą Dudziak, Piotrem Baronem,
Piotrem Wojtasikiem, Grzegorzem Nagór-
skim. W 2009-2011 rozpoczął swą edukację na
kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w klasie
kontrabasu. Na stałe gra w kwartecie Yes4Jazz.
Współzałożyciel zespołu Mate, z którym m.in
skomponował i nagrał muzykę do spektaklu
"Wizyta Starszej Pani" (reż. R. Czechowski) w
Teatrze Lubuskim; z zespołem tym ciągle też
koncertuje.

TKT48-18 - POWRACA 
Jedyny sprawny na Dolnym Śląsku zabytko-
wy parowóz normalnotorowy, TKt48-18,
powraca na kolejowe szlaki naszego regio-
nu. Już w najbliższy weekend 18.07.2020 r.
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zostały w tym roku odwołane.

1,6 MLN ZŁ NA KANALIZACJĘ
OPOCZKI I POMPOWNIĘ

W WIERUSZOWIE 
11 gmin oraz 4 przedsiębiorstwa z subregio-

nu wałbrzyskiego otrzymały promesy na opera-
cje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ra-
mach poddziałania "Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród
nich Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. z kwotą ponad 1,6 mln zł.

Promesę na kwotę 1 673 705 zł milionów
złotych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi
Opoczka oraz budowę budynku kontenerowego
pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w
miejscowości Wieruszów odebrała prezes Świd-

nickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Sp. z o.o. Lidia Mendak.

Planowane koszty całego projektu to 2,63
mln zł. a jego realizacja nastąpi w II etapach:

I etap - w terminie do września 2020r. (po-
mpownia i zbiornik wody w Wieruszowie),

II etap - w terminie do września 2022r. (ka-
nalizacja sanitarna w Opoczce).

Umowa na realizację pierwszego etapu zo-
stała już podpisana oraz został przekazany już
plac budowy wykonawcy.

KOLEJNE QUESTY 
W 2019 r. na terenie gminy Świdnica powsta-

ły 3 QUESTY (Tajemnice Śląskiej Doliny, Pereł-
ki Grodziszcza - najstarszej dolnośląskiej wsi, Z
nurtem Bystrzycy) - edukacyjne gry terenowe,
łączące w sobie elementy zabawy i nauki. W tym
roku do wyprawy odkrywców dołączyły kolejne
dwa sołectwa.

Głównym celem Questów jest zaprezentowa-
nie dziedzictwa danego regionu czy miejscowości,
zwrócenie uwagi uczestnika tej gry terenowej na
wyjątkowe elementy danego miejsca związane z
lokalną przyrodą, historią i kulturą.

QUESTY - to gry terenowe polegające na
poszukiwaniu skarbów. Nie wymagają one ob-
sługi ani znakowania w terenie, dlatego, w od-
różnieniu od podchodów lub gier miejskich,
można w nie grać niemal w każdej chwili. Do

ciąg dalszy ze str. 9
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(Sobota) i 19.07.2020 r. (Niedziela) lokomo-
tywa poprowadzi Muzealne Pociągi Spe-
cjalne do Świdnicy i Strzegomia. Zaprasza-
my na weekendowe zwiedzanie Muzeum
Kolejnictwa, a następnie w zależności od
dnia wybór pociągu, który zabierze Państwa
w podróż do dwóch pięknych, zabytkowych
miast, oddalonych tylko o 10 km od Jawo-
rzyny Śląskiej.

Tu stacja Świdnica Miasto 
Po wizycie w Muzeum Kolejnictwa w Jawo-
rzynie Śląskiej wystarczy pokonać pocią-
giem tylko 10 km, by znaleźć się w innym
niezwykłym miejscu. W Świdnicy, gdzie
wielowiekowa i wielokulturowa historia
miasta przeplata się z jego teraźniejszością -
gwarantując wszystko co najlepsze -  ciekawe,
znajdujące się na liście UNESCO i pomników
historii zabytki, wyśmienitą kuchnię z daniami
regionalnymi, dobrej klasy bazę noclegową,
mnóstwo wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych, a także zapierającą dech w piersiach
panoramę z tarasu widokowego w Rynku roz-
ciągającą się na pobliskie miastu góry.  Świd-
nicę warto poczuć w całości - spędzając tu
przynajmniej jeden dzień. Zachwyca miłośni-
ków fotografii, architektury, kultury oraz
wszystkich, dla których w podróży liczy się
przede wszystkim smak. Czego jak czego, ale
uciech  kulinarnych w Świdnicy nie brakuje.
Co warto obejrzeć w Świdnicy? 
◆ Rynek - uznany za jeden z najcenniej-

szych w Polsce ze względu na zachowa-
ną niemalże w całości oryginalną zabu-
dowę, wspaniale podświetlony w nocy,

