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W skrócie...

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. Christiana Schlaga
03.07-17.07.2020, godz. 18:30
V Festiwal Schlaga to 3 koncerty organowe
online z Kościoła Pokoju w Świdnicy, wir-
tualne spotkanie z muzykami po koncercie
oraz spacer historyczny po Świdnicy. Za-
brzmi muzyka klasyczna i sakralna głównie
z XIX, XX i XXI wieku. Transmisje będą
dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym
na profilu Festiwalu na FB
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica Kościół
Pokoju, organizator: Fundacja Dobrej Mu-
zyki

PROGRAM FESTIWALU
10.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Grzybowski (Białystok) - klarnet
/ clarinet
Mateusz Rzewuski (Warszawa) - organy /
organ
W programie: Bach, Baermann, Bruch, Fau-
re, Busoni, Vierne, Reger
17.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
KONCERT FINAŁOWY / FINAL CON-
CERT
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan
W programie: Bach, Wagner, Dvorak, Rach-
maninoff, Cornelius
Wydarzenia towarzyszące:
17.07.2020, PIĄTEK, godz. 20:30
Muzyczne Foyer online z gościem Festiwalu -
organistą Thomasem Corneliusem (Hamburg)

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"PTASIE RADIO"
12.07.2020, godz. 17:00
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka
zaprezentuje w sali teatralnej ŚOK trzy spe-
ktakle ze swojego repertuaru: Kopciuszka,
Ptasie radio i Leśne ludki.
Wstęp 2 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

NIEDZIELE Z TEATREM BAJKA:
"LEŚNE LUDKI"
19.07.2020, godz. 17:00
W kolejne lipcowe niedziele Teatr Bajka
zaprezentuje w sali teatralnej ŚOK trzy spe-
ktakle ze swojego repertuaru: Kopciuszka,
Ptasie radio i Leśne ludki.
Wstęp 2 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
19.07.2020, godz. 10:00
Drugi z trzech wakacyjnych turniejów siat-
kówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym
razem zapraszamy na turniej mikstów. Zapi-
sy na miejscu pół godziny przed rozpoczę-
ciem gier.

www.expressem.eu www.expressem.eu

UWAGA NA POCIĄGI
NA PRZEJAZDACH OD STACJI

 SOBÓTKA ZACHODNIA 
DO ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE 
Jak informuje zarząd PKP Polskie Linie Ko-

lejowe S.A. ZLK w Wałbrzychu w najbliższym
czasie na linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny
- Jedlina Zdrój, na odcinku Sobótka Zachodnia -
Świdnica Przedmieście, wznowiony zostanie
ruch pociągów.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej
ostrożności na przejazdach kolejowo-drogo-
wych. Skrzyżowania toru z drogami są oznako-
wane i zapewniają bezpieczny przejazd. Zawsze
niezbędna jest także rozwaga i odpowiedzialne
zachowanie kierowców i pieszych.

Brawura, pośpiech, rutyna i skłonność do
ryzyka niektórych kierowców oraz pieszych, to
główne przyczyny 98% wypadków na przejaz-

dach kolejowo-drogowych.
Linia kolejowa nr 285 na odcinku Sobótka

Zachodnia - Świdnica Przedmieście nie była
użytkowana przez ostatnie 20 lat, dlatego
szczególnie przypominamy o zachowaniu
ostrożności na przejazdach. Obowiązuje także
zakaz przekraczania torów w miejscach niedo-
zwolonych.

Rozwaga i bezpieczne zachowania pozwolą
każdemu bezpiecznie przejść i przejechać przez
tory. Unikajmy tragedii. Zatrzymanie się przed
każdym przejazdem oraz zachowanie szczegól-
nej ostrożności to gwarancja bezpieczeństwa dla
kierowcy i osób, które przewozi jak również
użytkowników linii kolejowej.

"ODKRYWAMY ŚWIDNICĘ
Z PRZEWODNIKIEM" 
zapraszamy na wycieczki 

po mieście i okolicach
W najbliższą sobotę, 11 lipca zapraszamy

świdniczan i wszystkich, którzy chcą odkrywać
nasze miasto na spacer "Szlakiem kamienia w
Świdnicy". Wystarczy przyjść do Rynku o godz.
16.00 (spotkanie pod fontanną z Neptunem). To
pierwsza wycieczka w ramach projektu "Odkry-
wamy Świdnicę z przewodnikiem!". Kolejne,
które zaplanowano to:

25 lipca - "Piękno tkwi w szczegółach -
kamienne detale rzeźbiarskie i architektoniczne"

9 sierpnia - "W krainie wygasłych wulka-
nów" (Ostrzyca Proboszczowicka, Organy Wie-
lisławskie, Święta Katarzyna) - wycieczka wy-
jazdowa

22 sierpnia - "Geopark - sudecka zagroda

edukacyjna w Dobkowie" - wycieczka wyjazdo-
wa

12 września - "W mieście dobrych dzbanów
- manufaktura ceramiki w Bolesławcu" - wycie-
czka wyjazdowa

26 września - "Od deski do deski, czyli
historia Placu Pokoju zapisana w drewnie i ka-
mieniu"

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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Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
24.07-16.08.2020, godz. 18:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: Świdnica, organizator: ŚOK
PROGRAM (lipiec):
24.07.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
24.07.2020 
BACH WARIACJE GOLDBERGOWSKIE
/ MASECKI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
25.07.2020 
BACH PASJA WG ŚW. JANA 
ŚWIDNICA + ONLINE 
25.07.2020 
ŚNIADANIE NA TRAWIE
ŁAGIEWNIKI 
26.07.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
26.07.2020 
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI CARTE
BLANCHE 
ŚWIDNICA 
27.07.2020 
AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR 
ŚWIDNICA + ONLINE 
28.07.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER I / 1-12 
ŚWIDNICA + ONLINE 
29.07.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER I / 13-24 
ŚWIDNICA + ONLINE 
30.07.2020 
BACH DLA DZIECI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
31.07.2020 
BACH 6 SONAT NA SKRZYPCE I KLA-
WESYN 
ŚWIDNICA + ONLINE 

WARSZTATY AKWARELOWE DLA
DOROSŁYCH
31.07-02.08.2020, godz. 18:00
Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów
akwarelowych dla dorosłych, które popro-
wadzi Miłosz Nosiadek. Tym razem będą
odbywały się w dwóch grupach: od 31 VII
do 1 VIII spotkają się uczestnicy na pozio-

www.expressem.eu

Wycieczki stacjonarne są bezpłatne, a koszt
wyjazdowych to 20 zł + bilety wstępu. Zapisy
odbywają się w Informacji Turystycznej w Świd-
nicy (na dwa tygodnie przed wycieczką). Po
Świdnicy oprowadzać będą przewodniczki:
Marta Miniewicz i Anna Motyka. 

Spotkanie informacyjne 1.3.4 A 
Tereny inwestycyjne - 14 lipca 2020
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wał-

brzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla
potencjalnych beneficjentów zainteresowanych
aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego
konkursu - Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsię-
biorczości - ZIT AW ( TYP A Przygotowanie
terenów inwestycyjnych).

Miejsce i termin spotkania:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wał-

brzyskiej, ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wał-
brzych, piętro I, sala 101

14 lipca 2020 r.;  w godz. od 10.00 - 13.00,
rejestracja uczestników od godziny 9.45

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wy-
mienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako
załącznik na adres: szkolenia@ipaw.wal-
brzych.eu w terminie do 13 lipca 2020 r. do godz.
10.00.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie
przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego
przesłano zgłoszenie, informacja o treści "po-
twierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie in-
formacyjne" po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania
informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74
164.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 14
lipca 2020 r., na stronie  

www.ipaw.walbrzych.eu.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bez-

płatny. Organizator nie pokrywa kosztów zwią-
zanych z opłatami parkingowymi, ani innych
opłat związanych z udziałem osób zakwalifiko-
wanych w spotkaniu.

UWAGA !
W przypadku dużego zainteresowania uczest-

nictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja
Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega
sobie prawo do ograniczenia liczby osób uczestni-
czących w spotkaniu i zorganizowania dodatko-
wych spotkań w kolejnych dniach, o czym zosta-
niecie Państwo powiadomieni w przesłanej infor-
macji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą mase-
czek higienicznych lub innego rodzaj osłon nosa
i ust oraz o bezwzględne dostosowywanie się do
poleceń organizatora spotkania dotyczących
przestrzegania reżimu sanitarnego.

