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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 GRANIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

MECZ POLONIA OLDBOJE I PRZY-
JACIELE - Dabro Bau Oldboje i Przyja-
ciele
17.08.2019, godz. 17:00
To będzie duża gratka dla świdnickich kibi-
ców piłki nożnej. Trwają przygotowania do
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ŚWIDNICA

MECZ PO LATACH JUŻ W SOBOTĘ.
KTO ZAGRA?

Już tylko godziny dzielą nas od niezwykłego
meczu piłkarskiego. W sobotę, 17 sierpnia na
Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego
zagrają byli zawodnicy najstarszego świdnickie-
go klubu Polonii. Ich rywalem będzie drużyna
Dabro Bau Oldboje i Przyjaciele.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia
o godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim im. Ja-
nusza Kusocińskiego przy ulicy Śląskiej w Świd-

nicy. Wstęp na imprezę będzie wolny. W szranki
staną zespoły pod szyldami: "Polonia Oldboje i
Przyjaciele" oraz "Dabro Bau Oldboje i Przyja-
ciele". Zapowiada się ciekawe wydarzenie i nie-
powtarzalna okazja do zobaczenia w akcji dawno
niewidzianych graczy, którzy w przeszłości
związani byli z najstarszym świdnickim klubem.
Organizatorzy - Urząd Miejski w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja
Łączy Nas Football i firma Dabro - Bau - zapra-
szają do udziału nie tylko byłych piłkarzy, ale
także działaczy i wszystkie osoby związane z
Polonią.

Awizowany jest przyjazd wielu zawodni-
ków, w tym największych gwiazd świdnickiej
piłki. Na stadionie kibice zobaczą między inny-
mi: Remigiusza Jezierskiego, Dariusza i Jacka
Filipczaków, Jarosława Solarza, Romana Pawło-
wskiego, Romana Szubę, Pawła Michalskiego,
Piotra Pawiłowicza, Grzegorza Kopernickiego,

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
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... oraz wiele innych czêœci 
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czêœci     serwis
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towarzyskiego meczu z udziałem byłych za-
wodników Polonii. Na niezwykłe wydarze-
nie zapraszają: Urząd Miejski w Świdnicy,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i fir-
ma Dabro - Bau.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: ŚOSiR, UM Świdnica

4. MIĘDZYNARODOWY PLENER
MALARSKI "ŚWIDNICA 2019" - werni-
saż
17.08.2019, godz. 17:00
Po raz czwarty twórcy z Polski i Ukrainy
malować będą z natury nasze piękne miasto.
Spotkać ich będzie można na ulicach od 12
sierpnia. Efekty ich pracy można będzie zo-
baczyć, a także zakupić wprost od autorów
na wernisażu wystawy poplenerowej w Ga-
lerii Fotografii. Współorganizator:em plene-
ru jest Fundacja Kresowa
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

XIII TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
23.08-24.08.2019, godz. 10:00
XIII Targi Żywności "Zdrowie ma Smak",
Celem targów jest promowanie tzw."zdro-
wej"żywności, produkowanej przez rodzi-
me firmy. Do udziału w Targach zapraszani
są wystawcy regionalni.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

IV ŚWIDNICKI FESTIWAL PIWA
RZEMIEŚLNICZEGO
23.08-25.08.2019, godz. - 10:00
IV Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślnicze-
go. W ramach festiwalu zapraszamy na stoi-
ska piwowarów, koncerty na świdnickim
Rynku
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
LOT Księstwo Świdnicko Jaworskie, Urząd
Miejski w Świdnicy

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-
wości, będzie wprowadzana nowa konku-
rencja - mosty 55. Impreza jak co roku ma
charakter multiperiodu, co nie zmienia fa-
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Janusza Masnego, Piotra Szukalskiego, Norberta
Stachyrę, Roberta Tymcika, Roberta Grefa, Ar-
tura i Rafała Tragarzów, Marcina Karasia, Mar-
cina Dychusa, Waldemara Dziewisza, Zbigniewa
Makowieckiego, Bartosza Iwaniczuka, Andrzeja
Nowaka, Marcina Hruszowca

Wciąż trwa jeszcze kompletowanie składów
drużyn. Lista pozostaje otwarta. Byli gracze Po-
lonii zainteresowani udziałem w meczu mogą
kontaktować się z p.o. dyrektora ŚOSiR-u, Ja-
nem Czałkiewiczem (tel. 604 772 576).

Organizatorzy zapraszają do udziału nie tyl-
ko byłych piłkarzy, ale także działaczy i wszy-
stkie osoby związane z Polonią.

V TURNUS
Zakończył się ostatni, 5. turnus w Młodzie-

żowym Domu Kultury w Świdnicy. Dzieci i mło-
dzież uczestniczyli w warsztatach tematycznych,
wycieczkach turystycznych, a także konkuren-
cjach rekreacyjnych i sportowych. Pod koniec
każdego z dnia oczekiwał ich obiad w Hotelu
Sportowym. W poniedziałek najmłodsi świdni-
czanie uczestniczyli w warsztatach muzycznych.
plastycznych i animacyjne. Doskonalili swoje
zdolności przy tym dobrze się bawiąc pod czuj-
nym okiem Pana Mirosława Jabłońskiego, Pani
Wandy Szwegler i Pani Joanny Chojnowskiej.
We wtorek nasi podopieczni pojechali do aqu
aparku we Wrocławiu, gdzie spędzili cały dzień
bawiąc i pływając. Opiekunowie prowadzili za-
bawy na terenie aqua parku, gdzie uczestnicy
półkolonii aktywnie brali udział. W środę odbyło
się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez
Straż Miejską w Świdnicy na temat Eko Rady"
oraz spotkanie edukacyjne zorganizowane przez

Straż Pożarną na temat Kręci mnie bezpieczeń-
stwo". W środę odbywały się także gry planszo-
we oraz gra miejska. W czwartek nasi uczestnicy
pojechali na Borową. Natomiast w piątek został
przeprowadzony na OSIR-ze olimpiada sporto-
wa dla naszych uczestników. Na sam koniec
uczestnicy dostali dyplomy uczestnictwa w pół-
kolonii oraz upominki od nas. Było niezmiernie
miło was gościć, jednakże wszystko co dobre
szybko się kończy. Serdecznie zapraszamy na
następną edycję półkolonii zimowych i letnich,
które odbędą się w przyszłym roku .

info: MDK Świdnica

Przypominamy o godzinach pracy
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

Godziny pracy Biblioteki do 31 sierpnia
2019 r.

Drodzy Czytelnicy przedstawiamy godziny
pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdni-
cy w okresie letnim.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia Multimediów
Czytelnia Naukowa i Czytelnia Czasopism
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00-
17:00

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

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!