◆ Wieżę Ratuszową, z której można obej-
rzeć panoramę miasta oraz otaczających
Świdnicę zewsząd gór,

◆ ewangelicki Kościół Pokoju pw. Św.
Trójcy, wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO i listę
Pomników Historii, gotycką Katedrę pw.
św. Stanisława i św. Wacława z XIV wie-
ku z najwyższą wieżą na Śląsku, wpisaną
na listę Pomników Historii,

◆ jedyne w Polsce Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, 

◆ pozostałości twierdzy świdnickiej przy
pl. Św. Małgorzaty i ul. Śląskiej, 

◆ rzeźby świdnickich dzików przy Daw-
nym Pałacu Opatów Cysterskich,

◆ barokowe fontanny z Atlasem i Neptunem,
◆ rodzinny dom oraz replikę samolotu

"Czerwonego Barona" - najsłynniejsze-
go pilota myśliwskiego z czasów I wojny
światowej,

◆ w sezonie od maja do końca września
można także popływać rowerem wod-
nym po Zalewie Witoszówka mieszczą-
cym się blisko centrum Świdnicy. 

Na pasażerów, którzy przyjadą do Świdnicy
porannym pociągiem "Maria Kunic" będzie
oczekiwał przewodnik, który poprowadzi
chętnych po najciekawszych zakamarkach
świdnickiej starówki

Tu stacja Strzegom ....
Zapraszamy do Strzegomia - "Granitowego
Serca Polski" Strzegom - stolica polskiego

www.expressem.eu

Frekwencja / Liczba kart ważnych / Liczba uprawnionych

Powiat Świdnicki
65,01% / 78 205 / 120 298

Gmina Dobromierz
60,60% / 2 478 / 4 089

Gmina Jaworzyna Śląska
59,45% / 4 755 / 7 998

Gmina Marcinowice
70,61% / 3 609 / 5 111

Gmina Strzegom
63,17% / 12 576 / 19 907

Gmina Świdnica
63,33% / 8 781 / 13 866

Miasto Świdnica
68,40% / 29 118 / 42 572

Miasto Świebodzice
64,09% / 10 961 / 17 102

Gmina Żarów
61,40% / 5 927 / 9 653

***
Wyniki głosowania

Liczba głosów / procent głosów

Powiat Świdnicki
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
41 242 / 53,16%
DUDA Andrzej Sebastian 
36 334 / 46,84%

Gmina Dobromierz
DUDA Andrzej Sebastian 
1 473  / 59,98%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
983 / 40,02%

Gmina Jaworzyna Śląska
DUDA Andrzej Sebastian 
2 533  / 53,62%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
2 191 / 46,38%

Gmina Marcinowice
DUDA Andrzej Sebastian 
2 061  / 57,86%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
1 501 / 42,14%

Gmina Strzegom
DUDA Andrzej Sebastian 
6 641  / 53,27%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
5 826 / 46,73%

Gmina Świdnica
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
4 498 / 51,60%
DUDA Andrzej Sebastian 
4 219  / 48,40%

Miasto Świdnica
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
17 333 / 59,99%
DUDA Andrzej Sebastian 
11 560 / 40,01%

Miasto Świebodzice
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
6 082 / 55,85%
DUDA Andrzej Sebastian 
4 807  / 44,15%

Gmina Żarów
DUDA Andrzej Sebastian 
3 040  / 51,81%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 
2 828 / 48,19%

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA RP - II tura



zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja
mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki
są dostępne w wybranych punktach informacji
turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony
internetowej questy.com.pl. Czytając wierszo-
wane wskazówki, uczestnik podąża questem i
poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu drogi
na odkrywców czeka skarb, a w nim pieczątka,
której odbicie potwierdza przebycie trasy.