Osoby z objawami gorączki, kaszlu, trudno-
ściami z oddychaniem nie zostaną dopuszczone
do udziału w spotkaniu.

Należy przestrzegać właściwego dystansu od
innych osób i pracowników instytucji organizu-
jącej spotkanie.

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl
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mie podstawowym, a w dniach 1 - 2 VIII ci
bardziej już zaawansowani. Zapraszamy!
Wstęp 210/140 zł, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
09.08.2020, godz. 10:00
Trzeci i ostatni z wakacyjnych turniejów
siatkówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
początek zakończenie cyklu zaplanowano
turniej mężczyzn. Zapisy na miejscu pół go-
dziny przed rozpoczęciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.09.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA"
10.09.2020, godz. 18:00
Zmiana terminu z 20 marca. Kryzys może
przyjść znienacka, nawet po kilkunastu
wspólnie przeżytych latach.Co wtedy? Leki
na uspokojenie? Nie, mamy inną propozy-
cję! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a
w zamian aplikujemy troje znakomitych
aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą in-
scenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Te-
raz" to wynik wielomiesięcznych obser-
wacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program

Przed rozpoczęciem spotkania należy zde-
zynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i
wyposażonym w środek dezynfekujący.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy
przesłać załączone zgody (jeśli dotyczą).

ABSOLUTORIUM 
DLA ZARZĄDU POWIATU

Na sesji Rady Powiatu Świdnickiego 26
czerwca 2020 r. Rada Powiatu udzieliła Zarządo-
wi Powiatu Świdnickiego absolutorium z wyko-
nania budżetu za rok 2019. ZA głosowało 16
radnych, PRZECIW nie zagłosował nikt a 9 rad-
nych wstrzymało się od głosu.

REMONT 
DROGI POWIATOWEJ

ZEBRZYDÓW - MYSŁAKÓW
We wtorek, 7 lipca, oficjalnie oddano do

użytku prawie 3 km. odcinek nowo wyremonto-
wanej drogi powiatowej nr 2879D na odcinku
Zebrzydów - Mysłaków. Zakres prac obejmował:
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
ułożenie warstwy wiążącej, ułożenie warstwy
ścieralnej, przebudowę zjazdów, ścięcie pobo-
czy, ułożenie nawierzchni poboczy z kruszywa
łamanego, wymianę oznakowania pionowego
oraz wykonanie oznakowania poziomego - linie
krawędziowe.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.

Całość zadania pochłonęła kwotę 2.761.320
zł. 20% tej sumy to wkład samorządów: Gminy
Marcinowice i Powiatu Świdnickiego. W prze-
kazaniu wyremontowanej drogi udział wzięli:
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wójt Mar-
cinowic Stanisław Leń, Przewodniczący Rady
Gminy Marcinowice Artur Fiołek, Dyrektor

Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek
Olesiński oraz przedstawiciele mieszkańców Ze-
brzydowa, Rady Gminy Marcinowice i główne-
go wykonawcy.

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 1 lipca 2020 r. otwarte zostają wszy-
stkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego działa-
jące na terenie Powiatu Świdnickiego. Przed sko-
rzystaniem z porady prosimy o przestrzeganie
zasad z poniższego komunikatu

UWAGA
1. Przed wejściem do pomieszczenia, w któ-
rym udzielana jest nieodpłatna pomoc praw-
na/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
proszę zdezynfekować ręce.
2. Osoby korzystające z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego muszą mieć założoną maseczkę
lub chustę zakrywającą usta i nos.
3. W pomieszczeniu, w którym udzielania
jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie może przebywać
tylko 1 klient.
4. W poczekalni może przebywać tylko 1
klient.
5. Prosimy zachować dystans co najmniej 2
m.
6. W lokalu może przebywać wyłącznie oso-
ba zdrowa, bez objawów chorobowych suge-
rujących chorobę zakaźną. Nie mogę przeby-
wać w punkcie osoby, które są chore, prze-
bywają z osobą odbywającą kwarantannę lub
izolację w warunkach domowych, albo sami
są objęci kwarantanną lub izolacją w warun-
kach domowych.
7. Osoby u których występuje kaszel, dusz-
ności, stan podgorączkowy proszone są o
omówienie się na teleporady pod nr tel.
74/85-00-460 i nieprzychodzenie do punktu.
8. Do punktu nie powinno się przynosić
zbędnych rzeczy.
9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to
możliwe, niezbędnych jej przyborów/przed-
miotów (długopisy, notatniki, itp.).

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1
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ukazujący szeroki przekrój codziennych sy-
tuacji z życia zarówno typowego "Seby", jak
również celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

FUN WITH ENGLISH
01.10.2020, godz. 09:00
Zmiana terminu z 19 marca. Niepubliczne
Przedszkole Językowe ABRACADABRA i
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają ser-
decznie wszystkie przedszkolaki oraz ucz-
niów klas pierwszych na wspólną przygodę
z językiem angielskim Fun with English! To
już trzecia edycja!
Wstęp zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.

  AKTYWNE MAMY!
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego za-

prasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w projekcie, którego celem jest umożliwienie
powrotu do pracy, znalezienie zatrudnienia lub
utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekują-
cych się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68
kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa
dolnośląskiego, poprzez stworzenie warunków
opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi,
w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego
Śląska oraz aktywizację zawodową niepracują-
cych matek, ojców, opiekunów prawnych.

Dzięki udziałowi w projekcie możesz otrzy-
mać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagro-
dzenie opiekunki do dziecka dla mam powraca-
jących na rynek pracy. Jako nianię można zatrud-
nić mamę, tatę czy innego członka rodziny! W
ramach projektu Aktywne Mamy dostępne jest
1.777 zł miesięcznie na pensję dla opiekunki oraz
stypendium szkoleniowe dla mamy!

Dowiedz si ę wi ę cej :
https://www.sirr.pl/aktywnemamy/ 

ARCHIWUM PANDEMII A.D. 2020
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

w Warszawie zainicjowała akcję "Archiwum
Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja doku-
mentów pandemii wywołanej koronawirusem
(SARS-CoV-2)" Celem akcji jest aby następne
pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie
pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmie-
nił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie

świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymu-
siła epidemia i w jaki sposób się do nich dosto-
sowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym
trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpli-
wości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki
sposób przetrwaliśmy? NDAP zachęca do prze-
kazania własnych - prywatnych zbiorów do Ar-
chiwum Państwowego i wspólnego stworzenia
ARCHIWUM PANDEMII. 

W akcji mogą uczestniczyć wszyscy - osoby
prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje,
organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto
zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i
refleksjami w postaci dokumentacji powstałej
zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicz-
nej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulot-
ki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i
wideo, inne formy medialne i materiały publiko-
wane na stronach internetowych to cenne źródła
dokumentujące zjawisko epidemii w naszym
kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codzien-
nym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Materiały można przekazywać osobiście lub
za pośrednictwem Archiwum Zakładowego Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy. Ze szczegóła-

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.10.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.

mi akcji możecie państwo zapoznać się bezpo-
średnio z wypowiedzi dr Pawła Pietrzyka Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do
której prowadzi poniższy link.

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci
/5166-archiwum-pandemii-a-d-2020 

JULIAN BAUMGARTNER - finalistą
XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Julian Baumgartner z klasy drugiej biologi-
czno-chemicznej w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stefana Banacha uzyskał tytuł finalisty
XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. "Oceń
i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w
miejscu Twego zamieszkania , wymaga pilnych
działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy,
zmierzający do korzystnych zmian." 

Takie zadanie postawiono przed uczestnika-
mi etapu okręgowego. Wzięło w nim udział troje
uczniów II LO: Klaudia Malina z klasy Ic, Ana-
stazja Lato z Ib i Julian Baumgartner. Anastazja
Lato zajęła się zanikaniem gatunków roślin łąko-
wych spowodowanych nieprawidłowym użytko-
waniem łąk.

