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W skrócie...

WYSTAWA PRAC CZŁONKÓW STO-
WARZYSZENIA "KANON" 
do 24.08.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy
Bilety: 2/1 zł

WYSTAWA CZASOWA
do 01.09.2019
Wystawa czasowa Rzeźba kameralna ze
zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy. Ekspo-
naty na wystawie prezentują nurty europej-
skiej rzeźby kameralnej wykonanej z brązu
od końca XVIII w. po lata pięćdziesiąte XX
w. Wernisaż wystawy rozpocznie się o godz.
19 .00 w dniu 5 lipca br.
Wstęp normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa, organizator:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

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

ŚWIEBODZICKA GIEŁDA STAROCI I
RÓŻNOŚCI 
każda pierwsza sobota miesiąca
Rynek w Świebodzicach, wstęp wolny
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RUSZA PROGRAM 
"Opieki wytchnieniowej" 

Członkowie rodzin lub opiekunowie spra-
wujący bezpośrednią opiekę nad niepełnospraw-
nym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej
pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki
niej zyskają czas dla siebie.

Program pn. "Opieka wytchnieniowa" - edy-
cja 2019" realizowany jest w ramach Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski
przekaże dla miasta Świdnicy środki w wysoko-

ści 116 352 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie
144 000 zł. Program realizować będzie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego, skierowany jest do
członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad: 

* dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze zna-
cznie ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz koniecznością stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edu-
kacji
* osobami o znacznym stopniu niepełno-
sprawności niekorzystającymi z innych form
usług w miejscu zamieszkania lub w ośrodku
wsparcia, domu pomocy społecznej.

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

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

http://www.eldomik.pl
http://sced.pl
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GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI 
każda pierwsza niedziela miesiąca
Rynek w Świdnicy, wstęp wolny

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

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

SILESIAN CUP 2019 - MIĘDZYNARO-
DOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
do 04.08.2019, godz. 10:00
Międzynarodowy Festiwal Piłkarski połą-
czony z różnorodnymi imprezami towarzy-
szącymi, atrakcjami i wysokiej klasy organi-
zacją stanowi wspaniałe miejsce do spędze-
nia piłkarskich wakacji. Turniej odbywa się
na nowoczesnym kompleksie sportowym na
terenie świdnickiego OSiRu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica - OSIR,
organizator: UKS Gryf Świdnica

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTI-
WAL FOLKLORU 
7-11.08.2019 (środa - niedziela)
Różne lokalizacje, Strzegom, wstęp wolny

TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI PRO-
STO OD ROLNIKA 
18.08.2019 (niedziela), godz 12:00
Serowarnia w Lutomierzu, wstęp wolny

ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA 2019 
23-25.08.2019 (piątek - niedziela)
Rynek w Jaworze, wstęp wolny

OBÓZ ŚREDNIOWIECZNY 
24.08.2019 (sobota), godz. 10:00
Nowice koło Jaworzyny Śl.
Wstęp wolny
Zapraszamy na kolejną edycję obozu śred-
niowiecznego w Nowicach (gm. Jaworzyna
Śląska). W trakcie obozu przewidziane są
turnieje bojowe, łuczniczy i w miarę możli-
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Udział w programie jest nieodpłatny. Gmina
przyznać może usługę opieki wytchnieniowej w
formie pobytu dziennego na wniosek członka
rodziny lub opiekuna, wydając decyzję admini-
stracyjną. Przewidziano, iż udzielić będzie moż-
na maksymalnie do 240 godzin pomocy i jest to
suma wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna
sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną
osobą niepełnosprawną.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w
tej formie wsparcia zapraszamy do bezpośred-
niego kontaktu z pracownikami socjalnymi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy
ul. Wałbrzyskiej 15, ul. Franciszkańskiej 7 i ul.
Westerplatte 47.

REMONTY CHODNIKÓW
Kolejne chodniki w Świdnicy zostaną przebu-

dowane. Miasto w postępowaniu przetargowym
wybrało wykonawcę zadania - firmę Zakład Robót
Drogowych i Ogólnobudowlanych W&J Maria
Chorzemska, Wiesław Chorzemski. Prace obejmą
prawie 2,5 tysiąca m kw. powierzchni traktów pie-
szych. Zmodernizowane zostaną fragmenty chod-
ników przy ulicach: Zwierzynieckiej, Sarniej,
Okrężnej (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Klo-
nowej), Kopernika (na odcinku od ul. Jodłowej do
ul. Kołłątaja), dojście do placu zabaw przy ul. Wil-
lowej oraz do budynku przy ul. Słobódzkiego 25.
Lokalizacje te wskazane zostały przez mieszkań-
ców w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego.  

Koszt prac to ponad 528 tysięcy złotych.
Termin ich realizacji określony został na połowę
grudnia tego roku. 

Inwestycje polegają na wymianie istnieją-
cych nawierzchni betonowych i asfaltowych na

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.
Przypomnijmy, iż w 2015 roku przebudowano
około 7500 m kw. świdnickich chodników, w
2016 roku ponad 6500 m kw., w 2017 roku ponad
9400 m kw.,  a w 2018 roku prawie 4 000 m kw.

INTELIGENTNE MIASTA 
Świdnica i Nowa Ruda

Gmina Miasto Świdnica wraz z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym we Wrocławiu, Katedrą Te-
chnologii Informacyjnych przystąpiła do projektu
partnerskiego pn. "Przyjazna przestrzeń dla miesz-
kańców - Inteligentna Nowa Ruda" realizowanego
przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju pn. "HUMAN SMART CITIES. Inteli-
gentne miasta współtworzone przez mieszkań-
ców", współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej, Programu Operacyjnego Pomoc Techni-
czna na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zaangażowa-
nie mieszkańców i interesariuszy obu miast w
tworzenie inteligentnych rozwiązań polegają-
cych m. in. na ograniczeniu zużycia energii i
zanieczyszczeniu powietrza poprzez wspólne
wypracowanie działań, które trafią do najwię-
kszej grupy odbiorców.

ciąg dalszy na str. 4
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wości, będzie wprowadzana nowa konku-
rencja - mosty 55. Impreza jak co roku ma
charakter multiperiodu, co nie zmienia fa-
ktu, że jest to impreza dla rekonstruktorów i
wymagane będzie od uczestników prze-
strzeganie wytycznych zawartych w regula-
minie imprezy. Prosimy o potwierdzenie
przybycia najpóźniej do 31 lipca, na adres
bractworsb@o2.pl lub wiadomość na fb. Dla
młodych miłośników historii zorganizowa-
ne zostaną warsztaty i zabawy, po zaliczeniu
których staną do bitwy dzieci!

VIII DOMINO STREETBALL CUP
2019 - TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULI-
CZNEJ
25.08.2019
Domino Streetball to impreza, która na stałe
wpisała się już w świdnicki kalendarz spor-
towy. Wydarzenie to jest nie tylko gratką dla
fanów koszykówki ale dla każdego kto chce
miło i aktywnie spędzić ostatnie dni wakacji.
Organizatorzy zapewniają wiele pokazów i
atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, organiza-
tor: Stowarzyszenie Basket Świdnica

EKSPLOZJA KOLORÓW 2019
31.08.2019, godz. 16:00
Świdnicka Eksplozja Kolorów to cała gama
wszechobecnych barw, bezpłatna zabawa dla
każdego, bez ograniczeń wiekowych :) Na
uczestników najbardziej kolorowego festiwalu
tego lata czeka wiele atrakcji - m.in. malowanie
twarzy, wielkie bańki mydlane, zajęcia tanecz-
ne i co najważniejsze - KOLORY !
Wstęp bezpłatny, miejsce: Bosmanat, orga-
nizator: Młodzieżowa Rada Miasta, Urząd
Miasta Świdnicy

KONCERT W 80 ROCZNICĘ WYBU-
CHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
31.08.2019 (sobota), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze, bilety: 30/25zł

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

W ramach projektu zaplanowana jest eduka-
cja oraz wspólne opracowanie i wdrożenie Syste-
mu Inteligentnego Zbierania i przesyłania da-
nych o jakości POWIETRZA. Zastosowanie
kompleksowego systemu monitorowania jakości
powietrza na terenie Nowej Rudy, opartego na
danych pozyskanych z czujników, wraz z ostrze-
żeniami dla mieszkańców. System zintegrowa-
nych, otwartych i cyklicznie uzupełnianych baz
danych przyjaznych użytkownikowi, umożli-
wiających bieżące monitorowanie jakości po-
wietrza. Ponadto, zaprojektowane zostanie ener-
gooszczędne oświetlenie miejskie, a także prze-
prowadzone zostaną audyty budynków użytecz-
ności publicznej pod kątem energetycznym.

Działania mają na celu rozpowszechnienie
idei inteligentnego miasta oraz korzyści płyną-
cych z wykorzystania innowacyjnych rozwiązań
wśród mieszkańców Świdnicy i Nowej Rudy.

ROZPOCZYNA SIĘ PRZEBUDOWA 
ULICY TRAUGUTTA

Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w
Świdnicy rozpocznie się 5 sierpnia. Wykonawcą
tego zadania będzie konsorcjum firm: Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o. o. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo
Remontowo - Budowlane "Sta - Dar" Dariusz
Stańczyk (partner konsorcjum). 

Prowadzone prace drogowe będą wiązały się
z utrudnieniami dla kierowców. Ulica Romualda
Traugutta zamknięta zostanie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Sprzymierzeńców do skrzy-
żowania z ul. Nauczycielską (etap 1). W miarę
postępu prac z ruchu wyłączane będą kolejne
odcinki ulicy (etap 2 i etap 3).