LINKI DO QUESTÓW
Nowość - Strażacki quest w Burkatowie
https://questy.com.pl/quest/strazacki-quest-w-
burkatowie
Nowość - Wyprawa nad Jeziorko Daisy
https://questy.com.pl/quest/wyprawa-nad-jezio
rko-daisy
Quest z 2019 roku - Tajemnice Śląskiej Doliny
https://questy.com.pl/quest/tajemnice-slaskiej-
doliny
Quest z 2019 roku - Perełki Grodziszcza - naj-
starszej dolnośląskiej wsi https://questy.com
.pl/quest/perelki-grodziszcza-najstarszej-dolno
slaskiej-wsi
Quest z 2019 roku - Z nurtem Bystrzycy
https://questy.com.pl/quest/z-nurtem-bystrzycy

300 TYS. ZŁ. 
WIĘCEJ NA WYMIANĘ KOTŁÓW 

Dobra wiadomość dla wnioskodawców
ubiegających się o dofinansowanie wymiany sy-
stemów ogrzewania starego typu wykorzystują-
cych paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w
nieruchomościach o charakterze mieszkalnym
położonych na terenie gminy Świdnica. W wyni-
ku ostatecznego rozliczenia inwestycji unijnych
zrealizowanych w 2019 roku i ponadplanowych
dochodów z tego tytułu zostały zwiększone wy-
datki budżetowe o kwotę 300 tys. zł. Oznacza to

udzielenie w tym roku łącznie 86 dotacji, z pier-
wotnie planowanych 43.

W tym roku dotacja będzie udzielona w wyso-
kości 70% poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł.

Dla porównania w roku ubiegłym przyznano
40 dotacji w łącznej kwocie 277,1 tys. zł. Plan
tegorocznego budżetu gminy Świdnica zakładał
środki w wysokości 307,5 tys. zł., co przy maksy-
malnym poziomie dofinansowania gwarantowało
udzielenie 43 dotacji na wymianę tzw. "starych
kopciuchów" na ekologiczne źródła ciepła. Ostate-
cznie kwota ta została zwiększona o 300 tys. zł co
pozwoli udzielić łącznie 86 dotacji. Pierwsze umo-
wy zostaną podpisane już 20 lipca br. O kolejnych
wnioskodawcy informowani są korespondencyj-
nie. Szczegółowych informacji udzielają pracowni-
cy Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr
tel. 74 852 30 67 wew. 310, 320.

***
Przypominamy, że od 1 lipca br. trwa nabór

wniosków w projekcie pn. "Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mie-
szkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej". To drugi, po gminnym programie
projekt dotujący wymianę tzw. "kopciuchów" na
ekologiczne źródła ciepła z którego mogą skorzy-
stać mieszkańcy gminy Świdnica.

Szczegóły na: http://www.gmina.swidni-
ca.pl/content/view/5735/1/
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granitu, to 15,5-tysięczne miasto położone
pomiędzy Wrocławiem, Jelenią Górą a
Legnicą. Miasto wyjątkowe, na którego
wizerunek składają  się blisko ośmiowie-
kowa historia i tradycja oraz pęd ku nowo-
czesności i dynamiczny rozwój. Symbo-
lem Strzegomia jest granit. Bogate złoża
tego minerału warunkują istnienie branży
kamieniarskiej - największego pracodaw-
cy gminy. Strzegom to również zabytki.
Imponująca Bazylika Mniejsza pw. św.
App Piotra i Pawła, górująca nad miastem,
to prawdziwa perła architektury, która
przyciąga turystów z całej Polski oraz spo-
za jej granic. Międzynarodowy Festiwal
Folkloru, na którym goszczą zespoły z naj-
bardziej egzotycznych zakątków świata,
oraz Święto Granitu Strzegomskiego połą-
czony z Plenerem Kamieniarskim, pod-
czas którego swoje rzeźby tworzą wybitni
artyści to imprezy, które wyznaczają miej-
sce Strzegomia na kulturalnej mapie na-
szego kraju. Strzegom słynie również ze
sportu oraz z systematycznie rozbudowy-
wane j  bazy  tu rystyczno-sportowej.
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzcho-
wego oraz Memoriał Judo im. Edwarda
Brzegowego na dobre już zadomowiły się
w świadomości kibiców.  Strzegom to
przede wszystkim miasto o ogromnym po-
tencjale, które z każdym rokiem zmienia
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MAJĄ POMYSŁ NA ROWER 
Stowarzyszenia działające w gminie Świdni-

ca z sukcesem sięgają po unijne dotacje. Jednym
z nich jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i
Promocji Wsi Grodziszcze "Sztafeta Pokoleń",
które pozyskało unijne wsparcie w kwocie blisko
25 tys. zł. Gratulujemy!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Wsi Grodziszcze "Sztafeta Pokoleń", której
prezesem jest Justyna Sara - Hryncyszyn rozpo-
czyna realizację projektu grantowego pn. "Wkręć
się w rower". Na działanie to udało się zdobyć
dofinansowanie w kwocie blisko 25 000. zł.