II LO Świdnica

CZERWCOWE SPOTKANIA 
Z BIOTECHNOLOGIĄ

W ramach współpracy pomiędzy Wydziałem
Biotechnologicznym Uniwersytetu Wrocła-
wskiego z II Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Banacha w Świdnicy odbyły się dzisiaj
Czerwcowe spotkania z Biotechnologią. Spot-
kanie odbyło się za pomocą komunikatora in-
ternetowego, ze strony II LO uczestniczyło
ponad 60 uczniów, przede wszystkim klas bio-
logiczno-chemicznych i przyrodniczych, zain-
teresowanych biotechnologią, biologią czy też
chemią.

W ramach tegorocznych spotkań młodzież II
LO uczestniczyła w trzech wykładach: "Różne
oblicza wirusów" prowadzone przez dra Zbig-
niewa Wróblewskiego, "Celowane terapie prze-
ciwnowotworowe" - pani dr Anna Szlachcic,
"Biofizyka od kuchni" - pani dr hab . Joanna
Grzyb. Ponadto młodzież miała okazję porozma-
wiać ze studentami Wydziału Biotechnologii.
Pytania młodzieży związane były ze studiami
oraz rekrutacją. Po każdym wykładzie uczniowie
odbywała się dyskusja, młodzi ludzie mieli wiele
pytań do wykładowców. Spotkanie ze strony
uczelni koordynowała pani dr Maria Stasiuk-
Wacławczyk - pełnomocnik Dziekana a z II LO
Beata Misiewicz - nauczyciel biologii. Spotkania
są kontynuacją Świdnickiej Nocy z Biologią. II
Liceum Ogólnokształcące będzie kontynuować
współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim w
kolejnym roku szkolnym i bardzo prawdopodob-
ne, że jeszcze w tej formie - zajęć on-line spot-
kamy się z pracownikami i studentami z wyższej
uczelni. Przykładowe pytania młodzieży:
◆ Czy noszenie maseczek pomaga w ochronie

przed wirusem?
◆ Jakie szanse ma szczepionka genowa testo-

wana we Wrocławiu na stanie się skuteczną
bronią przeciwko wirusowi?

◆ Czy nawroty wirusów są częste?
◆ Czy chłopiec chory na ALD zakażony zmo-

dyfikowanym wirusem HIV może zarażać
inne osoby i w efekcie powodować u nich
nadwyżkę w produkcji enzymu?

◆ Jak wygląda sprawa powikłań pochorobo-
wych w przypadku zachorowania na SARS-
Cov-2? Czy osoba, która przechorowała wi-
rusa SARS-COV 2 może powtórnie zachoro-
wać?

◆ Czy chemioterapia celowana jest stosowana
we wszystkich rodzajach nowotworów i jaki
jest procent jej skuteczności?

◆ Z czego wynika takie duże zróżnicowanie
nowotworów?

◆ Czy są jakieś czynniki które mogłyby wpły-
wać na przerzuty nowotworów?

◆ Jakie czynniki wpływają na powstawanie no-
wotworów u dzieci?

◆ Czy jest szansa, że kiedyś wszystkie nowo-
twory będą wyleczalne?

ciąg dalszy ze str. 5
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◆ Jaki jest mechanizm przyjmowania takich le-
ków w terapii celowanej?

◆ Co możemy robić, aby nie dopuścić do po-
wstania nowotworów?

◆ Jaka jest rola białka P53 w leczeniu nowo-
tworów?

II LO Świdnica

WSPARCIE 
DLA POKRZYWDZONYCH

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie re-
alizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu
pomocy osobom pokrzywdzonym przestę-
pstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w
tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i insty-
tucji na lata 2019 - 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie
świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera
i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Po-
krzywdzonym jest współfinansowana ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości oraz speł-
nia następujące funkcje:

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar prze-
stępstw (w tym dotyczący przemocy domowej,
prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), 

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym
przestępstwem dostępu do pomocy psychologi-
cznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail
(info@numersos.pl), 

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom możliwości umówie-
nia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu
w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnianie wiedzy na temat praw
osób pokrzywdzonych przestępstwem, 

- promowanie systemu pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom, 

- informacja o Funduszu Sprawiedliwości
(działania, na jakie mogą zostać przyznane dota-
cje, informacje o konkursach i naborach wnio-
sków, wsparcie merytoryczne) 

 Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Do-
znajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się
osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ - + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i
świadków

 - obsługa telefonu zaufania dla ofiar prze-
stępstw (w tym dotyczący przemocy domowej,
prób samobójczych, wsparcia dla dzieci) ,

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym
przestępstwem dostępu do pomocy psychologi-
cznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail
(info@numersos.pl),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom możliwości umówie-
nia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu
w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnianie wiedzy na temat praw
osób pokrzywdzonych przestępstwem,

- promowanie systemu pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom,

- informacja o Funduszu Sprawiedliwości
(działania, na jakie mogą zostać przyznane dota-
cje, informacje o konkursach i naborach wnio-
sków, wsparcie merytoryczne)

Odwiedź również strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

W MBP...

PRZYJACIELE BIBLIOTEKI
POLECAJĄ I CZYTAJĄ

Od kilkunastu dni przyszło nam odnaleźć
się w zupełnie innej trudniejszej rzeczywisto-
ści. Nie wiemy jak długo jeszcze będziemy
musieli dopasowywać się do nowej sytuacji,
która z dnia na dzień jest bardzo dynamiczna.
Jednak, aby zapewnić naszym Czytelnikom,
naszym Użytkownikom i Przyjaciołom poczu-
cie normalności staramy się być, działać w
miarę możliwości biorąc pod uwagę odmien-
ność sytuacji. Dlatego zapraszamy naszych
przyjaciół do kontaktu z biblioteką online.
Obecnie, chcielibyśmy Państwa zaprosić do no-

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00
Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

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

DOT ZAPRASZA NA IMPREZY
Organizator: Dolnośląska Organizacja Tury-
styczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,
tel. + 48 71 793 97 22, fax + 48 71 793 97
28, e-mail: biuro@dot.org.pl

20-21 lipca 2019
Twierdza Srebrna Góra - III Festiwal Piwa i
Sera
27 lipca 2019
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Bieg Pe-
runa
10 sierpnia 2019
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Run 4
Gold III (nocny bieg przeszkodowy po chod-
nikach Kopalni Złota)
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Run 4 Dog
II
10-11 sierpnia 2019ciąg dalszy na str. 8
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wego projektu PRZYJACIELE BIBLIOTEKI
POLECAJĄ I CZYTAJĄ.

Będziemy publikować filmy, które zapewne
urozmaicą tę trudną rzeczywistość, w której
przyszło nam funkcjonować.

Rozpoczynamy w świąteczną sobotę czyta-
niem pamiętników przez jednego z przyjaciół
biblioteki - Łukasza Kazka (dziennikarza histo-
rycznego, popularyzatora wiedzy oraz eksplora-
tora), który będzie czytał pamiętnik "Do Nieba
nie można od razu" - dramatyczne zapiski z
okupowanego Lwowa Jacka Wilczura.

O książce:
Luźne kartki zapisów pamiętnika powstawa-

ły od 1941 r., od czasu niemieckiej napaści na
sowieckiego sojusznika w rozbiorze Polski i
zniewoleniu narodu polskiego. Głównie jednak
zapisy zawarte w książce wykonane zostały w
latach niemieckiej okupacji Lwowa i Kresów
Wschodnich RP, po 4 kwietnia 1942 r. W kolej-
nych więzieniach niemieckich, we Lwowie i w
Stryju, za ujawnienie przez Niemców lub ukra-
ińską służbę więzienną faktu prowadzenia pa-
miętnika, zapisów, groziła śmierć, lub obóz kon-
centracyjny, co równało się śmierci... "Do nieba
nie można od razu" to szczególnego rodzaju kro-
nika zagłady mieszkańców Lwowa po zajęciu
miasta przez wojska
niemieckie 30 czerwca
1941, opis bestialstwa
ukraińskich nacjonali-
stów, męczeństwa Pola-
ków i Żydów. Książka
stanowi dokument epo-
ki Holocaustu polskiego
i żydowskiego. Jacek
Wilczur był autorem 30
książek, ponad 2000 tys
artykułów z czego 600
poświęconych zagła-
dzie, narodów, polskie-
go i żydowskiego, lo-
som więźniów i jeńców
w niemieckich obozach.