Celem inwestycji jest przede wszystkim pod-
niesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu koło-
wego, jak i pieszego. Wykonana zostanie nowa
nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Prze-
budowie ulegnie droga na całej długości wraz
siecią oświetlenia ulicznego oraz kanalizacją de-
szczową.

Wartość prac to prawie 2 miliony złotych.
Termin ich zakończenia planowany jest do poło-
wy grudnia br.

ŚWIDNICA WYSOKO 
W RANKINGU "WSPÓLNOTY" 
Świdnica z roku na rok umacnia swoją pozy-

cję w rankingu zamożności, który od kilkunastu
lat publikuje portal samorządowy wspolno-
ta.org.pl. Miasto uplasowało się na 56.miejscu
odnotowując wzrost o 19 pozycji z miejsca. 75
w ubiegłorocznym zestawieniu. Dwa lata wcześ-
niej było to 96. miejsce. Zamożność na miesz-
kańca wyliczona została na 3 361,92 zł. 

Ranking "Wspólnoty" to opracowywane
przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego zestawienie wszystkich samo-
rządów analizowane na podstawie danych z
GUS. Publikowany jest on rok po okresie, które-
go zebrane dane dotyczą. Metoda obliczania
wskaźnika ujętego w rankingu od lat jest taka

sama - dochody samorządu dzielone są przez
liczbę ludności. Nie brane są pod uwagę wpływy
z dotacji celowych, uwzględniane są tylko do-
chody własne i otrzymane subwencje. 

- Bardzo się cieszę, że Świdnica uplasowała
się tak wysoko w rankingu najzamożniejszych
gmin w Polsce. Dochody miasta osiągnęły w
ubiegłym roku ponad 275 milionów złotych, a
wydatki majątkowe - rekordową kwotę ponad 85
milionów złotych. Dzięki coraz większemu bu-
dżetowi możemy realizować coraz więcej inwes-
tycji - mówi prezydent Beata Moskal - Słanie-
wska.  

Przypomnijmy, że w 2018 roku wykonano
m. in.: przebudowę ulicy Pogodnej, ulicy Kra-
szowickiej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Kopernika i Kliczkowskiej, remonty chodników
za kwotę ponad 1,2 mln zł, program KAWKA za
kwotę 13 mln zł. Ponad 3 mln zł przyznano na
dotacje na remonty zabytkowych obiektów w
mieście, rozbudowano Szkołę Podstawową nr 1,
wykonano termomodernizację budynków Szko-
ły Podstawowej nr 4, remont Żłobka Miejskiego
nr 1, rewitalizację Parku Centralnego i Sikorskie-
go, budowę  mieszkań wspomaganych przy ul. 1
Maja 23, rewitalizacja fontann w Rynku w ra-
mach programu "Szlak kamienia".

Wśród miast dolnośląskich Świdnicę wy-
przedziły tylko Polkowice, Lubin, Głogów, Śro-
da Śląska i Bolesławiec. Gmina Świdnica znalaz-
ła się na 464 miejscu (3 136,86 zł), natomiast
miasta powiatu świdnickiego: Żarów na 118
miejscu (3540,24 zł), Strzegom na 160 (3295,55
zł), Świebodzice na 243 (3108,81 zł).   

TRWA WAKACYJNY 
"Festiwal wrażeń" 

W każdą wakacyjną sobotę zapraszamy do
udziału w wycieczkach w ramach projektu "Fe-
stiwal wrażeń". To prawdziwa gratka dla miłoś-
ników historii, szczególnie tej związanej z mili-
tariami. Mają oni okazję do poznania tajemnic
twierdzy świdnickiej, średniowiecznej sztuki
wojennej oraz świata ukrytego za murami obron-
nymi miasta. 

 Miejscem wydarzeń są pozostałości militar-
ne Świdnicy, po których oprowadzają uczestni-
ków rycerze, damy, żołnierze w strojach history-
cznych, przybliżając historię militarnych umocnień
miasta - od średniowiecza do XVIII wieku - w
wakacyjne soboty w godzinach od 11.00 do 13.00.
Podczas działań uczestnicy oglądają pokaz strojów
i rynsztunków bojowych, ćwiczą sprawność strze-
lecką w nawiązaniu do tradycji średniowiecznego
bractwa kurkowego, odbywają szkolenie z musztry
i poznają sposób funkcjonowania różnych obie-
któw twierdzy. Nie zabraknie także zagadek, qui-
zów i zadań dla całej rodziny.

Na wycieczki obowiązują zapisy, gdyż liczba
miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w
wydarzeniu należy wcześniej zgłosić się do orga-
nizatora - tel. 74 852 02 90, e-mail: it@um.swid-
nica.pl

Tematami kolejnych wycieczek będą:
* "Fort Witoszowski" - żywa lekcja historii
w Muzeum Broni (termin: 24 sierpnia).
* Barbakan, basteja, rogatka militarna to za-
gadka? - czyli jak wyglądała budowa, oblę-
żenie i obrona twierdzy Świdnica (termin: 3
sierpnia).
* "Mury, baszty, kamienice czyli jak budo-
wano Świdnicę" - o średniowiecznych mu-
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INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
12.09.2019, godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

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

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00

rach obronnych i życiu w średniowiecznym
mieście (termin: 10 sierpnia).
* "Niestraszne nam przeszkody - pobawimy
się w podchody!" - zagadki i quizy strategi-
czne z różnych dziedzin wiedzy i nauki - coś
dla prawdziwych odkrywców (termin: 17
sierpnia).
Projekt "Festiwal wrażeń" Gmina Miasto

Świdnica realizuje wspólnie ze Stowarzysze-
niem Branka o.p.s. z Nachodu, Gminą Miejską
Kłodzko oraz Powiatem Kłodzkim. Celem pro-
jektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału
turystycznego na pograniczu oraz stworzenie
wspólnej oferty promocyjnej.

W roku 2019 tematem przewodnim festiwalu
jest historia wojskowości. Podczas wakacji w 8
różnych obiektach turystycznych, w rożne dni
tygodnia, odbywają się warsztaty dostarczające
unikalnych przeżyć i wrażeń, które sprawiają, że
zwiedzający są nie tylko biernymi odbiorcami, ale
również aktywnymi uczestnikami wydarzeń. Obie-
kty po stronie czeskiej: Zamek w Adrspachu, rezer-
wat przyrody Dubno, Twierdza Dobrosov; po stro-
nie polskiej: Pałac Żelazno, Dwór Sarny, Zamek
Kapitanowo, pozostałości militarne Świdnicy oraz
Twierdza Kłodzko. Szczegółowe informacje na te-
mat terminów i miejsc wydarzeń można znaleźć na
stronie www.festiwalwrazen.pl

Projekt "Festiwal wrażeń" jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A
Republika Czeska - Polska, nr projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288 .

Nominowani do nagrody 
ŚWIDNICKI GRYF 2019

Przedstawiamy firmy nominowane do na-
grody gospodarczej "Świdnicki Gryf 2019", któ-
rej celem jest wyróżnienie, a także promowanie
przedsiębiorstw działających w naszym mieście,
a w przypadku "Sudeckiego produktu regional-
nego" promowanie produktów wytwarzanych w
naszym regionie. Spośród firm nominowanych
kapituła konkursu wybierze laureatów, którym
18 października, podczas uroczystej Gali Przed-
siębiorczości, wręczone zostaną statuetki Świd-
nickiego Gryfa. 
SUDECKI PRODUKT REGIONALNY

* Dolnośląski Festiwal Zupy - Centrum Kul-
tury w Jedlinie - Zdroju,  ul. Piastowska 13.
To popularny festiwal kulinarny, unikalny w
swojej formie, wzbogacony o elementy ręko-
dzielnicze i wyroby regionalne, stanowi duże
wydarzenie turystyczne i kulturalne. Uczest-
nikami festiwalu są kucharze, dla których
gotowanie jest nie tylko zawodem, ale także
pasją. Przyjeżdżają również goście z całego
świata, którzy prezentują swoje tradycje kul-
turalne. Głównym przesłaniem wydarzenia

ciąg dalszy na str. 6
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Koncert Artura Andrusa, na który Państwa za-
praszamy, jest pierwszym krokiem na drodze
do budowy hospicjum stacjonarnego w Świd-
nicy oraz podziękowaniem dla wszystkich dar-
czyńców i przyjaciół Hospicjum w Świdnicy:
ludzi o wielkim sercu, którzy chcą wspierać
najbardziej potrzebujących świdniczan.
Wstęp norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

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

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

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

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

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

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00

jest prezentacja szerokiego spektrum jednej
z najpopularniejszych potraw, jaką jest zupa.
Imprezę wzbogacają występy grup folklory-
stycznych, pokazy rzemiosła artystycznego i
rękodzieła ludowego oraz koncerty i zabawy.
* Święto Chleba i Piernika - Gmina Jawor,
Rynek 1. Wydarzenie łączy sztukę, najwy-
ższy kunszt piekarski i cukierniczy z różno-
rodnością smaków, gatunków i metod wy-
piekania. Promocja i kultywowanie staropol-
skich tradycji możliwe jest dzięki piekarzom
z całego kraju i z zagranicy. Celem przedsię-
wzięcia jest promocja przemysłu piekarskie-
go i cukierniczego oraz polskiego pieczywa,
połączona z kultywowaniem polskich trady-
cji związanych z wypiekiem chleba. 
* Piwo Świdnickie Jasne - HOPPY LAB
Browar Rzemieślniczy Jakub Bielecki, Mał-
gorzata Twardzicka, Żarów, ul. Słowiańska
23 - na zdominowanym przez ogromne kon-
cerny rynku i silnej konkurencji, udało się
stworzyć markę, która na lokalnym i ogólno-
polskim rynku cieszy się zaufaniem i niepo-
szlakowaną opinią. Stworzono wyjątkowe
piwo Świdnickie Jasne, w którym zawarto
tradycje  piwowarskie miasta, jednocześnie
nadając mu nowoczesnego charakteru.

