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W skrócie...

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
12.09.2019, godz. 17:00
Po dwudziestu latach przerwy do Świdnicy
powrócą Czwartki Lekkoatletyczne. Na cykl
bezpłatnych zawodów dla dzieci i młodzieży
. Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Janu-
sza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organizator:
ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

WYSTAWA CZASOWA
13.09-15.11.2019, godz. 19:00
W dniu 13 września 2019 r. o godz. 19.00 w
Muzeum Dawnego Kupiectwa rozpocznie
się wernisaż wystawy czasowej w ramach
32. Dni Fotografii. Na wystawie pt. Ilustra-
cje bajek niewydanych zaprezentowane zo-
staną zdjęcia Jacka Boczara. Wystawa bę-
dzie trwała do 15 listopada 2019 r.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

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 Poniedzielskie-
go. W programie inteligentna satyra, humor,
piosenki w tematyce KOBIETA - MĘŻ-
CZYZNA.
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  w Miejskiej Bibliotece
Publicznej 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
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WIĘCEJ POCIĄGÓW 
NA KRASZOWICKIEJ

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że 16
września br. rozpoczną się prace inwestycyjne na
łącznicy kolejowej L771 Świdnica Przedmieście
- Świdnica Miasto.

Polegać one będą na wymianie konstrukcji
podtorza, podkładów kolejowych i szyn. Plano-
wane ich zakończenie to koniec listopada br.

W związku z tym zmieniona zostanie trasa
przejazdu pojazdów kolejowych, które poruszać
się będą po linii kolejowej L285 Świdnica Przed-
mieście - Świdnica Kraszowice.  Spowoduje to
zwiększoną ich liczbę na dwóch przejazdach ko-
lejowych przy ul. Kraszowickiej. Prosimy więc
kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej
ostrożności w tym rejonie miasta.  

ZASADY UMIESZCZANIA
MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
Przepisy kodeksu wyborczego wskazują

gdzie i na jakich zasadach agitacja wyborcza
może być prowadzona. Dodatkowo, miasto w
formie zarządzenia określiło tereny przeznaczo-
ne na umieszczanie plakatów i urzędowych ob-
wieszczeń wyborczych. O obowiązkach wynika-
jących z tych przepisów przypomina prezydent
Świdnicy w piśmie skierowanym do Delegatury
Wałbrzyskiej Krajowego Biura Wyborczego. In-
formacja ta trafiła także do  jednostek sprawują-
cych zarząd nad miejskimi nieruchomościami. 

Bezpłatnie reklamy wyborcze mogą być
umieszczane na słupach ogłoszeniowych w na-
stępujących lokalizacjach: 
CENTRUM MIASTA:

- pl. Grunwaldzki (przy PKP)
- pl. Św. Małgorzaty - obok Restauracji "Fo-
sa"

REJON ZALEWU WITOSZÓWKA:
- ul. Józefa Lompy / ul. Wschodnia

OSIEDLE ZARZECZE:
- ul. Okrężna 74
- ul. Dębowa 7

KRASZOWICE:
- ul. Kątna 31

OSIEDLE MŁODYCH:
- ul. Ignacego Prądzyńskiego 13 (obok ko-
ścioła)
- ul. Ignacego Prądzyńskiego 79

- ul. Jakuba Jasińskiego 14
- ul. Jarosława Dąbrowskiego 19
- ul. Ludwika Waryńskiego 75
- pl. Józefa Piłsudskiego 12
- ul. Walerego Wróblewskiego 31
- ul. gen. Józefa Bema 20

OSIEDLE ZAWISZÓW:
- ul. Księcia Henryka Pobożnego / ul. Wła-
dysława Łokietka

KOLONIA:
- ul. Mikołaja Reja / ul. Przemysłowa (skwer)
Przypomnijmy, że na ścianach budynków,

przystankach komunikacji publicznej, tabli-
cach i słupach ogłoszeniowych (z wyłącze-
niem wymienionych), ogrodzeniach, latar-
niach, urządzeniach energetycznych, tele-
komunikacyjnych i innych można umieszczać
plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyska-
niu zgody właściciela lub zarządcy nierucho-
mości, obiektu albo urządzenia. Niedosto-
sowanie się do tych przepisów, a także umie-
szczanie plakatów w taki sposób, że nie można
ich usunąć bez powodowania szkód, podlegać
będzie karze grzywny. 

- Miasto prowadzić będzie szczególną kon-
trolę i pieczę nad miejskimi nieruchomościami,
zapobiegając samowolnym ich zajęciom na cele
kampanii wyborczej. W przypadku wątpliwości,
gdzie może wisieć baner, proszę o kontakt z
pracownikami mojego wydziału -  mówi Małgo-
rzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Architektury. 

Reklamy wyborcze oraz urządzenia ogłosze-
niowe pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są
usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

TO BĘDZIE 
NIEZWYKŁY WIECZÓR

Dokładnie w sobotę, 14 września, Artur An-
drus, dziennikarz, poeta i artysta kabaretowy,
wystąpi w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka
Kultury z recitalem "Sokratesa 18". 

To wydarzenie jest wsparciem budowy sta-
cjonarnego hospicjum i okazją do uhonorowania
25-lecia pracy stowarzyszenia. Koncert jest po-
dziękowaniem dla sympatyków i przyjaciół Ho-
spicjum, a także okazją do spotkania.

-  Rocznica jest symboliczna -  to ćwierćwie-
cze naszej pracy; chcemy się spotkać na tym
koncercie, aby podziękować  za okazane serce  i
poznać bliżej naszych przyjaciół. Koncert będzie
wyjątkowy również dlatego, że dochód ze sprze-
daży biletów przeznaczony jest na budowę ho-
spicjum stacjonarnego w Świdnicy -  mówi Jo-
anna Gadzińska.  

W trakcie uroczystości przyznane zostaną
tytuły Przyjaciela Hospicjum 25. osobom, które
w sposób szczególny zaangażowały się w jego
działalność.

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
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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

EMIL KREBS - U GRANIC GENIUSZU
14.09.2019 - 13.10.2019
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
14.09-15.09.2019, godz. 10:00
Pierwsza część siatkarskiego turnieju po-
święconego pamięci legendarnego trenera
siatkówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach
wystartują kadetki.
Wstęp wolny, miejsce: halasportowa, ul.
Pionierów 29, organizator: MKS Polonia
Świdnica

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

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
14.09.2019, godz. 10:00
Harmonogram EDD 2019: 10.00 - warsztaty
taneczne z Olimpią Kuzio (obowiązują zapi-
sy: nr tel. 74 640 09 37) 11.00 - spacer
tematyczny po bibliotece, który poprowadzi
biblioteczny Cysters 12.00 - pokaz i degu-
stacja kuchni kresowej, spotkanie poprowa-
dzi laureat programu MasterChef Wystawa
"Sławni Polacy z Kresów"
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP

MUNDI
20.09.2019 (piątek), godz. 19:00
Restauracja Midowe Pola, Świdnica, bilety:
25 zł

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

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
21.09-22.09.2019, godz. 09:00
Druga część siatkarskiego turnieju poświę-
conego pamięci legendarnego trenera siat-

www.expressem.eu

Na gości czeka wiele atrakcji, m.in. magicz-
ne skrzydła, namalowane przez świdnickiego ar-
tystę, Roberta Kuklę, przy których można zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie, ciekawe spotkania,
słodki poczęstunek, a przede wszystkim wspa-
niały koncert w wykonaniu Artura Andrusa.

PRACE BUDOWLANE 
NA CMENTARZU KOMUNALNYM

Do końca września na świdnickim cmentarzu
komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego
potrwają prace budowlane związane z wymianą
nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu w ob-
szarze głównej bramy wejściowej. Za kwotę 60
tys. zł wykonuje je firma Sta - Dar ze Świebodzic.

W tym czasie prosimy odwiedzających gro-
by o korzystanie z pozostałych wejść na teren
nekropolii. 

Przypomnijmy, że w ostatnim roku na cmen-
tarzu przy ul. Łukasińskiego wykonano m.in.:
remont dachu kaplicy, instalacje odwadniające
na kilku alejkach, prace remontowe przy ogro-
dzeniu, a także modernizację bramy od strony ul.
Kazimierza Odnowiciela. Natomiast na nekropo-
lii przy ul. Słowiańskiej przeprowadzono od-
wodnienie jednej z głównych alejek oraz przygo-
towano nową kwaterę, czyli dodatkowe miejsca
pochówku dla zmarłych. 

