www.expressem.eu

www.expressem.eu

2

ŚWIDNICA WNIOSKUJE O PIENIA˛DZE W RAMACH
PROGRAMU POLSKI ŁAD

W skrócie...
WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKONSTRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wa˛sowicz
Wste˛p...; miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Ruszył nabór wniosków w ramach Rza˛dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Ma on na celu zwie˛kszenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorza˛du Terytorialnego. Każda gmina w kraju
mogła w jego ramach zgłosić do 3 propozycji inwestycyjnych. Świdnica złożyła 3 wnioski.
Pierwszy złożony przez świdnicki magistrat projekt dotyczył dróg w mieście. W założeniach ma
on poprawić stan infrastruktury drogowej, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych. Rozbudowa infrastruktury drogowej ma służyć rozwojowi gospodarczo-społecznemu. Zgłoszono w sumie 7 ulic do remontu o ła˛cznej długości 3 kilometrów. Sa˛ to m.in. ul. Inżynierska czy

EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteka˛ to cykl edukacyjnych warsztatów proekologicznych. Warsztaty be˛da˛ odbywały sie˛ w każdy wakacyjny pia˛tek, w godzinach 10:00-12:00 na Placu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zaje˛cia zostana˛ przeniesione do budynku Biblioteki.
Wste˛p wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy
29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Irek Głyk przy wibrafonie 29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE: IREK GŁYK VIB ES E XPR ESS IO N 16 lipca 202 1
godz.19:30 - 21:00 | bezpłatne wejściówki
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapraszamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛, na pierwsze koncerty inauguruja˛ce tegoroczny sezon.
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator:
ŚOK
2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
18.07.2021, godz. 10:00
W drugim turnieju siatkówki plażowej do
rywalizacji stana˛ miksty. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
WOBEC RÓŻEWICZA w ramach FESTIWALU GÓRY LITERATURY
20.07-21.07.2021, godz. 16:00
Rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w
100. rocznice˛ urodzin. Wernisaż wystawy
Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja, spotkania autorskie, koncert zespołu
PÓKI CO Program dla dzieci.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, Plac z dzikami; organizator:
MBP, FESTIWAL GÓRY LITERATURY
W ER NIS AŻ WYS TAWY MA RTY
CIUĆKI "SPOJRZENIA"
23.07.2021, godz. 18:00
ekspozycja do 23.08.2021
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do przepływu zaszytych w źrenicach
emocji.

Kraszowicka - ostatni etap.Zadania te poprawia˛ doste˛pność do terenów inwestycyjnych oraz obszarów ważnych społecznie: szpitala oraz zabytkowego i kulturalnego centrum miasta. Całość maja˛
wzbogacić ścieżki rowerowe wzdłuż remontowanych odcinków jezdni. Wartość wnioskowanego
dofinansowania to 38 milionów złotych.
Kolejnym niezwykle ważnym programem jest kontynuacja rewitalizacji zabytkowej cze˛ści
miasta, co poprawić ma nie tylko warunki życia mieszkańców, ale też atrakcyjność turystyczna˛.
Zgłoszono w zwia˛zku z tym projekt rewaloryzacji przestrzeni publicznej wewna˛trz dwóch kwartałów
starego miasta w Świdnicy. Uzyskane dofinansowanie pozwoli zmienić oblicze obecnie zaniedbanych przestrzeni, dodać im nowe funkcje, ułatwić korzystanie z tych terenów osobom niepełnosprawnym ruchowo, a także wzbogacić centrum miasta o nowe nasadzenia zieleni.
Ostatnim projektem, który miasto Świdnica zgłosiło w ramach Rza˛dowego Funduszu Polski
Ładjest przebudowa infrastruktury drogowej w Rynku wraz z rewaloryzacja˛ obiektu zabytkowego
Rynek 43. Projekt opiewaja˛cy na ponad 30 milionów złotych pozwoliłby przebudować cały Rynek
wraz z siecia˛ wodno-kanalizacyjna˛ i deszczowa˛ oraz oświetleniem. Dodatkowo przeprowadzony
byłby remont teatru miejskiego - zabytkowego obiektu użyteczności publicznej w bloku śródrynkowym, dokonuja˛c jego kompletnej modernizacji. Chodzi tu m.in. o remont dachu, elewacji, stolarki,
instalacji, nagłośnienia, wentylacji, klimatyzacji, sceny, windy, pom. socj. i sanitariatów z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościa˛.
- Świdnica pozyskuje środki zewne˛trznez różnych źródeł. Mam nadzieje˛,że odmiennie jak w
przypadku dwóch ostatnich "rozdań" dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, tym razem
pienia˛dze trafia˛ do wszystkich samorza˛dów w Polsce.Przypomnieć bowiem należy,że środki te maja˛
pobudzić inwestycje lokalne i realizować takie zadania, które wpływaja˛ na rozwój miast i wsi , a cały
projekt wynika z intencji pobudzenia gospodarki po kryzysie covidowym. Skoro zatem nie ma w Polsce
miejscowości, która nie ucierpiałaby w wyniku pandemii, to My, samorza˛dowcy liczymy, iż sposób
rozdziału środków be˛dzie sprawiedliwy - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
cia˛g dalszy na str. 3

Foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy.
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³o¿yska
- ig³y, szpulki
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WYBRANO WYKONAWCE˛
PRZEBUDOWY POLNEJ DROGI
Firma HYPMAR Hypta Mariusz z Modle˛cina wygrała przetarg na przebudowe˛ ulicy Polna Droga
w Świdnicy. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwote˛ 8 640 000 zł. Zgodnie z przepisami, pozostali
oferenci maja˛ 5 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Podpisanie umowy z wybranym wykonawca˛
be˛dzie możliwe po upływie tego terminu.

Wste˛p bezpłatny; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK
A-MY!-RYKI Z AMERYKI
23.07.2021, godz.19:00 - 20:30
W pia˛tek 23 lipca o godz. 19.00 w sali teatralnej ŚOK w wykonaniu artystów ze
Świdnicy posłuchamy światowych hitów lat
80. i 90. Wejściówki na ten nadzwyczajny
koncert doste˛pne sa˛ w w Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej (Rynek 39-40).
Wste˛ p: bezpłatne wejściówki; miejsce:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Świdnica; organizator: Stowarzyszenie Music Label

- Firma HYPMAR była wykonawca˛ trzeciego etapu remontu ulicyKraszowickiej. Wywia˛zała sie˛
z prac wzorowo, oddaja˛c inwestycje˛ przed terminem. Licze˛, że i tym razem realizacja zadania
przebiegnie zgodnie z harmonogramem - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Remont obejmie odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulica˛ Wałbrzyska˛ do wiaduktu
kolejowego. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2022roku.
W pierwszej kolejności zaplanowano wymiane˛ sieci uzbrojenia podziemnego. Istnieja˛cy kolektor
deszczowy, be˛da˛cy w złym stanie, zostanie zlikwidowany i zasta˛piony nowym. Dokumentacja
cia˛g dalszy na str. 4

PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wste˛p: bezpłatne wejściówki (https://bilety.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432); miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji turniej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbe˛da˛ sie˛ w kategorii open me˛żczyzn. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00

www.taxi-swidnica.pl

www.expressem.eu

4

www.expressem.eu

projektowa zakłada także wybudowanie kanału technologicznego, dzie˛ki któremu be˛dzie mógł być
uruchomiony monitoring obejmuja˛cy obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także
nowe energooszcze˛dne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań wysokie doświetlaja˛ce
jezdnie˛ i chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlaja˛ce droge˛ rowerowa˛ i bulwar.

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, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
mie˛dzynarodowa dziedzina sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...

XXII BACH FESTIVAL
ŚWIDNICA
19 czerwca 2021 - 8 sierpnia 2021
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

"pragnij przemiany"
Program
30 VII pia˛tek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Akademia Bachowska Andreas Arend

Zieleń wysoka odgradzaja˛ca jezdnie˛ od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajduja˛cy
sie˛ wzdłuż zbiornika wodnego ma zostać poszerzony do 4 m i be˛dzie doste˛pny tylko dla pieszych.
Wzdłuż ścieżki postawione zostana˛ nowe ławki i kosze na śmieci.
Jezdnia zyska nowa˛ nawierzchnie˛ asfaltowa˛, wzdłuż niej wydzielona ma być dwukierunkowa
droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać maja˛ dwie zatoki autobusowe. Po stronie

31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urza˛dzeń Przemysłowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: La Risonanza &
Akademia Bachowska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce
3 VIII wtorek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Marcin
Świa˛tkiewicz
4 VIII środa 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Matteo
Messori
5 VIII czwartek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Zróbmy sobie
Paryż
6 VIII pia˛tek 20:30
Świdnica katedra :: The Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl

zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. Maja˛ również zostać
wprowadzone elementy poprawiaja˛ce bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla
pieszych wyniesione ponad powierzchnie˛ jezdni be˛da˛ stanowić element spowalniaja˛cy pojazdy.
Wszystkie przejścia na drodze głównej be˛da˛ posiadały dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi
widoczność pieszego.
Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstać maja˛ nowe
chodniki prowadza˛ce do strefy sportowej , w planach jest również przebudowa schodów. Parkingprzed bosmanatem zostanie powie˛kszony - powstanie 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób
niepełnosprawnych. Posadzone be˛da˛ drzewa i krzewy ozdobne.
Foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy.