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - LKS Bystrzyca Górna
24.08.2019, godz. 15:00
Czwartoligowe derby powiatu świdnickie-
go. Goście debiutują na tym poziomie roz-
grywek.
Wstęp 6/4 zł,miejsce: stadion OSiR im. Ja-
nusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organi-
zator: MKS Polonia-Stal Świdnica

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

- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne

Szatnia
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 10:00-
17:00
- czwartek: 09:00-16:00
- sobota: nieczynne

Filia nr 2
- poniedziałek-piątek: 9:00-16:00
- sobota: nieczynne

Filia nr 1, Filia nr 5
- poniedziałek, wtorek i piątek: 10:00-17:00
- środa i czwartek: 10:00-16:00
- sobota: nieczynne

NABÓR DO SŁUŻBY
PRZYGOTOWAWCZEJ 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
prowadzi nabór do służby przygotowawczej z
przeznaczeniem do korpusu szeregowych, na III
turnus w 2019 r.

- Pragniemy zaproponować ochotnikom mo-
żliwość odbycia 4-miesięcznej służby przygoto-
wawczej w korpusie szeregowych, po której żoł-
nierz rezerwy może ubiegać się o powołanie do
zawodowej służby wojskowej - zachęca ppłk
Marek Tomaszewski, Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Kłodzku.

Służbę przygotowawczą pełni się w okresie
zawieszenia zasadniczej służby wojskowej i
przeszkolenia wojskowego. Ochotnicy, którzy
chcieli by pełnić tę służbę muszą spełniać nastę-
pujące warunki:

- posiadać co najmniej 18 lat,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i

psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
- obywatelstwo polskie,

- ochotnik nie może być karany za przestę-
pstwo umyślne,

- posiadać wykształcenie co najmniej gimna-
zjalne - na potrzeby kształcenia w korpusie sze-
regowych.

Do służby wojskowej zachęcamy zarówno
mężczyzn, jak i kobiety.

Kandydatom kształcącym się w ramach służ-
by przygotowawczej na potrzeby korpusu szere-
gowych przez cztery miesiące tej służby zapew-
niamy: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i
umundurowanie, miesięczne wynagrodzenie fi-
nansowe w wysokości 1095 zł oraz odprawę po
zakończeniu służby przygotowawczej w wyso-
kości 2 250 zł. Okres pełnienia służby przygoto-
wawczej wlicza się pracownikowi do okresu za-
trudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wy-
nikających ze stosunku pracy. Ponadto zapew-
niamy opiekę zdrowotną i pokrywamy koszty
ubezpieczenia społecznego. Istnieje również mo-
żliwość zdobycia w trakcie odbywania służby
przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i
umiejętności.

Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymia-
rze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o
powołanie do zawodowej służby wojskowej w
jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Informacje można uzyskać na stronie inter-
netowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Kłodzku - www.klodzko.wku.wp.mil.pl, w za-
kładce służba przygotowawcza, wzory doku-
mentów.

JAWORZYNA ŚLĄSKA

ZAPRASZAMY 
DO ŚREDNIOWIECZNEGO OBOZU

W NOWICACH
Zapraszamy na kolejną edycję obozu śred-

niowiecznego w Nowicach. W ciągu ostatnich lat
różnego rodzaju festiwale kultury średniowiecza
stały się coraz bardziej popularne w Polsce jak i
na całym świecie. Okazują się one doskonałym
miejscem na spędzenie czasu z rodziną oraz prze-
niesienie się w czasie. 24 sierpnia br. Gminę
Jaworzyna Śląska po raz jedenasty w ciągu ostat-
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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

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

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

nich lat odwiedzą grupy średniowiecznej rekon-
strukcji historycznej.

SPOTKANIE Z NOWYM ZARZĄDEM
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz wraz z
Zastępcą Burmistrza Markiem Zawiszą spotkali
się z nowym Zarządem spółki Invest Park, która
zarządza Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomi-
czną. W skład nowego zarządu Invest Park -
wchodzą: Prezes dr Piotr Sosiński oraz Wicepre-
zesi Kamil Krzysztof Zieliński i Krzysztof Dryn-
da, który pracował również w poprzednim zarzą-
dzie. 

Na spotkaniu uzgodniono rozpoczęcie trybu
przetargowego uzbrojonych terenów w Gminie
Jaworzyna Śląska, które nastąpi już w miesiącu
sierpniu, natomiast rozstrzygnięcie przetargu za-
planowane jest na czwarty kwartał 2019 r. 

Prezesi podkreślali atrakcyjność jaworzyń-
skich terenów inwestycyjnych oraz zaintereso-
wanie nimi potencjalnych inwestorów. Zwrócili
także uwagę, że podjęcie przez nich ostatecznych
decyzji wymaga czasu.

Natomiast burmistrzowie scharakteryzowali
planowany kolejny etap uzbrojenia terenów in-
westycyjnych, na który stosowny wniosek został
złożony w ramach środków Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. Projekt opiewa na kwotę 11 milionów zło-
tych, z czego blisko 8 milionów to kwota plano-
wanego dofinansowania. Realizacja, po uzyska-

niu dofinansowania, zaplanowana jest na rok
2020.

GMINA ŚWIDNICA

NASI SENIORZY 
NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

Gimnastyka ciała, zajęcia ze zdrowego ży-
wienia, spotkania z policjantami, warsztaty kuli-
narne to tylko część tego, co w ostatnich dniach
działo się w Klubie ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej.

Pod koniec lipca do seniorów zawitali poli-
cjanci z Posterunku Policji w Słotwinie. Tema-
tem spotkania były różne formy przemocy, ze
szczególnym uwzględnieniem wyłudzeń metodą
na wnuczka.

Projekt ABC Klub Seniora otrzymał wspar-
cie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"
na lata 2015-2020. Jest on kierowany do osób
powyżej 60 roku życia, którzy chcą aktywnie i
bezpiecznie spędzać czas oraz być ciekawymi
świata.

Uczestnicy spotykają się dwa razy w tygo-
dniu: we wtorki i środy, w godz. 14.00-19.00.
Zajęcia są bezpłatne.

ciąg dalszy na str. 6
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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.

WERNISAŻ WYSTAWY POKONKUR-
SOWEJ "ZESTAW 2019"
13.09.2019, godz. 18:00
Tegoroczne wręczenie nagród konkursu
fotograficznego "Zestaw" oraz wernisaż wy-
stawy odbędzie się 13 września 2019, godz.
r. o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, organizator: ŚOK, MBP

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

ARTUR ANDRUS - recital kabaretowy
na rzecz Świdnickiego Hospicjum
14.09.2019, godz. 18:00
Koncert Artura Andrusa, na który Państwa
zapraszamy, jest pierwszym krokiem na dro-
dze do budowy hospicjum stacjonarnego w
Świdnicy oraz podziękowaniem dla wszy-
stkich darczyńców i przyjaciół Hospicjum w
Świdnicy: ludzi o wielkim sercu, którzy chcą
wspierać najbardziej potrzebujących świdni-
czan.
Wstęp norm. 90 zł, seniorzy 70 zł; miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

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

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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Sokół Wielka Lipa
21.09.2019, godz. 16:00
Kolejny mecz piłkarzy Dabro-Bau Polonii-
Stal Świdnica. Tym razem rywalem biało-

Nasi seniorzy nie ustają w swojej aktywno-
ści. Poznają zasady zdrowego żywienia nie tylko
w teorii, ale i w praktyce. Efekt. Smalec wegań-
ski, czy zupa z cukinii to tylko jedne z ostatnich
potraw, które przygotowali uczestnicy Klubu
ABC Seniora. Zajęcia odbywają pod okiem
koordynatorów, poznając zasady systematyczne-
go uprawiania sportu i racjonalnego żywienia.