NOWY WICEPREZES TBS 
W ŚWIDNICY

Rada Nadzorcza Świdnickiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego podjęła uchwałę w
sprawie powołania Tomasza Chojnowskiego na
stanowisko wiceprezesa spółki. 

- Stale powiększająca się liczba budynków i
mieszkań w zasobach spółki, przy jednoczesnym
prowadzeniu inwestycji budowlanych, stworzy-
ły potrzebę wyodrębnienia działalności admini-
stracyjnej od inwestycyjnej tak, aby świdnicki
TBS realizował swoje zadania sprawnie i pra-
widłowo. Przed zarządem stoją nowe zadania i
wyzwania, dlatego wsparcie personalne jest jak
najbardziej potrzebne, a pan Tomasz Chojnowski
to menedżer spełniający wszystkie wymogi, aby
pracować na stanowisku wiceprezesa -  mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal -  Słanie-
wska.

Wiceprezes będzie odpowiedzialny m.in. za
kontakty z najemcami lokali w budynkach ŚTBS
oraz planowanie i nadzór nad remontami prze-
prowadzanymi na podstawie zgłoszeń mieszkań-
ców, którzy oczekują sprawnego usuwania uste-
rek i stałej modernizacji zasobów mieszkanio-
wych ŚTBS.

Tomasz Chojnowski ma 43 lata, ukończył
prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
kontynuuje naukę na Wydziale Nauk Ekonomi-
cznych Uniwersytetu Warszawskiego -  studia
podyplomowe z zakresu ekonomii. 

Ma kompetencje i doświadczenie niezbędne
do zarządzania zespołami. Od ponad 25 lat za-
wodowo związany jest z mediami. Pracował na

ciąg dalszy na str. 4
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kówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach wy-
startują juniorki.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

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-
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 pro-
jektu Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki
któremu Wasze recenzje mają wpływ na nasz
repertuar! Koncert odbędzie się dzięki recenzji
albumu "Rękopisy nie płoną" napisanej i prze-
słanej nam przez Szymona Kubatka.
Wstęp 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

stanowiskach wydawcy, sekretarza redakcji, re-
daktora i dziennikarza m. in.: w "Gazecie Wybor-
czej", "Gazecie Prawnej", "Gazecie Giełdy PAR-
KIET" oraz w "Gazecie Wrocławskiej". Zarzą-
dzał kilkunastoosobowymi zespołami pracowni-
ków. 

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. działa od 1998 roku i
zajmuje się budową mieszkań przeznaczonych
na wynajem. Spółka posiada w zasobach 363
mieszkania i 11 lokali usługowych zlokalizowa-
nych w budynkach przy ulicach: Budowlanej,
Jałowcowej, Spółdzielczej, Bartosza Głowackie-
go, Mikołaja Kopernika i Jana  Kilińskiego w
Świdnicy. Część z nich ma już kilkanaście lat -
najstarszy jest budynek przy ul. Budowlanej -
ma 19 lat. Wymagają one systematycznych prze-
glądów, bieżących remontów i prac modern-
izacyjnych. 

- W spółce musi sprawnie funkcjonować
dział obsługi mieszkańców, co przy tak szerokim
zakresie prac i małej obsadzie pracowników jest
niemożliwe. Zwracali na to uwagę m.in. radni
PiS, którzy składali interpelacje w imieniu mie-
szkańców skarżących się, że ich sprawy wyko-
nywano w sposób niezadowalający. Postulaty o
polepszenie jakości obsługi świdniczanie zgła-
szali także do mnie osobiście -  zaznacza prezy-
dent Beata Moskal - Słaniewska.. 

Obecnie prowadzona jest inwestycja przy ul.
Kozara -  Słobódzkiego, w planach jest budowa
wielorodzinnego budynku mieszkalno -  usługo-
wego przy  ul.  Księcia Bolka Świdnickiego.

TBS buduje lokale mieszkalne "pod klucz",
gotowe do natychmiastowego zamieszkania.
Kuchnie wyposażone są w zlewozmywaki z ba-
terią i kuchenki, a łazienki w umywalkę i wannę
z bateriami oraz toaletami. Na podłogach w po-
kojach, przedpokojach i kuchni położone są płyt-

ki ceramiczne i panele podłogowe. Płytki cera-
miczne są także w łazienkach na ścianach i pod-
łogach. 

Inwestycje TBS-u realizowane są komple-
ksowo i obejmują także budowę dróg dojazdo-
wych, chodników i miejsc parkingowych. W
każdym z budynków znajdują się jedno-, dwu-
lub trzypokojowe mieszkania od ok. 38 m2 do
ok. 70 m2.

"MODERNIZACJI ROKU 2018"
W czwartek, 5 września na Zamku Króle-

wskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia
nagród w Ogólnopolskim Konkursie "Modern-
izacja Roku". Świdnicka inwestycja, czyli  mod-
ernizacja stadionu miejskiego zdobyła I miejsce
w ogólnopolskim głosowaniu internetowym w
kategorii obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekre-
acji. Wszystko dzięki mieszkańcom i przyjacio-
łom Świdnicy, którzy przez kilka tygodni syste-
matycznie oddawali głosy. Nagrodę w imieniu
miasta odebrali Beata Moskal -  Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy i Andrzej Nowak, dyrektor Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz wyko-
nawca zadania - Paweł Dąbrowski z firmy DA-
BRO-BAU.   

- Dwa lata temu Ogród Różany, w poprze-
dniej edycji świdnickie lodowisko, a tym ra-
zem miejski stadion - kolejne nasze miejsca i
obiekty, które poddane zostały gruntownej
przebudowie, otrzymują tak zaszczytne wy-
różnienia i tytuły. Dziękuję wszystkim, którzy
głosowali. To dla Państwa przeobrażamy za-
niedbane miejskie przestrzenie w miejsca
przyjazne, z których korzystacie coraz częściej
i coraz liczniej  -  mówiła prezydent, Beata Mo-
skal-Słaniewska. 

Konkurs ten, to okazja do promocji najcieka-
wszych dokonań polskich inwestorów, proje-
ktantów i wykonawców w zakresie modern-
izacji, rewitalizacji, remontów czy renowacji i
przeobrażania obiektów i przestrzeni. Liczba
nadsyłanych zgłoszeń z całego kraju świadczy o
randze konkursu. W tegorocznej XXIII już edycji
konkursu startowało 510 realizacji z całego kra-
ju. Jury wizytowało 85 obiektów zakwalifikowa-
nych do finału. Nagrody przyznano w 14 katego-
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

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



5www.expressem.eu www.expressem.eu

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

XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
BOKSERSKI IM. WŁADYSŁAWA
RUDKOWSKIEGO
27.09-29.09.2019
Cykliczna impreza poświęcona pamięci zna-
nego polskiego boksera - Wiesława Rudko-
wskiego. Turniej co roku gromadzi kilku-
dziesięciu zawodników z różnych krajów
Europy, którzy staczają wiele widowisko-

riach. W każdej z nich - tytuł "Modernizacja
Roku" oraz wyróżnienie "Modernizacja Roku"
oraz "Budowa XXI wieku".

Przypomnijmy, że inwestycja obejmowała
przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni
trawiastej układanej z rolki wraz z instalacją
nawadniającą, budowę bieżni lekkoatletycznej o
nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń
lekkoatletycznych oraz przebudowę trybun wraz
z zadaszeniem i budynkiem spikera.

Stadion został dostosowany do wymogów
kategorii V B wg wytycznych Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki i IAAF -  Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych
oraz dla wymagań licencyjnych Polskiego
Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury
piłkarskiej dla obiektów min. III ligi.

Na arenie stadionu znajduje się zestaw urzą-
dzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku
wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocz-
nia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu z
przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia
do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do
rzutu oszczepem. Czterotorowa oświetlona okól-
na bieżnia 400 metrowa (na dystansie 100 me-
trów -  sześć torów). Trybuny na 999 miejsc są
częściowo zadaszone (ok. 500 miejsc), a cały
stadion został nagłośniony i objęty monitorin-
giem. 

Wykonawcą zadania było konsorcjum - DA-
BRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł
Dąbrowski - lider w partnerstwie ze spółką
"BUD-ZIEM. Projekt przygotowała Autorska
Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski

Świdnica oraz Biuro Realizacji Inwestycji Sła-
womir Sobusiak Jedlina Zdrój. 

Całkowity koszt przebudowy to ponad 9 mi-
lionów 900 tys. zł w tym dofinansowanie 1 mi-
lion 500 tys. zł, jakie miasto otrzymało z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Koszty organizacyjne konkursu pokrył wy-
konawca inwestycji. 