NOWA ORGANIZACJA RUCHU
NA UL. WROCŁAWSKIEJ
W poniedziałek, 12 lipca nasta˛pi zmiana organizacji ruchu drogowego na remontowanym obecnie
odcinku ul. Wrocławskiej w Świdnicy. Wdrożony zostanie etap 2 w fazie dotycza˛cej realizacji prac
wodocia˛gowych tożsamych z tym, co było robione w etapie 1. W fazie pierwszej ŚPWiK wymieni
sieć wodocia˛gowa˛ wraz z przyła˛czami do nieruchomości, a w fazie drugiej wykonawca robót
drogowych wykona nowa˛ warstwe˛ ścieralna˛ na całej szerokości tego odcinka.
Mapa sytuacyjna na str. 5
cia˛g dalszy na str. 6
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29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛; organizator:
ŚOK
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapraszamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wieża˛ Ratuszowa˛ na pierwsze koncerty inauguruja˛ce tegoroczny sezon.
Maja˛c na uwadze, że byliście Państwo pozbawieni takich doznań na żywo, i to dość
długo, chcemy to Wam zrekompensować
wolnym wste˛pem na koncerty 15 i 16 lipca.
Jeżeli macie zamiar wygodnie zasia˛ść prosimy o dokonanie rezerwacji leżaka lub krzesła i odebrania wejściówki w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
Informujemy, iż w bezpośrednim sa˛siedztwie be˛dzie otwarta Restauracja RYNEK
43. W przypadku deszczu, burzy i huraganu
koncerty odbe˛da˛ sie˛ w sali teatralnej ŚOK.
Liderem tego amerykańskiego trio jest wybitny nowojorski kontrabasista i kompozytor MIKE PARKER.
Muzyka Mikea Parkera oceniana jest przez
amerykańskich krytyków jako genialna synteza wielu gatunków muzycznych.
Muzycy stworzyli nowa˛, be˛ da˛ca˛ naste˛pstwem poprzedniego projektu Mikea Parkera "United Theory", pełna˛ energii i harmoniczna˛ różnorodność nowoczesnego jazzu.
W tym składzie nie brakuje niczego, jest za
to wszystko, co w jazzie być powinno: oryginalność, świeżość, nieprzewidywalność,
grupowa symbioza w improwizacji oraz poczucie humoru. Mike zaprosił do tego projektu znakomitych polskich muzyków.
Mike Parker - kontrabas, kompozycje
Sławek Pezda - saxofon tenorowy
Damian Niewiński - perkusja
***
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION
16 lipca 2021, godz.19:30 - 21:00
Bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec
pod Wieża˛ Ratuszowa˛, ul. Wewne˛trzna, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION (50th
Birthday Tour)
feat: Piotr Matusik - piano
Irek Głyk to ceniony wibrafonista i perkusista, kompozytor, aranżer. Od dziecka zainteresowany muzyka˛, z wyróżnieniem ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studiował na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej. Stypendysta słynnej bostońskiej Berklee College Of
Music. Zdobywca wielu nagród na konkursach i festiwalach - pocza˛wszy od wygranej
na Mie˛dzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1990). W
1994 roku założył swój Ireneusz Głyk Kwartet. Zespół odniósł sukces na scenie jazzowej, zdobywaja˛c m.in. II miejsce na XIX Mie˛dzynarodowym Konkursie Młodych Zespo-
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Aby móc te prace wykonać, wprowadzone zostana˛ zmiany w organizacji ruchu, które polegać
be˛da˛ na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu dla pojazdów, na odcinku od skrzyżowania Wrocławska/Ła˛czna do skrzyżowania Wrocławska/Rzeźnicza. Kierunek przejazdu zostaje taki sam jak w
etapie pierwszym, czyli pojazdy be˛da˛ wjeżdżać do miasta w strone˛ centrum, po doste˛pnym jednym
pasie ruchu. Na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławska/Woda do skrzyżowania ul. Wrocławska/Saperów ruch odbywać be˛dzie sie˛ po obu pasach jezdni.
Powstana˛ też w zwia˛zku z tym zmiany w kursowaniu autobusów MPK.Dotyczyć one be˛da˛ trasy
linii autobusów nr 7, 41,43.
- dla linii 41 i 43. (kierunek Szarych Szeregów)
- (trasa objazdu : od przystanku Pl. Św. Małgorzaty do ul. Wodnej {przystanek zaste˛pczy} ,
kolejny przystanek ul. Szarych Szeregów dalej po normalnej trasie przejazdu)
- dla linii 7. (kierunek Colgate)
(trasa objazdu: od przystanku Pl. Św. Małgorzaty do ul. Wodnej {przystanek zaste˛pczy}, kolejny
przystanek ul. Ste˛czyńskiego dalej po normalnej trasie przejazdu)
Na wymienionych liniach wyła˛czony z obsługi zostaje przystanek przy ul. Wrocławska/Sienna.
Linia nr 52 wraca do normalnego przebiegu zgodnego z rozkładem jazdy. Czas odjazdu autobusów
linii nr 7 zostanie przyspieszony na wszystkich przystankach poprzedzaja˛cych objazd o 5 min.
Termin realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2021, przy czym same roboty w
obre˛bie sieci podziemnych ŚPWiK przeprowadzi do połowy września, a po tym okresie na plac
budowy wejda˛ drogowcy.
Prace drogowe finansowane sa˛ przez Dolnośla˛ska˛ Służbe˛ Dróg i Kolei w kwocie 450 081,40zł
i przez ŚPWiK w kwocie 112 759,91zł .
W MBP...

PASMO "WOBEC RÓŻEWICZA"
NA FESTIWALU GÓRY LITERATURY
W ramach Festiwalu Góry Literatury 2021 i za sprawa˛ współpracy kilku podmiotów
(Wrocławskiego Domu Literatury, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucji Kultury
Samorza˛du Województwa Dolnośla˛skiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy) w dniach 20 i 21 lipca w Świdnicy odbe˛dzie sie˛ cykl wydarzeń
dedykowanych w głównej mierze Tadeuszowi Różewiczowi, jednemu z najwybitniejszych
poetów i dramatopisarzy XX wieku, którego rok właśnie obchodzimy.
Rdzeń pasma - zatytułowanego "Wobec Różewicza" - stanowić be˛da˛ spotkania z poetkami i
poetami, którzy pochyla˛ sie˛ nad współczesnym odbiorem twórczości autora "Niepokoju". Rozmowy
prowadzić be˛dzie krytyk literacki i pisarz Karol Maliszewski, a do dyskusji zaprosił: Joanne˛ Roszak
i Tadeusza Da˛browskiego, Klare˛ Nowakowska˛ i Andrzeja Niewiadomskiego, Joanne˛ Mueller i Jana
Barona, a także Mirosławe˛ Szychowiak i Jakuba Sajkowskiego.
Spotkania te współfinansowane sa˛ z budżetu Województwa Dolnośla˛skiego.
Dwudniowy cykl wydarzeń odbywaja˛cych sie˛ na placu przy gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy uzupełnia˛ ponadto wydarzenia dedykowane najmłodszym (spotkania i warsztaty), wernisaż wystawy Adama Hawałeja poświe˛conej Tadeuszowi Różewiczowi, koncert zespołu "Póki co" oraz rozmowa z pisarzami i tłumaczami - Jackiem
Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim, którzy wspólnie pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa wydaja˛
kryminały (m.in. "Złoty róg" czy "Rozdarta˛ zasłone˛").
Czas: wtorek 20 lipca i środa 21 lipca
Miejsce: Świdnica (skwer z dzikami przy MBP)
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Dyskusje poetyckie be˛da˛ streamingowane m.in. na facebookowych stronach Wrocławskiego
Domu Literatury, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Wrocławia Miasta Literatury UNESCO.
Harmonogram wydarzeń wygla˛da naste˛puja˛co:

łów w Krakowie. W ankiecie Jazz Forum
Irek Głyk zostaje okrzyknie˛ty nadzieja˛ polskiego wibrafonu, zyskuja˛c trzecie miejsce
w kategorii tego instrumentu. Kilka lat
później zaczyna wyste˛pować w duecie z Bernardem Maselim (duety wibrafon - marimba).
Obecnie wydał swój trzeci autorski wibrafonowy album "IREK GŁYK VIBES EXPRESSION". Ponadto Irek Głyk jest cenionym muzykiem sesyjnym, który współpracował z czołówka˛ i polskiego jazzu, i rocka. Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, Paweł Kukiz, Reni
Jusis, Natalia Niemen,Ireneusz Dudek, Mieczysław Szcześniak, Jorgos Skolias, Katarzyna
Gertner, Ewa Uryga, Anthimos Apostolis, SBB,
Krzak, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Paweł Tomaszewski, Maciek Sikała, Piotr Wojtasik, Grzegorz Kapołka, Bronisław Duży, Grażyna Łobaszewska, Marek Bałata, Wojtek i
Jacek Niedziela , Etienne Mbpee, Ruth Lynch,
Junior Robinson - to tylko niektóre z postaci, z
jakimi miał okazje˛ wspólnie koncertować i nagrywać.
Piotr Matusik jest pianista˛ i kompozytorem.
Urodzony 5 czerwca 1991 roku w Bielsku-Białej. Absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof.
dr hab. Wojciecha Niedzieli. Znakomicie odnajduje sie˛ w roli sidemana w akustyczno jazzowym kwartecie skrzypka Bartosza Dworaka podobnie jak w roli lidera zespołu Piotr
Matusik Quartet wykonuja˛c kompozycje Chicka Corei. Poza jazzem zajmuje sie˛ również
muzyka˛ alternatywna˛, elektroniczna˛. Album
"Polished" wydany przez słowacka˛ wytwórnie˛
Hevhetia zebrał wiele pozytywnych recenzji, w
których podkreślano pianistyke˛ Piotra Matusika oraz jego kunszt kompozytorski. Album
"Tribute to Chick Corea" Piotr Matusik Quartet
został wydany przez renomowana˛ wytwórnie˛
płytowa˛ Universal Music Polska. Nagrody zespołowe oraz indywidualne I miejsce w mie˛dzynarodowym konkursie na kompozycje˛ jazzowa˛ w Belgii - BJAZZ 2016 Grand Prix podczas
37 Jazz Juniors - Bartosz Dworak Quartet