Śledźcie naszą stro-
nę internetową oraz na-
sze fanpage’e.

Pamiętnik "Do Nie-
ba nie można od razu" -
czyta Łukasz Kazek

"Drwal"  Michał
Witkowski - czyta Bar-
bara Elmanowska

"Przyjaciele. Ten o
najlepszym serialu na
świecie" Kelsey Miller -
czyta Anna Rudnicka

Baśnie świata - czy-
ta Helena Pietrzak

"Kirke" - Madeline
Miller - czyta Monika
Turzańska

Olga Tokarczuk
"Okno" - czyta Szymon
Chojnowski

Marcin Kostrzyński "Gawędy o wilkach i
innych zwierzętach" - czyta Agnieszka Frączek

Dafne znikająca - czyta prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska

"Zaklinacz słoni" - Lawrence Anthony - czy-
ta Bożena Kuźma

"Ja nie leczę, ja uzdrawiam - tajemnice bioe-
nergoterapeutów" - czyta Przemysław Grzyb

Fragment opowiadania z tomu "Śmierć pięk-
nych saren" - Ota Pavel - czyta Maria Zięba

Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" -
czyta Anita Odachowska

Antoine de Saint-Exupry "Mały Książę" -
czyta Jan Dzięcielski

"DZIEŃ DOBRY PANI URSZULO"
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Tegoroczny konkurs czytelniczy "Dzień do-
bry Pani Urszulo" przebiegł w dość nietypowych
okolicznościach i równie nietypowo odbyło się
jego rozstrzygnięcie. Małgorzata Anklewicz -
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjne-
go nr 16 "Słoneczko"wraz z Ewą Cuban - Dyre-
ktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
dostarczyły uczestnikom nagrody oraz dyplomy.

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16
"Słoneczko" w Świdnicy oraz Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świd-
nicy jak co roku zorganizowały konkurs czytel-
niczy.

W związku z zawieszeniem zajęć w przed-
szkolach, zakazem przeprowadzania imprez
organizatorzy postanowili wyjątkowo zmienić
formułę konkursu czytelniczego "Dzień dobry
Pani Urszulo". Dzieci, które wygrały w poszcze-

ciąg dalszy ze str. 7
Twierdza Kłodzko - Dni Twierdzy Kłodzko
17 sierpnia 2019
Kopalnia Uranu w Kletnie - XIV Między-
narodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwa-
niu Minerałów
7 września 2019
Twierdza Srebrna Góra - Dzień z Regimen-
tem Twierdzy Srebrna Góra
październik 2019
Twierdza Kłodzko - October Festung w
Twierdzy Kłodzko
12 października 2019
Twierdza Srebrna Góra - Silver run - cykl
biegów górskich
26 października 2019
Kopalnia Złota w Złotym Stoku - Bieg Mo-
kosz

RAJD KSIĄŻĘCY - Zamek Bolczów +
Sokoliki (Rudawy Janowickie)
Tym razem podczas naszej wyprawy podzi-
wiać będzie można przede wszystkim nie-
zwykłe formacje skalne Rudaw Janowic-
kich. Oprócz tego zwiedzimy ruiny zamku
Bolczów, obejrzymy panoramę z Sokoli-
ków, wejdziemy na Krzyżną, a może nawet
spotkamy "Michały" ;) Zapraszamy!
Termin: Sobota, 25 lipca 2020
Koszt: 30 PLN
Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpie-
czenie grupowe, opiekę profesjonalnego
przewodnika sudeckiego
Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl
Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń
Program*:
07:45 - zbiórka na Pl. Św. Małgorzaty w
Świdnicy
8:00 - wyjazd ze Świdnicy
09:30 - przyjazd do Janowic Wielkich
10:00 - 17:00 - wędrówka (Janowice Wielkie
- Zamek Bolczów - Jańska Góra - Sokoliki -
Krzyżna Góra - schronisko Szwajcarka)
17:00 - 18:00 - czas wolny w schronisku
Szwajcarka
18:00 - przejście na Przełęcz Karpnicką i
wyjazd do Świdnicy
19:30 - przyjazd do Świdnicy

http://www.bojero.com.pl


gólnych placówkach przedszkolnych w pier-
wszym etapie przygotowały pracę plastyczną do-
tyczącą utworu Urszuli Kozłowskiej pt. "Smacz-
nego kolego". 19 czerwca 2020 jury w składzie:

Małgorzata Anklewicz - Dyrektor Miejskie-
go Przedszkola Integracyjnego nr 16 "Słonecz-
ko"

Ewa Cuban - Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy

Anna Pietrzak - bibliotekarz Wypożyczalni i
Czytelni dla Dzieci i Młodzieży w Świdnicy

oceniło prace plastyczne przedszkolaków z
jedenastu świdnickich przedszkoli. Wszyscy,
czyli:
◆ Przedszkole Miejskie nr 1
◆ Przedszkole Miejskie nr 4
◆ Przedszkole Miejskie nr 6
◆ Przedszkole Miejskie nr 14
◆ Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16

"Słoneczko"
◆ Społeczne Przedszkole "Akademia Przed-

szkolaka"
◆ Niepubliczne Przedszkole "Europejska Aka-

demia Dziecka"
◆ Przedszkole Niepubliczne "Promyk"
◆ Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfi-

nek"
◆ Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Do-

mek"
◆ Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Piątka"
◆ okazali się zwycięzcami. Gratulujemy!
◆ Prace można oglądać w holu Miejskiej Bib-

lioteki Publicznej, na II piętrze.

WARSZTATY PISARSKIE
29 czerwca odbyły się pierwsze po pandemi-

cznej przerwie warsztaty pisarskie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. To zarazem ostatnie spot-
kanie przed wakacjami. Prowadząca, Barbara El-
manowska omówiła temat dziennika jako gatun-

ku użytkowego i literackiego, w szczególności
dziennika pisarza na podstawie zapisków m.in.
Susan Sontag, Witolda Gombrowicza, Marii Dą-
browskiej, Adre Gide’a. Przytoczyła również
fragment książki Katarzyny Bondy "Maszyna do
pisania" na temat użyteczności dziennika w twór-
czym pisaniu.

Kolejne spotkanie, podwójne, odbędzie się 7
września. Grupa podejmie pierwsze analizy te-
kstów do kolejnej powarsztatowej antologii, któ-
ra ukaże się na przełomie grudnia i stycznia.

KOLEJNE ZMIANY 
W UDOSTĘPNIANIU ZBIORÓW

BIBLIOTECZNYCH
Od dnia 1 lipca br. Miejska Biblioteka Pub-

liczna w Świdnicy (budynek siedziby głównej)
przywraca strefę wolnego dostępu do zbiorów z
zachowaniem reżimu sanitarnego zmienia rów-
nież godziny pracy Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna zmienia godzi-
ny pracy (siedziba główna):

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-
17.00, czwartek: 9.00-16.00

sobota: nieczynne
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia Multimediów
Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czaso-
pism
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

sobota: nieczynne
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 5
Od dnia 1 lipca br.

Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Świdnicy (bu-
dynek siedziby głów-
nej) przywraca strefę
wolnego dostępu do
zbiorów z zachowaniem
reżimu sanitarnego.

Stosując się do wy-
tycznych funkcjonowa-
nia bibliotek w trakcie
epidemii Covid-19 w
Polsce, wydane przez
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodo-
wego, Bibliotekę Naro-
dową oraz Sanepid sto-
sujemy w dalszym ciągu
konieczność i obowią-
zek zapewnienia ma-
ksymalnej  ochrony
przed zarażeniem za-
równo naszych Czytel-
ników jak i Pracowni-
ków.