RAJD ROWEROWY 
Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w

rajdzie rowerowym, który zaplanowano na nie-
dzielę, 22 września. Odbędzie się on w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. Organizatorami wydarzenia są
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie". Za-
pisy potrwają do wtorku, 17 września

Celem rajdu jest promowanie oraz popularyza-
cja, wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowe-
rze i zdrowego stylu życia. Aby wziąć w nim udział,
należy wypełnić formularz dostępny w linku:

 https://forms.gle/2R9NN3EXzJM3s7Zm6 

ciąg dalszy na str. 6
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wych walk. Oprócz sportowych emocji,
podczas turnieju występują elementy chary-
tatywne i artystyczne.
Wstęp wolny, Galeria Świdnicka, organiza-
tor: Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica

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.
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 ist-
niejącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatral-
ne zmierzenie się z tożsamością Polaków,
skonfrontowanie ze stereotypami, schema-
tami i kompleksami. Ten spektakl to brutalna
walka z potworami - tymi, które faktycznie
są, które być mogą i tymi, których tak napra-
wdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

Na podstawie zgłoszenia zostanie wydana
opaska startowa na rękę. Upoważniać będzie ona
do obioru kuponu na poczęstunek podczas pik-
niku rodzinnego, zaplanowanego po zakończe-
niu rajdu, a także zapewni ona udział w losowa-
niu nagród. Opaski będzie można odbierać od 18
do 21 września w Wieży Ratuszowej, w godzi-
nach od 10.00 do 18.00 lub w dniu rajdu w
godzinach od 9.00 do 9.45 - w wyznaczonym
miejscu przy bosmanacie (ul. Polna Droga). Opa-
ski będą wydawane w oparciu o weryfikację osób
na listach zgłoszeniowych.

Podczas pikniku rodzinnego na terenie Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz.
11.00 do godz. 14.00) zaplanowano wiele atra-
kcji, m.in.: gry zabawy dla dzieci na dmuchanych
zamkach,  ogródek warzywny, stanowisko sy-
mulacyjne - "alko i narko Google", szkołę ratow-
nictwa medycznego (nauka udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, badanie ciśnienia,
cholesterolu i poziomu cukru), znakowanie ro-
werów na wypadek kradzieży, prezentację alter-
natywnych środków transportu (segway, hulaj-
noga, ryksza itp.), konkurs sprawnościowy po-
jazdami elektrycznymi, akcje "Bezpieczny se-
nior na spacerze" i  "Senior na rowerze", nordic
walking, stanowisko edukacji ekologicznej
"Czysta Świdnica", społeczną akcję "Odblask to
nie obciach", czyli promowanie nawyku nosze-
nia odblasków.

Rajd rowerowy startuje 22 września o
godz. 10.00 spod bosmanatu nad zalewem Wi-
toszówka (o godz. 9.30 odbędzie się zbiórka
uczestników). Osoby, które nie zdążyły się za-
pisać internetowo, będą mogły to zrobić od
godz. 9.00 do godz. 9.45 w punkcie przy bos-
manacie. Trasa rajdu wynosi ok. 8 km, meta
zaplanowana została tradycyjnie na terenie
ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo
przejazdu uczestników dbać będzie grupa pilo-
tów, Policja oraz Straż Miejska.

Wydarzenia w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Transportu to nie tylko
rajd rowerowy, to także szereg konkursów i akcji
promujących alternatywne środki transportu. Od
16 do 22 września zaplanowano wiele atrakcji, w
programie, m.in.: spotkania tematyczne w szko-
łach podstawowych dotyczące bezpieczeństwa
w ruchu pieszym i rowerowym, konkurs plasty-
czny "Jedna ziemia wspólny dom", ankiety doty-
czące komunikacji miejskiej, szkolenie w jeździe
na rowerze w miasteczku ruchu drogowego, ma-
lowanie ostrzeżeń na przejściach dla pieszych,
akcja "Zapatrzeni w smartfony". 

Już niedługo przedstawimy dokładny plan
wydarzeń, dostępny on będzie na stronie
www.um.swidnica.pl.

KOLEJNE ETAPY PRZEBUDOWY
KRASZOWICKIEJ 

Na listach podstawowych zadań rekomendo-
wanych do dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych znalazła się rozbudowa
wraz z przebudową ulicy Kraszowickiej w Świd-
nicy (etap I i III). Miastu przyznano dotację w
wysokości 50 % kosztów inwestycji, na chwilę
obecną jest to kwota 3 milionów 788 tysięcy
złotych. Zweryfikowana zostanie ona po wybo-
rze wykonawcy zadania. 

Prace według wstępnych szacunków pochło-
nąć mogą ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-
2021. Fundusz zastąpił poprzedni "Program roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019", z którego miasto otrzy-
mało dofinansowanie na przeprowadzony w
ubiegłym roku remont pierwszego fragmentu ul.
Kraszowickiej. 

Tym razem przebudowany zostanie odcinek
od skrzyżowania z ulicą Bystrzycką do krzyżów-
ki z ulicą Działkową, a także od skrzyżowania z
ulicą Przyjaźni do przejazdu kolejowego przy
ulicy Torowej.

- Dziękujemy za wsparcie naszych wnio-
sków posłowi Wojciechowi Murdzkowi. W tej
chwili trwają prace przy sporządzaniu dokumen-
tacji technicznej. We wrześniu planujemy ogło-
szenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego
zadania. Jednocześnie przygotowywane są także

ciąg dalszy ze str. 4
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niezbędne zaświadczenia i dokumenty do podpi-
sania umowy o dofinansowanie z wojewodą do-
lnośląskim, ponieważ zgodnie z założeniami
programu prace muszą się rozpocząć jeszcze w
tym roku -  mówi dyrektor Wydziału Dróg i
Infrastruktury Miejskiej, Maciej Gleba. 

Wymieniona zostanie konstrukcja jezdni i
chodników, wybudowane będą ciągi pieszo ro-
werowe. Wykonana zostanie nowa kanalizacja
deszczowa  oraz oświetlenie drogowe. Równo-
cześnie będzie prowadzonych szereg prac przy
sieciach infrastruktury technicznej. Firma Tau-
ron zlikwiduje napowietrzną sieć energetyczną,
a Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji wymieni swoje sieci. 

- To remont oczekiwany przez mieszkańców
dzielnicy od wielu lat. To nie tylko oczywiście
kwestia nawierzchni, ale także modernizacji in-
frastruktury podziemnej. Ma to ogromny wpływ
na komfort życia mieszkańców Kraszowic. Od
kilku lat przeznaczamy bardzo duże środki na
rozwój tego zapomnianego przez wiele lat rejonu
miasta - mówi prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska. 

W grudniu ubiegłego roku zakończyła się
przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania
ulic Kraszowicka/Działkowa/Krótka (wraz z ob-
szarem przejazdu kolejowego) do skrzyżowania
z ulicą Przyjaźni (wraz z obszarem skrzyżowa-
nia). Koszt tego zadania wyniósł około 6 milio-
nów złotych, z czego blisko 50% zostało zrefun-
dowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019".

W tej dzielnicy miasta, wczesną wiosną tego
roku zakończyła się również budowa tunelu pod
nasypem kolejowym. Dzięki tej inwestycji świd-

niczanie zyskali wygodne i przede wszystkim
bezpieczne przejście pod torami połączone do-
datkowo z kładką pieszo-rowerową nad rzeką, a
także z obiektami sportowymi przy ulicy Śląskiej
i z centrum miasta. Koszt realizacji zadania wy-
niósł ponad 2 mln 400 tys. zł. Na jego realizację
miasto otrzymało dofinansowanie ze środków
unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysoko-
ści 1 mln 400 tys. zł.

WRĘCZENIE NAGRÓD 
STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 

2 września 2019 r. o godz. 12.00, w Sali
Widowiskowej Powiatu Świdnickiego przy ul.
Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 w Świdnicy ,
odbyła się uroczystość, podczas której zostały
wręczone Nagrody Starosty Świdnickiego dla
najzdolniejszych uczniów z placówek oświato-
wych podległych powiatowi. 