 LIDER MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI
* PLIMAT- Centrum Językowe Maciej Pli-
szka, Świdnica, ul. Łukasińskiego 7 - usługi
edukacyjne, nauczanie języków obcych, or-
ganizacja i przeprowadzanie egzaminów ję-
zykowych. Partner  Oxford University Press
w ramach prestiżowego programu Oxford
Quality. Wykorzystuje najnowsze osiągnię-
cia metodyki i technologii interaktywnych w
nauczaniu. Aktywny ośrodek egzaminacyj-
ny Europejskich Certyfikatów Językowych
telc. Stała i profesjonalna kadra organizuje
ogólnopolskie projekty: "Polska zna angiel-
ski" oraz "Język to podstawa". Wysoka ja-

kość świadczonych usług i wysoka ocena
klientów - to najlepsza reklama firmy.
* NOVA Norbert Stachyra, Świdnica ul. Ślą-
ska 33 - restauracja Chillout powstała po
remoncie kawiarni na świdnickim lodowi-
sku. Wyróżnia się wśród świdnickich restau-
racji sportowym otoczeniem i klimatem. To
miejsce spotkań piłkarzy, tenisistów, biega-
czy, akrobatów oraz świdniczan korzystają-
cych przez cały rok z obiektów Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Działalność
skierowana jest na produkty najwyższej ja-
kości, aby zaspokoić gusty klientów. 
* Centrum Usług Księgowych BILANS
Wiesław Pawlic, Świdnica, pl. św. Małgorza-
ty 1-2 - jest dynamicznie rozwijającym się
biurem specjalizującym się w kompleksowej
obsłudze podmiotów gospodarczych w sze-
roko pojętym zakresie usług księgowych, ka-
drowo-płacowych, ZUS, GUS, PEFRON,
Ochrona środowiska, rozliczeń projektów
unijnych. Prowadzi rozliczenia fundacji, sto-
warzyszeń. Biuro istnieje na rynku świdnic-
kim od 10 lat i jako jedno z pierwszych
wprowadziło usługę dojazdu do klienta w
celu odbioru dokumentów, uczy klienta w
zakresie prawidłowego dokumentowania
operacji gospodarczych oraz pomaga no-
wym podmiotom gospodarczym w procesie
założenia firmy. Biuro regularnie współpra-
cuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakre-
sie stażów i szkoli młodych adeptów księgo-
wości, a także studentów WSB we Wrocła-
wiu.

ZDROWIE I URODA
* Fryzjerstwo-Perukarstwo Wioletta Barano-
wska, Świdnica, ul. Komunardów 6. Firma
rodzinna założona w 1974 r. Właścicielka
posiada dyplom mistrzowski w zakresie fry-
zjerstwa damskiego i męskiego. Wprowadzi-
ła nowatorską metodę przedłużania i zagęsz-
czania włosów, rozszerzyła usługi o nowo-
czesny system strzyżenia termocut. Obsłu-
gując uczestniczki konkursu w 2006 r. otrzy-
mała tytuł Oficjalnego Fryzjera Miss World.
Jako jedyny zakład w powiecie świdnickim
wykonuje usługi w zakresie perukarstwa.
Planuje poszerzyć zakres usług perukarskich

ciąg dalszy ze str. 4

http://www.domsenioracm.pl


7

oraz wprowadzić trichoskopię - komputero-
we badanie włosów.
* Świdnickie Centrum Floatingu Ocean Cza-
su, Karolina Kowalska-Tyliszczak, Świdni-
ca, ul. Kazimierza Wielkiego 12. Pomaga
świdniczanom doświadczać nowoczesnej
formy relaksu i regeneracji ciała oraz umysłu
jaką jest floating. Jedyna tego typu działal-
ność na terenie Świdnicy. Indywidualnie do-
stosowuje metodę dbania o zdrowie do kon-
kretnej grupy klientów. Krzewi ideę odpo-
czywania jako sposób na poprawę życia po-
przez aktywne uczestnictwo w formalnych i
nieformalnych grupach zrzeszających przed-
siębiorców z całego powiatu świdnickiego.
Wspiera aktywnie  imprezy sportowe i cha-
rytatywne w mieście. W porozumieniu ze
świdnickimi klubami sportowymi wspólnie
opracowuje  ofertę skierowaną do ich człon-
ków. Rozbudowuje firmę o internetową for-
mę komunikacji z klientami oraz możliwość
internetowego zakupu usług, zachowując
dbałość o osoby z niepełnosprawnościami. 
* PROXIMA spółka partnerska lekarze de-
ntyści Oleksy i Karaszewski- Centrum Sto-
matologii Estetycznej, Ortodoncji i Implan-
tologii Świdnica, ul. Jarzębinowa 24 c - cen-
trum łączy lekarzy, higienistki stomatologi-
czne oraz laboratoria protetyczne w sposób
ukierunkowany na estetykę. To nie tylko me-
dycyna przywracająca zdrowie zębów, dzią-
seł i zgryzu, ale także medycyna odpowiada-
jąca na współczesne potrzeby ludzi dążących
do zadowolenia z własnego wyglądu. Udo-
godnienia dla pacjentów:  elastyczne godzi-
ny otwarcia, prywatny parking, budynek
przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

klimatyzowany. Centrum wyposażone jest w
urządzenia i sprzęt pozwalający zapewnić
najwyższą jakość usług popartą dyplomami
i certyfikatami. Personel stale podnosi swoje
kwalifikacje. Firma wygrała konkurs ogło-
szony przez Gminę Miasto Świdnica na re-
alizację programu profilaktyki "W Świdnicy
bez próchnicy".

DOBRE SMAKI
* Firma "KOROLEWICZ" Marcin Korole-
wicz, Świdnica, ul. Akacjowa 5 - restauracja
TreMonti cieszy się wielkim uznaniem licz-
nej rzeszy klientów chętnie odkrywających
ciągle zmieniające się smaki. Tradycyjne re-
ceptury dań zawarte są w autorskich, zdro-
wych kompozycjach smakowych, które za-
wierają wysokiej jakości składniki. W przy-
gotowywanych daniach wykorzystuje się lo-
kalnie dostępne produkty regionalne jak ry-
by, sery kozie, krowie, warzywa, owoce, na-
poje, miody. Smaki włoskiej kuchni - jednej
z najbardziej lubianych na świecie, zostały
przeniesione, poprzez restaurację, na ziemię
świdnicką. Niepowtarzalna atmosfera miej-
sca, serwowane wyszukane, pyszne dania,
przemiła obsługa, ściągają liczne rzesze
klientów. Dokonana ostatnio modernizacja
"Letniej restauracji" (przeszklone zadasze-
nie i ściany), powiększyła powierzchnię kon-
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Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce Wrocła-
wskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" każdy znajdzie coś dla siebie.
To znakomita, bawiąca nas i wzruszająca sztu-
ka dla tych, którzy zadają sobie pytanie, czy w
życiu warto zaczynać wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
90,00 zł - do dnia 31 lipca
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

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

XX FESTIWAL BACHOWSKI
PROGRAM

FESTIWAL
czwartek 01.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: INAUGURACJA Ensemble Oltremonta-
no Wim Becu :: Gabrieli Porta Grandi ::
obowiązują bezpłatne wejściówki
czwartek 01.08, Żarów, godz. 21:30, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Rubiś sopran Magdale-
na Blum fortepian :: wstęp wolny
piątek 02.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: LA FOLIA Barockorchester :: Marini Vi-
valdi Schmelzer Biber :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
piątek 02.08, Świdnica, godz. 21:30, daw-
ny kościół św. Barbary - restauracja Mio-
dowe Pola 
:: LAGRIME MIE Emanuela Galli Agniesz-
ka Oszańca Fabio Bonizzoni :: bilety: 30 /
20 / 1 zł
sobota 03.08, Pożarzysko, godz. 11:00, 

ciąg dalszy na str. 8
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sumpcji oraz wpłynęła na stworzenie niepo-
wtarzalnego klimatu.
* "FORTUNA" Nicola Jęsiak, Świdnica, ul.
Kolejowa 1 B - Firma posiada 2 lokale, "Paś-
nik" specjalizujący się w burgerach, ma w
ofercie 12 kompozycji smakowych oraz sa-
łatki. Drugi - "Trybik Cafe kawiarnia", na
terenie dworca Świdnickiego Centrum Prze-
siadkowego, to charyzmatyczne miejsce pod
każdym względem - aranżacja przestrzeni,
dekoracje, ozdoby, obsługa, szeroki wybór w
karcie menu - wysokogatunkowa aromatycz-
na kawa podawana na kilkanaście sposobów,
ciasta, desery, soki.  Lokal wyposażony w
stoły i figury szachowe, goście mogą tu roze-
grać partię szachów. 
* AMARETTO Pracownia Działań Twór-
czych Łukasz Wilczyński, Filip Wilczyński
s. c., Świdnica, Rynek 23 - kawiarnia AMA-
RETTO z powodzeniem wpisała się w życie
naszego Rynku jako miejsce przyjazne rodzi-
nom. Właściciele kawiarni zajmują się pro-
dukcją lodów tzw. rzemieślniczych, w opar-
ciu o najlepsze włoskie produkty, a w sezonie
letnim o sezonowe owoce produkowane
przez  lokalnych przedsiębiorców. Wszy-
stkie lody owocowe są wegańskie, co bardzo
podoba się gościom. Tylko w Amaretto moż-
na skosztować lo-
dów ze szpinaku,
k iwi,  rabarbaru,
marchwi, czy też z
"lokalnego świdnic-
k iego ja snego".
Właściciele współ-
pracują z organiza-
torami Festiwalu
Bachowskiego, dla
k tórego tworzą
smak - Jan Seba-
stian Bach, serwo-
wany podczas festi-
walowych dni.

