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W skrócie...

ROWEROWY RAJD KSIĄŻĘCY DO
PAŁACU JEDLINKA
26.07.2020, godz. 08:00
Zapraszamy na rowerowy rajd książęcy do
Pałacu Jedlinka. Do pokonania malownicza
trasa na dystansie 45km. Na zakończenie
integracyjne ognisko z kiełbaskami na tere-
nie Domu Wycieczkowego OSIR. Impreza
dla rowerzystów powyżej 13-stego roku ży-
cia. Zapisy w Informacji Turystycznej.
Wstęp 5 zł, miejsce: Świdnica Dom Wycie-
czkowy OSIR, organizator: LOT Księstwo
Świdnicko-Jaworskie

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY DRAMATURGICZNE
28.07-31.07.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z An-
drzejem Błażewiczem "Praca z dokumen-
tem jako materiałem teatralnym". Zajęcia
będą wprowadzeniem w strategie pracy
twórczej, w szczególności teatralnej bazują-
cej na materiale dokumentalnym.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

LATO NA PODWÓRKU
do  4 września 2020
Wstęp wolny, organizator: Fundacja Ładne
Historie, e-mail: fundacja@ladnehistorie.pl,
https://ladnehistorie.pl/

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla dzieci.
5 dni w tygodniu na 5 podwórkach. Przez
całe wakacje do 4 września 2020
w godzinach 16:00 - 19:00
PONIEDZIAŁKI
Osiedle Zarzecze - podwórko przy ul. Ko-
pernika / Kilińskiego
W razie deszczu i złej pogody spotykamy się
w świetlicy parafialnej, ul. Rolnicza 9.
WTORKI
Osiedle Zawiszów - skwer przy ul. Galla
Anonima
W razie deszczu spotykamy się w Szkole
Podstawowej nr 1.
ŚRODY
Skwer przy ul. Teatralnej
W razie deszczu spotykamy się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida
CZWARTKI
Park przy ul. Gdyńskiej
W razie deszczu spotykamy się w Domu
Dziennego Pobytu Senior - Wigor na ul.
Saperów
PIĄTKI
Osiedle Młodych - skwer przy ul. Prądzyń-
skiego - koło kortu tenisowego
W razie deszczu spotykamy się w salce para-
fialnej przy Kościele NMP Królowej Polski.

Letnie Kino Podwórkowe
W tym roku wraz z zajęciami na świdnickich
podwórkach rusza Letnie Kino Podwórko-
we. Wszystkie pokazy są bezpłatne!
Zapraszamy do wspólnego spędzania waka-
cyjnego czasu z filmem. Przygotowaliśmy
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"#odkrywajlokalnie - soboty z LOT
Aglomeracji Wałbrzyskiej" 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ
WYCIECZKĘ PO ŚWIDNICY

 Już w najbliższą sobotę, 25 lipca zapraszamy
mieszkańców Świdnicy i turystów na spacer po
Świdnicy w ramach akcji "#odkrywajlokalnie -
soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej" orga-
nizowanej przez Lokalną Organizację Turystycz-
ną Aglomeracji Wałbrzyskiej przy wsparciu
merytorycznym Urzędu Miasta w Świdnicy. Bę-
dzie to pierwsza z serii wycieczek po najcieka-
wszych miejscach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w
ramach których w najbliższym czasie oprócz
Świdnicy będzie można zwiedzić m.in.: Szczaw-
no Zdrój.

Uczestnicy sobotniego spaceru zwiedzać bę-
dą Świdnicę fragmentami utworzonej w ubie-
głym roku w ramach polsko - czeskiego projektu

trasy "Świdnica - Śladami Czerwonego Barona".
Ponadto na trasie spaceru znajdą się dwa najważ-
niejsze obiekty sakralne w mieście - wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO ewange-
licki Kościół Pokoju, oraz Katedra Świdnicka.
Spacerowicze obejrzą ustawioną w Parku Sikor-
skiego - replikę trójpłatowca Fokker DR1, na
którym latał "Czerwony Baron", renesansowy

portal będący jedyną pozostałością zamku pia-
stowskiego oraz zrewitalizowaną świdnicką sta-
rówkę. Spacerowicze będą mieli doskonałą oka-
zję aby nie tylko poznać miasto i jego historię ale
także dowiedzieć się wielu ciekawych informacji
o znanych osobach mieszkujących kiedyś w
Świdnicy. Spacer rozpocznie się o godzinie 11.00
przy fontannie z Neptunem w Rynku, a zakończy
nieopodal Ogrodu Różanego i Wieży Ciśnień. 

Jeśli ktoś będzie czuł niedosyt w odkrywaniu
piękna Świdnicy to o godz. 16:00 będzie mógł
ruszyć na kolejny spacer, tym razem "Szlakiem
kamienia", który także wystartuje spod fontanny
z Neptunem w świdnickim Rynku. 

Udział w obydwu spacerach jest bezpłatny.
Po Świdnicy oprowadzać będzie Pani Anna Mo-
tyka - przewodnik sudecki oraz pilot wycieczek.
Dodatkowe informacje pod nr. telefonu 693-771-
391.

(plakat str. 7)

BEZPŁATNE ZAJĘCIA 
DLA DZIECI I SENIORÓW

Są wolne miejsca na bezpłatne zajęcie, orga-
nizowane przez Gminę Miasto Świdnica dla
świdnickich seniorów (w wieku 60+) oraz dla
seniorów wraz z dziećmi (7-14 lat), będącymi

pod ich opieką:
◆ nordic walking - zajęcia na powietrzu, forma

rekreacji polegająca  na marszu ze specjalny-
mi kijami,

◆ tai-chi - system ćwiczeń fizycznych, kładący
nacisk na równowagę, koordynację i
rozluźnienie w ruchu.