Łącznie nagrodzonych zostało 154 uczniów,
którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najle-
psze wyniki na egzaminie maturalnym, byli finali-
stami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz
osiągnęli szczególne sukcesy sportowe. Łączna
kwota przyznanych nagród to 59 900 zł. Nagrody
wręczali Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wi-
cestarosta Zygmunt Worsa, Członek Zarządu Po-
wiatu Alicja Synowska, Wiceprzewodniczący Ra-
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PUCHAR ŚWIDNICKIEGO DZIKA
05.10.2019, godz. 9:00
Puchar Dzika to widowiskowe zawody w
wyciskaniu sztangi leżąc. Uczestnicy rywa-
lizują w kilku kategoriach wagowych, osob-
no dla kobiet i mężczyzn. Celem imprezy
jest popularyzacja sportów siłowych. Prze-
widziane są również akcenty artystyczne i
atrakcje dla publiczności.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria świdnicka,
organizator: MKS Polonia Świdnica, Urząd
Miejski w Świdnicy

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

OPERETKOWA PETARDA PRZEBO-
JÓW 
06.10.2019 (niedziela), godz 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

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!

ciąg dalszy na str. 8
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dy Powiatu Przemysław Stempniewicz oraz
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania
Magdalena Urbańska - Malucha.

Wcześniej, o godz. 10.00, odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Ucz-
niów przywitał Wicestarosta Zygmunt Worsa,
który pogratulował uczniom życząc im jedno-
cześnie przyjemnej nauki a gronu pedagogiczne-
mu złożył życzenia cierpliwości i wytrwałości w
codziennej pracy.

FESTYN RODZINNY W
WITOSZOWIE DOLNYM

Zapraszamy wszystkich na festyn rodzinny,
który odbędzie się w Witoszowie Dolnym, w
niedzielę, 15 września, od godz. 13.00, na terenie
szkoły. W programie, między innymi: zawody
sportowe i potyczki rodzinne, badania profila-
ktyczne, dmuchańce dla dzieci, stoiska ze słod-
kimi przekąskami. 

Organizatorem festyny są: Liga Kobiet Pol-
skich. Koło w Świdnicy oraz Szkoła Podstawo-
wa w Witoszowie Dolnym.

PRZEBUDOWA DROGI 
6 września oficjalnie oddano do użytku

wyremontowany odci-
nek drogi powiatowej nr
2936 D na odcinku Bo-
lesławice - Nowice -
Piotrowice Świdnickie.
Remont możliwy był
dzięki ministerialnemu
dofinansowaniu przy-
znanego w lutym tego
roku. 

Wartość inwestycji
to kwota ponad 2 mln.
600 tys. zł. z czego z do-
tacja rządowa wyniosła
ponad 2 mln. zł. Pozosta-
ła kwota pochodziła z bu-
dżetów Powiatu Świd-
nickiego i Gminy Jawo-
rzyna Śląska. Długość
wyremontowanego od-
cinka to 3.77 km. Zakres
wykonanych prac obej-
mował: frezowanie ist-
niejącej nawierzchni bi-
tumicznej, rekonstrukcję
odwodnienia drogi (m.in.
odmulenie i pogłębienie
skarp rowów przydroż-
nych, utwardzenie roz-
mytych poboczy, odmu-
lenie i remoncie znisz-
czonych przepustów pod
zjazdami i wykonanie
nowych przepustów), lo-
kalne wzmocnienie kon-
strukcji jezdni oraz uło-
żenie nowej nawierzch-
ni bitumicznej.

W otwarciu brali udział przedstawiciele Po-
wiatu Świdnickiego, Gminy Jaworzyna Śląska,
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, wyko-
nawca inwestycji oraz mieszkańcy wsi Nowice.

BIEGI PRZEŁAJOWE 
W KRZYŻOWEJ

Zapraszamy wszystkich miłośników aktyw-
ności fizycznej na świeżym powietrzu do Krzy-
żowej. 26 września odbędą się tam VI Międzypo-
koleniowe Przełajowe Biegi Pojednania. Dystan-
se od 100 m. dla najmłodszych do 2 km. dla
starszaków.

Organizatorami biegów są: LZS Świdnica,
Gmina Wiejska Świdnica, Powiat Świdnicki,
PCPR Świdnica, Firma Dabro Bau i Fundacja
Krzyżowa. Zapraszamy!

W MDK...

PRACA MARTY NA WYSTAWIE
Jury XLI edycji Międzynarodowych Spot-

kań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt.
"MOJA PRZYGODA W MUZEUM" organizo-
wanych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, po
rozpatrzeniu nadesłanych 1032 prac zakwalifi-
kowało na wystawę pracę Marty Augustynowicz.
Marta uczęszcza na zajęcia plastyczne w pracow-
ni "Mansarda" świdnickiego Młodzieżowego
Domu Kultury. W czerwcu 2019 r. dzieci i mło-
dzież z pracowni wykonały prace inspirowane
ekspozycją z Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy. Marta wykonała monochromatyczną
pracę ,w technice akwareli, inspirowaną zabytka-
mi związanymi z dawnym handlem ( opakowa-

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; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

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
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.

ciąg dalszy ze str. 7
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nia, naczynia, butelki).Od 10 września do 6
października będzie trwał plebiscyt publiczno-
ści. Głosować można internetowo na stronie
www .muzeum.torun.pl. Bardzo prosimy o odda-
nie głosu na pracę Marty. Cieszymy się, że praca
ze Świdnicy będzie prezentowana na wystawie
w toruńskim Ratuszu. Nauczycielem Marty jest
Joanna Waksmundzka.

"NA SZLAKU"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XXVIII Przeglądzie Piosenki Turystycznej i
Ekologicznej "Na szlaku", który odbędzie się 23
października 2019 r. o godz. 11:00 w Klubie
Bolko, Plac Grunwaldzki 11, Świdnica. Celem
przeglądu jest popularyzacja amatorskiej twór-
czości o tematyce turystycznej  i ekologicznej,
popularyzacja utworów o w/w tematyce oraz
umuzykalnianie dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa: przegląd przeznaczo-
ny jest dla dzieci i młodzieży; do udziału zapra-
szamy wykonawców indywidualnych i zespoły
do 8 osób; uczestnicy zobowiązani są przygoto-
wać jeden utwór o tematyce turystycznej lub
ekologicznej, którego czas nie przekroczy 10
min (wejście i zejście); forma stosowanego
akompaniamentu jest dowolna. Zgłaszający zo-
bowiązani są do przesłania kart zgłoszeń wraz z
podkładami muzycznymi do dnia 11
października 2019 roku na adres: Młodzieżowy
Dom Kultury, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świd-
nica, tel.  74 851 33 30, e-mail: dzialim-
prez@mdk.swidnica .pl

info: MDK Świdnica

W MBP...

"MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI
CZŁOWIEK"!

Przyjdź z dzieckiem do świdnickiej bibliote-
ki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach

ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki
człowiek". Od września 2019 r. w ponad 5200
bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich
wyjątkowy prezent - Wyprawka Czytelnicza na
dobry czytelniczy start.

Serdecznie zapraszamy po odbiór Wypra-
wki, w której dzieci znajdą książkę oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliote-
ce, zakończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie tak-
że rodzice - przygotowana dla nich broszura in-
formacyjna przypomni o nieocenionej roli czyta-
nia w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedza-
nia biblioteki. Projekt skierowany jest do dzieci
w wieku 3-6 lat.

Wyprawki Czytelnicze czekają na Was od 9
września w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzie-
ży oraz w naszych Filiach nr 1, 2 i 5.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłat-
ny!

FINAŁ PROJEKTU 
"SŁOWEM I OBRAZEM"

6 września 2019 r. delegacja z Polski wzięła
udział w finale projektu "Słowem i obrazem" w
Bibliotece w Policach nad Metuji. Miejska Bib-
lioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy

wspólnie z Biblioteką w
Czechach od marca br.
realizuje projekt "Sło-
wem i obrazem". Pro-
jekt ten jest współfinan-
sowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków
Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regional-
nego w ramach Progra-
mu Współpracy Trans-
granicznej 2014-2020
Interreg V - A Republika
Czeska - Polska oraz bu-
dżetu państwa za po-
średnictwem Euroregio-
nu Glacensis. Numer
projektu: CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_008/0001
775.

Jego głównym ce-
lem było pogłębienie
poziomu współpracy
między instytucjami i
społeczeństwem pogra-
nicza, poznanie kultury
partnerów, zapoczątko-
wanie współpracy mię-
dzy młodymi twórcami
z różnych dziedzin sztu-
k i  o raz prezentacja
twórczości literackiej.
Projekt składał się z róż-
norodnych wydarzeń
promujących literaturę
polską i czeską. Podczas
finału polska delegacja
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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; miej-
sce: 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.
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
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

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

RAJD KSIĄŻĘCY - KARKONOSZE
Termin: sobota 21 września 2019
Koszt: 45 PLN
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Od poniedziałku, 9 września ruszył nabór
zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych
rozwojem. Właśnie rozdysponowano ponad 31
mln zł, które trafią do Dolnoślązaków na zwię-
kszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Szkolenia, kursy, inwestowanie w rozwój jest
możliwe dzięki unijnym funduszom z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego. To kolejne działania w tym ob-
szarze. 