LIDER PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI 

* ZETO - Świdnica
sp. z o.o., ul. Grodz-
ka 15 - firma będąca
jedn ą z najwi ę-
kszych firm seg-
mentu nowych te-
chnologii, świadczy
usługi w zakresie
wytwarzania opro-
gramowania, usług
analityczno-dorad
czych w zakresie
poprawy efektyw-
ności procesów bi-
znesowych w fir-
mach i instytucjach
publicznych, proje-
ktowania  i dostar-
czania infrastruktu-
ry teleinformatycz-

nej, doradztwo i sprzedaż w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, sprze-
daż certyfikatów kwalifikowanych. Spółka
dobiera metody zarządzania projektami, któ-
re są najbardziej przydatne dla danego typu
projektu. Od kilkudziesięciu lat działa na
rynku lokalnym i krajowym. Dynamicznie
dostosowuje się do potrzeb rynku oraz posze-
rza swoją działalność. Stale rozwija swoje
flagowe, użytkowane przez klientów syste-
my informatyczne.
* BEST Systemy Grzewcze sp. z o.o., Świd-
nica, ul. Towarowa 15 - firma technologiczna
w zakresie przemysłowych urządzeń chłod-
niczych i wentylacyjnych, instalowania ma-
szyn przemysłowych, usług naprawy i kon-
serwacji maszyn, usług w zakresie badań i
analiz technicznych oraz innowacyjnych
rozwiązań dla przemysłu gazowego  i ener-
getycznego. W 2018 r.  powstał w ramach
firmy nowy dział "SPACE", w którym roz-
wijane są technologie przyszłości. Firma
współpracuje z firmami skupionymi wokół
technologii kosmicznych i wysokospecja-
listycznych. Jest członkiem Klastra Techno-
logii Wodorowych i Czystych Technologii
Węglowych, Polskiej Platformy LNG, Izby
Gospodarczej Gazownictwa. Współpracuje
z uczelniami technicznymi i ośrodkami na-
ukowymi z całego kraju. Firma wdrożyła i
stosuje Systemy Zarządzania Jakością ISO
9001:2009. Szczyci się cennymi inicjatywa-
mi i aktywną działalnością w zakresie wspie-
rania pomocy społecznej, promocji kultury i
sportu, wspiera szkolnictwo zawodowe po-

kościół 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE sonaty wio-
lonczelowe :: Oszańca Misiarz Palomba Bo-
nizzoni :: wstęp wolny :: kosze piknikowe
mile widziane
sobota 03.08, Świdnica 17:00, Kościół Po-
koju 
:: SCHUBERTIADA Oscar Arguelles Ro-
bert Bachara et consortes :: Schubert Oktet
F-dur :: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 03.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół św. Józefa 
:: CAPRICCIO STRAVAGANTE Skip
Semp :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 18:00,
dawny kościół św. Barbary - restauracja
Miodowe Pola 
:: Akademia Bachowska MARCIN ŚWIĄT-
KIEWICZ :: kantaty przedbachowskie :: bi-
lety: 30 / 20 / 1 zł
niedziela 04.08, Strzegom, godz. 21:30,
bazylika 
:: BOCCHERINI: STABAT MATER Bien-
kiewicz Kim Góra Dumanowska Misiarz
Rybak-Żymła :: wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz. 11:00,
kościół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz.
19:00, kościół św. Krzyża 
:: BACH EN TRIO Izabela Kozak skrzypce
Marta Gawlas flet Marek Pilch klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: PRIVATISSIMUM Justyna Młynarczyk
Piotr Młynarczyk viole da gamba Nils Pfef-
fer teorba :: bilety: 20 / 10 / 1 zł
środa 07.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
środa 07.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 

ciąg dalszy ze str. 7
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przez praktyki, edukację i staże. Oferuje pra-
cę na lokalnym rynku.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
UCZNIÓW ŚWIDNICKICH SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH 
W świdnickich publicznych szkołach podsta-

wowych wypłacono 772 stypendia motywacyj-
ne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
za II semestr roku szkolnego 2018/2019. Mia-
sto ze środków własnych przeznaczyło na ten
cel ponad 65 tysięcy złotych. Łącznie za dwa
semestry przyznano 1171 stypendiów moty-
wacyjnych, na które wydatkowano prawie 100
tysięcy złotych.

Dyrektorzy szkół we własnym zakresie róż-
nicowali ich wysokość w zależności od uzyska-
nej średniej ocen (co najmniej 4,75) oraz rangi
osiągnięcia sportowego uzyskanego przez ucz-
nia. Najwięcej, bo aż 211 uczniów nagrodzono w
Szkole Podstawowej nr 4. W Szkole Podstawo-
wej nr 6 było ich 153, natomiast w SP 8 - 130, w
SP 1 - 111, w SP 105 - 105, w SP 2 - 41 i w SP
315 - 21. 

Dzieci, które miały wysoką średnią ocen i
wysokie wyniki sportowe mogły uzyskać sty-
pendia w ramach obu kategorii.

WAKACYJNE REMONTY W
SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale
to także czas na przygotowanie budynków oświa-
towych na kolejny rok szkolny. W przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez miasto Świdnicę
przeprowadzane są częściowe remonty, których
łączy koszt to ponad 800 tysięcy złotych.

Wymiana dźwigu towarowego oraz odno-
wienie dwóch sal za kwotę ponad 140 tysięcy
złotych - to prace, które w sierpniu realizowane

będą w Przedszkolu nr 16. Prawie 70 tysięcy
złotych kosztować będzie malowanie klatki
schodowej i korytarza, remont magazynu wa-
rzyw oraz wykonanie kompleksu rekreacyjnego
na placu zabaw dla dzieci młodszych w Przed-
szkolu nr 3. Odświeżenie korytarza oraz wymia-
nę instalacji elektrycznej zaplanowano w Przed-
szkolu nr 6. Prace te wyceniono na 45 tysięcy
złotych. Z kolei w Przedszkolu nr 4 przeprowa-
dzone będą drobne prace malarskie i tynkarskie,
a w Przedszkolu nr 1 - wymiana okien w czterech
pomieszczeniach. W Przedszkolu nr 14 w sierp-
niu wykonany zostanie remont dwóch pomiesz-
czeń administracyjnych oraz malowanie pionu
żywienia i sanitariatów dziecięcych. Koszt po-
wyższych zadań inwestycyjnych to ponad 358
tysięcy złotych. 

Szkoły podstawowe również czeka wiele re-
montów przed kolejnym rokiem szkolnym. Naj-
poważniejsze prace wykonane zostaną w Szkole
Podstawowej nr 4, gdzie przeprowadzona zosta-
nie naprawa dachu na budynku "Bartek" oraz
remont pomieszczeń, aby przystosować je na
potrzeby klas młodszych. Prace te wyceniono na
ponad 134 tysiące złotych. Dużo dziać będzie się
również w Szkole Podstawowej nr 2, w której
między innymi wymianie ulegnie instalacja ele-
ktryczna. Natomiast w Szkole Podstawowej nr
315 przeprowadzony zostanie remont sali gi-
mnastycznej oraz wymieniana okien. W pozosta-
łych placówkach dydaktycznych zaplanowano
drobne prace naprawcze. Koszt remontów w
szkołach to prawie 420 tysięcy złotych.

W Młodzieżowym
Domu Kultury za ponad
24 tysiące złotych mię-
dzy innymi odświeżone
zostaną szatnie, kory-
tarz i pokój nauczyciel-
ski, w części pomiesz-
czeń wymieniona zosta-
nie instalacja elektrycz-
na, a pracownie mode-
larska i teatralna zostaną
pomalowane i wymie-
niona zostanie w nich
wykładzina.  

TRENING 
W ROCZNICĘ

"GODZINY W" 
1 sierpnia, o godzi-

nie 17.00, na terenie Po-
wiatu Świdnickiego od-
będzie się trening syste-
mu wczesnego ostrzega-
nia. W ramach treningu
uruchomiony zostanie
akustyczny, 3 minutowy,
sygnał dźwiękowy.