W związku z tym,
na czas epidemii wpro-
wadzone zostały szcze-
gółowe procedury okre-
ślające zasady korzysta-
nia ze zbiorów i usług
Biblioteki, a w szcze-
gólności:
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 *Program ma charakter poglądowy, po-
szczególne punkty mogą ulec zmianom.
Wycieczka ma charakter częściowo górski.
Do przejścia łącznie około 12 kilometrów.
Należy zabrać odpowiednie obuwie, pro-
wiant oraz odzież dostosowaną do zmien-
nych warunków pogodowych. Seniorów
oraz rodziny z małymi dziećmi prosimy o
racjonalne oszacowanie swoich sił i możli-
wości

W świdnickim Muzeum...
WYSTAWA "WROCŁAWSKI NOWY
TARG"
Zapraszamy na wystawę "Wrocławski No-
wy Targ", która prezentuje średniowieczne
zabytki archeologiczne z prac przeprowa-
dzonych na Nowym Targu w latach 2010-
2012. Co wspólnego ma ta wystawa ze
Świdnicą? Na pozór niewiele. Jednak
wziąwszy pod uwagę rangę zabytków na-
leży powiedzieć, że wiele przedmiotów
codziennego użytku z pewnością w tej sa-
mej - lub zbliżonej formie - funkcjonowa-
ło również w Świdnicy. Ekspozycja obej-
muje niemal 600 eksponatów z różnych
dziedzin życia. Są Państwo ciekawi jak
wyglądała np. średniowieczna obroża dla
psa, biżuteria z tego okresu, czy znaki
pielgrzymie z odległych zakątków Euro-
py? To wszystko będzie można zobaczyć
już od 4 lipca 2020 r. do 16 sierpnia 2020
r. Montaż wystawy odbywał się pod czuj-
nym okiem Agaty Witkowskiej i Anny Gą-
sior z Muzeum Archeologicznego we
Wrocławiu. Kuratorem wystawy z ramie-
nia Muzeum Dawnego Kupiectwa jest Ag-
nieszka Dudzińska.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

WYSTAWA "ŚWIDNICA W LATACH
1945 - 1947"
Ze względu na obostrzenia związane z pan-
demią COVID-19 premiera wystawy Świd-
nica w latach 1945 - 1947" odbyła się w
przestrzeni wirtualnej (www.muzeum-ku-
piectwa.pl). Dziś miło nam zaprosić Państwa
na wystawę plenerową  Świdnica w latach
1945 - 1947" prezentowaną do 14 lipca 2020
roku na placu Grunwaldzkim w Świdnicy.
Wystawa składa się z 18 plansz, które uka-
zują powojenne losy Świdnicy.

KOLEJOWY OŚRODEK WYPOCZYN-
KOWY W MUZEUM KOLEJNICTWA
NA ŚLĄSKU
W czasach PRL dbano nie tylko o to, aby
każdy Polak miał pracę, ale również o to, aby
po ciężkiej pracy, mógł należycie wypocząć
podczas wakacji. Pracownicy kolei i ich ro-
dziny mogli skorzystać z Wczasów Wago-
nowych, czyli wypoczynku w przystosowa-
nych na mieszkania wagonach. Dziś każdy
może skorzystać z oferty Wczasów Kolejo-
wych i solidnie wypocząć!
Wagony sypialne ( 50 miejsc ) ustawione na
2,5 ha bocznicy kolejowej z dala od tłumów
turystów oferują letnikom spokój i ciszę. Ogro-
dzony teren Muzeum na którym znajduje się
miejsce na biwak z zapleczem sanitarnym.

www.expressem.eu
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Każda osoba wchodząca do Biblioteki ma
obowiązek użycia płynu dezynfekującego znaj-
dującego się przy wejściu.

Wchodząc do Biblioteki każda osoba ma
obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za wyjątkiem
dzieci do 4 roku).

W strefie wolnego dostępu do zbiorów wpro-
wadzony jest obowiązek założenia własnych rę-
kawiczek ochronnych.

W strefie wolnego dostępu w każdej Wypo-
życzalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki mają
obowiązek zachowania pomiędzy sobą i pracow-
nikami dystansu 2 metrów (nie dotyczy rodzin).

Przy ladzie bibliotecznej mogą znajdować
się maksymalnie 2 osoby.

Wizyta w Bibliotece może trwać maksymal-
nie 10 minut.

Biblioteka zastrzega sobie cofnięcie wolne-
go dostępu do zbiorów w każdej chwili.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad
i zapraszamy między regały!

OSiR informuje...

ZAPRASZAMY 
NA PŁYWALNIĘ KRYTĄ

Po przerwie spowodowanej pandemią CO-
VID 19 od 1 lipca ponownie uruchomiona zosta-
ła Pływalnia Kryta przy ulicy Równej. W okresie
wakacji obiekt czynny będzie codziennie od go-
dziny 10.00 do 18.00.

Wejście do wody o pełnych godzinach (10.00
- tory, 11.00 - tory, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00). Według aktualnie obowiązujących
obostrzeń sanitarnych dla tego typu obiektów,
jednorazowo będą mogły pływać 4 osoby na
jednym torze czyli łącznie maksymalnie 20 osób.

Ceny biletów nie uległy zmianie - 10 zł nor-
malny, 7 zł ulgowy. W ofercie są też bilety ro-
dzinne i karnety. W obiekcie honorowane są
karty Multisport, OK System, FITPROFIT

Warto przypomnieć, że w czasie zamknięcia
pływalni w związku z pandemią Covid 19 w
obiekcie wykonano prace remontowe, m.in. usz-
czelniono niecki basenu, częściowa wymieniono
glazury, renowację przeszły rury infrastruktury
basenowej.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Świd-

nicy rozpoczęła kontrole autobusów komunika-
cji publicznej w zakresie przestrzegania obo-
wiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy od-
zieży lub maseczki. Przeprowadzono 6 kontroli,
pasażerowie nie stosujący się do obowiązujących
zasad zostali upomnieni, strażnicy rozdawali
również maseczki osobom, które takich nie po-
siadały. Przypominamy, że za lekceważenie obo-
wiązujących zasad w powyższym zakresie grozi
mandat karny w kwocie do 500 złotych.

***
20.06.2020r. godz. 9.25 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące samochodu, który
stał zaparkowany na środku jezdni na łuku
ulicy Miłego Dnia. Skierowany na miejsce
patrol stwierdził, że pojazd nie był należycie
zabezpieczony i samoistnie wytoczył się z

parkingu. Na szczęście nie spowodował on
żadnych szkód. Właściciel samochodu został
upomniany, a pojazd wrócił na właściwe
miejsce.

20.06.2020r. godz. 11.38 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dużego konara
drzewa, który złamany wisiał nad parkin-
giem przy krytym basenie na ulicy Równej.
Konar w każdej chwili mógł spaść na zapar-
kowane samochody. Na miejscu strażnicy
stwierdzili, że to nie konar lecz całe drzewo
przechyliło się i oparło o inne. Natychmiast
wezwano straż pożarną i zabezpieczono te-
ren. Strażacy usunęli zagrożenie. Teren zo-
stał przekazany jego zarządcy.

20.06.2020r. godz. 17.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące bardzo głośnej im-
prezy zakrapianej alkoholem, przy jednej z
bram na ulicy Zamenhofa. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Osoby spożywające alkohol zostały ukarane
mandatami, pozostałych uczestników spot-
kania pouczono, cała grupa rozeszła się.

22.06.2020r. godz. 10.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące łabędzia spaceru-
jącego po rondzie na ulicy Pionierów. Na
miejsce natychmiast skierowano patrol stra-
ży miejskiej. Niestety strażnicy we wskaza-
nym miejscu nie zastali ani łabędzia, ani
zgłaszającego. Dyżurny skontaktował się z
nim telefonicznie i ustalił, że kierowca zapa-
kował łabędzia do samochodu  i zawiózł go
nad zalew. Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze. Przypominamy jednak, że łabę-
dzie to piękne ptaki, jednak też bardzo nie-
bezpieczne. W przypadkach kiedy potrzebu-
ją pomocy należy pozwolić działać fachow-
com i nie narażać się na obrażenia.

22.06.2020r. godz. 19.17 
Patrol straży miejskiej interweniował na uli-
cy Bema, gdzie jeden z przechodniów za-
słabł. Strażnicy udzielili mu pierwszej pomo-
cy i wezwali pogotowie ratunkowe. Jeszcze
przed przybyciem karetki udało się ustalić, że
mężczyzna cierpi na chorobę przewlekłą, co
mogło być przyczyną zasłabnięcia. Lekarz
pogotowia podjął decyzje o przewiezieniu
poszkodowanego do szpitala.