-  Ponad 31,6 mln zł obecnie, to kolejne
wsparcie, które ma sprawić, by dolnośląskie fir-
my, w szczególności te mikro, małe i średnie były
konkurencyjne. Bez szkoleń, zmiany profilu
działalności, czy też zwiększenia kwalifikacji nie
ma przecież rozwoju. To sprawdzone działanie,
bo właśnie zakończyła się poprzednia edycja pro-
jektu, w ramach którego przeznaczyliśmy 43 ,5
mln zł na wsparcie przedsiębiorczych Dolnoślą-
zaków - wylicza Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wy-
brał operatora projektu na rzecz wzrostu konku-
rencyjności dolnośląskich mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane
w ramach Bazy Usług Rozwojowych.  Podobnie
jak w I edycji działania będzie prowadzić Agen-
cja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Pomoc ma
trafić na teren całego województwa, dlatego w
projekcie partnerami są: Dolnośląska Agencja
Współpracy Gospodarczej, Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja
Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski Park Inno-
wacji i Nauki oraz Agencja Rozwoju Regional-
nego AGROREG.

- Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
mogą liczyć na refundację nawet 80 proc. ko-
sztów usług związanych z rozwojem. A konkret-
ne wsparcie dla firmy to 25 tys. zł. To doradztwo
w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia.
Przedsiębiorcy będą mogli wysłać pracowników
również na szkolenia i studia podyplomowe -
mówi Michał Bobowiec, członek zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego. 

Mają w tym pomóc wysokiej jakości szkole-
nia, które będą realizowane przez podmioty z
Bazy Usług Rozwojowych. BUR to taki portal
wymiany informacji między dostawcami usług
rozwojowych i przedsiębiorcami. Zawiera pełen
zakres ofert od pojedynczych trenerów po naj-
większe agencje szkoleniowe. Przedsiębiorcy
mogą liczyć na dofinansowanie swojego rozwo-
ju w wysokości od 50 do 80 proc. wartości usługi,
z której skorzystają. Zainteresowani mogą się
zgłaszać już od 9 września. Sam projekt potrwa
do 2022 r.  

Nowy konkurs - nowe rozwiązania
Rozszerzona została grupa osób, które będą

mogły skorzystać z dofinansowania. 
- Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na

wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę. W ramach nowego projektu będą mogli
przeszkolić również pracowników zatrudnio-
nych na umowy agencyjne, umowy zlecenia lub
dzieło - dodaje Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zmianie uległa także wysokość dofinanso-
wania usług rozwojowych oraz pojawiły się no-
we grupy firm, które mają możliwość otrzymania
dofinansowania na większym niż dotychczas po-
ziomie (standardowo jest to 50 proc.) m.in.:  

- z 70 proc. na 80 proc., gdy prowadzi dzia-
łalność przyczyniającą się do rozwoju inteligen-
tnych specjalizacji województwa,

- 80 proc., jeżeli firma prowadzi działalność
w obszarze B+R,

- 70 proc., gdy prowadzi działalność gospo-
darczą na terenie miast średnich, a także tracą-
cych funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa,

Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jele-
nia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica,
Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława,
Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych,
Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

Do tej pory średnia wartość dofinansowania
w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o
udzielenie wsparcia nie mogła przekroczyć 25
000 zł. Teraz ten limit może wynieść nawet 50
000 zł, w przypadku osiągnięcia zakładanej licz-
by uczestników. Poziom dofinansowania poje-
dynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsię-
biorcy lub pracownika wydelegowanego przez
przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5
000 zł netto.

***
Kto może skorzystać?
Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające
swoją jednostkę organizacyjną na obszarze wo-
jewództwa dolnośląskiego oraz ich pracowni-
cy z obszaru województwa dolnośląskiego.
Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsię-
biorstw z Dolnego Śląska finansowane ze
środków europejskich muszą być realizowane
za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
Internetowa baza obejmuje rejestr podmiotów
zapewniających należyte świadczenie usług roz-
wojowych współfinansowanych ze środków
publicznych.

***
Działania zrealizowane w ramach BUR

2016-2019 
43,5 mln zł to wartość projektu zatytułowa-

nego "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnoślą-
skich MMŚP i ich pracowników". Do końca lipca
2019 r. zawarto 2.242 umowy z przedsiębior-
stwami o dofinansowanie usług rozwojowych na
kwotę ponad 20,69 mln zł. 

Umowy dotyczyły: 1.812 mikroprzedsię-
biorstw, 311 małych przedsiębiorstw i 119 śred-
nich przedsiębiorstw.

Z usług skorzystały 7.034 osoby (4.060 ko-
biet, 2.974 mężczyzn). Wsparciem objęto 1.007
osób w wieku 50+, 2.072 osoby o niskich kwali-
fikacjach oraz 168 osób z niepełnosprawnościa-
mi. 

Zrealizowano blisko 7.000 szkoleń, udzielo-
no doradztwa dla prawie 100 osób i ponad 100
osób skorzystało ze studiów.

***
Działania do realizacji w ramach BUR

2019-2022 
31,62 mln zł to wartość projektu zatytułowa-

nego: "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnoślą-
skich MMŚP i ich pracowników - edycja II".

Odbiorcy wsparcia to przedsiębiorcy:
- 1.086 mikro-, małe i średnie przedsiębior-

stwa;
- 2.669 osób pracujących, także na własnych

rachunek (w tym 349 osób w wieku 50 lat i
więcej, 835 osób pracujących o niskich kwalifi-
kacjach).

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpie-
czenie grupowe, opiekę profesjonalnego
przewodnika sudeckiego, bilety wstępu do
KPN
Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl
Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń
Program:
6:50 - zbiórka na Pl. Św. Małgorzaty w
Świdnicy
7:00 - wyjazd ze Świdnicy do Szklarskiej
Poręby
9:00 - 17:00 - górska wędrówka (Szklarska
Poręba - Wąwóz Kamieńczyka - Hala Szre-
nicka - Schronisko Szrenica - Łabski Szczyt
- Śnieżne Kotły - Hala pod Łabskim Szczy-
tem - Szklarska Poręba)
17:00 - 18:00 - czas wolny
18:00 - 20:00 - powrót do Świdnicy
Wycieczka ma charakter górski. Do przej-
ścia łącznie około 18 kilometrów. Należy
zabrać odpowiednie obuwie oraz odzież do-
stosowaną do zmiennych warunków pogo-
dowych.
Przed zapisaniem się, prosimy seniorów
oraz rodziny z małymi dziećmi o racjonalne
oszacowanie swoich sił i możliwości.

SPOTKANIE Z AKTOREM - ZBIGNIE-
WEM WALERYSIEM
Data: 25 września 2019
Godz.: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK

Zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem
Walerysiem, które poprowadzi Aleksandra
Kulak.
Zbigniew Waleryś jest absolwentem Stu-
dium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we
Wrocławiu (1979).Współpracował z Te-
atrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Dra-
matycznym w Legnicy, Teatrem Polskim w
Poznaniu  oraz Teatrem im. Jaracza w Ol-
sztynie. 
Do jego ważniejszych ról teatralnych należą
role: Maski w "Na czworakach" Tadeusza
Różewicza w reż. Tadeusza Minca, Joela
Kranza w "Janulce, córce Fizdejki" Ignace-
go Stanisława Witkiewicza w reż. Jacka
Bunscha, Szambelana  w "Panu Jowial-
skim" Aleksandra Fredry w reż. Marka Oko-
pińskiego, Singera w monodramie "Ja, je-
stem Żyd z Wesela" Romana Brandstaettera,
Eliasa Auerbacha we "Wschodach i Zacho-
dach Słońca" Roberta Urbańskiego , Mure-
ny w "Szawle" Roberta Urbańskiego , Pana
Trąby w "Zabijaniu Gomułki" Jerzego Pil-
cha, Oresta w "Łemku" Roberta Urbańskie-
go - wszystkie w reż. Jacka Głomba, Jakuba
Roux w "Marat-Sade" Petera Weissa w reż.
Lecha Raczaka.
W Teatrze Telewizji, wystąpił m.in. w:
"Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza w
reż. Eugeniusza Korina (1984), w "Życiu
Galileusza" Bertolta Brechta w reż. Macieja
Prusa (1997), w "Śledztwie" Stanisława Le-
ma w reż. Waldemara Krzystka (1997), w
"Panu Dwadrzewko" Lidii Ameyko w reż.
Piotra Mularuka (2005), we "Wschodach i
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miała możliwość obejrzenia Zkladn umleck kole
w Policach nad Metuji. Wzięła udział w werni-
sażu Anny Lariny-Dzimiry oraz Slava Iljasenko:
"Grafika" w Zielonym domku przy Muzeum Pa-
pierowych Modeli. Właściwy finał projektu roz-
począł się prezentacją książek "Zapach jaśminu"
Olgi Landovej oraz "A jednak boli" Justyny Ko-
ronkiewicz. Następnie odbył się wernisaż wysta-
wy powarsztatowej "Słowem i obrazem". War-
sztaty plenerowe dla początkujących twórców z
dziedziny literatury, fotografii i grafiki ze Świd-
nicy i Polic nad Metuji odbyły się w dniach
21.-24.03.2019 r. w Policach nad Metuji. Finał
projektu zakończył się koncertem zespołu jezzo-
wego Bohdana Janeczka.