Ćwiczenia odbywają
się na polecenie Wojewo-
dy Dolnośląskiego i jed-
nocześnie będą okazją do
uczczenia rocznicy wy-
buchu Powstania War-
szawskiego, które wybu-
chło 1 sierpnia 1944 ro-
ku, o godzinie 17.00.

www.expressem.eu www.expressem.eu

:: ZEFIRA VALOVA & AAPO HaKKINEN
barokowe sonaty na skrzypce i klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
czwartek 08.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL James Geer tenor Wioletta Flu-
da fortepian :: wstęp wolny
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
18:30, wieża ratuszowa 
:: POKÓJ MARZENY spektakl dla jednego
widza :: Marzena Lubaszka solo Tomasz
Cyz reżyseria :: jeden widz co 15 minut ::
bilety 100 zł (z powodu ograniczonej liczby
miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na
ten koncert)
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
22:00, piwnica średniowieczna - Długa 33
:: SANATORIUM DŹWIĘKU Electroacou-
stic Art of Noise - Jerome Noetinger Mario
de Vega Gerard Lebik :: bilety: 20 zł (z
powodu ograniczonej liczby miejsc karnet
nie upoważnia do wstępu na ten koncert)
sobota 10.08, Zastruże, godz. 11:00, ko-
ściół
 :: ŚNIADANIE NA TRAWIE kwintety na
instrumenty dęte :: Harmoniemusik Tomasz
Dobrzański :: wstęp wolny :: kosze pikniko-
we mile widziane
sobota 10.08, Świdnica, godz. 17:00, Ko-
ściół Pokoju 
:: MIŁOŚĆ LUDZKA MIŁOŚĆ BOSKA
Nria Rial Juan Sancho Capella Cracoviensis
:: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 10.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: MAHAN ESFAHANI & AAPO HAKKI-
NEN Akademia Bachowska :: Bach koncer-
ty na 2 klawesyny :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 16:00, ka-
tedra 
:: AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR &
CHÓR SPOŁECZNY wstęp wolny
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: LARPEGGIATA Christina Pluhar :: Medi-
terraneo :: obowiązują bezpłatne wejściówki

POST SCRIPTUM
czwartek 15.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Kawałek sopran Lech
Napierała fortepian :: wstęp wolny
sobota 17.08, Bielawa, godz. 11:00, Pałac
Dębowy 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Ensemble
Fiorini :: Handel - duety włoskie :: wstęp
wolny :: kosze piknikowe mile widziane
Na koncerty w Kościele Pokoju obowią-
zują bezpłatne wejściówki, dystrybucja
od 4 czerwca.
karnety w cenie 170 zł obejmują wstęp na
wszystkie koncerty, oprócz Pokoju Ma-
rzeny i Sanatorium Dźwięku 09.08.2019

**********************************
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
Data: 3 sierpnia 2019
Godzina: 18.00
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FESTYN 
REKRUTACYJNY MDK

Serdecznie zapraszamy na Festyn rekruta-
cyjny MDK, który odbędzie się 2 września 2019
r.,  godz. 16:00, na boisko za byłym Gimnazjum
nr 1, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21. . W trakcie
festynu będą odbywały się zapisy do pracowni
Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

W byłym Gimnazjum nr 1 działają pracow-
nie:

- muzyczna
- plastyczna
- teatralna
- szachowa
Bardzo serdecznie zapraszamy do przyjścia.

Gwarantujemy świetną zabawę!

SILESIAN CUP 
PO RAZ CZTERNASTY!

Środek wakacji to w Świdnicy od lat czas
młodzieżowej piłki nożnej. Blisko 50 drużyn z
Polski, Czech, Rosji, Ukrainy i Estonii stanie na
starcie XIV edycji Międzynarodowego Turnieju
Piłkarskiego Silesian Cup. Od 31 lipca do 3
sierpnia obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji zamienią się w piłkarskie miasteczko.
Rywalizacja w pięciu kategoriach wiekowych
będzie toczyła się ośmiu boiskach. Obok sporto-
wych emocji na młodych piłkarzy będą czekały
wydarzenia towarzyszące: atrakcyjne pokazy,
zabawy!

Do Świdnicy przyjechali: Czernomorec
Czernomorsk (Ukraina), Sokol Olsany (Czechy),
FK Svietłyj (Rosja), AP El Classico (Rosja/Hisz-
pania), JK Merkuur-Juunior (Estonia), Maardu
LM (Estonia), kadra Lubuskiego ZPN, Śląsk
Wrocław, GKS Bełchatów, Stal Mielec, APG
Gliwice, Unia Boryszew, Zjednoczeni Stryków,
Champions AP Łowicz, Atom Grądy Goświno-
wice, Victoria Świebodzice, Orlik Łagiewniki,
Zjednoczeni Żarów, Silesia Żarów, UKS Marci-
nowice. Oczywiście nie zabraknie zespołów ze
Świdnicy. Obok gospodarzy - Gryfa Świdnica,
zaprezentują się też młodzi piłkarze Polonii-Stali
i Akademii Piłkarskiej 13.

W ciągu czterech dni odbędzie się łącznie
pięć turniejów w kategoriach: U 9, U 10, U 11,
U 12 i U 14. Piłkarskim zmaganiom będą towa-
rzyszyły dodatkowe atrakcje: pokazy, warsztaty
piłkarskie, strefa play station i wiele innych. - Dla
młodych zawodników turniej Silesian Cup jes to
sprawdzian umiejętności i wytrwałości. Kilku-
dniowe rozgrywki, duża ilość meczów, a przede
wszystkim duża dawka emocji może w małym
stopniu pokazać piękno prawdziwego futbolu.
Brałem udział oraz pomagałem w organizacji
tego turnieju i ten czas wspominam bardzo do-
brze. Życzę wszystkim zawodnikom udanego
turnieju wielu niezapomnianych wrażeń. Dajcie
czadu - apeluje do swoich młodszych kolegów
sportowy ambasador Silesian Cup Michał Orze-
chowski, wychowanek Gryfa, a obecnie zawod-
nik I ligowej Termalicy Bruk Bet Nieciecza.  

Głównym organizatorem turnieju Silesian
Cup jest Gryf Świdnica, współorganizatorem
Miasto Gmina Świdnica. Partnerem wydarzenie
jest gospodarz obiektów - Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

Impreza jest dofinansowana ze środków
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Fundacji
PKO Banku Polskiego, Fundacji KGHM Polska
Miedź. Turniej Silesian Cup wsparł też między
innymi poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska. W
komitecie honorowym znaleźli się też: Minister
Sportu i Turystyki Witold Bańka, Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
zastępcy prezydent Świdnicy Jerzy Żądło i Szy-
mon Chojnowski, starosta świdnicki Piotr Fedo-
rowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa, p.o dyre-
ktora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
PROGRAM TURNIEJU 
CZWARTEK 01.08.2019
7:00 - 8:30 Śniadanie 
8:00 - 18:00 Otwarcie biura zawodów Silesian
Cup 2019 
8:30 - 18:00 Rozgrywki grupowe
10:00 - 18:00 Kompleks Basenowy - Atrakcje dla
wszystkich
11:00 - 15:30 Strefa PlayStation
10:00 - 15:30 Strefa rekreacyjno-rozrywkowa 
10:00 - 17:30 Loteria z nagrodami dla wszystkich
13:00 - 15:00 Obiad 
18:00 - 19:30 Kolacja
20:30 - Spotkanie integracyjne dla trenerów i
asystentów
PIĄTEK 02.08.2019
7:00 - 8:30 Śniadanie 
8:00 - 19:00 Otwarcie biura zawodów Silesian
Cup 2019
8:30 - 18:00 Rozgrywki grupowe i pucharowe
10:00 - 18:00 Kompleks Basenowy - atrakcje dla
wszystkich
11:00 - 15:30 Strefa PlayStation 
10:00 - 15:30 Strefa rekreacyjno-rozrywkowa 
10:00 - 17:30 Loteria z nagrodami dla wszystkich
13:00 - 15:00 Obiad 
18:00 - 19:00 Mecz towarzyski Trenerzy/Orga-
nizatorzy
18:00 - 19:30 Kolacja/Grill na stadionie
SOBOTA 03.08.2018
7:00 - 8:30 Śniadanie 
8:00 - 17:00 Otwarcie biura zawodów Silesian
Cup 2019 
8:30 - 15:30 Rozgrywki półfinałowe i finałowe
12:00 - 15:30 Wręczenie nagród w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych
10:00 - 15:00 Loteria z nagrodami dla wszystkich
12:00 - 15:00 Obiad 
18:00 - 19:30 Kolacja
NIEDZIELA 04.08.2018
08:00 - 9:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Otwarcie biura zawodów 
10:00 - 12:00 Wyjazd Drużyn

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
14.07.2019r. godz. 18.06 

Mieszkanka ulicy Grota Roweckiego poin-
formowała dyżurnego straży miejskiej, iż do jej
ogrodu wszedł duży pies, owczarek niemiecki,
który jest bardzo zaniedbany i zachowuje się tak
jakby "prosił" o pomoc. Pies był spokojny. Skie-
rowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Natychmiast wezwano pracowników schroniska
dla zwierząt, którzy zaopiekowali się psem. Nie-
stety nie udało się ustalić właściciela zwierzęcia.
15.07.2019r. godz.13.40 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał bardzo nie-
pokojące  zgłoszenie dotyczące wylewania z becz-
kowozu nieczystości do potoku Witoszówka, w
rejonie ulicy Wałbrzyskiej. Jadąc w tym kierunku,
patrol straży już z daleka dostrzegł beczkowóz,
jednak jego kierowca nie był zaniepokojony zbli-
żającym się radiowozem. Na miejscu strażnicy za-
uważyli również wąż wpuszczony do potoku.

Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 65 zł

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej roz-
poznawalny zespół z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieś-
niarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Występy tej legendarnej formacji stanowią
atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd
skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia największe i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespo-
łu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższą z mo-
żliwych.
Najnowsza płyta zespołu to Chłopiec z pla-
katu.
Kto raz wszedł w związek ze Starym Dobrym
Małżeństwem, ten już nigdy z niego nie wy-
chodzi, a i dzieci które wciąż rodzą się z tego
pięknego związku, wychowują się wśród
dźwięków wydobywających się z głębi gitary.
Wszystkim, to wychodzi tylko na zdrowie.

POKAZ PRZEDFESTIWALOWY SPE-
KTRUM: "KWIAT WIŚNI I CZERWO-
NA FASOLA" /plener
Data: 14 sierpnia 2019
Godzina: 21.30
Miejsce: świdnicki Rynek
Bilety: wstęp wolny

Sentaro (Masatoshi Nagase) prowadzi małą
piekarnię, w której serwuje dorayaki - japoń-
ski deser składający się z naleśników prze-
kładanych słodką pastą z czerwonej fasoli
("an"). Sentaro szuka kogoś do pomocy w
kuchni, jednak gdy zgłasza się starsza pani,
Tokue (Kirin Kiki), niechętnie przyjmuje ją
do pracy. Tokue szybko udowadnia, że jej
ręce potrafią czynić cuda, gdy chodzi o przy-
gotowywanie "an". Dzięki jej sekretnej re-
cepturze, mały biznes wkrótce rozkwita Z
czasem, Sentaro i Tokue otwierają przed so-
bą swoje serca i odsłaniają stare rany.
Reżyseria: Naomi Kawase, Japonia 2015
Czas projekcji: 113 minut

JAM SESSION Z ZESPOŁEM LUNA
PARK [funk]
Data: 7 września 2019
Godzina: 19:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: wstęp wolny
Organizator: ŚOK

Powakacyjną reaktywację Klubu Bolko za-
czniemy od jam session, który poprowadzi
zespół Luna Park! Za ich sprawą na pierwszy
plan wysuną się funkowe brzmienia, ale trady-
cyjnie zapraszamy też do udziału fanów blue-
sa, rocka i innych gatunków, które będziecie
mogli zaprezentować na naszej scenie!
Na aktywnych uczestników będzie czekać
poczęstunek i coś jeszcze...
Mamy też nadzieję, że wrześniowy jam bę-
dzie okazją do premierowego zaprezen-
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Okazało się jednak, że niczego tam nie wylewa-
no, a wręcz odwrotnie. Kierowca pobierał wodę
z Witoszówki dla potrzeb remontu drogi 379.
16.07.2019r. o godz. 10.20  

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie o jeżyku zaplątanym w pozosta-
łości sznurka nad klatką schodową przy ulicy
Henryka Brodatego 37. Na miejscy strażnicy od
razu przystąpili do działania. Nie było czasu na
wzywanie straży pożarnej z drabiną, gdyż sznu-
rek zaciskał się na szyi ptaka, który coraz słabiej
dawał oznaki życia. Z pomocą przyszli miesz-
kańcy budynku. Przy użyciu kija od szczotki
strażnikowi udało się rozerwać sznurek i uwolnić
jeżyka, który szybko doszedł do siebie i odleciał.
Mamy nadzieję, że odwdzięczy się mieszkańcom
Świdnicy, zjadając kolejne tysiące komarów
uprzykrzających nam wszystkim życie.
17.07.2019r. o godz. 15.34  

"Bardzo prosimy o pomoc, po ulicy Księcia
Bolka biega mały pies, który atakuje przechod-
niów, łapiąc zębami za nogawki !". Skierowany
na miejsce patrol szybko zlokalizował psa chuli-
gana, a także jego właściciela, który beztrosko
wypuścił swojego pupila bez nadzoru. Na szczę-
ście pies nie ugryzł nikogo. W całym zdarzeniu
ucierpiał jedynie właściciel zwierzęcia, który
otrzymał mandat karny.
18.07.2019r. godz.15.34 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące zagrożenia na terenie dawnego
dworca PKP Świdnica Przedmieście. Dach jed-
nej z wiat peronowych niebezpiecznie się pochy-
lił. Strażnicy zabezpieczyli taśmą ostrzegawczą
zagrożony rejon i poinformowali właściwe służ-
by PKP o sytuacji.
20.07.2019r. godz.2.45 

Patrol straży miejskiej zauważył na Placu
Grunwaldzkim mężczyznę załatwiającego na

chodniku swoje potrzeby fizjologiczne. Na wi-
dok zbliżającego się radiowozu sprawca wykro-
czenia wsiadł na rower usiłując zbiec z miejsca
zdarzenia, jadąc zygzakiem środkiem ulicy Wał-
brzyskiej. Ucieczka na nic się zdała. Po chwili
rowerzysta był już w rękach strażników. Fun-
kcjonariusze nie mieli żadnych wątpliwości co
do przyczyn braku koordynacji wzrokowo ru-
chowej kierowcy. Po przekazaniu rowerzysty pa-
trolowi Policji okazało się, że miał on prawie 3
promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Fi-
nał nocnej eskapady nastąpi w Sądzie Rejono-
wym w Świdnicy. Podobnie skończy się również
sprawa załatwiania potrzeb fizjologicznych na
chodniku.
20.07.2019r. godz.8.30 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące spalania odpadów za budynkiem
numer 38 przy ulicy Armii Krajowej. Skierowa-
ny na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Jak
się okazało, sprawca tego czynu w czerwcu był
już pouczany w tej samej sprawie. Tym razem
strażnicy nie byli tak wyrozumiali i ukarali męż-
czyznę mandatem karnym w kwocie 100 zł. Mo-
głoby się wydawać, że tym razem mężczyzna
został przekonany, że spalanie śmieci jest zabro-
nione i może słono kosztować. Nic bardziej myl-
nego. Już 24 lipca po kolejnym zgłoszeniu w tej
samej sprawie, mężczyzna został ukarany po raz
drugi, znacznie wyższym mandatem.

towania Wam otwartej salki prób, którą szy-
kujemy w Klubie Bolko. Chcemy, żeby była
dostępna na godziny dla wszystkich zain-
teresowanych! Już wkrótce więcej info na
stronie fb Truskawki.
O ZESPOLE PROWADZĄCYM:
Początki Luna Park (facebook) sięgają roku
2014. Przez te wszystkie lata zmieniali się
muzycy, a co za tym idzie stylistyka zespołu.
Dlatego oprócz ścisłego założenia wykony-
wania muzyki pop-funk, zespół otarł się też
tradycyjny rock oraz fusion-jazz.

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
Data: 12 września 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43
Bilety: bilety: przedsprzedaż - 30 zł, w dniu
koncertu - 40 zł sprzedaż: sekretariat Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

Świdnicki Ośrodek Kultury ma przyje-
mność zaprosić na inaugurację sezonu kul-
turalnego 2019/2020.
To świąteczny dzień, w którym tradycyjnie
uhonorowani zostaną ci, którzy swoją pasją
i pracą przyczyniają się do tego, że kultura
w naszym mieście może tak bujnie się roz-
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20.07.2019r. o godz. 10.15  
Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-

czne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny, leżącego przed bramą na ulicy Koperni-
ka 24. Według zgłaszającego człowiek ten miał
się dziwnie zachowywać i wykrzykiwał niezro-
zumiałe słowa. Skierowani na miejsce strażnicy
usiłowali nawiązać kontakt z mężczyzną, jednak
stracił on przytomność. Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe. Gdy karetka była już na
miejscu mężczyzna przestał oddychać. Na szczę-
ście ratownikom udało się przywrócić funkcje
życiowe i chory został przewieziony do szpitala.
23.07.2019r. o godz. 7.43 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące poważnego zagroże-
nia w ruchu drogowym. Zgłaszający twierdził, że
na ulicy Okulickkiego, na jezdni, leży duża płyta
betonowa. Na miejscu strażnicy bez większego
wysiłku rozwiązali ten problem. Okazało się, że
na jezdni leżał sporych rozmiarów szary blok
styropianu używanego do ocieplania budynków.

23.07.2019r. godz.16.25 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie

dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy
fontannie na ulicy Wałowej. Patrol na miejscu fa-
ktycznie zastał leżącego mężczyznę, jednak miał on
poważne obrażenia głowy, których doznał prawdo-
podobnie na skutek upadku. Poszkodowany został
przewieziony karetką pogotowia do szpitala
24.07.2019r. godz. 14.45 

Tym razem to załoga karetki pogotowia wez-
wała na pomoc straż miejską. Przybyli na ulicę
Leśną strażnicy, pomogli obsłudze karetki
wnieść do mieszkania chorą kobietę, która nie
mogła się samodzielnie poruszać.
25.07.2019r. godz. 22.45  

Operator monitoringu miejskiego zaobser-
wował na ulicy Długiej na wysokości apteki,
dość sporą libację alkoholową. Uczestnicy tej
imprezy konsumowali wódkę, piwo, nie zabrak-
ło też przekąsek. Przybyli na miejsce strażnicy
nie dali się zaprosić na poczęstunek. Uczestnicy
tego spotkania ze smutkiem opuścili ulicę Długą.
Troje z nich otrzymało mandaty karne, dwie oso-
by za swoje zachowanie będzie odpowiadało
przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

***
Rankiem 24 lipca mieszkańców ulicy Sien-

nej obudziły niesamowite hałasy. Lokatorzy na-
tychmiast zwrócili się z prośbą o pomoc do dy-
żurnego straży miejskiej. 
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wijać. Odbędzie się z tej okazji przyznanie
nagród Prezydenta Miasta Świdnicy za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artysty-
cznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz wręczenie statuetek Mecenas Kultury.
Po części oficjalnej na scenie pojawi się
Andrzej Poniedzielski ze swoim programem
"Monday-Day - Live?", który powstał przy
okazji podwójnego jubileuszu - 60. urodzin
artysty i 40. lecia pracy artystycznej. To z
jednej strony artystyczny wieczór wspo-
mnień, a z drugiej pełna niespodzianek im-
prowizacja na tematy bieżące. Artysta zmie-
rzy się z upływającym czasem w występie
pełnym wzruszeń, dowcipu i radości zapa-
sów nieprzebranych.
Andrzej Poniedzielski jest nie tylko orygi-
nalną, wyjątkową na polskiej estradzie, oso-
bowością artystyczną, ale też autorem ponad
250 wierszy, kilkuset felietonów i wielu te-
kstów piosenek m. in. dla Elżbiety Adamiak,
Michała Bajora, Haliny Frąckowiak, Edyty
Geppert, Anny Marii Jopek, Jolanty Maj-
chrzak, Maryli Rodowicz, Stanisława Soyki,
Doroty Stalińskiej, Lory Szafran, Grzegorza
Turnaua, Anny Treter.
Pisał do muzyki m.in. Katarzyny Gaertner,
Seweryna Krajewskiego, Włodzimierza Na-
hornego, Janusza Strobla i Jerzego Satano-
wskiego, Tadeusza Woźniaka.