WTOREK 20 lipca
◆ 12.00-13.00 - Góra Bajek - spotkanie z Bajkomatem - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 4+ przygotowane przez bibliotekarki ze świdnickiej biblioteki
◆ 13.00-14.00 - Klaunikowa Fifi - animacje dla dzieci
◆ 16.00-16.30 - TADEUSZ RÓŻEWICZ W OBIEKTYWIE ADAMA HAWAŁEJA - wernisaż
wystawy poświe˛conej Tadeuszowi Różewiczowi
◆ 16.30-17.15 - Wobec Różewicza - z Joanna˛ Roszak i Tadeuszem Da˛browskim rozmawia Karol
Maliszewski
◆ 17.30-18.10 - Póki co - koncert
◆ 18.20-19.00 - Wobec Różewicza - z Klara˛ Nowakowska˛ i Andrzejem Niewiadomskim rozmawia
Karol Maliszewski
ŚRODA 21 lipca
◆ 12.00-13.00 - Góra Bajek - letnia przygoda na ła˛ce - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w
wieku 4+ przygotowane przez bibliotekarki ze świdnickiej biblioteki
◆ 13.00-14.00 - Klaunikowa Fifi - animacje dla dzieci
◆ 16.00-16.45 - Wobec Różewicza - z Joanna˛ Mueller i Janem Baronem rozmawia Karol Maliszewski
◆ 17.00-17.45 - Ostał ci sie˛ ino sznur. O weselnych śledztwach Szczupaczyńskiej - z Jackiem
Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim rozmawia Waldek Mazur
◆ 18.00-18.45 - Wobec Różewicza - z Mirosława˛ Szychowiak i Jakubem Sajkowskim rozmawia
Karol Maliszewski
Na spotkania wste˛p jest wolny. Szczegółów należy szukać na www.literatura.wroclaw.pl,
www.okis.pl oraz na stronach internetowych Festiwalu Góry Literatury i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
Pasmo "Wobec Różewicza" organizowane przez: Wrocławski Dom Literatury, Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu - Instytucje˛ Kultury Samorza˛du Województwa Dolnośla˛skiego. Projekt jest
współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośla˛skiego.

ZAPROSZENIA
Wernisaż wystawy Adama Hawałeja poświe˛conej Tadeuszowi Różewiczowi
Organizatorzy Festiwalu Góry Literatury 2021 serdecznie zapraszaja˛ na Wernisaż wystawy
Adama Hawałeja poświe˛conej Tadeuszowi Różewiczowi.
Adam Hawałej - fotoreporter prasowy i fotografik zwia˛zany z Wrocławiem. W roku 1966
rozpocza˛ł prace˛ jako fotograf w urze˛dzie Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Od roku 1972 zatrudniony jako fotoreporter
w Centralnej Agencji Fotograficznej,
a naste˛pnie Polskiej Agencji Prasowej, z która˛ zwia˛zany był do roku 2012. Fotografuje głównie wydarzenia kulturalne we Wrocławiu i na
Dolnym Śla˛sku. Od roku 1986 do 2014 dokumentował fotografiami życie Tadeusza Różewicia˛g dalszy na str. 10
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Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej Bartosz Dworak Quartet I miejsce w siódmej
edycji "Novum Jazz Festiwal" w Łomży
(2014). II miejsce podczas International Jazz
Contest 2011 - MDM Trio III miejsce podczas Krokus Jazz Festiwal 2013 - MDM Trio
II miejsce podczas Mie˛dzynarodowego
Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach 2015.
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cza. W roku 2011 wydał album "Różewicz" prezentuja˛cy efekty tej pracy.
Czas: wtorek - 20 lipca, godzina 16.00
Miejsce: Świdnica (skwer z dzikami przy MBP)
***
Koncert zespołu "Póki Co".
Zespół "Póki Co" pochodzi z Nowej Rudy, a jego muzyka jest lekka i rześka jak zieleń młodej
wiosny. Poszukiwanie zwia˛zków słowa i dźwie˛ku jest ich pasja˛ i sposobem na codzienność, która
ubrana w barwne brzmienia daje sie˛ łatwiej oswoić. Jako laureaci Festiwalu PIOSENKARNIA zagrali
w Studio im. Agnieszki Osieckiej Programu 3 Polskiego Radia.

Muzyka Mi Leży #4: HEALER/SLIME
[lo-fi/chillout]
17 lipca 2021, godz. 20:00 - 21:00
Bilety: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Czwarty z cyklu koncertów plenerowych
prezentuja˛cych lokalnych artystów. Spotkajmy sie˛ przy Wieży! Na leżakach! Usłyszycie m .in. lo-fi, chillout, pop, rock a
wszystko to na świeżym powietrzu i z dystansem.
Spotkanie dwóch odmiennych, zarówno
muzycznie jak i życiowo, osobowości.
Dwaj producenci, wieloletni perkusista i
utytułowany turntablista, w niecodziennym secie. Takie poła˛czenie plus odrobina
kosmicznego pyłu sprawi, że to duo zabierze Was na moment do miejsca, do którego
be˛dziecie chcieli wracać. Ich Live Act be˛dzie zawierał niepublikowane nigdzie