Następnego dnia polska delegacja została za-
proszona do Broumova, gdzie zwiedziła Klasztor
Benedyktynów.

Uczestnictwo w projekcie było okazją do
zaprezentowania efektów pracy twórczej poza
granicami kraju oraz służyło nawiązaniu współ-
pracy pomiędzy instytucjami, artystami i miesz-
kańcami miast z Polski i Czech. Działania reali-
zowanie były komplementarnie po obu stronach
granicy.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

zaprasza do wzięcia udziału w Europejskich
Dniach Dziedzictwa 2019.

Harmonogram EDD 2019:
14.09.2019 r.
godz. 10.00 - warsztaty taneczne, które po-
prowadzi Olimpia Kuzio (obowiązują zapisy
pod nr tel. 74 640 09 37)
godz. 11.00 - spacer tematyczny po bibliote-
ce, który poprowadzi biblioteczny Cysters
godz. 12.00 - pokaz i degustacja kuchni kre-
sowej, spotkanie poprowadzi laureat progra-
mu MasterChef Krzysztof Bigus
Wydarzenie towarzyszące: Wystawa "Sław-

ni Polacy z Kresów" (wybór).
info: MBP Świdnica

TURNIEJ TENISOWY MIKSTÓW
ROZSTRZYGNIĘTY

Po raz kolejny przyjaciele i uczniowie Wiesia
Kułakowskiego spotkali się w niedzielę 8 wrześ-
nia na turnieju tenisowym aby upamiętnić rocz-
nicę jego śmierci. Po raz kolejny też dopisała
pogoda by bez problemów przeprowadzić cało-
dniową imprezę. W turnieju Mikstów, bo taką
formułę preferował Wiesiu, wzięło udział 11 par.
Zawody rozgrywane systemem brazylijskim po-
zwoliły każdej drużynie na zagranie co najmniej
czterech spotkań. Około godz. 10.00 rozpoczęły
się pierwsze mecze, ostatnie spotkania zakończy-
ły się przed godz. 18.00. W samo południe ofi-
cjalnego otwarcia i kilka słów wspomnień doko-
nali: zastępca Starosty świdnickiego pan Zyg-
munt Worsa i zastępca Prezydenta Świdnicy pan
Jerzy Żądło, Asystowała im w tym rodzina Wie-
sia Kułakowskiego, syn z żoną i wnukami oraz z
ramienia organizatora, Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, pan Jan Czałkiewicz. Nie
obyło się też bez pamiątkowego wspólnego zdję-
cia a delegacja uczestników złożyła kwiaty i

zachodach miasta" Roberta Urbańskiego w
reż. Jacka Głomba (2005). Aktor ma również
w swoim dorobku wiele ról filmowych m.
in. w "Sezonie na bażanty" w reż. Wiesława
Saniewskiego (1985), w "Obcy musi pły-
wać" w reż. Wiesława Saniewskiego (1993),
w "Magneto" w reżyserii Jana Jakuba Kol-
skiego (1993), w "Wyspie na ulicy Ptasiej"
S?rena Kragh-Jacobsena (1997), w "Weise-
rze" Wojciecha Marczewskiego (2001), w
"Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza (2001),
w "Pianiście" w reż. Romana Polańskiego
(2002) czy w "Fudze" (2018) w reż. Agnie-
szki Smoczyńskiej.
Znany szerokiej publiczności z seriali tele-
wizyjnych "Komisja morderstw", "Czas ho-
noru", "M jak miłość", "Kobiety ze Lwowa",
"Korona Królów"
Artysta jest laureatem nagrody Złota Iglica
dla najpopularniejszego aktora wrocła-
wskiego (1995). W 2003 r. zdobył IV lokatę
w poznańskim konkursie "Verba Sacra" na
interpretację tekstów biblijnych i Ojców Ko-
ścioła dla zawodowych aktorów. W 2007 r.
aktor zdobył również nagrodę jury na VI
Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za rolę
Pana Trąby w spektaklu Lubuskiego Teatru
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze
"Zabijanie Gomułki" Jacka Głomba. Zbig-
niew Waleryś otrzymał także indywidualne
wyróżnienie za rolę męską na XIV Ogólno-
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zapaliła znicz na grobie Wiesia. Spośród 25 spot-
kań wiele meczów była bardzo wyrównana i
zacięta mimo luźnej, przyjacielskiej atmosfery.
W tym roku mistrzem mikstów została para Elż-
bieta Waszkiewicz i Sebastian Kalemba, która
dosyć łatwo pokonała mikst Katarzyna Kałat i
Ireneusz Wiercigroch. Mecz o trzecie miejsce
pomiędzy parami Edyta Pawłowska i Andrzej
Pawłowski oraz Małgorzata Misiek i Krzysztof
Waszkiewicz przyniosła widzom najwięcej emo-
cji. Po dwóch wyrównanych setach był remis i o
zwycięstwie zadecydował super tie-break, w któ-
ry lepsze okazało się małżeństwo Pawłowskich.
Na zakończenie turnieju zwycięskim mikstom
wręczono pamiątkowe szklane trofea oraz talony
na sprzęt sportowy. Dla wszystkich uczestników
imprezy organizatorzy przygotowali dyplomy i
drobny sprzęt sportowy. Wyróżniono też dwie
panie: debiutantkę na świdnickich kortach Justy-
nę Mróz i seniorkę turnieju Zofię Grzelczak. Fun-
datorami nagród byli Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, Urząd Miasta w Świdnicy i Firma

Jako. Organizacją jak co roku zajął się Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Tenis Fan Klub a
nad przebiegiem zawodów czuwali Waldemar
Kurek i Stanisław Seweryn. Impreza tradycyjnie
zakończyła się wspólnym grillem.

Końcowa klasyfikacja:
1. Elżbieta Waszkiewicz, Sebastian Kalemba
2. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch
3. Edyta Pawłowska, Andrzej Pawłowski
4. Małgorzata Misiek, Krzystof Waszkiewicz
5. Justyna Mróz, Piotr Orzechowski
6. Elżbieta Orzechowska, Jacek Orzecho-
wski
7. Justyna Dąbrowska, Przemysław Sulima
8. Anna Lis, Rafał Lis
9. Violetta Biedermann, Rafał Biedermann
10. Violetta Sztuka, Dariusz Sztuka
11. Zofia Grzelczak, Janusz Majewski

info: OSiR Świdnica

PO REMONCIE W HALI PRZY
PIONIERÓW

Odnowiona sala dla akrobatów, nowe szat-
nie, odświeżona elewacja i wymieniony dach nad
przybudówką. To efekt prac remontowych, jakie
zakończyły się właśnie w administrowanej przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji hali przy
ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 29. Najstar-
szy i wciąż wykorzystywany obiekt sportowy w

www.expressem.euwww.expressem.eu

polskim Konkursie na wystawienie polskiej
sztuki współczesnej za rolę Oresta w przed-
stawieniu "Łemko" Roberta Urbańskiego.
W 2011 roku otrzymał nagrodę aktorską za
rolę Józefa w spektaklu "Józef i Maria" Petera
Turriniego w reż. Pawła Szkotaka na XI Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywi-
stość przedstawiona" w Zabrzu. Nagroda na
38. Gdynia - Festiwal Filmowy za drugoplano-
wą rolę męską w filmie "Papusza" w reż. Ag-
nieszki Smoczyńskiej (2018 r.)