22.06.2020r. godz. 19.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące libacji alkoholo-
wej w Parku Ułanów. Skierowani na miejsce
strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Osoby
spożywające alkohol zostały ukarane man-
datami karnymi.

23.06.2020r. godz. 8.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu,
jednak tym razem w Parku Centralnym. Po-
dobnie jak poprzednio strażnicy przerwali
imprezę wypisując mandaty karne.

24.06.2020r. godz. 20.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny w
podeszłym wieku leżącego na klatce schodo-
wej budynku przy ulicy Grodzkiej. Na miej-
scu zastano znanego doskonale Mariana K.
Mężczyzna uskarżał się na silne bóle kręgo-
słupa. Ostatecznie został zabrany przez po-
gotowie do szpitala. Każdego tygodnia Ko-
menda Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
muje kilka, a nawet kilkanaście zgłoszeń do-
tyczących tej osoby. Kilkakrotnie przebywał
on w schronisku dla bezdomnych, jednak
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Bezpośrednio przy wejściu do Muzeum jest
parking z możliwością pozostawienia za-
równo samochodów osobowych jak i auto-
karów. Niepowtarzalny klimat Muzeum
tworzą także przejeżdżające w pobliżu po-
ciągi. Położenie Jaworzyny Śląskiej spra-
wia, że poza zwiedzaniem Muzeum Kolej-
nictwa i Jaworzyny Śląskiej możliwe jest
także odbycie krótkich wycieczek do innych
miast Przedgórza Sudeckiego: Świdnicy,
Strzegomia, Świebodzic i Wałbrzycha, w
których znajduje się wiele atrakcji turystycz-
nych.
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jawo-
rzynie Śląskiej to duże - na skalę europej-
ska Muzeum kolejowe - założone zostało
w 2005 roku na terenie zabytkowej loko-
motywowni z 1908 roku w Jaworzynie
Śląskiej na Dolnym Śląsku. Muzeum po-
łożone na terenach kolejowych z zacho-
waną infrastrukturą kolejową, budynkami
lokomotywowni oraz zapleczem technicz-
nym pragnie wrócić na dawnych tradycji
wypoczynku wakacyjnego z noclegami w
wagonach sypialnych urozmaiconych pro-
gramem zwiedzania okolicznych atrakcji tu-
rystycznych oraz pełnym wyżywieniem w
wagonie WARS.
TURNUS I zaczynamy 20.07.2020 r.
CENY:
899 zł / os. dorosłe
799 zł / dzieci* i młodzież do 15 roku życia
* dzieci do lat 3 - nieodpłatnie
Pakiet obejmuje:
7 noclegów w przedziałach 1,2 lub 3 osobo-
wych,
7 śniadań i obiadokolacji (Wagon WARS),
Udział w 3 wycieczkach autobusowych*:
Młyn Hilberta w Dzierżoniowie,
Zamek Książ oraz Palmiarnia w Wałbrzy-
chu,
Muzeum Porcelany oraz Stara Kopalnia w
Wałbrzychu,
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
z przewodnikiem, przejazd lokomotywą po
bocznicy Muzeum oraz możliwość zorgani-
zowania ogniska na terenie Muzeum.
*Wycieczki autobusowe zorganizowane zo-
staną przy min. 30 osobach chętnych
Możliwy też nocleg w oddalonej 100 me-
trów od Muzeum Willi Fischer 
https://www.facebook.com/noclegiwillafisc
her/  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I RE-
ZERWACJE: 661 818 888
jakub.zielinski@muzeatechniki.pl  
https://www.facebook.com/muzeum.kolej
nictwa/  
https://www.facebook.com/noclegiwwago
nach/ 
https://www.facebook.com/kolejowebistro/

LATO NA PODWÓRKU
29 czerwca 2020 - 4 września 2020
Wstęp wolny
Organizator: Fundacja Ładne Historie

5 edycja "Lata na podwórku" startuje dziś na
przekór deszczowej pogodzie, zapraszamy!
50 dni zajęć i niespodzianka - publikacja,
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zawsze opuszczał je po kilku godzinach,
gdyż nie odpowiadały mu warunki tam pa-
nujące. Odrzuca on każdą propozycję pomo-
cy zaoferowaną przez MOPS i inne instytu-
cje.

25.06.2020r. godz. 19.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zakłócania spoko-
ju w rejonie ulicy Okrężnej. Zgłaszający
skarżył się że spokój zakłóca mu helikopter
nisko latający nad jego domem. Mężczyzna
chciał też wiedzieć, czy śmigłowiec może
latać w tym miejscu i jak długo będzie to
trwało. Niestety, tym razem straż miejska nie
pomogła zgłaszającemu.

26.06.2020r. godz. 12.12 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące spalania śmieci w
jednej z altanek za kościołem przy ulicy Rol-
niczej. Przybyli na miejsce strażnicy stwier-
dzili, że w piecyku typu "koza" była wypala-
na izolacja miedzianych przewodów elektry-
cznych. Mężczyzna, który popełnił wykro-
czenie odmówił przyjęcia mandatu. Za swój
czyn będzie odpowiadał przed Sądem Rejo-
nowym w Świdnicy. Grozi mu kara grzywny
do 5000 złotych.

29.06.2020r. godz. 15.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia
ratunkowego dotyczące udzielenia pomocy
w przeniesieniu chorego do karetki z miesz-
kania przy ulicy Saperów. Strażnicy udzielili
pomocy i pacjent bezpiecznie trafił do szpi-
tala.

29.06.2020r. godz. 16.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące spalania odpadów
w beczce na terenie posesji przy ulicy Jarzy-

ny. Tym razem strażnicy nie potwierdzili
zgłoszenia. Na miejscu zastali grupę osób
siedzących przy grillu, w którym znajdował
się wyłącznie węgiel drzewny. Być może
zgłaszającego zmylił zapach spalanej płyn-
nej podpałki.

01.07.2020r. godz. 11.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go na chodniku przed wejściem do marketu
przy ulicy Strzegomskiej. Na miejscu patrol
straży miejskiej zastał znanego z wcześniej-
szych interwencji mężczyznę, który był po
spożyciu alkoholu. Sprawę zakończono
mandatem karnym, a sprawca oddalił się do
miejsca pobytu,

02.07.2020r. godz. 7.00 - 13.30 
Patrol straży miejskiej prowadził działania w
rejonie targowiska przy ulicy Mieszka I.
Strażnicy zachęcali  osoby nie stosujące się
do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podej-
mowano również interwencje w stosunku do
kierowców niestosujących się do przepisów
w zakresie parkowania w rejonie targowiska.
Nałożono 1 mandat karny, kilku kierowców
upomniano.

***
O godzinie 8.31 dyżurny Straży Miejskiej w

Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące drama-
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opracowana przez twórczynie projektu Do
Dizajnu, z inspiracjami do własnej twórczej
pracy i zabawy w domu, której poszczególne
części będzie można otrzymać na podwór-
kach każdego kolejnego tygodnia.
A co na podwórkach? Jak co roku, zajęcia
dla dużych i małych, które pozwalają się
uczyć, rozwijać i poznawać, a przede wszy-
stkim, w ciekawy sposób spędzać wspólnie
wakacyjny czas.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 16:00 - 19:00. Pełny
harmonogram zajęć podwórkowych znajdu-
je się pod tym linkiem
https://ladnehistorie.pl/lato-na-podworku/l
ato-2020/

BAJKOMAT (spektakl familijny)
6 września 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 15 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic
Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w
pewnym szarym i zwyczajnym miasteczku
wcale nie jest smutno. Ale niestety któregoś
dnia bajkomat się psuje Czy bohaterowie z
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tycznych scen jakie rozegrały się pod siedzibą
ZUS przy ulicy Saperów. Mężczyzna zaatakował
metalową rurą jednego z klientów ZUS, który
został poważnie ranny.

Już po chwili na miejscu pojawił patrol na-
szej jednostki. Agresywny mężczyzna został
obezwładniony i przekazany Policji. Poszkodo-
wana osoba została przewieziona do szpitala
"Latawiec". Przyczyny tej brutalnej napaści wy-
jaśnia Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy.