 Projekt ma na celu aktywizację społeczności
lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego
w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturo-
we. W miejscowościach: Lubachów, Pszenno, By-
strzyca Dolna i Wiśniowa zakupione i zamontowa-
ne zostaną samoobsługowe stacje naprawy rowe-
rów a w Grodziszczu powstanie strefa rowerzysty.

 Realizacja projektu z pewnością przyczyni się
do rozwoju oferty zajęć aktywizacyjnych i integra-
cyjnych dla mieszkańców Gminy a efektem końco-
wym będzie rajd rowerowy skierowany do grup
defaworyzowanych tj. młodzieży, osób starszych
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych -
podkreślają władze stowarzyszenia.

 W ramach projektu grantowego "Wkręć się
w rower" realizowane będzie przedsięwzięcie IV
-Aktywna społeczność "Szlakiem Granitu".

Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu.
Wnioskowana kwota pomocy to 24 795,10 zł.

KWIAT GMINNEJ OŚWIATY 
ZE STYPENDIAMI

Tradycyjnie, na dzień przed zakończeniem
roku szkolnego, wójt gminy Teresa Mazurek
wręczyła stypendia dla najzdolniejszych ucz-
niów. W tym roku mamy ich aż 232 - mówiła z
dumą Teresa Mazurek. PRYMUSEM GMINY
ŚWIDNICA została uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie
Dolnym Laura Konior, ze średnią ocen 6.0

25 czerwca, w siedzibie Urzędu Gminy
Świdnica odbyła się uroczystość będąca uhono-
rowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, mło-
dzież, rodzice, nauczyciele i wychowawcy wło-

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy obok

swój wizerunek na lepsze.  Zapraszamy na
gościnną Ziemię Strzegomską!
Największą atrakcją niedzielnego wyjazdu
będzie przejazd po jednotorowej estakadzie
miejskiej  w Strzegomiu z 1911 r. Budowla
otacza łukiem o długości 630 m historyczną
starówkę począwszy od głowicy rozjazdo-
wej stacji Strzegom Miasto.Składa się z 45
stosunkowo niskich, betonowych arkad i 3
stalowych wiaduktów. Estakada kolejowa w
Strzegomiu to jeden z trzech takich obie-
któw w Polsce po estakadzie we Wrocławiu
i Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu
2020 PKP Polskie Linie Kolejowe SA za-
kończyły remont obiektu i przygotowanie
nowego toru. Będzie to wydarzenie history-
czne ponieważ będzie to pierwszy pasażer-
ski pociąg po tej budowli po rewiatalizacji.
Dodatkową atrakcją tego weekendu będzie
Nocne zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej oraz specjalna oferta -
zwiedzania połączonego z noclegiem w wa-
gonach sypialnych. Po zwiedzaniu planuje-
my zorganizować wspólny piknik grillowy!
Konieczna wcześniejsza rezerwacje na mai-
la rezerwacje@muzeatechniki.pl  Muzeum
będzie otwarte 18 lipca  w godzinach 19:00
- 22 :00, na terenie placówki będzie czynne
Kolejowe Bistro w autentycznym wagonie
WARS.

Sobota 18.07.2020 r.

Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto
Pociąg I "Maria Kunic"
10:00 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
10:12 Świdnica Miasto
Pociąg II "Czerwony Baron"
11:00 Świdnica Miasto
11:12 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
Pociąg III "Bolko II"
13:10 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
13:22 Świdnica Miasto
Pociąg IV "Anna Świdnicka"
13:48 Świdnica Miasto
14:00 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)

CENY BILETÓW
Normaln : 20.00 zł / os.
Ulgowy: 15.00 zł / os.*

Niedziela 19.07.2020 r.

Jaworzyna Śląska - Strzegom
Pociąg I "Św. Piotr i Paweł"
10:20 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
10:45 Strzegom
11:20 Grabina
12:11 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
Pociąg II "Granitowe Serce Polski"
14:00 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
14:33 Strzegom
14:45 Grabina
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żyli w wykonywanie swoich obowiązków. Z
uwagi na trwającą pandemię koronawirusa doro-
czne obchody wręczenia stypendiów miały w
tym roku inną niż zwykle oprawę. Tak duża
liczba uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki
w nauce to powód do dumy nie tylko dla uczniów
i ich rodziców, ale także dla władz gminy i całej
lokalnej społeczności. To jeden z najradośniej-
szych dni w mojej pracy zawodowej - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.