Na tym jednak nie koniec. Już teraz seniorzy
pracują nad przygotowaniem zdrowych produ-
któw, które planują zaprezentować podczas tego-
rocznych dożynek gminnych w Pszennie, na
swoim stoisku.

Szczegółowych informacji dotyczących fun-
kcjonowania Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej udzielają pracownicy GOPS pod nr tel .
748521226 wew. 110,112. Serdecznie zaprasza-
my.Serdecznie zachęcamy do odwiedzin. Więcej
informacji o działaniach seniorów można
znaleźć na oficjalnym funpage ABC Seniora na
portalu społecznościowym Facebook.

ŚWIEBODZICE

MEMORIAŁ PAWŁA SOSIKA
11 sierpnia upłynął w Świebodzicach pod

znakiem kolarstwa, dobrej zabawy i słońca.
Wszystko za sprawą cyklicznej imprezy pn. Me-
moriał Pawła Sosika, która w tym roku odbyła
się w ramach wyścigu Dolny Śląsk Tour Skoda
Auto Sudety. Wydarzenie kolarskie poświęcone
była pamięci świebodziczanina Pawła Sosika.

W Memoriale Pawła Sosika wzięła udział
sekretarz miasta Sabina Cebula, przewodniczący
Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, wiceprze-
wodniczący: Janusz Kościukiewicz, Jan Klepiec,
radni Rady Miejskiej: Adam Tobiasz oraz Marek
Gąsior, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Elż-
bieta Krzan i wiceprezes Sylwia Wawrzyńczyk.

UczesTników imprezy powitała serdecznie
sekretarz miasta Sabina Cebula, a szczególnie

rodziców Pawła Sosika Państwa Jolantę i Ryszar-
da Sosik.

Nad prawidłowym przebiegiem wydarze-
nia czuwali: Ryszard Szram prezes Stowarzy-
szenia Sportowo Rekreacyjnego Junior Wał-
brzych, wiceprezes Jan Żyndul, a także czło-
nek stowarzyszenia, świebodziczanin Włady-
sław Góra.

Wielkich sportowych emocji dostarczyli
uczestnicy imprezy, zawodnicy z Polski, Ukrai-
ny, Niemiec oraz Węgier. W sumie w imprezie
wystartowało 56 juniorów i 32 kobiety.

Zawody odbywały się w dwóch kategoriach:
kobiety open oraz junior młodszy. Pięknym uzu-
pełnieniem wydarzenia był rowerowy wyścig dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym,
które bardzo poważnie potraktowały udział w
zawodach i dzielnie przekroczyły linię mety.
Dziękujemy organizatorom za profesjonalne
przygotowanie imprezy, a także zawodnikom i
mieszkańcom za udział. Zapraszamy na kolejną
edycję Memoriału za rok.

Wyniki Memoriału Pawła Sosika - IV etap
wyścigu DOLNYŚLĄSK TOUR SKODA AU-
TO SUDETY

Junior młodszy
1.Kapela Marek NOSIR BDC DEVELOP-
MENT
2.Kowalczyk Adrian GKK OPTY-MAZO-
WSZE
3.Varenyk Maksym UKRAINA
Kobiety open
1.Polak Wiktoria UKS TFP JEDYNKA
KÓRNIK
2.Kierat Wiktoria MAT ATOM DEWELO-
PER
3.Płoszaj Nikol UKS TEP JEDYNKA KÓR-
NIK
Wyniki całego wyścigu
Junior młodszy
1.Maciejuk Kacper KS POGOŃ PUŁAWY
2.Skoczylas Łukasz LKS TRASA ZIELO-
NA GÓRA
3.Brzózka Filip KWK NEXELO WAŁ-
BRZYC
Kobiety open
1. Płosaj Nikol UKS TFP JEDYNKA KÓR-
NIK

ciąg dalszy ze str. 4
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2. Sowa Karolina MAT ATOM DEWELO-
PER
3. Polak Wiktoria UKS TFP JEDYNKA
KÓRNIK

SPOTKANIE Z DZIEĆMI
W ŁUKĘCINIE

Obecnie w Łukęcinie odbywa się zgrupowa-
nie, na którym trenują dzieci i młodzież ze Świe-
bodzic, Świdnicy oraz Żarowa. Są to zawodnicy
uprawiający boks, kick boxing i karate, którzy
spędzają aktywnie czas, przygotowując się do
sezonu sportowego.

W trakcie zgrupowania uczestników odwie-
dził podczas swojego urlopu burmistrz miasta
Świebodzice Paweł Ozga, sprawiając im miłą
niespodziankę. Zaskoczeniem dla uczestników
wypoczynku był fakt, że Burmistrz odwiedził ich
na motorze.

info: UM Świebodzice

MARCINOWICE

NABÓR NA SZKOLENIA
Wójt Gminy Marcinowice zaprasza na kolej-

ne szkolenia w ramach projektu grantowego "E-
Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice"

Szkolenia skierowane są do osób powyżej 25
roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy
Marcinowice i pragnących z własnej inicjatywy
podnieść lub uzupełnić kwalifikacje.

W ramach szkolenia można wybrać jeden z
nw. modułów tematycznych:
◆ "Rodzic w Internecie",
◆ "Moje finanse i transakcje w sieci",
◆ "Działam w sieciach społecznościowych",
◆ "Tworzę własną stronę internetową (blog)",

◆ "Rolnik w sieci",
Zgodnie z założeniami projektu można

wziąć udział WYŁĄCZNIE W JEDNYM MO-
DULE SZKOLENIOWYM.

Każde szkolenie realizowane będzie w wy-
miarze 12 godzin (3 spotkania po 4 godz.), w
grupach 10-osobowych. Organizację szkoleń pla-
nuje się od lipca do października 2019 r. w miejsco-
wościach Marcinowice, Strzelce i Biała. O termi-
nach i miejscach szkoleń będziemy informować na
bieżąco poprzez naszą stronę internetową, oficjalny
profil na portalu społecznościowym Facebook oraz
na tablicach ogłoszeniowych.

Najbliższy planowany termin szkoleń to 26 -
28 sierpnia 2019 r. godz. 16:00 - 20:00 w budyn-
ku Urzędu Gminy w Marcinowicach (sala nr 1,
parter), ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

Rekrutacja do udziału w trzecim cyklu szko-
leń prowadzona będzie w sposób ciągły, tj.

do wyczerpania miejsc szkoleniowych i
trwać będzie do dnia 23.08.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze
strony internetowej Gminy Marcinowice
(www.marcinowice.pl) lub w Biurze Projektu (
Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima
2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26, I piętro).