***
W dniu 27 czerwca o godzinie 21.08 dyżurny

straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące
mężczyzny niszczącego nasadzenia kwiatów w
rejonie ulicy Dworcowej. Niemal w tym samym
czasie mężczyzną zainteresował się operator mo-
nitoringu wizyjnego. Na miejsce skierowano pa-
trol straży miejskiej.

Młody mężczyzna wyrywał sadzonki, roz-
rzucał je wokół klombu, robił zdjęcia. Po zała-
twieniu swych potrzeb fizjologicznych postano-

wił oddalić się, jednak skutecznie uniemożliwili
mu to strażnicy, którzy pojawili się na miejscu.
Za swoje wyczyny został ukarany mandatem w
kwocie 500 złotych. W czasie prowadzenia czyn-
ności okazało się, że mężczyzna jest poszukiwa-
ny przez Policję, gdzie też został przewieziony.
Jak ustalono był to mieszkaniec Wrocławia.

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

 GMINA ŚWIDNICA
WÓJT GMINY Z WOTUM

ZAUFANIA I 18.TYM
ABSOLUTORIUM 

Debata nad raportem o stanie gminy za rok
2019 poprzedziła głosowanie nad udzieleniem
wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy
Świdnica Teresy Mazurek. W nowelizacji usta-
wy o samorządzie gminnym ustawodawca wpro-
wadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona
stanowić podsumowanie pracy wójta w poprze-
dnim roku kalendarzowym. To kolejny tak ob-
szerny dokument obejmujący analizę wielu dzie-
dzin funkcjonowania samorządu gminy Świdni-
ca. Radni Rady Gminy Świdnica zdecydowaną
większością udzielili wotum zaufania i absoluto-
rium dla wójt Teresy Mazurek. Wotum zaufania
to nowy instrument w polskim prawie. Zgodnie

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy obok

pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go na-
prawić?
Na spektakl, pełen dowcipu, muzyki i barw,
składają się 2 historie: O niesfornym Jaśku,
który dostrzega piękno w deszczowej pogo-
dzie i o królestwie Bałaganu, w którym
zaczynają się kłopoty z powodu zaginięcia
małego pieska. Wykorzystane tu zostały
elementy teatru lalkowego, choć nie są to
typowe pacynki, kukiełki oraz gra w ży-
wym planie. Autorzy spektaklu pragną za-
chęcić widzów, zarówno dużych jak i ma-
łych do twórczej zabawy z bajką, tą dobrze
znaną z literatury, jak i tą wymyśloną w
jednej chwili, zaklętą w zwykłych przed-
miotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

CUDOWNA TERAPIA (spektakl teatralny)
10 września 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł - 80 zł
"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by małżon-
kowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by
zaczęli ze sobą współpracować i słyszeć się
wzajemnie? I czy przypadkiem terapeuta po
spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrze-
bował pomocy? Odpowiedzi znajdą Pań-
stwo w najnowszej inscenizacji komedii au-
striackiego dramatopisarza Daniela Glat-
tauera "Cudowna terapia". Czekają Was bły-
skotliwe dialogi, zabawne życiowe sytuacje
i trzy wspaniałe kreacje aktorskie.
Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek/
Marcin Kwaśny*
W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk/ Ar-
tur Pontek*/ Dariusz Taraszkiewicz*
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
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z obowiązującymi od 2019 roku przepisami wójt
gminy jest zobowiązany przedstawić radnym raport
o stanie gminy. W oparciu o ten dokument radni
udzielają mu wotum zaufania. W głosowaniu wzię-
ło udział 13 radnych, 11 opowiedziało się za udzie-
leniem wotum zaufania, 2 osoby się wstrzymały.

WYMIANA WYSOKOEMISYJNYCH
ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH I

LOKALACH MIESZKALNYCH 
Nabór wniosków o udzielenie grantów w

projekcie pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej" rozpoczął się w środę, 1 lipca.
Będzie trwał minimum trzy miesiące - obecnie
data końcowa naboru ustalona jest na 30 wrześ-
nia br. O wyborze wniosków do dofinansowania
nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Gmina Miasto Świdnica jako Lider projektu
pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"
ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o
udzielenie grantów dla obszaru obejmującego
teren Gminy Świdnica dofinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi prioryte-
towej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania
3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze Mieszkanio-
wym - ZIT AW". Projekt zakłada dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji
ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastą-
pienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wyso-
kość dofinansowania to 70% poniesionych ko-
sztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla miesz-
kań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z
dofinansowania są osoby fizyczne będące wła-
ścicielami domów jednorodzinnych lub miesz-
kań w domach jednorodzinnych i wielorodzin-
nych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w
zakresie mieszkań, których właścicielami są oso-
by fizyczne).

Do wniosku o udzielenie grantu należy obliga-
toryjnie dołączyć uproszczony audyt energetyczny
sporządzony dla nieruchomości, która stanowi Pań-
stwa własność i w której nastąpi lub nastąpiła wy-
miana wysokoemisyjnego źródła ciepła. Lista au-
dytorów, którzy będą odpłatnie wykonywać dla
Państwa uproszczone audyty energetyczne, obo-
wiązująca od rozpoczęcia naboru wniosków, tj . od
dnia 1 lipca 2020 roku, jest dostępna na stronie
internetowej www.wymianakotlow.pl.

Termin naboru wniosków od 1.07.2020 r. do
30.09.2020 r.

Zainteresowanych ubieganiem się o wspar-
cie zapraszamy do punktu informacyjnego dzia-
łającego w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. B.
Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok. 310

w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
(poniedziałek - czwartek) 

w godz. 8.00- 15.00
oraz (piątek) w godz. 8.00 - 13.00

tel: 74 852 30 67 wew. 310.
e-mail: wymianakotlow@gmina.swidnica.pl

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinanso-
wania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie
internetowej www.wymianakotlow.pl tam też

publikowane będą bieżące informacje dotyczące
projektu.

UWAGA!
Zmiana adresu e-mail jednego z audytorów!

KLIMA FLOW Jarosław Chwałyk
nowy e-mail: wjarus@o2.pl

UWAGA!
Zmiana numeru telefonu jednego z audytorów!

Nawigator Szkolenia sp. z o.o. Jerzy Maź
nowy nr telefonu: 789 354 452

DOBRE WIADOMOŚCI DLA OSP
Ponad 6 mln złotych zostanie przeznaczo-

nych na zapobieganie ekologicznym skażeniom
dla dolnośląskich OSP, w tym blisko 1,7 mln
dla subregionu wałbrzyskiego. Na liście orga-
nizacji, które otrzymają dofinansowanie jest 6
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Świdnica.

7 lipca przedstawiciele jednostek z ochotni-
czych straży pożarnych z terenu byłego wojewó-
dztwa wałbrzyskiego odebrali promesy na zakup
sprzętu i wyposażenie jednostek w ramach II
edycji programu pn. "Mały Strażak". Wielkość
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o jakie mogły się ubiegać jednostki wy-
nosiła do 70 procent kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia. Z przyznanego wsparcia na łą-
czną kwotę ponad 141 tys. złotych skorzystają:
OSP Witoszów, OSP Burkatów, OSP Bystrzyca,
OSP Gogołów, OSP Mokrzeszów i OSP Grodzi-
szcze.

Działalność ochotniczych straży pożarnych
ma bardzo ważne znaczenie szczególnie na tere-
nach wiejskich. To właśnie strażacy ochotnicy są
pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu
zdarzenia. Ich praca jest dobrze oceniana przez
naszych mieszkańców, czego dowodem jest
wzrost liczby strażaków w szeregach gminnych
jednostek OSP. Dzięki otrzymanemu wsparciu i
wymianie zużytego sprzętu na nowy strażacy z
OSP będą bezpieczni ale i skuteczni w swojej
pracy - podkreśla wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.

Łączne dofinansowanie dla 6 jednostek OSP
w gminie Świdnica wyniesie 141,5 tys. zł., a
wkład własny szacowany jest na poziomie 42,5
tys. zł.

W BYSTRZYCY GÓRNEJ
POWSTANIE PLAC ZABAW 

16 gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało
dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodaro-
wanie terenu. Wśród nich jest gmina Świdnica z
promesą na kwotę 30 tys. zł. z przeznaczeniem
na wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej.