ARTUR ANDRUS "SOKRATESA 18" -
recital kabaretowy na rzecz Świdnickiego
Hospicjum
Data: 14 września 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: Dochód ze sprzedaży biletów zosta-
nie przeznaczony na budowę stacjonarnego
hospicjum w Świdnicy. Cena: przedsprze-
daż: norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; od września:
norm. 100 zł, seniorzy 85 zł
Sprzedaż: do nabycia w sekretariacie Świd-
nickiego Ośrodka Kultury

Koncert to podziękowanie dla darczyńców i
przyjaciół Hospicjum, ludzi o wielkim ser-
cu, którzy nas wspierają i są z nami na dobre
i na złe. A Hospicjum w Świdnicy działa już
25 lat. Pomaga chorym na choroby nowo-
tworowe i robi to bezpłatnie dzięki wsparciu
mieszkańców, którzy mu ufają.
- Chcemy się spotkać na tym koncercie, aby
podziękować za okazane serce i poznać na-
szych przyjaciół. Koncert będzie wyjątkowy
również dlatego, że dochód ze sprzedaży
biletów przeznaczony jest na budowę hospi-
cjum stacjonarnego w Świdnicy - mówi pre-
zes Hospicjum, Joanna Gadzińska. - Chce-
my stworzyć miejsce, w którym zapewnimy
potrzebującym mieszkańcom całodobową
opiekę w chorobie i w którym każdy będzie
się czuł jak w domu, wśród bliskich.
Gwiazdą koncertu będzie Artur Andrus,
dziennikarz, poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy, co jakiś czas konferan-
sjer różnych imprez kabaretowych, komen-
tator "Szkła kontaktowego", do listopada
2017 r. redaktor trójkowej "Akademii rozry-
wki". Aktualnie współpracuje z radiem RMF
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"Z trzeciego piętra ktoś wyrzuca przez okno
meble oraz gruz". Po chwili na miejscu pojawił
się patrol. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Przez okno co chwilę wylatywały stare meble,
płyty kartonowo gipsowe, gruz. Co prawda pod
oknem znajdował się gruzownik, jednak teren nie
był w żaden sposób zabezpieczony. Ponadto na-
leży pamiętać, iż wyrzucanie takich przedmio-
tów przez okno z tak dużej wysokości jest do-
zwolone jedynie za pośrednictwem specjalnego
"rękawa". Nie pomogły tłumaczenia, że przez
okno było szybciej. Sprawca został ukarany
mandatem, a resztę mebli oraz gruzu ekipa re-
montowa zniosła klatką schodową .

***
W sobotę, 27 lipca o godzinie 8.20 dyżurny

straży miejskiej otrzymał zgłoszenie od dyspo-
zytora straży pożarnej. Na miejsce zdarzenia na-
tychmiast udał się patrol straży miejskiej. Okaza-
ło się, że nad brzegiem Bystrzycy, w rejonie ulicy
Komunalnej, kilku mężczyzn wypalało kable
miedziane. Ze względu, że kabli było dużo, po-
stanowili przyspieszyć proces "recyklingu" pole-
wając kable benzyną. Kilkumetrowe płomienie
oraz kłęby czarnego dymu zauważyli mieszkań-
cy Zawiszowa, którzy zaalarmowali straż pożar-
ną. Strażnicy szybko zorientowali się, że tak duża
ilość przewodów może pochodzić z kradzieży i
na miejsce wezwano również Policję. Gdy
wspólnie rozpoczęto przeszukiwanie terenu, zlo-
kalizowano kilka miejsc z już opalonymi kabla-
mi. Znaleziono również pojazd z przyczepą. We-
wnątrz były poobcinane wtyczki z przewodów
elektrycznych, narzędzia, akumulatory. Znale-
ziono również substancję przypominająca me-
ta amfetaminę. W toku dalszych działań ujęto
i zatrzymano dwie osoby podejrzane o kra-
dzież przewodów i posiadanie narkotyków,
ustalono również dane trzeciego mężczyzny.
Dochodzenie w tej sprawie jest w toku i zapew-
ne znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w
Świdnicy.

info: Straż Miejska w Świdnicy
(www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
LGD SZLAKIEM GRANITU

ZAPRASZA NA SZKOLENIE  
W związku z planowanymi naborami wnio-

sków o dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Szlakiem Granitu serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych na bez-
płatne szkolenie z zakresu Przygotowania doku-
mentacji aplikacyjnej i rozliczania projektów
oraz dokumentowania i wizualizacji projektów.

W sierpniu zostaną ogłoszone następujące
nabory:

W ramach celu szczegółowego 1.1. "Szla-
kiem Granitu" - turystycznie i rekreacyjnie:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
w sektorze turystyki - 100 000 zł,
2. Rozwijanie działalności gospodarczej w
sektorze turystyki - 100 000 zł,
Nabór zostanie ogłoszony w dniu 7 sierpnia
2019 roku. Termin składania wniosków
4.09.19 r. - 18.09.19 r.
3. Prace konserwatorskie lub restauratorskie
przy zabytkach - 250 000 zł.
Nabór zostanie ogłoszony w dniu 21 sierpnia

2019 roku. Termin składania wniosków 16.09.19
r. - 30.09.19 r

W ramach celu szczegółowego 1.2. Wsparcie
tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze
"Szlakiem Granitu":

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
- 150 000 zł,
2. Rozwijanie działalności gospodarczej -
150 000 zł.
Nabór zostanie ogłoszony w dniu 9 sierpnia

2019 roku. Termin składania wniosków 6.09.19
r. - 20.09.19 r.

W ramach celu szczegółowego 1.3. Smakiem
Granitu - markowe produkty i usługi obszaru:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
w sektorze turystyki - 361 367 zł,
2. Rozwijanie działalności gospodarczej w
sektorze turystyki - 200 000 zł.
Nabór zostanie ogłoszony w dniu 12 sierpnia

2019 roku. Termin składania wniosków 10.09.19
r. - 24.09.19 r.

Zapraszamy również do mobilnych punktów
doradztwa:

08 sierpnia  od godz. 16.00 - Urząd Miasta w
Jaworzynie Śląskiej, sala USC
27 sierpnia od godz. 16.00 - Urząd Gminy w
Świdnicy pok. nr 210 - Mała Sala Narad
28 sierpnia od godz. 16.00 - Gminny Ośro-
dek Kultury w Kostomłotach
03 sierpnia od godz. 16.00 - Urząd Gminy w
Dobromierzu - Sala Ślubów
04 sierpnia od 16.00  - Urząd Gminy w Ża-
rowie - Sala Narad Urzędu Miejskiego w
Żarowie

i

Classic. Jednym słowem artysta wszech-
stronny, który wystąpi z recitalem kabareto-
wym "Sokratesa 18".
Usłyszymy znane, lubiane, wciąż oczekiwa-
ne utwory, będące już niekwestionowanymi
przebojami piosenki kabaretowej. Pojawią
się także nowe, pochodzące z premierowego
Albumu pt. "Sokratesa 18". O podróżach -
dalekich i bliskich. O miejscach. Takich, w
których autor był i takich, w których go nie
było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczu-
ciach. Własnych i cudzych. Przeżytych, za-
uważonych, zasłyszanych i zmyślonych.
Trochę poważnie i trochę nie. Piosenki będą
przeplatane wierszami, humorystycznymi
komentarzami, anegdotami, zawsze na naj-
wyższym poziomie - o czym chyba nikogo,
kto zetknął się z tym Artystą , nie trzeba
przekonywać.
Arturowi Andrusowi towarzyszą muzycy:
Wojciech Stec - fortepian, gitara, Łukasz
Borowiecki - kontrabas, akordeon, Łukasz
Poprawski - saksofony, klarnet, Paweł Żej-
mo - perkusja.