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w
projekcie zostanie przekazana uczestnikom tele-
fonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

www.expressem.eu www.expressem.eu

zielonych będzie solidny zespół Sokoła
Wielka Lipa.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

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

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
[operetka]
21.09.2019, godz. 18:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.
Wstęp 60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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

CZAS NA TEATR
25.09.2019, godz. 10:00
Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, poka-
zy, spacery tematyczne, spotkania autorskie,
dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.:

ciąg dalszy na str. 12
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Funkcjonariusze świdnickiej komendy pełniąc
służbę na terenie  powiatu zatrzymali w w dniach
od 9 do 11 sierpnia br. 5 kierujących , którzy
zlekceważyli sądowe zakazy dotyczące prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyźni w
wieku od 18 do 39 lat zostali zatrzymani na
terenie Świdnicy, Świebodzic, Strzegomia i Ja-
worzyny Śląskiej. Teraz każdy z nim odpowie
karnie za popełnione przestępstwo ponadto śro-
dek karny w postaci zakazu prowadzenia pojaz-
dów zostanie wydłużony w każdym z wspomnia-
nych przypadków.
Świdniccy policjanci już wielokrotnie zwracali
się do kierowców o zachowanie rozwagi i szcze-
gólnej ostrożności, a przede wszystkim o nie
wsiadanie za kierownicę pojazdu po spożyciu
alkoholu. Niestety wciąż zdarzają się osoby
nieodpowiedzialne, które decydują się na jazdę
na tzw. "podwójnym gazie" i tym samym nie
zwracają uwagi na bezpieczeństwo swoje oraz
innych uczestników ruchu drogowego. Tylko w
ciągu ostatniego weekendu tj. 9-11 sierpnia br.
świdniccy policjanci zatrzymali dziesięciu kieru-
jących "na podwójnym gazie". Rekordzistą oka-
zał się 33-letni mieszkaniec powiatu wrocła-
wskiego, który kierując zestawem pojazdów cię-
ż arowych dopu ści ł  s i ę tego w stanie
nietrzeźwości mając ponad 2,5 promila w wydy-
chanym powietrzu. Kolejnym przypadkiem bra-
ku odpowiedzialności wykazał się 61-letni kieru-
jący samochodem oso-
bowym, również miesz-
kaniec powiatu wrocła-
wskiego, który prowa-
dził pojazd marki Peu-
geot mając blisko 2,4
promila alkoholu w or-
ganizmie. 
W czwartkowy wieczór
tuż po godz 22.00  będą-
cy po służbie policjant z
Ogniwa Interwencyjno-
Patrolowego Wydziału
Prewencji świdnickiej
komendy, w miejsco-
wości Świdnica na ul.
Ofiar Oświęcimskich
zwrócił uwagę na jadą-
cy z naprzeciwka po-
jazd marki Ford, które-
go sty l  jazdy  mógł
wskazywać na stan
nietrzeźwości kierowcy.
Funkcjonariusz bez wa-
hania zawrócił za pojaz-
dem i zatrzymał go. Po-
dejrzenia policjanta co
do stanu trzeźwości kie-
rującego potwierdziły
się. Gdy podszedł to au-
ta, od kierowcy było
czuć  woń alkoholu.
Funkcjonariusz zabrał
kierowcy kluczyki od
pojazdu udaremniając
tym samym dalszą jazdę
i powiadomił o zdarze-
niu dyżurnego policji.
Nietrzeźwym kierowcą
okazał się 63-letni mie-
szkaniec powiatu świd-

nickiego, który kierował autem mając blisko 2,5
promila alkoholu w organizmie. Czujność poli-
cjanta i podjęte przez niego działania pozwoliły
prawdopodobnie uniknąć tragedii na drodze. Za
popełniony czyn grozi mu teraz kara pozbawie-
nia wolności do lat 2, wysoka grzywna oraz
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy za-
trzymali 33-letniego nietrzeźwego kierującego.
Kierowca samochodu ciężarowego marki Man
miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze krajo-
wej nr 35 w pomiędzy miejscowościami Strzelce
a Tworzyjanów. Około godz. 21.40 kierujący
samochodem ciężarowym marki Man wraz z na-
czepą, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do
rowu, a naczepa pozostała na drodze, blokując
dwa pasy ruchu. Droga krajowa nr 35 została
zablokowana w obu kierunkach. Badanie stanu
trzeźwości przeprowadzone przez funkcjonariu-
szy wykazało, że  33 -letni kierujący miał ponad
2,5  promila alkoholu w organizmie. W związku
z popełnionym przestępstwem mężczyzna został
zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za
swoje zachowanie  nieodpowiedzialny kierow-
ca, który nie liczył się z innymi uczestnikami
ruchu drogowego wyjeżdżając na drogę, odpo-
wie przed sądem. W świetle obowiązujących
przepisów za kierowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu inne-
go, podobnie działającego środka, grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności, 5 tysięcy złotych
kary oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na
10 lat.  
Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komi-
sariatu Policji w Świebodzicach w wyniku dzia-
łań operacyjnych zatrzymali 23-letniego męż-

w miejscach dziedzictwa kulturowego, w
placówkach edukacyjnych, salach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ale także w prze-
strzeni publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

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

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

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

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
28.09.2019
godz. 18:00
Pierwszy w nowym sezonie występ przed
własną publicznością szczypiornistów
ŚKPR-u Świdnica. Rywalem będzie solidna
Sparta Oborniki Wlkp.

http://www.bojero.com.pl


czyznę podejrzanego o posiadanie środków psy-
chotropowych oraz substancji odurzających.
Policjanci podczas przeszukania mieszkania za-
trzymanego za szafą ujawnili słoik z zawartością
suszu koloru zielonego, który poddano bada-
niom na testerze narkotykowym. Okazało się ze
zabezpieczona substancja to marihuana. Fun-
kcjonariusze zabezpieczyli blisko 240 porcji tego
narkotyku. W toku dalszego przeszukania miesz-
kania w zamrażalce między produktami spożyw-
czymi w jednym z pojemników na przyprawy
policjanci ujawnili biały proszek.  Badania na-
rkotesterem potwierdziły, że to amfetamina, któ-
rej zabezpieczono blisko 820 porcji. Łącznie fun-
kcjonariusze zabezpieczyli ponad 1050 porcji
handlowych tych narkotyków. Nielegalny towar
trafił do depozytu, natomiast 23-latek do policyj-
nego aresztu. Mieszkaniec powiatu świdnickiego
w sprawie usłyszał już zarzuty min. posiadania
znacznych ilości środków psychotropowych i
substancji odurzających. Za czyny, których się
dopuścił grozi mu do 10 lat pozbawienia wolno-
ści, teraz sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
5 sierpnia br. policjanci Wydziału Prewencji
świdnickiej komendy  patrolujący rejon miasta
ok. godz 14.20 zauważyli samochód osobowy
marki  VW Golf. Pojazdem tym  poruszał się
mężczyzna, którego sposób jazdy mógł wskazy-
wać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Po
zatrzymaniu pojazdu, okazało się że kierujący -
41-letni  mieszkaniec powiatu świdnickiego jest
trzeźwy. Mężczyznę poddano badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego badania na zawartość na-
rkotyków w organizmie.  Uzyskano wynik pozy-
tywny uzasadniający podejrzenie kierowania po
zażyciu substancji psychotropowych.  Od męż-
czyzny pobrano krew do badań. Dowodem w
sprawie będą wyniki badań laboratoryjnych.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy za-
trzymali 37-letniego mężczyznę, który kierował
pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodował
kolizję, był poszukiwany a ponadto zlekceważył