Przyznane środki pochodzą z programu "Od-
nowa Dolnośląskiej Wsi". Jego celem jest wspie-
ranie małych lokalnych projektów na terenach
wiejskich, w tym np. remontów świetlic, boisk
sportowych, budowy placów zabaw, siłowni
zewnętrznych, czy wiat rekreacyjnych. Maksy-
malna wysokość pomocy na realizację pojedyn-
czego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz
Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Le-
ser
Muzyka: Krzysztof Matysiak
ZAMIAST DO GABINETU ZAPRASZA-
MY DO TEATRU NA CUDOWNĄ TERA-
PIĘ!

KABARET SMILE - "TU I TERAZ"
24 września 2020, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!

GALA WIEDEŃSKA/koncert SCENY
KAMIENICA
22 października 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią naj-
większe przeboje króla walca - Johanna Stra-
ussa, a także innych kompozytorów związa-
nych z muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie
także popisowych arii z najsłynniejszych ope-
retek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański",
"Wesoła Wdówka", "Noc w Wenecji". Publi-
czność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym
Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka
sława to żart", przebojowe "Brunetki, blon-
dynki", czy arie i kuplety kapryśnej Adeli, Duet
wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa"
czy polki "Grzmoty i błyskawice" i "Tritsch-
Tratsch" w zabawnej choreografii baletu. Kon-
cert programowo nawiązywał będzie do trady-
cyjnych gali i noworocznych koncertów, od-
bywających się w Wiedniu. Wystąpią wybitni
soliści śpiewacy z powodzeniem odnoszący
sukcesy na arenie międzynarodowej. Całości
dopełni piękna scenografia, rekwizyty i ba-
jeczne kostiumy.
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SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

BARAN Tydzień przyniesie zmiany na le-
psze. Przestaniesz się złościć na wszystkich i
wszystko, za swoje dotychczasowe niepowo-
dzenia. Będziesz planował jakiś krótki wy-
jazd. W sprawach zawodowych nastąpi oży-
wienie. Okaż więcej zrozumienia dla wad lu-
dzi, z którymi musisz obecnie współpracować.

BYK Nastąpi koniec niepowodzeń w spra-
wach sercowych. Wypracujecie kompromis,
który będzie Cię w pełni satysfakcjonował.
Wiele uwagi poświęcisz jakiejś pracy. Jedno-
cześnie zabraknie Ci czasu na przyjemności i

odpoczynek. Postaraj się maksymalnie wyko-
rzystać szansę daną przez los. 
BLIŹNIĘTA Koniecznie postaraj się odpo-
cząć. Jesteś ciągle zajęty i nie masz czasu na
przemyślenie swojej sytuacji. A wiele można
zmienić w Twoim życiu. I to na lepsze. Wy-
starczy tylko wszystko dobrze zaplanować.
Sprawy sercowe potoczą się inaczej niż my-
ślisz. Za wiele wymagasz od bliskiej osoby. 
RAK Nie wdawaj się w konflikty, które bez-
pośrednio Ciebie nie dotyczą. Po co Ci dodat-
kowe kłopoty. W najbliższych dniach będziesz
w bardzo dobrej formie. Interesy potoczą się
tak, jak chciałeś. Zaczniesz wreszcie zbierać
żniwo swojej pracy. Postaraj się nie wydać
wszystkiego od razu. 
LEW Sytuacja będzie bardzo napięta. Awan-
tura wręcz wisi w powietrzu. Niepowodzenia,
jakich ostatnio doświadczyliście, niekorzyst-
nie wpłynęły na Wasz związek. Dokładnie
wszystko przemyśl i doprowadź do szczerej
rozmowy. W zgodzie i miłości niejedno moż-
na przetrzymać. Wkrótce wszystko się zmieni.

PANNA Zamiast zazdrościć innym i nieustan-
nie się porównywać weź sprawy w swoje ręce.
Masz przecież duże możliwości i możesz je
wykorzystać. Nie trzeba mieć do tego dużych
pieniędzy. Wyjaśni się wiele spraw, które bar-
dzo Cię martwiły. Złapiesz oddech od codzien-
nych obowiązków. 
WAGA W tym tygodniu otrzymasz gotówkę.
Pozwoli to na zapłacenie rachunków i długów.

Będziesz planował jakieś zakupy. Ktoś popro-
si Cię o radę w ważnej sprawie. Postaraj się
postąpić uczciwie i nie dawać temu człowie-
kowi fałszywych nadziei. Dobrym dniem bę-
dzie piątek. 
SKORPION Choć trudno w to uwierzyć, po-
znasz kogoś bardzo interesującego. Będą ja-
kieś spotkania we dwoje. Może z tego wynik-
nąć wielkie uczucie. Postaraj się nie być obo-
jętnym. W sprawach zawodowych nic się nie
zmieni, więc nie będzie powodów do radości.
Oszczędnie gospodaruj pięniędzmi. 
STRZELEC Zawiodłeś czyjeś zaufanie. I to
nie po raz pierwszy. Trudno będzie teraz je
odzyskać. Twój materializm i pogoń za po-
wszechnym uznaniem może kiedyś Cię zgu-
bić. Jeszcze nie jest za późno żeby przeprosić.
Sytuacja finansowa ulegnie poprawie w poło-
wie miesiąca. 
KOZIOROŻEC Życie we dwoje nabierze
nowych barw. Powrócicie do dawnych wspo-
mnień. Sprawy rodzinne będą układały się
bardzo dobrze. Zaplanujecie coś, o czym od
dawna marzyliście. W pracy pojawi się jakiś
problem i trudno będzie go rozwiązać. Zacho-
waj zimną krew i nie poddawaj się emocjom. 
WODNIK Nie martw się ostatnimi niepowo-
dzeniami. Sprawy są na najlepszej drodze.
Wkrótce poczujesz dużą ulgę, gdyż wszystko
dobrze się skończy. Dokładnie zaplanuj nad-
chodzący tydzień. Ktoś złoży Ci ciekawą ofer-
tę, więc będziesz potrzebował trochę wolnego
czasu. 
RYBY Uciekasz przed samym sobą. Nie da się
oszukać uczuć. Jeżeli nie możesz sobie z tym
poradzić, opowiedz o wszystkim zaufanej
osobie. Razem łatwiej będzie coś poradzić.
Sprawy finansowe ułożą się po Twojej myśli i
już wkrótce wybierzesz się na zakupy. 

U S Ł U G I 

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

 S P R Z E D A Ż

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

 N A U K A 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10335 70 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie komin-
kowe, Kraszowice, 310.000 zł
0-6444 84,67 m kw. 4 pokoje, parter, ogrzewanie pieco-
we  - udziały, Centrum, 190.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 159.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, winda, Centrum, 260.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
10290 67,80 m kw., II piętro, do kapitalnego remontu,
okolice Latawca, 185.000 zł
0-6368 99,40 m kw., 4 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, 365.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie
piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamienica,
ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6318 114 m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro, ogrze-
wanie gazowe, okolice parku 387.600 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniega-
zowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6457 57,72 m kw., 3 pokoje, II piętro, wysoki standard,
ogrzewanie miejskie, 375.000 zł
10327 27,79 m kw., kawalerka, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 130.000 zł
10305 46,58 m kw., IX piętro winda, 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie 215.000 zł
0-6436 58,30 m kw.,3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
ogrzewanie miejskie 250.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł

INNE LOKALIZACJE
10254 41,40 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, Wałbrzych - Stary Zdrój 109.000 z ł
10230 33,30 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
gazowe, Świebodzice, 135.000 zł
10229 46,60 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
miejskie, Pszenno 165.000 zł
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie -
kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł

0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
001479 mieszkanie - parterdomu, 120 m kw.,  pokoje,
oddzielnakuchnia, ogródek, miłesąsiedztwo, 2.400 zł
10317 71 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
waniegazowe, 1.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6405 10,68 ara, Witoszów, dojazd drogą asfaltową
106.800  zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 98.500 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 178.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/ m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie,
450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie
2.500 zł
0-6401 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze socjalne ogrzewanie elektryczne 245.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10142 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto

0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6408 108,42 m kw. działka 5,18 a, Świdnica, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, toaleta, 550.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.400.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl
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