W ich programie znajduja˛ sie˛ muzyczne nawia˛zania do nurtu "Krainy Łagodności" ale również
można usłyszeć brzmienia folku, bossy, smooth jazzu, a nawet regga?e."
Czas: wtorek - 20 lipca, godzina 17.30
Miejsce: Świdnica (skwer z dzikami przy MBP)
"Póki Co"...
Założycielami zespołu jesteśmy my - Ela Rojek i Jarek Bieliński. Jako duet wyste˛pujemy na
scenie od około 7 lat. Przez ten czas mieliśmy szcze˛ście współpracować z utalentowanymi muzykami,
którzy wiele wnieśli do naszego muzycznego świata i wywarli wpływ na obecne brzmienie zespołu.
W 2019 roku, w studio Wacława Juszczyszyna, nagraliśmy swoja˛ pierwsza˛ pókicowa˛ płyte˛, pt.
cia˛g dalszy na str. 11
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"Piosenki snuja". W nagraniach gościnnie udział wzie˛li: Adam Lepka (tra˛bka, flugelhorn, perkusjonalia), Rafał Nowak (instrumenty klawiszowe), Dalibor Drelić (gitara basowa), Rafał Nosal (wokal),
Sylwia Janowska (wokal).
Obecnie zespół Póki Co tworza˛: Ela Rojek (śpiew, ukulele, przeszkadzajki),Jarek Bieliński
(gitary), Marcin Świdziński (instrumenty klawiszowe), Mateusz Dwornik (kontrabas, gitara basowa),
Bartosz Naumowicz (perkusja) a także gościnnie muzykuje z nami Sebastian Pachecki (tra˛bka).
W naszym programie, Póki Co, można odnaleźć muzyczne nawia˛zania do nurtu "Krainy
Łagodności". To co nam w duszy gra wywodzi sie˛ m.in. z bossa novy, indie folku, bluesa, smooth
jazzu, reggae czy swinga. Oprócz własnych kompozycji, mamy w repertuarze interpretacje znanych
utworów, które miały wpływ na nasze widzenie nie tylko muzycznego świata. Zależy nam na tym,
żeby nasza˛ muzyke˛ cechowała dobra energia, pozytywne wibracje a w warstwie tekstowej dobry
humor oraz dystans do otaczaja˛cego świata.
Jako laureaci krakowskiego Festiwalu "PIOSENKARNIA" zagraliśmy w Studio im. Agnieszki
Osieckiej Programu 3 Polskiego Radia.
Wzie˛liśmy udział w Koncercie Jubileuszowym z okazji 20-lecia Krainy Łagodności w Warszawie
oraz wrocławskim koncercie z okazji 50-lecia Giełdy Piosenki w Szklarskiej Pore˛bie. Graliśmy u
boku takich artystów, jak Wolna Grupa Bukowina, Elżbieta Adamiak, Jerzy Filar, U studni, Kwiat
Jabłoni, Bohema, Chwila Nieuwagi, Magda Turowska, Jarosław Wasik, Piotr Woźniak, Szymon
Zychowicz, Krzysztof Napiórkowski i wielu innych.
Póki Co jesteśmy laureatami kilku festiwali, m.in.:
"Kwiaty na Kamieniach" w Bytomiu (I miejsce),
"Poetyckie Rubieże" w Gubinie (I miejsce),
"Stachuriada" w Grochowicach (I miejsce),
"Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki w Szklarskiej Pore˛bie" (I miejsce),
"PIOSENKARNIA" w Krakowie (II miejsce),
"YAPA" w Łodzi (III miejsce),
"Południca" Festiwal im. K. Grześkowiaka w Chorzowie (III miejsce)
"Wrzosowisko" w Ke˛dzierzynie - Koźlu (II miejsce)
***
Goście pasma - zatytułowanego "Wobec Różewicza"
Tadeusz Da˛browski - ur. w 1979 r. Poeta, eseista, krytyk, redaktor dwumiesie˛cznika literackiego
"Topos". Publikuje m.in. w "The New Yorker", "Paris Review", "Frankfurter Allgemeine Zeitung",
"Neue Zrcher Zeitung", "Odrze". W Radiu Gdańsk współprowadzi audycje˛ poetycka˛ "Po pierwsze
wiersze". W latach 2012-2019 dyrektor artystyczny festiwalu Europejski Poeta Wolności. Autor
powieści Bezbronna kreska oraz ośmiu zbiorów wierszy. Laureat dziesia˛tków stypendiów i nagród.
Spotkanie 20.07.2021 (wtorek), g. 16.30
Joanna Roszak - poetka (m.in. tomy Tego dnia, Przyszli niedokonani, Ploso), profesor w
Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, nauczycielka je˛zyka polskiego w Ogólnokształca˛cej
Szkole Baletowej w Poznaniu. Wydała m.in. ksia˛żki: Miejsce i imie˛. Niemieckoje˛zyczni poeci
pochodzenia żydowskiego, Słyszysz? Synagoga. Wychodza˛c spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej, Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji
Józefa Rotblata.
Spotkanie 20.07.2021 (wtorek), g. 16.30
Klara Nowakowska - polska poetka. Mieszka we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Głównej IV
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina 1998 za projekt tomu Zrosty. Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2014 w kategorii ksia˛żka roku za tom Niska
rozdzielczość. Autorka ksia˛żek poetyckich: Zrosty (1999), Wodne wiersze (2002), Składnia (2004),
Ulica Słowiańska (2012), Niska rozdzielczość (2013)
Spotkanie 20.07.2021 (wtorek), g. 18.20
Andrzej Niewiadomski - poeta, eseista, historyk literatury. W latach 1989-2010 redaktor
Kwartalnika Literackiego "Kresy". Autor jedenastu ksia˛żek poetyckich, dwóch ksia˛żek eseistycznych
i pie˛ciu monografii naukowych. Jego wiersze tłumaczone były na je˛zyki: angielski, niemiecki,
rosyjski, ukraiński, słowacki, słoweński, bułgarski i hiszpański, publikowane na łamach licznych
czasopism krajowych i antologii poetyckich.
Spotkanie 20.02.2021 (wtorek), g. 18.20
Jan Baron - poeta, edytor, doktor nauk humanistycznych. Współredaktor poetyckiej serii
wydawniczej Biblioteki Śla˛skiej w Katowicach - Ut Pictura Bibliotheca. Wydał trzy tomy wierszy:
Korekta (2010), Układ scalony (2015), Psińco (2020) - ksia˛żka nominowana do Nagrody Poetyckiej
im. Kazimierza Hoffmana "Kos" oraz do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.
Spotkanie 21.07.2021 (środa), g. 16.00
Joanna Mueller - urodziła sie˛ w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała tomy
poetyckie a także dwie ksia˛żki eseistyczne: Stratygrafie (2010) i Powlekać rosna˛ce (2013). Pisze
również dla dzieci. Współredaktorka ksia˛żek: Solistki. Antologia poezji kobiet 1989-2009 (2009)
oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (2016), członkini grupy artystyczno-feministycznej
Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.
Spotkanie 21.07.2021 (środa), g. 16.00
Jacek Dehnel - (ur. w 1980 w Gdańsku) - poeta, prozaik, tłumacz. Wydał m.in. osiem tomów
poetyckich, przekłady, pie˛ć powieści i kilka tomów krótszych próz. Laureat m.in. Nagrody Kościelskich i Paszportu Polityki.
Piotr Tarczyński - (ur. w 1983 w Krakowie) - historyk i tłumacz, doktorat z amerykanistyki
obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dla polskich mediów pisuje teksty o amerykańskiej polityce,
współprowadzi "Podkast amerykański".
Mieszkaja˛ w Warszawie, od niedawna w Berlinie. Wspólnie - pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa - pisza˛ serie˛ kryminałów o profesorowej Szczupaczyńskiej, dzieja˛cych sie˛ pod koniec XIX
wieku w Krakowie.
Spotkanie 21.07.2021 (środa), g. 17.00
cia˛g dalszy na str. 13

kompozycjez dodatkiem improwizacji. Jeśli
lubisz rozpływać sie˛ w klimacie lo-fi/chillout, jesteś fanem niecodziennego vibu, to nie
może Cie˛ zabrakna˛ć.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miast
WE RN ISA Ż WY STAWY MART Y
CIUĆKI - SPOJRZENIA
23.07.2021 r. o godz. 18.00
Wste˛p wolny; Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica
Ekspozycja: 23 lipca 2021 - 23 sierpnia 2021
SPOJRZENIA
Spojrzenia. Drża˛ca, ge˛sta od pragnienia,
niewidoczna paje˛czyna rozsnuta mie˛dzy
kochankami. Ciepłe, pełne oddania iskry
mie˛dzy matka˛ a przyssanym do jej piersi
dzieckiem. Wzruszenie po długo oczekiwanym wyznaniu miłości, czarny woal
smutku nad grobem przyjaciela, rozpacz
po rozstaniu. Spojrzenia nie kłamia˛ - to
najbardziej czysty, szczery, nieskażony
fałszem dialog z drugim człowiekiem, z
otaczaja˛cym nas światem.
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
takiej właśnie konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do przepływu zaszytych
w źrenicach emocji. "Spojrzenia" - zastygłe
na papierze uczucia, ujarzmiona pe˛dzlem
wrażliwość, okiełznana farba˛ nieoczywista,
fantasmagoryczna rzeczywistość, kołysza˛ca
sie˛ dyskretnie mie˛dzy nieśmiała˛ plama˛ a
agresywna˛ kreska˛.
Czy odpowiesz na zaproszenie Autorki? Czy
odważysz sie˛ wejść z Nia˛ w intymny dyskurs? Czy pozwolisz sie˛ porwać Jej wne˛trzu,
skrzyżujesz sie˛ z Nia˛ spojrzeniem?
Anna Biłos
Muzyka Mi Leży #5: SOMETHING LIKE BOSTON
[rock/pop]
24 lipca 2021 godz.20:00 - 21:00
Bilety: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Pia˛ty z cyklu koncertów plenerowych z
udziałem lokalnych artystów. Spotkajmy sie˛
na dziedzińcu Wieży Ratuszowej! Na leżakach! Prezentujemy przekrój gatunków muzycznych a wszystko to na świeżym powietrzu.
Z pozoru naiwny pomysł, zrodzony w jednej z praskich karczm, po latach przerodził
sie˛ w czyn i już dziś można śmiało stwierdzić: "Nebyl to tak hloupy napad"! Something Like Boston to poła˛czenie gitar, wokalu i własnore˛cznie zbudowanych od
podstaw podkładów, a w repertuarze zaskakuja˛ce covery utworów z ostatnich
trzech dekad XX wieku w niebanalnych
aranżacjach przygotowanych przez muzy-
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Jakub Sajkowski - poeta, lektor je˛zyków, tłumacz. Opublikowane ksia˛żki poetyckie: Ślizgawki,
Google Translator, Zestaw do kaligrafii, Ilha Formosa. Wiersze publikował w wielu periodykach
literackich. Publikował również przekłady wierszy z angielskiego, rosyjskiego i mandaryńskiego.
Laureat stypendium artystycznego miasta Poznania i Medalu Młodej Sztuki.
Spotkanie 21.07.2021 (środa), g. 18.00
Mirka Szychowiak - Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina.
Publikowała w Odrze, Autografie, Obrzeżach, Nowej Okolicy Poetów, Cegle, Szafie, Arteriach,
Arkadii, Dyskursie. Laureatka kilkunastu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Finalistka Mie˛dzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Teksty autorki znajduja˛ sie˛ w antologii dolnośla˛skiej
literatury Rozkład jazdy oraz w Warkoczami. Antologia nowej poezji. Jej teksty tłumaczone były na
je˛zyk ukraiński i je˛zyk angielski. Mirka Szychowiak mieszka w Ksie˛życach pod Wrocławiem.
Spotkanie 21.07.2021 (środa), g. 18.00
Foto: MBP Świdnica
W MBP...