postanowienia sądowe i wsiadł za kierownicę
samochodu, mimo trzech zakazów prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Do tego zdarzenia do-
szło 6 sierpnia br. tuż przed północą  w miejsco-
wości Słotwina. Wówczas dyżurny odebrał zgło-
szenie z którego wynikało, że kierowca Audi
miał wjechać w budynek mieszkalny. Na miejsce
niezwłocznie zostali skierowani funkcjonariu-
sze, którzy ustalili, że na łuku drogi pojazd marki
Audi, którym kierował 37-latek wypadł z drogi
i uderzył w budynek mieszkalny ponadto uszko-
dzeniu uległ znak drogowy oraz baner reklamo-
wy. Na szczęście w pobliżu nie było żadnych
osób i nikomu nic się nie stało. Od kierującego
policjanci wyczuli silna woń alkoholu z ust, męż-
czyzna jednak odmówił poddania się badaniu za
zwartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
wobec czego pobrano krew do badań min. na
zawartość alkoholu w organizmie. Podczas wy-
konywania dalszych czynności na miejscu zda-
rzenia, okazało się, ze kierowca nie posiada  przy
sobie blankietu prawa jazdy, gdyż  ma orzeczone
3 czynne zakazy prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Po sprawdzeniu w policyjnych syste-
mach okazało się , że to nie jedyne co mężczyzna
ma na sumieniu. 37-letni mieszkaniec Wrocławia
bowiem był poszukiwany do odbycia kary 3,5
roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został
zatrzymany w policyjnym areszcie.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach pełniąc służbę na terenie miasta   zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierującego pojazdem
BMW. Podczas kontroli drogowej 20-latek  nie
posiadał przy sobie blankietu prawa jazdy
uprawniającego do kierowania pojazdami. Poli-
cjanci sprawdzili jego dane w systemach policyj-
nych. Wtedy okazało się, że nie posiada on prawa
jazdy ponieważ posiada sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych, a na jazdę zde-
cydował się, mimo sądowego zakazu. Teraz 20-
latek odpowie za popełnione przestępstwo. 
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy w wyniku

działań operacyjnych
zatrzymali 26-letniego
mężczyznę, podejrzane-
go o posiadanie środ-
ków psychotropowych
oraz substancji odurza-
jących. Policjanci pod-
czas przeszukania po-
jazdów zaparkowanych
na posesji oraz mieszka-
nia zatrzymanego w
głośniku, w papierośni-
cy czy w termosie  ujaw-
nili  biały proszek oraz
susz roślinny koloru zie-
lonego. Badania narko-
testerem potwierdziły,
że  biały proszek to am-
fetamina, a susz roślin-
ny to marihuana. Niele-
galny towar trafił do de-
pozytu, natomiast jego
właściciel do policyjne-
go aresztu.  Funkcjona-
riusze zabezpieczyli
środki psychotropowe
w postaci amfetaminy
oraz substancje odurza-
jące w postaci marihu-
any w ilości pozwalają-
cej na uzyskanie blisko
2000 porcji handlowych
tych narkotyków.  Mie-
szkaniec powiatu świd-
nickiego usłyszał zarzu-
ty w tej sprawie doty-
czące m.in. posiadania
znacznych ilości środ-
ków psychotropowych
za co grozić może kara
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Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"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

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

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

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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica
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Blisko 200 ofert pracy wakacyjnej za granicą
niemal od ręki mają do dyspozycji Dolnoślązacy.
- To są oferty last minute, bo sezon na pracę
wakacyjną rozpoczyna się wcześniej niż u nas,
ale też trwa trochę dłużej - tłumaczą doradcy
EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy. Zarobki zaczynają się od prawie 40 zł
za godzinę.

Dolnoślązacy szukają ofert pracy sezonowej
nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami.

Szczególnie w okresie letnim bardzo wielu mie-
szkańców województwa pyta o dodatkowe zaję-
cie. Często korzystają ze sprawdzonych ofert w
ramach sieci EURES.

- Od wielu lat do najbardziej popularnych
branż, w których chętnie zatrudnia się pracow-
ników sezonowych należą: rolnictwo, ogrod-
nictwo, sadownictwo przy zbiorze warzyw,
owoców, czy też kwiatów. Duże zapotrzebo-
wanie na pracowników sezonowych występuje
również w hotelarstwie i gastronomii, szcze-
gólnie teraz - w trakcie sezonu turystycznego.
W tym czasie dostępne są również oferty pracy
przy organizacji imprez rozrywkowych: objaz-
dowych bądź stacjonarnych np. cyrków, par-
ków rozrywki, wesołych miasteczek czy w ho-
telach - wylicza Bartosz Kotecki, p.o. dyrekto-
ra Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy. 

Dzięki pracy sezonowej za granicą Dolno-
ślązacy mogą liczyć na wyższą pensję, dodat-
kowo część pracodawców oferuje zakwatero-
wanie i dopłaty do wyżywienia. Z ofert korzy-
stają najczęściej osoby młode np. studenci,
którzy mają dłuższe wakacje , ale też osoby
starsze, które traktują wyjazd wakacyjny jako
dodatkowe źródło zarobku. Często też się zda-
rza, że po zakończeniu sezonu część pracow-
ników otrzymuje propozycję na długotermino-
wą umowę.

Przed skorzystaniem z takiej oferty pracy
powinniśmy się do niej dobrze przygotować. I to
przede wszystkim jeszcze w Polsce przed wyjaz-
dem zadbać i przeanalizować wiele aspektów
sezonowego zatrudnienia. 

O czym warto pamiętać i co sprawdzić -
podpowiadają doradcy EURES Dolnośląskie-
go Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Praca sezonowa to w wielu kwestiach taka
sama praca jak ta podstawowa, rządzi się takimi
samymi prawami i podlega zapisom aktów pra-
wnych. Pracownikiem sezonowym jest osoba,
która wykonuje pracę przez określoną część ro-
ku, związaną z konkretnym sezonem, porą roku.
Długość pobytu związanego z pracą nie może
przekraczać w żadnym przypadku ośmiu miesię-
cy.