Największą liczbą stypendystów, którzy
zdobyli najlepsze wyniki w nauce może poszczy-
cić się Szkoła Podstawowa w Witoszowie Do-
lnym (71). W tej samej placówce oświatowej jest
także największa liczba uczniów ze stypendiami
sportowymi (11).

W uroczystości wręczenia wyróżnień i gra-
tulacji brali udział m.in.: Teresa Mazurek - wójt
gminy Świdnica, Regina Adamska - przewodni-
cząca Rady Gminy Świdnica, Maria Jaworska -
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty oraz Beata
Szyszka - przewodniczącą komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki

Łączna wartość przyznanych stypendiów
wyniosła 49 950,00 zł.

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020
przyznano 232 stypendia naukowe i sportowe z
czego: 205 za osiągnięcia wysokich wyników
naukowych, 27 za sukcesy sportowe. 

NOWY WÓZ STRAŻACKI 
Kolejne 37 wozów bojowych trafi do dolno-

śląskich ochotniczych straży pożarnych. Uroczy-
ste wręczenie promes odbyło się w środę , 24
czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Do-
kument gwarantujący środki w wysokości 460
tys. zł. odebrali: w imieniu OSP Witoszów Dolny
prezes OSP Marcin Klęsk, a w imieniu gminy
Świdnica zastępca wójta Bartłomiej Strózik.

Dzięki staraniom władz gminy Świdnica jed-
nostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszo-
wie Dolnym została ujęta w wykazie planowa-
nych zakupów samochodów ratowniczo-gaśni-
czych na rok 2020.

Dofinansowanie na pochodzi ze środków:
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w
wysokości 200 tys. zł oraz ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 260 tys. zł. Wkład włas-
ny gminy wyniesie 300 tys. zł.

Warto podkreślić, że na terenie gminy Świd-
nica 3 jednostki OSP włączone są do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, a wśród nich
OSP Witoszów Dolny. W 2019 roku strażacy
ochotnicy z Witoszowa Dolnego zdobyli I miej-
sce w gminnych i powiatowych zawodach stra-
żackich. Mają także godnych naśladowców, bo-
wiem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP
Witoszowa Dolnego zdobyła również 1 miejsce
w ubiegłorocznych  zawodach pożarniczych w
swojej kategorii wiekowej. Zatem każdy zakup
sprzętu pożarniczego ratującego życie i mienie to
tak naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo każ-
dego z nas - podkreśla Teresa Mazurek, wójt
gminy Świdnica.

SEGREGACJA ODPADÓW
Jak dzielić śmieci na odpowiednie frakcje i

do których pojemników je wyrzucać? Mówią o
tym m.in. ustawy o odpadach oraz rozporządze-
nia Ministerstwa Środowiska. Od lipca 2020 r. na
terenie gminy Świdnica wprowadzono segrega-

cję odpadów na 5 frakcji. Nowa - bioodpady
(worek brązowy), plastik i metal (worek żółty),
papier (worek niebieski), szkoło (worek zielony)
oraz odpady zmieszane.

Jednocześnie informujemy, że worki na od-
pady BIO dostępne są u sołtysów wsi oraz w
siedzibie Urzędu Gminy - Dział Ochrony Środo-
wiska, II piętro pokój 310. Podczas najbliższych
odbiorów odpadów BIO - operator będzie zobo-
wiązany do pozostawienia nowych worków w
tych gospodarstwach, które pozostawiły takie
odpady. Zatem wymiana worków na odpady BIO
(worek brązowy) będzie się odbywała na tych
samych zasadach jak w przypadku worków na
szkoło, papier, czy plastik.

16:00 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska!)
CENY BILETÓW
Normalny: 50.00 zł / os.
Ulgowy: 40.00 zł / os.*
*Ulgowy bilet przysługuje dzieciom i mło-
dzieży uczącej się w wieku od 3 do 18 lat
JAK KUPIĆ BILET?
1. W dniu przejazdu na pokładzie pociągu
przed jego odjazdem u obsługi,
2. Zachęcamy do rezerwacji i kupna biletów
drogą elektroniczną. Pod adresem rezerwa-
cje@muzeatechniki.pl dokonacie Państwo
rezerwacji i otrzymacie instrukcje dot. spo-
sobu płatności i odbioru biletów.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Za bardzo się przejąłeś ostatnim
niepowodzeniem, które nie było w sumie
warte Twoich nerwów. Spróbuj spojrzeć na
wszystko z większego dystansu. Mała prze-
rwa w pracy bardzo by Ci się przydała. Nie
martw się - tego lata spotka Cię wiele nie-
spodzianek, które będą miłym zaskocze-
niem. 
BYK Wciąż trzeźwo patrzysz na świat i nie
dajesz się porwać atmosferze lata i wakacji.
Warto trochę odpocząć, tym bardziej, że
czeka Cię niespodziewany przypływ go-
tówki i praca może teraz trochę poczekać.