Weź udział w szkoleniu
DZIENNIKARSTWO ONLINE
Pasjonujesz sie˛ pisaniem? Śledzisz media społecznościowe? Chcesz spróbować swoich sił w
tworzeniu informacji? Weź udział w szkoleniu DZIENNIKARSTWO ONLINE, na które zaprasza
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
W szkoleniu moga˛ wzia˛ć udział dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat. Uczestnicy warsztatów
poznaja˛ kluczowe zagadnienia zwia˛zane z tworzeniem, publikacja˛, promowaniem i moderowaniem
treści informacyjnych w internecie, naucza˛ sie˛, jak nie dać sie˛ podejść fake newsom, a także
przetestuja˛ metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Dowiedza˛ sie˛,
jakie sa˛ tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto i jak wykorzystywać je w internecie.
Przećwicza˛, jak zarza˛dzać treścia˛ na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusje w
komentarzach i na forum. Zapoznaja˛ sie˛ także z tajnikami bezpiecznego budowania wizerunku online
oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.
Zaje˛cia be˛da˛ sie˛ odbywały zdalnie. Obowia˛zuja˛ wcześniejsze zapisy. Wie˛cej szczegółów można
uzyskać pod nr. tel. 74 640 09 37.

TERMOMODERNIZACJA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA˛CEGO
Od czerwca trwaja˛ prace przy realizacji inwestycji pod nazwa˛ "Termomodernizacja budynku I
Liceum Ogólnokształca˛cego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30."
Zakres przeprowadzanych prac obejmuje:
◆ docieplenie ścian zewne˛trznych tynkiem ciepłochronnym.
◆ docieplenie ścian zewne˛trznych w gruncie,
◆ docieplenie dachu i poddasza,
◆ wymiane˛ stolarki okiennej i drzwi zewne˛trznych,
◆ wymiane˛ podokienników i parapetów,
◆ wymiane˛ pokrycia dachowego,
◆ remont tarasów i balkonów,
◆ remont i odtworzenia elementów wystroju
architektonicznego.
To kolejna inwestycja termomodernizacyjna
placówek oświatowych, dla których organem
prowadza˛cym jest Powiat Świdnicki. Aktualnie trwa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek
w Bystrzycy Górnej. Wcześniej podobne inwestycje przeprowadzono w Zespole Szkół Specjalnych
w Świebodzicach i Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych.
Wartość poprzetargowa prac to prawie 1.460.000 tys. zł. Prace przy termomodernizacji zakończyć sie˛ maja˛ pod koniec listopada tego roku. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rza˛dowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
OSiR informuje...

DOMINACJA MISTRZYŃ POTWIERDZONA,
ŻAP POLONIA ŚWIDNICA SZÓSTA
Tak jak rok i dwa lata temu, także i w 2021 roku piłkarki UKS 3 Weronica Staszówka Jelna z
województwa małopolskiego sie˛gne˛ły po zwycie˛stwo w Finale Centralnym 21. Ogólnopolskiego
Turnieju LZS Dziewcza˛t "Piłkarska Kadra Czeka" Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce
nożnej. Finałowy turniej z udziałem dziewie˛ciu drużyn 6 i 7 lipca odbył sie˛ na obiektach Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gospodynie ŻAP Polonia Świdnica zakończyły zmagania na szóstym
miejscu.
W pierwszej fazie turnieju młode piłkarki zagrały w trzech trzyzespołowych grupach. W drugiej,
decyduja˛cej fazie ponownie powstały trzy grupy. W pierwszej zagrały zwycie˛żczynie grup z pierwszej rundy, w drugiej zespoły z drugich, a w trzeciej z trzecich miejsc. Ostatecznie zdecydowanie
najlepsza okazała sie˛ drużyna ze Staszkówki - Jelnej, która wygrała komplet czterech spotkań. Srebro
wywalczył KSP Kielce, a bra˛z KKPK Medyk Polomarket Konin. Piłkarki Polonii Świdnica w
pierwszej fazie przegrały 0:6 z Medykiem Polomarketem Konin oraz zwycie˛żyły 2:0 Czwórke˛
Radom, co pozwoliło im walczyć o miejsca 4-6. Tam uległy 0:2 UKS Suchowicz Team Wólka
cia˛g dalszy na str. 15

ków z ponad dwudziestoletnimdoświadczeniemscenicznym.
Podczas wydarzenia doste˛pne be˛dzie piwo i
inne napoje ze stoiska Ambasada San Esco
Bar, w której lokalu odbe˛dzie sie˛ również
afterparty.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE [zmiana miejsca]
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Bilety: bezpłatne wejściówki; miejsce:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
Nasta˛piła zmiana miejsca koncertu: zamiast
na dziedzińcu pod Wieża˛ Ratuszowa˛ odbe˛dzie sie˛ w sali teatralnej ŚOK (Rynek 43).
Wszystkie dotychczas pobrane wejściówki
zachowuja˛ ważność.
KROKE (w je˛ zyku jidysz: Kraków) stworzyła w 1992 roku trójka przyjaciół: Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Jako absolwenci krakowskiej Akademii Muzycznej, ale również artyści poszukuja˛cy, nie stronili od eksperymentów z
jazzem oraz muzyka˛ współczesna˛. Zespół,
pocza˛tkowo kojarzony głównie z twórczościa˛ klezmerska˛, oscyluje obecnie wokół
różnych gatunków. Artyści czerpia˛ inspiracje˛ z muzyki etnicznej całego świata,
zawsze jednak wzbogacaja˛ dzieła autorskimi improwizacjami.
W ten sposób KROKE tworzy własny, unosza˛cy sie˛ ponad granicami, czasem i formami styl. KROKE to też jeden z pierwszych
zespołów, który wyszedł ze swoja˛ muzyka˛
do publiczności. Muzyków można było
spotkać na ulicach i w klubach krakowskiego Kazimierza, kiedyś żydowskiej
cze˛ści miasta. Grali kompozycje dla jednych całkiem nieznane, w innych zaś budza˛ce wspomnienie świata, który dawno
odszedł w zapomnienie. To właśnie tam po
raz pierwszy można było usłyszeć utwory,
które w 1993 roku ukazały sie˛ na pierwszej, wydanej własnym nakładem kasecie zespołu.
Do "Ariela", w którym cze˛sto koncertowało
KROKE, zawitała któregoś dnia Kate Capshaw, żona Stevena Spielberga, który realizował wtedy w Krakowie film Lista Schindlera. Pewnego wieczoru na koncert zabrała
me˛ża Reżyser szybko docenił ogromny talent KROKE i zaprosił grupe˛ do Jerozolimy na wyste˛ p podczas uroczystości Survivors Reunion, zorganizowanej dla ocalałych z listy Oskara Schindlera. Od tego
niesamowitego momentu wszystko stało
sie˛ głe˛bsze Wtedy tak naprawde˛ zespół sie˛
narodził.
Dostaliśmy od tych ludzi - niektórzy z nich
byli klezmerami - pewnego rodzaju muzyczne błogosławieństwo - wspominaja˛ dziś muzycy.
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Panieńka oraz zremisowały 1:1 z Rolnikiem Biedrzychowice. Pozwoliło to podopiecznym Łukasza
Wawrzyniaka zaja˛ć szóste miejsce.
Najlepsza˛ bramkarka˛ turnieju wybrana została Kinga Hebda (Staszkówka-Jelna), natomiast tytuł
królowej strzelczyń powe˛drował do Patrycji Rejkowicz (K
ielce). Wszystkie zespoły uczestnicza˛ce w rozgrywkach otrzymały pamia˛tkowe dyplomy, puchary, piłki oraz getry a trzy pierwsze medale oraz vouchery firmy JAKO odpowiednio na kwoty 2000
zł, 1500 zł i 800 zł.
Organizatorami turnieju finałowego były: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
Dolnośla˛skie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,
Dolnośla˛ski Zwia˛zek Piłki Nożnej we Wrocławiu, Powiat Świdnicki, Gmina Miasto Świdnica, OSiR
Świdnica, ŻAP Polonia Świdnica, firma Dabro-Bau i firma JAKO. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wśród gości ceremonii otwarcia i zakończenia
turnieju byli: Marek Mazur (przewodnicza˛cy KZ LZS), Leszek Noworól (prezes DZ LZS), Ryszard
Dudkowski (wiceprezes DZ LZS), Piotr Fedorowicz (starosta świdnicki), Zygmunt Worsa (zaste˛pca
starosty świdnickiego), Jerzy Ża˛dło (zaste˛pca prezydenta Świdnicy), Adam Ciupiński (członek
zarza˛du Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej ds. rozgrywek kobiecych), Mieczysław Gwiazda
(przewodnicza˛cy Komisji Rewizyjnej), Jan Czałkiewicz (p.o. dyrektora ŚOSiR), Radosław Werner
i Jacek Piekunko (obaj UM Świdnica).
- Be˛dziemy starali sie˛ pozyskać prawo do organizacji finałów turniejów Piłkarska Kadra Czeka
także w kolejnych latach - zapowiada Leszek Noworól.
Polonia informuje...