Pomimo okresowości zatrudnienia należy
pamiętać, że wyjeżdżając nawet sezonowo po-
winna być zawarta umowa z pracodawcą. Umo-
wa nie musi być w formie pisemnej. Jeśli nie
podpisaliśmy umowy, to powinniśmy zadbać,

aby słowne ustalenia można było potwierdzić.
Najlepszym sposobem jest posiadanie świadka
lub kilku, którzy potwierdzą przyjęte między
stronami ustalenia. Dobrze także zachować
wszelką drobną korespondencję z pracodawcą
np. SMS-y, e-maile, listy itp.

W podpisanej umowie powinny znaleźć się
przede wszystkim informacje jaki podmiot jest
zatrudniającym, kto jest zatrudniony do wykona-
nia danej pracy i w jakim charakterze, gdzie praca

ma być wykonywana, w jakim wymiarze i za
jakim wynagrodzeniem. 

Najważniejszą sprawą jest sprawdzenie pra-
codawcy czy pośrednika pod kątem jego rzetel-
ności i wiarygodności. Aby bezpiecznie wyje-
chać do pracy za granicą najlepiej korzystać z
ofert pracy, które są sprawdzone i zweryfikowa-
ne przez doradców EURES, działających w całej
UE. Oferty zweryfikowane przez polskich do-
radców EURES dostępne są na stronie interneto-
wej www.eures.dwup.pl. O ich wiarygodność
dbają pracownicy DWUP. 

Jeżeli praca organizowana jest przez pośred-
ników, to dana agencja pracy powinna posiadać
wpis do tzw. Krajowego Rejestru Agencji Za-
trudnienia (KRAZ). Bezpłatna wyszukiwarka le-
galnych agencji pracy dostępna jest na stronie
internetowej www.kraz .praca.gov.pl. Zestawie-
nie obejmuje agencje posiadające certyfikat, któ-
ry jest wymagany przy prowadzeniu tego typu
działalności. Prowadzenie działalności związa-
nej z pośrednictwem pracy bez wpisu do tego
rejestru jest niezgodne z prawem. Informacje w
zakresie agencji działających na Dolnym Śląsku
można także uzyskać w DWUP. 

Agencje działające legalnie nigdy nie pobie-
rają opłat za pośrednictwo w znalezieniu pracy,
nie odliczają żadnych opłat z wynagrodzenia. A
przede wszystkim nie wysyłają pracownika bez
przedstawienia umowy o kierowanie do pracy za
granicą, która potwierdza warunki zatrudnienia.

Te i inne przydatne porady można znaleźć na
stronie internetowej www.eures.dwup.pl w za-
kładce Poszukiwanie pracy  Praca sezonowa.

***
Praca sezonowa - blisko 200 wakatów w

bazie ofert DWUP w ramach sieci EURES

Holandia:
*  pracownik do sortowania oraz pakowania
jabłek i gruszek, liczba miejsc - 5, praca od
12 sierpnia do ustalenia z pracodawcą - na-
wet na rok; wynagrodzenie: 9,92 euro brut-
to/godz.; brak wymagań językowych;
* pracownik do zbierania i sortowania kwia-
tów, liczba miejsc - 2, praca od 30 sierpnia
do 31 października; wynagrodzenie: 9 ,94
euro brutto/godz.; wymagana znajomość ję-
zyka angielskiego lub niemieckiego na po-
ziomie komunikatywnym;
* pracownik do sprzątania kempingu, liczba
miejsc - 6, praca do 1 września, wynagrodze-

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

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce 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

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

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

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu
II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

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

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
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nie: 11,65 euro brutto/godz.; brak wymagań
językowych; 
* pracownik do sortowania i pakowania ce-
bulek kwiatowych, liczba miejsc - 20, praca
do 23 września, wynagrodzenie 9,82 euro
brutto/godz., brak wymagań językowych;
* pracownik do prac przy kwiatach, liczba
miejsc - 30, praca do 30 września, wynagro-
dzenie 9,82 euro brutto/godz., brak wyma-
gań językowych;
* pracownik do uprawy roślin w szkółce
roślin, liczba miejsc - 20, praca do 19 listo-
pada, wynagrodzenie 9,82 euro brutto/godz
., wymagana znajomość języka angielskiego;
* pracownik uprawy pomidorków koktajlo-
wych, liczba miejsc - 10, praca do 4 września,
wynagrodzenie 9,82 euro brutto/godz., brak
wymagań językowych;
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek, licz-
ba miejsc - 15, praca od 30 sierpnia do 27
września, wynagrodzenie 9,94 euro brut-
to/godz., brak wymagań językowych;
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek w
sadzie, liczba miejsc - 5, praca od 22 sierpnia
do 3 października, wynagrodzenie 9 ,94 euro
brutto/godz., wymagana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego na poziomie
komunikatywnym;
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek w
sadzie, liczba miejsc - 6, praca od 24 sierpnia
do 23 września, wynagrodzenie 9,94 euro
brutto/godz., wymagana znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego na poziomie
podstawowym (A1); 
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek, licz-
ba miejsc - 5, praca od 26 sierpnia do 20
października, wynagrodzenie 9,94 euro brut-
to/godz., wymagana znajomość języka an-
gielskiego na poziomie komunikatywnym;

* pracownik do zbioru jabłek i gruszek,
liczba miejsc - 30, praca do 15 września,
wynagrodzenie 9,94 euro brutto/godz.,
wymagana znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego na poziomie komunika-
tywnym;
* pracownik do zbioru pieczarek, liczba
miejsc - 10, praca od zaraz do 3 lipca 2020,
wynagrodzenie 9,44 euro brutto/godz., wy-
magana znajomość języka angielskiego na
poziomie komunikatywnym;
* pracownik do zbioru kalafiora na polu,
liczba miejsc - 6, praca od zaraz do 31
października, wynagrodzenie 9,82 euro brut-
to/godz., brak wymagań językowych;
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek, licz-
ba miejsc - 12, praca od 24 sierpnia do 20
września, wynagrodzenie 9,94 euro brut-
to/godz., brak wymagań językowych;
* pracownik do zbioru jabłek i gruszek, licz-
ba miejsc - 10, praca od 30 sierpnia do 4
października, wynagrodzenie 9,94 euro brut-
to/godz., brak wymagań językowych.

Belgia:
* pracownik do zbioru truskawek, liczba
miejsc - 1, praca od 8 lipca do 15 sierpnia,
wynagrodzenie: 9,08 euro brutto/godz.; zna-
jomość języków: angielski na poziomie śred-
niozaawansowanym (A2);
* zbiór grzybów - pieczarek, liczba miejsc -
4, praca od 1 lipca do 31 października, wy-
nagrodzenie: 9,78 euro brutto/godz.; znajo-
mość języków: angielski na poziomie śred-
niozaawansowanym (A2).
Więcej informacji: www.eures.dwup.pl

Stefan Augustyn
Rzecznik prasowy DWUP

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

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Zew
Świebodzin
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Trój-
ka Nowa Sól
14.12.2019, godz., godz. 18:00
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Wszelkie pytania dotyczące szkolenia prosi-
my kierować pod nr tel. 74 850 34 95.

STRZEGOM

NIEDZIELA Z  ATRAKCJAMI
Ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu

Folkloru w Strzegomiu dostarczył wszystkim
wielu wrażeń. 