Może warto pomyśleć o zaplanowaniu ja-
kiegoś wyjazdu? 
BLIŹNIĘTA Choć ostatnio miałeś wraże-
nie że przeciwności mnożą się z każdym
dniem, to nie jest jednak tak źle. Wszystkie
Twoje problemy wkrótce się rozwiążą i ode-
tchniesz z ulgą. Twoje życie uczuciowe zna-
cznie się teraz ożywi, co wpłynie dodatnio
na Twój wizerunek. 
RAK Twoje zamierzenia dotyczące przy-
szłości są bardzo ambitne i dużą część z
nich już niedługo uda Ci się zrealizować.
Czeka Cię przy tym dużo pracy, ale też
korzyści będą niemałe. Nie ufaj komuś
spod znaku Wagi, ma wobec Ciebie nie-
szczere intencje. Dobra sytuacja finanso-
wa. 
LEW Zbyt surowo oceniasz ludzi ze swoje-
go otoczenia. Nie bierzesz pod uwagę wszy-
stkich okoliczności ich postępowania, bo po
prostu ich nie znasz. Tylko szczere rozmo-
wy są w stanie naprawić sytuację. Kłótnie
do niczego nie prowadzą. Ktoś ciągle o To-
bie myśli. 
PANNA Czyjaś niespodziewana pomoc
wybawi Cię z kłopotów. Będzie to efekt
Twojej wcześniejszej postawy wobec tej
osoby. Kłopoty finansowe przeminą, ale
niestety nie na długo. Starannie planuj więc
wydatki. Ktoś bardzo za Tobą tęskni. 
WAGA Bardzo szczęśliwym dniem będzie
dla Ciebie poniedziałek. Wydarzy się coś, o
czym bardzo długo marzyłeś. W tym tygo-
dniu nie ominie Cię wysiłek związany z

wykonywanym zajęciem. Czeka Cię dużo
pracy, ale przynoszącej wymierne korzyści.
Jeżeli masz dzieci, poświęć im więcej uwa-
gi.
SKORPION Nie narzekaj na brak czasu, bo
tak naprawdę masz go dużo. Musisz tylko
lepiej go sobie zorganizować. We wtorek
ktoś złoży Ci wizytę i przyniesie pomyśle
wieści. Postaraj się także załatwić ważną
sprawę urzędową, z którą do tej pory zwle-
kałeś. 
STRZELEC W tym tygodniu uda Ci się
zrealizować prawie wszystkie planowane
wydatki. Zostanie Ci też gotówki na jakieś
małe szaleństwo. Twój partner nosi w sercu
jakiś żal do Ciebie. Zaproś go do rozmowy
i spróbuj wyjaśnić o co chodzi. W pracy
bardzo dobre relacje z przełożonymi. 
KOZIOROŻEC Gwiazdy mówią, że w
najbliższym czasie będą Cię omijały wszel-
kie niepowodzenia. Dużo w tej mierze za-
wdzięczasz samemu sobie i swojej mądro-
ści życiowej. Niestety, znacznie schudnie Ci
portfel. Nie rób jednak z tego problemu, bo
w przyszłym tygodniu sytuacja ulegnie
zmianie. 
WODNIK Masz mnóstwo pracy, którą po-
winieneś jak najszybciej wykonać. Przed
Tobą kolejne zadania, tym razem jeszcze
trudniejsze. Z dużą pomocą przyjdą Ci naj-
bliższe osoby. Okaże się, że tylko na nie
możesz liczyć. Znaczny przypływ gotówki
poprawi Ci jednak humor. 
RYBY Wszystko ułoży się pomyślnie dzię-
ki Twojej umiejętnośći postępowania z
ludźmi. Okaże się, że masz wspaniałą intui-
cję. Twoja pomoc okaże się teraz bardzo
niezbędna i w przyszłości zostanie docenio-
na. Oby tak dalej droga Rybo, a nie będziesz
narzekać na samotność!

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
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