CZAS NA TEATR - 2019
25.09.2019 - środa
godz. 9.00
Spotkania  z aktorami w świdnickich pla-
cówkach oświatowych
Bożena Oleszkiewicz - Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Świdnicy
Kamil Król - Miejskie Przedszkole nr 14
godz. 10.00
Spacer tematyczny "poznajMY pałac" po
Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadzą
Monika Turzańska, Monika Leśniewska,
Anna Pietrzak, ul. Franciszkańska 18 /pro-
pozycja dla przedszkoli, zapisy */
godz. 10.30
Spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa poprowadzi Zbigniew Malicki,
Rynek 37 /propozycja dla szkół podstawo-
wych, zapisy*/
godz. 10.30
Spacer tematyczny po katedrze świdnickiej
poprowadzi Mariusz Barcicki, plac Jana
Pawła II 2
/propozycja dla uczniów, zapisy */
godz. 18.00
Spotkanie z aktorem - Zbigniewem Walery-
siem poprowadzi Aleksandra Kulak
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

26.09.2019 - czwartek
godz. 9.00
Spotkania/warsztaty z aktorami w świdnic-
kich placówkach oświatowych
Bożena Oleszkiewicz - Miejskie Przedszko-
le Integracyjne
Kamil Król - Szkoła Podstawowa nr 105
godz. 10.00
Warsztaty teatralne z poprowadzi z pen-
sjonariuszami Domu Dziennego Senior-Wi-
gor poprowadzi choreograf Magdalena Gór-
nicka-Jottard, ul.Saperów 27
godz. 10.30
Spacer tematyczny po teatrze świdnickim,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
/propozycja dla szkół podstawowych / za-
pisy */
godz. 12.00
Wykład "Teatr tańca - o co w tym chodzi?
Jak się łączy teatr z tańcem i czy taka kom-
binacja jest popularna w rozwoju sztuk sce-
nicznych?" przedstawi Karolina Wycisk, II
Liceum Ogólnokształcące
godz. 14.00
Warsztaty aktorskie z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku poprowadzi Juliusz Chrząsto-
wski, ŚOK, Rynek 43 /ilość miejsc ograni-
czona, zapisy*/
godz. 17.00
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Świdnicy nadal jest intensywnie eksploatowany
przez szkoły, kluby sportowe i osoby prywatne.

Po remoncie znacząco poprawiła się estetyka
obiektu i komfort jego użytkowników. Z sali
akrobatycznej korzystają setki młodych ludzi, w
tym reprezentanci Polski, medaliści imprez
krajowych i zagranicznych. Sala zyskała między
innymi nowe oświetlenie, znalazło się też miejsce
na trofea wywalczone przez akrobatów Polonii.

Gruntowny remont przeszły też szatnie i stre-
fa wejścia od strony przybudówki. Wymieniony
został też dach przybudówki oraz odświeżono
elewację. Dodatkowo przeprowadzone zostały
prace przy instalacji elektrycznej.

To kolejny w ostatnich latach remont pamię-
tającego największe sukcesy świdnickiej siat-
kówki i boksu obiektu. W 2016 roku wyremon-
towano toalety.

W godzinach dopołudniowych z hali przy
ulicy Pionierów korzystają uczniowie szkół i
przedszkoli z terenu Świdnicy. Popołudniami od-
bywają się zajęcia klubów sportowych (m.in.
boks, akrobatyka sportowa, siatkówka). W we-
ekendy w hali odbywają się mecze ligowe mło-
dzieżowych drużyn siatkówki oraz okazjonalnie
turnieje akrobatyki sportowej czy bokserskie. 

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
30.08.2019r. godz. 19.48 

Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy
napłynęło telefoniczne zgłoszenie, że na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1, grupa dzieci podejrza-
nie się zachowuje oraz, że wchodzą i wychodzą
przez okno. Kiedy patrol przyjechał na miejsce,
okazało się, że jeden z chłopców, który należał
do grupy sportowców tamtejszej szkoły, po pro-
stu wybrał krótszą drogę - przez okno. Na szczę-
ście obyło się bez wandalizmu i nieszczęśliwego
wypadku. Potwierdziło się powiedzenie - "nie ma
dróg na skróty".
30.08.2019r. godz. 20.41 

Dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkanki
ul.Dąbrowskiego o tym, że jej balkon jest noto-
rycznie zalewany przez sąsiadkę z wyższego pię-
tra. Niedbale uzupełniana woda w donicach na
balkonie, spływała na niższe piętro i stwarzała
realne zagrożenie dla kobiety która tam mieszka-
ła. Problemem stawała się śliska posadzka na
balkonie. W związku z faktem, iż sąsiadki nie
mogły się dogadać w tej z pozoru prostej kwestii,
pomocy w negocjacjach udzielił patrol straży
miejskiej. Nieostrożna sąsiadka została upo-
mniana przez funkcjonariuszy.
31.08.2019r. godz. 1.37 

Do dyżurnego wpłynęło telefoniczne zgło-
szenie od dyspozytora PKP o tym, że ktoś znaj-
duje się na dachu nastawni przy ul .Wałbrzyskiej.
Jak się okazało, pewien mężczyzna urządził so-
bie na szczycie budynku sypialnię. Młody chło-
pak przyjechał z Wrocławia w odwiedziny do
swojej dziewczyny. Niestety, niezapowiedziana
wizyta zakończyła się kłótnią i młodzieniec mu-
siał sobie poszukać odpowiedniego lokum do
spędzenia nocy, gdyż nie miał jak wrócić do
domu. Dach niskiego budynku uznał za bezpie-
czny i tam chciał spędzić noc pod gwiazdami.
Niestety, spokojny sen zakłócili funkcjonariusze
straży. Młody mężczyzna został pouczony i mu-
siał szukać innego miejsca na pozostałą część
nocy.
31.08.2019r. godz. 8.44 

Dyżurny odebrał zgłoszenie od zaniepokojo-
nej mieszkanki ul. Kliczkowskiej. Kobieta twier-

dziła, iż od kilku dni nie spotyka swojego sąsia-
da, który jest już w podeszłym wieku. Po kilku
próbach, strażnikom udało się wejść do mieszka-
nia. Okazało się że jego lokator, mężczyzna w
wieku 80 lat, cały czas przebywał w swoim mie-
szkaniu, ale z powodu bólu nóg nie ruszał się i
nie otwierał drzwi. W tym czasie opiekował się
nim jego kolega.
04.09.2019r. godz. 18.17 

Dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie
od mieszkanki ul.Wodnej, dotyczące faktu wyle-
wania z okna jednego z mieszkań fekaliów. Na
miejscu patrol ustalił, że czynu tego dopuściło się
dziecko. W związku z faktem, że był to jednora-
zowy wybryk, matkę psotnej dziewczynki po-
uczono.

***
Tuż po godzinie 1.00 w dniu 6 września

ulicą Łukową przechodzi mężczyzna w chara-
kterystycznej koszulce w paski. Wchodzi do
ogródka zewnętrznego przy jednym z lokali.
Po minucie wychodzi z tego miejsca i znika w
bocznej uliczce. Po chwili ogródek staje w
płomieniach.

Całą sytuacje zauważył operator monito-
ringu miejskiego, który natychmiast przekazał
tą informacje dyżurnemu straży miejskiej. Na
miejsce skierowano patrol oraz wezwano straż
pożarną. Ogień objął już wszystkie krzesełka
złożone w ogródku, płomienie sięgały marki-
zy, istniało zagrożenie, że za chwilę może za-
palić się styropianowe ocieplenie elewacji.
Strażnikom udało się częściowo stłumić ogień
przy użyciu gaśnicy samochodowej. Po chwili
na miejsce przybyła jednostka ratowniczo gaś-
nicza. Po kilkunastu sekundach było już po
akcji. Po ugaszeniu pożaru, patrol obejrzał za-
pis z monitoringu. Strażnicy bez trudu rozpo-
znali podpalacza. Był to Marcin O., bezdomny,
który właśnie opuścił zakład karny, gdzie od-
bywał karę aresztu, po jednym z wyroków z
wniosku straży miejskiej. Strażnicy ponownie
wyjechali w teren poszukując sprawcy podpa-
lenia. Tuż po godzinie 600 podpalacz został
schwytany. Przyznał się do podpalenie, nie był
w stanie wyjaśnić dlaczego to zrobił. Obecnie
oczekuje w policyjnej izbie zatrzymań na posta-
wienie zarzutów.