Niedzielny poranek rozpoczął się od "Śnia-
dania z folklorem". W obu strzegomskich para-
fiach odbyły się msze św., w których uczestniczy-
ły zespoły folklorystyczne. Po zakończeniu na-
bożeństw wszyscy udali się na Rynek, gdzie
wspólnie odtańczono poloneza. Wielobarwny ta-
niec zachwycił i oczarował widownię, wśród
której można było dostrzec wielu turystów, któ-
rzy specjalnie na tę okoliczność przybyli do na-
szego miasta. Wielką atrakcją była możliwość
konsumpcji potraw kulinarnych z całego świata.

6 godzin trwał koncert dolnośląskich zespołów
folklorystycznych w parku miejskim. Ten punkt

festiwalu cieszy się ogromną popularnością i
przyciąga wielu odbiorców z całego Dolnego
Śląska. W tym roku wystąpiły 23 zespoły, choć
zgłoszeń było kilka razy więcej.

Ostatnim akcentem niedzieli były koncerty
Sarsy i Kayah na głównej scenie w Rynku. 

ŚWIDNICA

STRAŻ MIEJSKA interweniowała..
Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegły po-

niedziałek o godzinie 12.55 na ulicy Sikorskiego.
Na jednego z przechodniów z kasztanowca spad-
ło gniazdo os.

Nie były to zwykłe osy, ani też nie było to
zwykłe gniazdo. Najprawdopodobniej były to
osy z gatunku dolichovespula adulterina, zdecy-
dowanie bardziej agresywne od tych występują-
cych pospolicie. Gniazdo miało średnicę około
35 centymetrów i ważyło kilka kilogramów, co
spowodowało, że cienka gałązka kasztanowca
nie wytrzymała obciążenia. Prz echodzień został
pokąsany. Skierowany na miejsce patrol straży
miejskiej natychmiast wezwał jednostkę straży
pożarnej. Strażacy zabezpieczeni w odpowiedni
ubiór ochronny umieścili gniazdo w hermetycz-
nym pojemniku. Osy zostały przewiezione w
głąb lasu w okolicach Świdnicy, gdzie odzyskały
wolność.

info: SM Świdnica 
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Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

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

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

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
14 września 2019 r.

FOTOGRAFIA CYFROWA
NAGRODY PIENIĘŻNE - 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i nie-
spodzianek
FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
- w Fotomaratonie może wziąć udział każdy
fotografujący aparatem cyfrowym
- początek konkursu 14 września 2019 r.
(godz. 10.00)
- zadanie polega na realizacji w ciągu 12
godzin 12 zadanych tematów fotograficz-
nych
- liczy się kreatywność, indywidualny spo-
sób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie
do końca Fotomaratonu
- meldujesz się osobiście w biurze Fotoma-
ratonu, Klub "Bolko", pl.Grunwaldzki 11,
14 września o godz. 10.00.
- o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy
fotograficzne
- na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopu-
szcza się możliwość obróbki komputerowej
we własnym zakresie)
- kolejność realizacji tematów obowiązkowa
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie
JPG na płycie CD, którą otrzymasz od orga-
nizatorów.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz
wystawa prac odbędzie się 15.09.2019 r. o
godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wyno-
si 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przy-
padku: niestawienia się na określony czas w
biurze Fotomaratonu, braku realizacji zada-
nych tematów lub ich realizacji niezgodnej
z ustaloną kolejnością.
Przedłożone prace są równoznaczne z
oświadczeniem posiadania praw autorskich
oraz majątkowych do zdjęcia.
Autor oświadcza, że prawa osób trzecich
zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wi-
zerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego  1994 r.  z
późniejszymi zmianami o prawie autorskim

12
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nawet do 10 lat pozbawienia wolności . Obecnie
funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okolicz-
ności tej sprawy . Sąd na podstawie zgromadzo-
nego materiału dowodowego podjął decyzję o
tymczasowym aresztowaniu 26. latka na okres 3
miesięcy . 
Policjanci ze świdnickiego Wydziału Ruchu
Drogowego zatrzymali kolejnego kierującego,
który w terenie zabudowanym jechał o wiele
szybciej niż pozwalają na to przepisy. 26-letni
mieszkaniec gminy Żarów, na ograniczeniu do
"pięćdziesiątki" jechał  z prędkością aż 104
km/h. Nieodpowiedzialny kierowca otrzymał
mandat karny i 10 punktów karnych oraz co
chyba najbardziej dotkliwe, stracił  prawo jazdy
na 3 miesiące.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świdnic-
kiej komendy pełniąc służbę na terenie miasta
Świdnicy  zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego pojazdem Peugeot. Podczas kontroli
drogowej 25-latek  nie posiadał przy sobie blan-
kietu prawa jazdy uprawniającego do kierowania
pojazdami. Policjanci sprawdzili jego dane w
systemach policyjnych. Wtedy okazało się, że
nie posiada on prawa jazdy ponieważ posiada
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechani-
cznych, a na jazdę zdecydował się, mimo sądo-
wego zakazu. Teraz 25-latek odpowie za popeł-
nione przestępstwo. 
26 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego świdnickiej komendy  patrolujący rejon
miasta ok godz 22.00 zauważyli samochód oso-
bowy marki  VW Golf. Pojazdem tym  poruszał
się mężczyzna, którego sposób jazdy mógł wska-
zywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu.
Po zatrzymaniu pojazdu, okazało się że kierujący
- 36-letni  mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego
jest trzeźwy. Mężczyznę poddano badaniu na
urządzeniu do wstępnego badania na zawartość
narkotyków w organizmie.  Uzyskano wynik po-
zytywny uzasadniający podejrzenie kierowania
po zażyciu substancji psychotropowych.  Od
mężczyzny pobrano krew do badań. Dowodem
w sprawie będą wyniki badań laboratoryjnych.
Ponadto w czasie kontroli przy mężczyźnie
ujawniono woreczek z zawartością białego pro-
szku, który poddano badaniom na testerze narko-
tykowym. Badanie potwierdziło, że zabezpie-
czona substancja to amfetamina. 36-latek posia-