DWÓJKA BIAŁO-ZIELONYCH W KADRZE DZPN-u!
Wydział Szkolenia Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej ogłosił dziś powołania zawodników
do kadry rocznik 2009 (kategoria wiekowa U-13) na zgrupowanie sportowe, jakie odbe˛dzie sie˛ w
dniach 22-26 sierpnia w Domasławicach. Na liście widnieje 24 zawodników, w tym dwójka piłkarzy
Polonii-Stali Świdnica.
Podczas ostatnich powołań w przeróżnych kategoriach wiekowych Dolnośla˛ski Zwia˛zek Piłki
Nożnej przyzwyczaił wszystkich, że niemal wszyscy powoływani zawodnicy reprezentowali barwy
jedynie lub w zdecydowanej wie˛kszości dwóch ośrodków - Śla˛ska Wrocław i Zagłe˛bia Lubin. Tym
razem przedstawiciele dwóch ekstraklasowych klubów znów sa˛ w przewadze (Śla˛sk - 9 piłkarzy,
Zagłe˛bie - 5 zawodników), ale na liście znaleźli sie˛ też inni. Niezmiernie cieszy, że w gronie
powołanych znalazło sie˛ dwóch młodych i utalentowanych piłkarzy Polonii-Stali Świdnica - Wiktor
Duda i Natan Dudek. Podopieczni trenera Mariusza Krupczaka w zakończonych rozgrywkach okazali
sie˛ najlepsi w II lidze wojewódzkiej młodzików, wywalczaja˛c awans do dolnośla˛skiej elity (ósemka
najlepszych zespołów na terenie naszego województwa). Biało-zieloni wkrótce startuja˛ z przygotocia˛g dalszy na str. 16

Klezmerzy przede wszystkim improwizowali. Improwizacja w muzyce KROKE pojawia sie˛ od pocza˛tku i jest do dziś jej najważniejszym elementem. Nasza improwizacja to pewnego rodzaju portal, przez który
światy naszych dusz we˛druja˛ prosto do tych,
którzy chca˛ te światy poznawać - wyjaśniaja˛
muzycy.
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO [koncert]
22 sierpnia 2021 godz.17:00
Bilety: 80 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Agencja Artystyczna START
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kre˛gu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Wyste˛py tej legendarnej formacji stanowia˛
atrakcje˛ koncertowa˛ na niespotykana˛ dota˛d
skale˛. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia najwie˛ksze i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespołu dojrzewaja˛c z nim, poda˛ża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższa˛ z możliwych.
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waniami, zapraszaja˛c che˛tnych piłkarzy z kategorii wiekowej 2009/2010 do spróbowania swoich sił na tle zawodników z ligi dolnośla˛skiej. Zapisy i
wszelkie pytania można kierować pod numer tel. 604-862-195.
info: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia informuje...

BIAŁO-ZIELONI PO PIERWSZEJ GRZE KONTROLNEJ
Po dwóch treningach przyszedł czas na pierwsza˛ gre˛ kontrolna˛ przygotowuja˛cych sie˛ do startu nowego sezonu piłkarzy Miejskiego Klubu
Sportowego Polonia-Stal Świdnica. Dziś na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji doszło do gry wewne˛trznego sparingu, a obok dobrze
znanych w Świdnicy piłkarzy, swoja˛ szanse˛ dostali również testowani zawodnicy.
Trener pierwszej drużyny Grzegorz Borowy dał dziś szanse˛ 22 piłkarzom, dziela˛c zawodników na dwie jedenastki. - Jestem zadowolony z
zaangażowania, z pierwszych treningów i wewne˛trznej gierki. Od nowego tygodnia zabieramy sie˛ do pracy, bo wiele jeszcze przed nami do wykonania
- ocenia krótko świdnicki szkoleniowiec. W najbliższym tygodniu biało-zieloni trenować be˛da˛ w poniedziałek, wtorek, czwartek i pia˛tek, a wszystko
zakończy sparing z innym spadkowiczem z III ligi. O godz. 11.00 na głównej płycie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podejmiemy Polonie˛
Nysa. W tym tygodniu doszło również do zmiany sparingpartnera w dniu 31 lipca. Pierwotnie nasi piłkarze mieli zagrać w Jeleniej Górze z tamtejszymi
Karkonoszami. Z uwagi na zobowia˛zania klubu wobec klubu partnerskiego, Karkonosze w tym terminie zmierza˛ sie˛ z czeskim Slovanem Liberec.
Polonia-Stal Świdnica na własnym terenie o 11.00 zmierzy sie˛ jednak z Foto-Higiena˛ Gać, która wcia˛ż jest niepewna swojego ligowego bytu (w nowym
sezonie grać be˛da˛ dalej w III ba˛dź IV lidze).
info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
02.07.2021r. godz. 22.23
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny, leża˛cego na ławce przystanku
komunikacji miejskiej przy ulicy Kopernika. Na miejscu zastano doskonale znanego z wcześniejszych interwencji bezdomnego, Marka H. Me˛żczyzna
ten zanieczyścił to miejsce, uniemożliwiaja˛c korzystanie z ławki innym osobom. Za swój czyn be˛dzie odpowiadał przed Sa˛dem Rejonowym w
Świdnicy.
03.07.2021r. godz. 11.55
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce awarii jednej z wind peronowych na dworcu PKP Świdnica Miasto. W windzie
została uwie˛ziona kobieta z dzieckiem. Natychmiast na miejsce skierowano patrol straży. Funkcjonariusze w trybie awaryjnym opuścili winde˛ i
otworzyli drzwi. Pasażerowie zostali uwolnienie, awarie˛ zgłoszono do właściwych służb.
04.07.2021r. godz. 14.20
- patrol straży miejskiej w czasie rutynowych
działań w rejonie Placu Grunwaldzkiego zatrzymał osobe˛ poszukiwana przez Policje˛.
Me˛żczyzna został przekazany do Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy.
07.07.2021r. godz. 8.33
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce zanieczyszczenia
betonem jezdni ulicy Metalowców. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Szybko ustalono
sprawce˛ tego czynu. Przeprowadzono rozmowe˛ z kierownikiem budowy, który natychmiast zlecił czyszczenie drogi.
07.07.2021r. godz. 19.41
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce osób spożywaja˛cych alkohol w rejonie "Placu z dzikami"
przy ulicy Franciszkańskiej. Strażnicy szybko przerwali ten proceder wypisuja˛c mandaty karne.
08.07.2021r. godz. 20.50
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzna spożywaja˛cych alkohol w podwórzu przy ulicy
Łukowej. Jeden z nich leżał już bezpośrednio
na ziemi, drugi siedział i nadal konsumował
alkohol. Skierowani na miejsce strażnicy pocia˛g dalszy na str. 19
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twierdzili zgłoszenie. Ze wzgle˛du, iż obaj panowie byli już wielokrotnie karani za podobne wykroczenia, w obu przypadkach sprawy zostana˛
rozpatrzone przez sa˛d.
***
W minionym tygodniu zrealizowano 168 interwencji.

KOT WRACA DO DOMU
W kwietniu tego roku ofiara˛ bezmyślnego wandalizmu padł kot z Parku im. Kasprowicza. Figurka została rozbita na wiele drobnych kawałków.
Wydawało sie˛, że nic już nie da sie˛ z tym zrobić. Wtedy właśnie, poruszony ta˛ historia, pojawiła sie˛ Pan Tomasz.
Choć figura kota została rozbita na wiele kawałków Pan Tomasz stwierdził krótko - dam rade˛. Strażnicy zebrali nawet najdrobniejsze kawałeczki i
całość przewieźli do Pana Tomasza. Praca nie była łatwa i trwała dość długo, jednak jej efekt jest zadziwiaja˛cy. Kot wróci do parku w pełnej krasie.
Panie Tomaszu - dzie˛kujemy.
Foto: SM Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
KONCERTY - KRZYŻOWA
11 lipca rozpocza˛ł sie˛ w Krzyżowej XXII Kurs Mistrzowski "Uczniowie Mistrzów". Młodzi muzycy ponownie przyjechali, aby doskonalić swoje
umieje˛tności pod okiem mistrzów. W trakcie kursu be˛da˛ uczestniczyć w warsztatach, a naste˛pnie zaprezentuja˛ swoje umieje˛tności przed publicznościa˛.
Wraz z organizatorka˛ kursu, Alicja˛ Dragan, serdecznie zapraszamy na koncerty, które już tradycyjnie stanowia˛ finał Kursów.
Wyste˛py młodych muzyków odbe˛da˛ sie˛ w dniach 15, 16, 17 lipca (czwartek, pia˛tek, sobota) o godzinie 19:00 - równolegle w sali balowej i w sali
wielofunkcyjnej:
sala balowa - uczestnicy warsztatów na instrumenty: flet, klarnet, fagot, wiolonczela,
sala wielofunkcyjna - uczestnicy warsztatów na instrumenty: skrzypce, altówka.
Wste˛p na koncerty bezpłatny.
W tym roku nad rozwojem muzycznego kunsztu czuwaja˛: Anna Rzymyszkiewicz, Łukasz Błaszczyk, Konrad Dragan, Wiesław Kwaśny, Urszula
Marciniec- Mazur, Maria Peradzyńska, Arek Adamski, Monika Polaczek-Przestrzelska, Wiktor Szymajda.
Organizatorem kursu jest Impresariat Artystyczny "Młody Paganini". Wie˛cej informacji: www.paganini.net.pl.

W POGORZALE ROZPOCZE˛ŁY SIE˛ PRACE
ZWIA˛ZANE Z PRZEBUDOWA˛ DROGI GMINNEJ
W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 200 m o szer. 3,0 m, w granicach działek nr 195, 196
(odcinek za świetlica˛ wiejska˛). W chwili obecnej trwa korytowanie o układanie warstwy konstrukcyjnej podbudowy pod nowa˛ nawierzchnie˛.