***
Artur Andrus - dziennikarz, poeta, autor tekstów
piosenek, artysta kabaretowy, co jakiś czas konfe-
ransjer różnych imprez kabaretowych, komenta-
tor "Szkła kontaktowego", do listopada 2017 r.
redaktor trójkowej "Akademii rozrywki". Aktual-
nie współpracuje z radiem RMF Classic.
Jego współpraca z Programem Trzecim rozpoczę-
ła się w roku 1994 po spotkaniu z Andrzejem
Zakrzewskim na jednym z przeglądów kabareto-
wych. Początkowo był redaktorem "Powtórki z
Rozrywki", później przez kilka lat ją prowadził,
równolegle z wtorkową "Trójką pod Księżycem"
i piątkowym "Teraz śmieszniej", do których za-
praszał znane gwiazdy kabaretu.
Artur Andrus to artysta wszechstronny. Można
go nie tylko usłyszeć w radiu i na płytach, zoba-
czyć na scenie i w telewizji, ale też przeczytać.
Jego wiersze ukazywały się w latach 1998-99 w
kolumnie satyrycznej Życia Warszawy. Pisze
również teksty piosenek dla innych artystów
kabaretowych, m.in. dla Małgorzaty Zwierzcho-
wskiej i Olka Grotowskiego ("Wiesiek idzie",
"Jarocin", "Beczka piwa") dla Czerwonego Tu-
lipana ("Żeby się sobą zauroczyć", "Odezwa do
Małgosi"), dla Grupy MoCarta - słynny "Pa-
skudny wio" wykonywany z Arturem Renio-
nem, czy "Nie śmiejcie się z taty". Jego teksty
wykonuje również Alicji Majewska, Hanna Śle-
szyńska, Czesława Mozil. Wiersze Artura An-
drusa ukazywały się na ostatniej stronie "Prze-
kroju". Od 2006 roku prowadził również swój
bloog, który doczekał się wydania w formie
książki. W październiku 2011 ukazał się wywiad
z Marią Czubaszek przeprowadzony przez Artu-
ra Andrusa - "Każdy szczyt ma swój Czubaszek"
a w listopadzie 2013 r. - "Boks na ptaku - czyli
każdy szczyt ma swój Czubaszek" - ciąg dalszy
rozmowy, ale już z udziałem Wojciecha Karola-
ka. W 2010 r. Artur Andrus otrzymał tytuł "Mi-
strza Mowy Polskiej" ,w listopadzie 2011 Pre-
zydent RP uhonorował go Złotym Krzyżem Za-
sługi (w 2005 roku otrzymał również Srebrny
Krzyż Zasługi). W Październiku 2015 r. otrzy-
mał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria
Artis".

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
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Zaczniesz odnosić sukcesy zawodowe.
Będzie się to wiązało z poprawą sytuacji finan-
sowej i większymi możliwościami w planowaniu
najbliższych tygodni. Postaraj się jednak znaleźć
trochę czasu dla domowników. Potrzebują Two-
jego ciepła, rozmowy i zainteresowania. 
BYK Będziesz dużo rozmyślał i martwił się o
przebieg wydarzeń. Nie będą to jednak Twoje
sprawy, ale kogoś, kogo bardzo lubisz. 
Chęć pomocy przyjacielowi spowoduje, że spra-
wy osobiste odejdą na dalszy plan. Partner może
mieć do Ciebie o to pretensje. 
BLIŹNIĘTA Poznasz wiele ciekawych osób.
Będziesz żywo dyskutował o czymś, co nieba-
wem się wydarzy. Na życie spojrzysz z innej
perspektywy. Sprawy które Cię martwiły, prze-
staną być ważne. Będziesz miał doskonały na-
strój i duże chęci do działania. Rzucisz się w wir
pracy, która da Ci satysfakcję.
RAK Tydzień przyniesie wiele pozytywnych
wrażeń. Przeżyjesz wielką przygodę. Będziesz
dzielił się swoją radością z innymi. Nie powinie-
neś być niecierpliwy w sprawach uczuć. Pew-
nych rzeczy nie da się przyspieszyć. Sprawy
finansowe, choć nieznacznie, ulegną poprawie. 

LEW Po trudnym okresie, ciężkiej pracy bę-
dziesz mógł odpocząć. Przeżyjesz miłe chwile w
gronie przyjaciół. Zaczniesz się zastanawiać nad
zaplanowaniem wakacyjnego wypoczynku. Po-
prawa sytuacji finansowej z pewnością Ci to
ułatwi. Powinieneś jednak być oszczędny. 
PANNA Spotkania w gronie przyjaciół uświado-
mią Ci jak wielkim jesteś szczęściarzem. Masz
wiele możliwości, o których inni mogą tylko
pomarzyć. Postaraj się to docenić i wykorzystać.
Wykaż więcej zrozumienia dla słabości bliskiej
osoby. Przecież Ty też nie jesteś bez winy. 
WAGA Ktoś jest bardzo zagubiony i oczekuje,
że wesprzesz go dobrym słowem. Postaraj się
znaleźć dla tej osoby trochę czasu. Sama nie
poradzi sobie z problemem. Zobaczysz, że dasz
sobie radę z naporem obowiązków. Sytuacja fi-
nansowa bez zmian. 
SKORPION Nareszcie pech Cię opuści. Zreali-
zujesz swoje marzenia i plany. W drugiej połowie
tygodnia otrzymasz jakąś wiadomość, od której
uzależnisz swoje plany na nadchodzący miesiąc.
Poinformuj o wszystkim partnera. Żadne taje-
mnice nie są tu wskazane. 
STRZELEC Ktoś, z kim od dawna nie utrzymu-
jesz kontaktów, nieustannie o Tobie myśli. Może
warto odkurzyć dawną znajomość. Przecież nie
musisz składać żadnych deklaracji. Przemyśl to.

Sprawy zawodowe będą układały się na tyle do-
brze, że odzyskasz spokój i poczucie stabilizacji.
KOZIOROŻEC Po pewnych wydarzeniach po-
stanowisz się usamodzielnić i być niezależnym. Z
wielkim zapałem przystąpisz do działań, które będą
miały Ci to zapewnić. I nawet odniesiesz sukces.
Niestety, poczujesz się bardzo zmęczony i będziesz
szukał możliwości na zregenerowanie sił. 
WODNIK Niczym się nie przejmuj, wszystko
się ułoży. Bywałeś już w gorszych opałach i
dawałeś radę. Bardzo dobre stosunki z bliską
osobą dodadzą Ci energii. Pamiętaj, że masz
jeszcze rodzinę, na którą możesz liczyć. Nadcho-
dzą naprawdę szczęśliwe dni. Musisz tylko w to
uwierzyć. 
RYBY Za bardzo ingerujesz w życie swojego
przyjaciela. On sam musi sobie poradzić z prze-
ciwnościami losu. Ty możesz go jedynie wspie-
rać. Poprawi się Twoja sytuacja finansowa, co
pozwoli na zapłatę zobowiązań. W sobotę bę-
dziesz bardzo zapracowany. 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

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

P R A C A
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6254 72, 90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6247 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
okolice ul. Kościelnej, 179.000 zł
0-6233 110, 10m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64, 40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96, 45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  199.000 zł
0-6053 100, 4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84, 80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000
zł
0-6020  45, 36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie
gazowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 160.000 zł
009377 83, 71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113, 30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75, 19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59m kw., 2 pokoje, I piętro , ogrzewanie gazowe,
okolice Placu Drzymały, 280.000 zł
0-4866   92m kw., 2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe,
okolice Rynku, 220.000 zł
0-5295   104m kw., 3pokoje, IIIpiętro, ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59, 19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44, 85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45, 30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62, 50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14, 74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59, 63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110, 76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54, 20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108, 37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

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

1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62, 40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650 zł +114
zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl
0-6256 49, 90 m kw., 2 pokoje, II piętro, częściowo
umeblowane, okolice Galerii, 1.500 zł
008352 45 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, Oś. Młodych, 1.350 zł
009203 36 m kw., 1 pokój, II piętro, ogrzewanie miejskie,
Centrum, 1.1150 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12, 99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12, 80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16, 45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12, 58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12, 34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17, 10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13, 47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13, 44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21, 62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32, 95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
009252 61, 55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwesto-
ra, 482.260 zł
0-5777 A  14, 83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31, 69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
009161  11, 35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30, 52a do 30, 81 a - okolice Świdnicy 98
zł/m kw.
0-5716C od 5, 98 do 23, 09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70 zł/m kw.
0-5716B od 20, 78a do 24, 62 a - okolice Pieszyc 85 zł/m
kw.
0-5716A od 11, 38 a do 51, 80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/m kw.
0-5676  2, 14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11, 90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14, 28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15, 62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39, 37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10, 81 a, Burkatów, 90.00 zł/m kw.
0-3574 60, 00 a, okolice Żarowa  66.000 zł (możliwość
podziału)
0-4794 10, 14a , Mrowiny , 42.000 zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000 zł
0-4836 10.000m kw., Bojanice, 330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna, 125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67, 80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66, 20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł media
009520 WL 89, 60m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65, 70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33, 36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36, 64a
- okolice Świdnicy 500.000 zł

0-5782A  SL 275, 10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152, 30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547, 10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200 zł/m-c
007598 24m kw., parter witryna , Centrum, wynajem -
1.200 zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135, 07 m kw. działka 9, 77 ara, okolice Świdni-
cy, stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6229 397, 10 m kw., działka 6, 5 ara, spokojna okolica,
Świdnica, 840.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11, 16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7, 27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125, 68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6101 181, 50 m kw., działka, 17, 49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka 11,
25 a  290.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14, 88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45, 66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszo-
ny, działka 12, 98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000
zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325, 40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198, 60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38, 98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5, 40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180m kw., działka 4, 5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166, 31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260m kw., działka 6, 39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów, 5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3698  218m kw., działka 4, 75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