dał przy sobie kilkanaście porcji tego narkotyku.
Ale to nie jedyne co mężczyzna miał na sumie-
niu, bo po sprawdzeniu w policyjnych systemach
okazało się, że do odbycia ma karę pozbawiania
wolności i kolejne miesiące spędzi w Zakładzie
Karnym.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy w wyniku
działań operacyjnych zatrzymali 31-letniego
mężczyznę, podejrzanego o posiadanie środków
psychotropowych. Policjanci podczas przeszu-
kania mieszkania zatrzymanego, w sypiali za
łóżkiem i komodą ujawnili dwie plastikowe re-
klamówki w środku których znajdowały się pla-
stikowe woreczki strunowe z zawartością białe-
go proszku. Badania narkotesterem potwierdziły,
że to amfetamina. Nielegalny towar trafił do de-
pozytu, natomiast jego właściciel do policyjnego
aresztu.  
29 lipca br. tuz po północy, policjanci patrolujący
rejon gminy Strzegom zauważyli samochód oso-
bowy marki Audi, którym poruszał się mężczy-
zna.  Sposób jazdy kierowcy mógł wskazywać,
że znajduje się pod wpływem alkoholu. Policjan-
ci postanowili zweryfikować swoje podejrzenia,
nakazali kierującemu zatrzymanie samochodu,
używając do tego sygnałów świetlnych i
dźwiękowych. Ale ani sygnały świetlne ani
dźwiękowe mające na celu zatrzymanie pojazdu
do kontroli nie nakłoniły kierowcy do zdjęcia
nogi z gazu - widząc radiowóz rozpoczął on
ucieczkę. Funkcjonariusze podjęli pościg za
uciekinierem oznakowanym radiowozem z włą-
czonymi sygnałami pojazdu uprzywilejowane-
go. Pirat drogowy najwyraźniej przecenił swoje
umiejętności, bo szybko został zatrzymany. Oka-
zał się nim 40-letni mieszkaniec powiatu świd-
nickiego od którego policjanci wyczuli wyraźną
woń alkoholu. Badanie przeprowadzone przez
funkcjonariuszy wykazało ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. Teraz 40-latek, za swoje czy-
ny odpowie przed sądem.

info: KPP Świdnica

i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z
późn. zmianami.
Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami)na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie
przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Ry-
nek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74 851 56 57,
74 852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl
Nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500
zł, III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podzia-
łu nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum
ŚOK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu re-
klamy wystawy.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RY-
NEK 43
TEL. 74 /8515657 lub 74/852 29 78

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-
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 ro-
ku 2014. Przez te wszystkie lata zmieniali
się muzycy, a co za tym idzie stylistyka
zespołu. Dlatego oprócz ścisłego założe-
nia wykonywania muzyki pop-funk, ze-
spół otarł się też tradycyjny rock oraz fu-
sion-jazz.

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO: recital Andrzeja Poniedziel-
skiego "Monday-Day - Live?"
Data: 12 września 2019
Godzina: 18.00

ciąg dalszy ze str. 9

Akupunktura

Zielarstwo
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lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo

NYYC  AY LD TE E
RM NAI A

TM YE W

D NA EK JA

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  Coś pójdzie nie tak, jak się spodzie-
wasz. Nie załamuj się tym. To tylko drobne nie-
powodzenie. W dodatku wszystko jeszcze moż-
na zmienić. Bardzo dobrze ułożą się Twoje sto-
sunki z partnerem. Będzie wiele romantycznych
chwil. Odżyją dawne wspomnienia. Wspólnie
coś zaplanujecie. 
BYK W tym tygodniu bardzo wiele czasu po-
święcisz na załatwianie ważnych spraw urzędo-
wych. Kiedy już się ze wszystkim uporasz, bę-
dziesz z siebie dumny. Skoncetruj się teraz na
sprawach zawodowych. Będzie wiele do zrobie-
nia, a dzięki temu pojawi się możliwość lepszego
wynagrodzenia. 
BLIŹNIĘTA W pracy będzie niewielki ruch.
Tak więc znajdziesz czas na zajęcie się innymi
sprawami, nadrabianie jakichś zaległości, przy-
gotowywanie nowych planów. Tydzień będzie
bardzo dobry pod względem finansowym. Ure-
gulujesz zobowiązania, które Cię niepokoiły.
Wybierzesz się również na zakupy. 
RAK Nie przejmuj się ostatnimi niepowodzenia-
mi. Nie wszystko jeszcze stracone. Postaraj się
jeszcze raz wszystko przemyśleć i spróbować w

inny sposób podejść do zagadnienia. Gwiazdy
mówią, że poradzisz sobie ze wszystkim, choć
nie obejdzie się bez wysiłku z Twojej strony. 
LEW Prawdą jest, że ostatnio bardzo dużo pra-
cowałeś. Nadszedł czas, kiedy odczujesz ulgę od
obowiązków zawodowych. Wszystko się dobrze
ułoży. Postaraj się więcej czasu poświęcić rodzi-
nie i problemom swoich bliskich. Bardzo Cię
teraz potrzebują. Postaraj się ich wysłuchać. 
PANNA  Zawiść do niczego dobrego nie prowa-
dzi. Zamiast zazdrościć innym, postaraj się doce-
nić to, co sam posiadasz. Przecież masz wiele
powodów do zadowolenia. Kiedy znowu ogarnie
Cię zły nastrój, postaraj się jakoś rozerwać. Za-
mykanie się w czterech ścianach i narzekanie
wyraźnie Ci nie służy. 
WAGA Tydzień rozpoczniesz rewelacyjnie. Nie-
mal każdy dzień przyniesie jakąś radosną nowinę
lub powodzenie w ważnych dla Ciebie sprawach.
Będzie również jakieś spotkanie z przyjacielem lub
osobą na której bardzo Ci zależy. W interesach
kieruj się intuicją i posiadanym doświadczeniem. 
SKORPION Nie roztrząsaj i nie rozpamiętuj
ostatnich wydarzeń. Nie możesz siebie winić za
czyjeś nieodpowiednie zachowanie. Postaraj się

o wszystkim zapomnieć i skupić uwagę na tym,
co zaplanowałeś na najbliższe dni. Sytuacja fi-
nansowa powinna się poprawić już niedługo. 
STRZELEC Zarobione pieniądze postaraj się
dobrze zainwestować. Nie musisz przecież od
razu wszystkiego wydawać. Nie pozwalaj post-
ronnym osobom wtrącać się do swojego życia oso-
bistego. Ignoruj rady dotyczące Twoich stosunków
z partnerem. To wyłącznie Wasze sprawy. 
KOZIOROŻEC W tym tygodniu nie podejmuj
żadnych pochopnych decyzji. Powinieneś być
szczególnie ostrożny w sprawach finansowych.
Nie pożyczaj gotówki osobom, które usilnie będą
Cię o to prosiły. Postaraj się sprostać wszystkim
pilnym sprawom, bo niebawem otrzymasz bar-
dzo ciekawą propozycję.
WODNIK Rozpoczniesz przygotowania do ja-
kiegoś ważnego wydarzenia. Wszystko teraz bę-
dzie temu podporządkowane. Ktoś czeka, że
zgodnie z obietnicą się do niego odezwiesz.
Przypomnij sobie, kto to taki. Sprawy finansowe
ułożą się po Twojej myśli. Nie przesadzaj jednak
z wydatkami.
RYBY Koniecznie zadbaj o kontakty z przyja-
cielem. Potrzebuje teraz Twojego wsparcia, gdyż
musi stawić czoło poważnemu problemowi. Tyl-
ko Ty możesz trzeźwo spojrzeć na całą sprawę.
Będziesz miał powodzenie w interesach. Powi-
nieneś więc ostro zaatakować konkurencję.

U S Ł U G I 

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

 S P R Z E D A Ż

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

P R A C A
◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla

dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 
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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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