Zakończenie zadania zgodnie z podpisana˛ umowa˛ przewidziane jest na październik 2021 r. Wartość zadania wyniesie 130 tys. zł
Wykonawca˛ zadania jest firma: ŚPBDiM Sp. z o.o. ze Świdnicy. Środki na ich realizacje˛ w całości pochodza˛ z budżetu gminy Świdnica.

MOBILNY PUNKT WSPARCIA 300+ W GOPS
Rok 2021 przyniósł zmiany w programie "Dobry start". Od 1 lipca 2021 r. obsługa˛ całego procesu przyznawaniem i wypłata˛ świadczeń zajmuje sie˛
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyła˛cznie online. 16 lipca w godz. od 10.00 do godz. 13.00 MOBILNY PUNKT WSPARCIA
300+ zawita do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosków o świadczenie z programu

cia˛g dalszy na str. 22
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Dobry Start w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy zorganizowane zostanie spotkanie w ramach
którego pracownicy ZUS, be˛da˛ zakładać klientom profil PUE oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku 300+.
Przypominamy! Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłate˛ świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony
w kolejnych miesia˛cach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafia˛ do rodziny w cia˛gu 2 miesie˛cy od złożenia wniosku.Świadczenia
trafia˛ wyła˛cznie na rachunki bankowe wskazane we wniosku.
Wnioski w ramach programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada wyła˛cznie online:
- przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udoste˛pniły taka˛ możliwość,
- na portalu PUE ZUS,
- na portalu Emp@tia.
MOBILNY PUNKT WSPARCIA 300+
Termin: 16 lipca 2021 roku, godz. 10.00-13.00.
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

W OPOCZCE TRWA BUDOWA ŚWIETLICY
W miejscowości Opoczka powstaje świetlica
z szatnia˛ sportowa˛ oraz pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Be˛dzie to obiekt o podwyższonych parametrach charakteryzacji energetycznej.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych - listopad 2021 r. Koszt inwestycji to 2,6 mln
zł w tym 1,3 mln zł wynosi dotacja unijna w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego na lata 2014-2020.
Na chwile˛ obecna˛ stan inwestycji to surowy,
zamknie˛ty. Gotowe sa˛ już wewne˛trzne instalacje
sanitarna, elektryczna i wentylacyjna. Trwaja˛ ostatnie prace przy układaniu ścianek działowych.

TURNUS
SPORTOWO
-PROFILAKTYCZNY
CZYLI POMYSŁ
NA AKTYWNY
WYPOCZYNEK LATEM
Co jest najbardziej wskazane podczas letnich
wakacji? Jak najbardziej aktywny wypoczynek!
Doskonale wiedza˛ o tym uczestnicy pierwszego
turnusu sportowo-profilaktycznego, w ramach
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zaje˛cia na basenie w Witoszowie Dolnym i
hali sportowej to tylko jedne z wielu form aktywności fizycznej, które czekały na uczestników
podczas tygodniowego pobytu w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

KINO NA LEŻAKACH W BURKATOWIE
17 lipca zapraszamy do Burkatowa na kolejna˛ atrakcje˛ organizowana˛ w ramach "Wakacji w Gminie Świdnica" - czyli KINO NA LEŻAKACH. W
programie: bezpłatne warsztaty z animacjami dla dzieci, bitwa na balony z woda˛, seans rodzinny, a wieczorem kino nocne z emisja˛ filmu "Kod Dedala".
Rozpoczynamy o godzinie 16:00 bezpłatnymi warsztatami i animacjami dla dzieci. Zgłoszenia w celu rezerwacji miejsc na seanse i darmowe
wejściówki na to wydarzenie przyjmowane sa˛ pod nr tel. 794 401 607. Podczas seansów obowia˛zuja˛ zasady reżimu sanitarnego. Wie˛cej szczegółowych
informacji na plakacie (str. 23).

W CENTRUM MAKOWIC
POWSTAJE PARKING
Rozpocze˛ły sie˛ prace zwia˛zane z "Przebudowa˛ parkingu w miejscowości Makowice", operacji
realizowanej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" obje˛tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W chwili obecnej montowane sa˛ tam krawe˛żniki, wykonywana jest kanalizacja deszczowa,
korytowanie oraz okablowanie instalacji oświetlenia ulicznego. Zakres prac to w szczególności
wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, a także montaż
oświetlenia typu LED (6 punktów oświetleniowych). Usadowiony zostanie tam także stojak na
rowery.
Wartość robót budowlanych to 149 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 41 372,00 zł.
cia˛g dalszy na str. 25
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RADNI PODA˛ŻALI ŚLADAMI EMILA KREBSA
Słoneczna pogoda zache˛ca do poznawania i odkrywania tajemnic gminy Świdnica. Miejscowość
Opoczka położona zaledwie 6 km na południe od Świdnicy, w kierunku miejscowości Bojanice
znalazła sie˛ na celowniku radnych Rady Gminy Świdnica, którzy postanowili poda˛żać śladami Emila
Krebsa - śla˛skiego geniusza z Opoczki.
Na trasie questu można poznać historie˛ Emila Krebsa, który wykazał sie˛ niezwykłymi zdolnościami w zakresie nauki je˛zyków obcych, a dzieciństwo spe˛dził właśnie w Opoczce, do której che˛tnie
wracał.
Czym sa˛ questy?
To gry terenowe polegaja˛ce na poszukiwaniu skarbów. Nie wymagaja˛ one obsługi ani znakowania
w terenie, dlatego, w odróżnieniu od podchodów lub gier miejskich, można w nie grać niemal w
każdej chwili. Podstawa˛ zabawy jest we˛drówka trasa˛ questu w terenie. Może to być spacer po
miejscowości, jazda rowerem przez las, spływ rzeka˛ czy zwiedzanie muzeum. Do zabawy wystarczy
ulotka lub darmowa aplikacja mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki sa˛ doste˛pne w
wybranych punktach informacji turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony internetowej
questy.org.pl. Czytaja˛c wierszowane wskazówki, uczestnik poda˛ża questem w terenie i poznaje
sekrety danego miejsca. Na końcu drogi na odkrywców czeka "skarb" - pojemnik finałowy, a w nim
pamia˛tkowa piecza˛tka i Ksie˛ga Questu. Odcisk piecze˛ci i wpis do Ksie˛gi potwierdzaja˛ przebycie
trasy.
Wie˛cej informacji o questach: www.questy.org.pl
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

DOSTE˛PNE QUESTY NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
Strażacki quest w Burkatowie
Wyprawa nad Jeziorko Daisy
Tajemnice Śla˛skiej Doliny
Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnośla˛skiej wsi
Z nurtem Bystrzycy
Śladami Emila Krebsa - śla˛skiego geniusza z
Opoczki
Ścieżkami historii w Komorowie
Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie
Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
Malarskie impresje w Makowicach
Szlakiem Bitwy pod Lutomia˛
W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogołowie
Szlak lutomskich smaków

ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO
NA BASENIE W WITOSZOWIE DOLNYM
W poniedziałek, 12 lipca Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Świdnica oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego wzie˛li udział w akcji
ratunkowej, polegaja˛cej na podejmowaniu poszkodowanych z wody, w niekomfortowych warunkach, w strojach bojowych - co dodatkowo
nie ułatwiało im pracy.
Wszystko za sprawa˛ ćwiczeń z ratownictwa
wodnego przeprowadzonych w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym.
Głównym celem i założeniem ćwiczeń było
niesienie pomocy osobom tona˛cym na powierzchni wód stałych, dotarcie do osoby poszkodowanej, ewakuowanie na brzeg z jednoczesnym
udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy
przy użyciu specjalistycznego sprze˛tu be˛da˛cego
na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowych, a także przekazanie poszkodowanych
zespołom państwowego ratownictwa medycznego.
Ćwiczenia przewidywały także przeanalizowanie najgorszego wariantu dla strażaków tj.
poszukiwanie oraz ratowanie osób znajduja˛cych
sie˛ pod powierzchnia˛ wody.
Jednocześnie apelujemy o zachowanie
ostrożności osób przebywaja˛cych nad woda˛, korzystanie tylko ze strzeżonych ka˛pielisk, nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie pobytu
dzieci w wodzie - przestrzegali prowadza˛cy szkolenie dh Piotr Herba oraz abp. Paweł Szydłowski z wydziału operacyjno - szkoleniowego KPP SP w
Świdnicy.
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WÓJT GMINY SPOTKAŁA SIE˛ Z SOŁTYSAMI
Organizacja dożynek gminnych, Fundusz Sołecki na 2022 r., rekrutacja do nowo powstaja˛cego Żłobka Gminnego w Pszennie, wypoczynek letni
dzieci i młodzieży, a także informacje o programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" były jednymi z głównych tematów spotkania wójt gminy Teresy
Mazurek z włodarzami wsi.
Kolejna w tym roku narada sołtysów rozpocze˛ła sie˛ od uroczystego powitania nowej sołtys sołectwa Opoczka pani Anny Jaroszuk i wre˛czenia
legitymacji sołtysa. Naste˛pnie w porza˛dku obrad znalazły sie˛ sprawy zwia˛zane z organizacja˛ najważniejszego wydarzenia w gminie Świdnica.