***
W dniu 6 września o godzinie 12.40 operator

monitoringu wizyjnego zauważył w podwórzu
przy ulicy Grodzkiej kobietę, która wyszła na
spacer z dużym psem. Piesek spacerował sobie
swobodnie bez obroży, czy też smyczy. Jego
opiekunka nie zwracała w ogóle uwagi na zwie-
rzę, gdyż cały czas była zajęta obsługą smartfona.
Pies załatwił się na trawniku, natomiast kobieta,
nie sprzątając psiej kupy, spokojnie wróciła do
domu. Po krótkim czasie odwiedzili ją strażnicy.
Po wyjaśnieniu powodów tej wizyty właściciel-
ka psa została ukarana wysokim mandatem. Ma-
my nadzieję, że wychodząc na spacer z psem,
osoba ta już nigdy nie zapomni o ciążących na
niej obowiązkach.

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

Warsztaty maski teatralnej w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2
/propozycja dla uczniów szkół podstawowych,
zapisy: 74 851 33 30 do dnia 17.09.2018/

27.09.2019 - piątek
godz. 11.00
Spacer tematyczny "Kulturowe aspekty po-
dróżowania" po Kościele Pokoju poprowa-
dzi Mariola Mackiewicz, pl. Pokoju (propo-
zycja dla uczniów szkół średnich /zapisy */
godz. 10.00
Warsztaty teatralne poprowadzi choreograf
Magdalena Górnicka-Jottard - Szkoła Pod-
stawowa nr 8
godz. 10.30
Spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa poprowadzi Zbigniew Malicki
Rynek 37 (propozycja dla szkół podstawo-
wych, zapisy */
godz. 11.00
Spacer tematyczny "poznajMY pałac" po
Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadzą
Monika Turzańska, Monika Leśniewska,
Anna Pietrzak ul. Franciszkańska 18 /propo-
zycja dla szkół podstawowych,  zapisy */
godz. 12.00
Wykład "Teatr tańca - o co w tym chodzi?
Jak się łączy teatr z tańcem i czy taka kom-
binacja jest popularna w rozwoju sztuk sce-
nicznych?" przedstawi Karolina Wycisk,
Galeria Fotografii, Rynek 44 (propozycja
dla Uniwersytetu III Wieku i seniorów)
godz. 16.00
Warsztaty maski teatralnej w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2
/propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych/

28.09.2019 - sobota
godz. 11.00
Happening z udziałem uczestników war-
sztatów maski teatralnej i grup artystycz-
nych z Młodzieżowego Domu Kultury, Ry-
nek
godz. 12.30
Familijne warsztaty plastyczno-teatralne
"Zrób sobie teatrzyk na jesienny dzień" po-
prowadzą Małgorzata Ochenduszko i Marta
Ciućka, Galeria Fotografii, Rynek 43 (pro-
pozycja dla dzieci 5-8 lat wraz z rodzicami,
zapisy */
godz. 19.30
Salon Poezji "Tango Notturno" - koncert
piosenek XX lecia Międzywojennego
wystąpią: Urszula Makosz - śpiew, Paweł
Pierzchała - fortepian, Michał Półtorak -
skrzypce, mandolina, sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, wstęp wolny
* zapisy h.szymanska@sok.com.pl do dnia
17.09.2019
Projekt CZAS NA TEATR  dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury



14

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
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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 Wpadnie Ci trochę nieoczekiwanego grosza.
Nie będziesz wiedział na co te pieniądze wydać. Masz
tyle potrzeb, że na wszystko z pewnością nie wystarczy.
Decyzję podejmiesz szybko i zdecydowanie. W pracy
nienajlepsza atmosfera spowodowana wzajemną rywa-
lizacją.
BYK  W tym tygodniu będziesz robił to, co lubisz.
Poświęcisz się jakiejś pasji i wszystko temu przypo-
rządkujesz. Na dalszy plan odejdzie życie uczucio-
we i zawodowe. Postaraj się jednak nie zaniedbywać
obowiązków. Przebudzenie może być wówczas bo-
lesne... 
BLIŹNIĘTA W ciągu kilku najbliższych dni wy-
pełni Cię optymizm i dużym zaangażowaniem po-
dejdziesz do wszystkich obowiązków. Twoje pozy-
tywne nastawienie udzieli się również rodzinie, w
której zapanuje harmonia i wzajemne zrozumienie.
Problemy finansowe nie będą dla Ciebie istniały. 
RAK Możesz w pełni zaufać partnerowi. Posłuchaj,
co ma do powiedzenia i spróbuj wykorzystać jego
dobre rady. Z pewnością się nie zawiedziesz. Bę-
dziesz miał bardzo niewiele czasu dla siebie, więc
postaraj się dokładnie zaplanować każy nadchodzą-
cy dzień. 
LEW Dużo sytuacji konfliktowych w których nie
będziesz czuł się najlepiej. Musisz przeczekać zły
okres i nie wdawać się w sprzeczki i kłótnie. Zacho-
waj dla siebie swoje myśli i poglądy. Najbliższe dni
mogą okazać się przełomowe. Zapadnie ważna de-
cyzja dotycząca Twojej osoby. 
PANNA Dobry tydzień na robienie interesów, jakieś
zakupy, czy sprzedaż. Wszystko będzie przebiegało
dla Ciebie korzystnie. Pojawi się szansa na poprawę

sytuacji materialnej. Musisz tylko wyczuć właściwy
moment i podjąć pewne działania. Będziesz miał
bardzo dobre relacje z najbliższymi. 
WAGA Nie popadaj w zwątpienie. Wszystko jest na
najlepszej drodze, wkrótce sam się o tym przeko-
nasz. Używając odpowiednich argumentów uchro-
nisz kogoś bliskiego od popełnienia poważnego ży-
ciowego błędu. Ta osoba w przyszłości będzie Ci
bardzo wdzięczna. Nie wydawaj zbyt wiele gotów-
ki.
SKORPION Będziesz w dobrej formie. Nawiążesz
nowe znajomości, choć nie będą one trwałe. Z pew-
nością nie przerodzą się w przyjaźń, a tym bardziej
miłość. Tym nie mniej przyniosą radość i satysfakcję.
Postaraj się ograniczyć swoje nałogi, zobaczysz, że
warto. 
STRZELEC Zapowiada się tydzień pełen pracy.
Nawet się nie spodziewasz jak wiele spadnie na
Ciebie obowiązków. Jeżeli będziesz systematyczny,
poradzisz sobie ze wszystkim. Nie możesz pozwolić
sobie na chwile słabości. W codziennych sprawach
poproś o pomoc swojego partnera. Z przyjemnością
Ci pomoże.
KOZIOROŻEC Nie przejmuj się głupimi uwaga-
mi zazdrosnych i zawistnych osób. Niech sobie
gadają, a tymczasem Ty rób dalej swoje. Dzięki
uporowi i pracowitości osiągniesz upragniony cel.
W chwili słabości porozmawiaj z przyjacielem. Ta
rozmowa z pewnością doda Ci wiary w siebie. 
WODNIK Zbyt mało czasu spędzasz na świeżym
powietrzu. I to jest właśnie przyczyna złego samo-
poczucia i nawracających bólów głowy. Postaraj się
wybrać na spacer lub zaplanować wyjazd za miasto.
Wkrótce uporasz się z nadmiarem pracy i nadarzy
się ku temu wspaniała okazja. 
RYBY Jeżeli nie zmienisz swojego zachowania,
możesz wiele zepsuć w stosunkach z bliską osobą.
Później trudno to będzie naprawić. Postaraj się jej
nie ranić. Ostatnio zbyt często to czynisz. Sytuacja
finansowa znacznie się poprawi. Będziesz z tego
powodu bardzo zadowolony. 

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 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, budynek 4. rodzinny, ul.
Bystrzycka w Świdnicy. Tel. 663 401
714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy.
Tel. 601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m 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
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 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  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
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 71 m 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, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 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:
0-6301 60,20 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gzowe, okolice Zarzecza 1.550 zł
0-6298  27,77 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, Centrum, 1.100 zł
0-5865  32 m kw., I piętro, kawalerka, ogrzewanie miej-
skie, osiedle Młodych, 1.500 zł 
0-6272 130 m kw., połowa domu - bliźniak, garaż,
ogrzew. gazowe, wysoki standard 4.500 zł
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 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
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
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m 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   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6292 124 m kw., działka 11,17 a, okolice Świdnicy, do
wykończenia, 560.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135,07 m kw. działka 9,77 ara, okolice Świdnicy,
stan surowy zamknięty, 375.000 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
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 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, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 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 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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