W tym roku współgospodarzami gminnego świe˛ta plonów be˛da˛ mieszkańcy dwóch sołectw, Jagodnika i Miłochowa, a sama uroczystość rozpocznie
sie˛ msza˛ świe˛ta˛ polowa˛, na boisku sportowym w Jagodniku o godz. 13.00 - mówiła wójt Teresa Mazurek. Zache˛cała, aby poza kulinarnymi specjałami
sołectwa na swoich straganach prezentowały swoje walory turystyczne. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji rozpocza˛ł przyjmowanie zgłoszeń
na stragany i wieńce dożynkowe (wie˛cej szczegółowych informacji pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 312,313,314)
Kolejnym punktem narady sołtysów były informacje zwia˛zane z naborem do nowo powstaja˛cego Żłobka Gminnego w Pszennie. Otwarcie placówki
planowane jest na miesia˛c grudzień tego roku. Sa˛ jeszcze wolne miejsca, a przedłużona rekrutacja prowadzona jest do 16 lipca br. Odpłatność na pobyt
dziecka w żłobku na chwile˛ obecna˛ wynosi 280 zł. Każda kolejna godzina (powyżej 10 h zagwarantowanych) be˛dzie wia˛zała sie˛ z dodatkowa˛ opłata˛ w
wysokości 28 zł. Dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wyniesie 11,20 zł. Równoległe do prowadzonego naboru dzieci do żłobka poszukiwani
sa˛ pracownicy na stanowiskach: pomoc piele˛gniarka/położna. Atutem żłobka be˛da˛ także posiłki, które be˛da˛ przygotowywane na miejscu.
Sołtysi otrzymali także kompendium wiedzy w zakresie Programu Czyste Powietrze. Od czerwca br. w Urze˛dzie Gminy Świdnica, przy ul.
Głowackiego 4 został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu. Można w nim uzyskać porady, a naste˛pnie złożyć wniosek o
dofinansowanie, czy rozliczyć poniesione wydatki w ramach Programu "Czyste Powietrze". Po gminnym, czy aglomeracyjnym programie dotuja˛cym
wymiane˛ tzw. "kopciuchów" na ekologiczne źródła ciepła, Program "Czyste Powietrze" jest kolejnym, finansowym wsparciem z którego moga˛ korzystać
mieszkańcy gminy Świdnica i który może być ła˛czony z innymi programami - podkreślała wójt gminy.

1 SIERPNIA ZAPRASZAMY NA ROWEROWY RAJD KSIA˛ŻE˛CY
GOGOŁÓW, DZIERŻONIÓW, PIESZYCE
1 sierpnia start o godz. 8.30 z ulicy Śla˛skiej, z parkingu naprzeciwko Domu Wycieczkowego OSIR, Powrót do Świdnicy to godzina 13:30.Od
poniedziałku 12 lipca startuja˛ zapisy na Rowerowy Rajd Ksia˛że˛cy. Tym razem Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie zaprasza na wspólne zwiedzanie
Gogołowa, Dzierżoniowa i Pieszyc. Ła˛cznie do przejechania be˛dzie około 50 km, trasa ma charakter mieszany o średnim poziomie trudności.
Start: 1 sierpnia 2021. Wyjazd o godz. 8.30 z ulicy Śla˛skiej, z parkingu naprzeciwko Domu Wycieczkowego OSIR,
Powrót do Świdnicy to godzina 13:30.
Na zakończenie rajdu be˛dzie czekało na uczestników tradycyjne ognisko z kiełbaskami.
Koszt uczestnictwa w Rajdzie to 5 PLN
Zapisy prowadzone sa˛ osobiście w Informacji Turystycznej Rynek 29-40 w Świdnicy lub pod nr tel. 74 852 02 90. Zgłoszenia można przesyłać
również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres it@um.swidnica.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

BARAN Zaczniesz odnosić sukcesy w pracy zawodowej. Be˛dziesz wie˛c w centrum
zainteresowania. Jednocześnie zakończysz
jakiś ważny etap w swoim życiu i poczujesz
wielka˛ ulge˛. Warto, abyś już teraz pomyślał,
jak spe˛dzić wolny czas. Postaraj sie˛ już teraz
coś zaplanować. Unikniesz w ten sposób
nerwowej atmosfery w domu.
BYK Ba˛dź ostrożny przy wydawaniu pienie˛dzy. To nie jest dobry tydzień na podejmowanie ryzyka w sprawach finansowych.
Nie przejmuj sie˛ nastrojami bliskiej osoby.
Wkrótce mina˛. Musisz przeczekać ten trudny okres. Z każdym dniem be˛dzie lepiej.
Bardzo dobrze zapowiada sie˛ nadchodza˛cy
weekend.
BLIŹNIE˛TA Świetnie ułoża˛ sie˛ relacje z
partnerem, wie˛c be˛dziesz bardzo szcze˛śliwy. W pracy nie ogla˛daj sie˛ na innych, tylko
działaj. Masz naprawde˛ dobre pomysły i
warto je wykorzystać. Ryzyko jest naprawde˛ niewielkie. Dokładnie wszystko przemyśl. W weekend szykuje sie˛ miła biesiada
towarzyska.
RAK Tydzień średnio udany. Sukcesy be˛da˛ sie˛ przeplatały ze sprawami, na których
załatwienie trzeba be˛dzie jeszcze poczekać. Nie trać głowy. Bywało gorzej. Postaraj sie˛ skoncentrować na rzeczach najważniejszych. Twoja sytuacja finansowa zde-

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

cydowanie sie˛ poprawi. Bardzo Cie˛ to ucieszy i doda energi na nadchodza˛ce dni.
LEW Trudne decyzje zwia˛zane z finansami
powinieneś odwlec w czasie. Wszystko samo sie˛ rozstrzygnie. Nic na siłe˛. Okoliczności be˛da˛ Ci sprzyjały. Musisz tylko uzbroić
sie˛ w cierpliwość. Chwile spe˛dzone z partnerem dostarcza˛ wielu niezapomnianych
wrażeń. Wszystko potoczy sie˛ jak w bajce.
Miło sie˛ zaskoczysz.
PANNA Dobra passa w interesach. Zarobisz dużo, ale nie zapominaj o zobowia˛zaniach. Ureguluj zaległe rachunki, troche˛ sie˛
tego nazbierało. Przeproś bliska˛ osobe˛ za
swoje ostatnie zachowanie. Nie było to eleganckie. Warto, aby wróciła dawna - miła i
pełna życzliwości atmosfera.
WAGA Niespodziewanie pojawia˛ sie˛ pewne
komplikacje w sprawach zawodowych. Be˛dziesz musiał ostro skoncentrować sie˛ na pracy, a przyjemności przełożyć na później. Dopisze Ci jednak świetny humor, bo poprawi sie˛
Twoja sytuacja finansowa. Zaczniesz planować, na co wydasz dodatkowe pienia˛dze.
SKORPION Nadchodza˛ bardzo udane dni.
Be˛dzie Ci dopisywał humor i dobre samopoczucie. W sobote˛ spodziewaj sie˛ miłej
niespodzianki przygotowanej przez kogoś,
na kim bardzo Ci zależy. Oszcze˛dnie gospodaruj pienie˛dzmi, bo znika˛d ich nie przybe˛dzie, a miesia˛c jest długi. W pracy na
razie bez zmian.

STRZELEC Ktoś bardzo Cie˛ zawiódł i zranił Twoje uczucia. Zastanów sie˛, czy ta osoba jest warta takich emocji. Masz przecież
wielu fantastycznych przyjaciół, na których
możesz polegać. Głowa do góry. Tym bardziej, że najbliższe dni be˛da˛ bardzo ciekawe
w wydarzenia. Naprawde˛ be˛dzie o czym
rozmawiać.
KOZIOROŻEC Jeszcze raz dokładnie
przemyśl ostatnio podje˛ta˛ decyzje˛. Kieruj sie˛
zdrowym rozsa˛dkiem a nie emocjami. Jeżeli
sie˛ wahasz, poproś o rade˛ zaufanego przyjaciela. Sprawy domowe ułoża˛ sie˛ po Twojej
myśli. Be˛dziesz sie˛ cieszył dobrym zdrowiem.
W pracy na razie bez zmian.
WODNIK Powinieneś odwiedzić swojego
przyjaciela. Bardzo teraz potrzebuje wsparcia.
Sprawy finansowe ułoża˛ sie˛ tak, jak tego oczekiwałeś. Dokładnie zaplanuj wydatki. Bardzo
dobre relacje z członkami rodziny. Nareszcie
nawia˛żecie nić porozumienia. Otrzymasz zamówiona˛ wcześniej przesyłke˛.
RYBY Be˛dziesz miał wie˛cej czasu dla siebie. Zadbasz o swój wizerunek, odpoczniesz od spraw, które bardzo Cie˛ wypaliły. Ucieszy Cie˛ sposób w jaki ułoża˛ sie˛
sprawy rodzinne. Dokładnie tak to sobie
wymarzyłeś. Konflikty i niepowodzenia
w tym tygodniu omina˛ Twój dom.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie miejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6599 sprzedaż działek o pow. 20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:

0-6601 WM 50 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł
0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, winda, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Zawiszów 3.500 zł
0-5735 WD 96 m kw., dwa poziomy, ogrzewanie gazowe, osiedle
Słowiańskie 2.500 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł

www.expressem.eu

0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
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 100zł/ 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 Śle˛ży - 100 zł/ m
kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej 1.070.000 zł
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI
DO SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:

www.expressem.eu
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0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32 m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 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

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