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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mocny zestaw 10 tytułów, które jednocześ-
nie bawią i uczą. Porcja niebanalnych wzru-
szeń będzie motywem spajającym wszystkie
wędrujące pokazy podwórkowe. O ważnych
tematach można opowiadać na różne sposo-
by. My wybraliśmy filmy, których twórcy
potrafią z lekkością i wrażliwością przybli-
żać kwestie, nad którymi powinniśmy się
zastanowić jako obywatele świata, żyjący w
XXI wieku.

20.08.2020, Start: 20:30
Miejsce: Park przy ul. Gdyńskiej
Film: "Green Book"

25.08.2020, Start: 20:30
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1
Film: "Dumni i wściekli"

26.08.2020, start: 20:30
ul. Spółdzielcza, skwer pod muralem An-
drzeja Wajdy
Film: "Najlepszy"

28.08.2020, Start: 20:30
skwer przy ul. Prądzyńskiego - koło kortu
tenisowego
Film: "Młodość Astrid"

31.08.2020, Start: 20:30
Osiedle Zarzecze -podwórko przy ul. Koper-
nika/Kilińskiego
Film: "Wspaniała"

ALCHEMIA TEATRALNA: WAR-
SZTATY "PRACA Z DOKUMENTEM
JAKO MATERIAŁEM TEATRAL-
NYM"
28 lipca 2020 - 31 lipca 2020
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, Świdnica, organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

Zajęcia  będą wprowadzeniem w strategie
pracy twórczej, w szczególności teatralnej
bazującej na materiale dokumentalnym.
Zaczynając od prostych ćwiczeń, będzie-
my się starali tworzyć dramaturgicznie
sprawne struktury, które docelowo będą
dla uczestników bazą do stworzenia
pełnowymiarowych tekstów dramaturgi-
cznych.
Warsztaty 4-dniowe, dla osób +16 lat odbędą
się w terminie 28-31 lipca 2020 r w Klubie
Bolko, Plac Grunwaldzki 11, godz.15 .00-
18.30, ilość miejsc ograniczona, zapisy do
dnia 24 lipca na adres:  
             h.szymanska@sok.com.pl
Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi
w Świdnick im Ośrodku Kultu ry :
https://sok.com.pl/poznaj-zasady-bezpiecz
enstwa/
Na zajęcia prosimy przyjść z wypełnionym
oświadczeniem o stanie zdrowia:

www.expressem.eu

Zapisy prowadzi Regionalna Informacja Tu-
rystyczna i Kulturalna w Świdnicy (ul. Wewnę-
trzna 2, Rynek), w godzinach od 10.00 do 18.00.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko,
adres zameldowania, rok urodzenia, nr telefonu.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu
"Transgraniczna integracja międzypokolenio-
wa" dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Inter-
reg V-A Republika Czeska - Polska

ZAKOŃCZONO KONSULTACJE 
W SPRAWIE WYBORU POMNIKA 

NA SKWERZE LECHA KACZYŃSKIEGO
W konsultacjach społecznych dotyczących

zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego,
znajdującego się w historycznym centrum miasta
u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej
złożono 1198 ankiet, w tym 407 papierowych i
791 elektronicznych. Powołany przez prezydent
miasta zespół, po ich analizie i weryfikacji
stwierdził, że oddano 947 ważnych głosów. Bio-
rący udział w konsultacjach zagłosowali nastę-
pująco:
◆ Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego -

propozycja złożona przez Społeczny Komitet
Patriotyczny w Świdnicy - 94 głosy

◆ Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego - propo-
zycja złożona przez Towarzystwo Regional-
ne Ziemi Świdnickiej - 650 głosów

◆ Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej - propozycja złożona przez Społeczny
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010 w Świdnicy - 127 gło-
sów. 

76 ankietowanych nie wskazało na żadną z
powyższych propozycji. 

Konsultacje były prowadzone od 3 do 18
marca oraz od 27 maja do 26 czerwca br. 

TERYTORIALNY 
PLAN TRANSFORMACJI

W związku z koniecznością przygotowania
na szczeblu regionalnym Terytorialnego Planu
Transformacji wraz z listą projektów możliwych
do sfinansowania w ramach Funduszu Sprawied-
liwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim,
Prezydent Wałbrzycha, Pan Roman Szełemej za-
prasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne
przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wał-
brzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowa-
rzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców,
podmioty prywatne, organizacje społeczne i fun-
dacje a także samych mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w dniu 27
lipca 2020 r.,  o godz. 10.30. Podczas spotkania
zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia
związane z FST oraz zakres działań, które mogą
być wspierane przez Fundusz. Celem przedsię-
wzięcia jest włączenie wszystkich grup interesa-
riuszy z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej w pro-

ciąg dalszy na str. 4
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https://sok.com.pl/wp-content/uploads/20
20/06/OSWIADCZENIE-O-STANIE-ZD
ROWIA.pdf

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 

ces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji i projektów rozwojowych,
stanowiących jego główny element.

Osoby zainteresowane udziałem w spotka-
niu proszone są o potwierdzenie swojego udziału
do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 12.00  na adres
mail: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

MIASTO SZUKA CHĘTNYCH 
DO SPRZEDAŻY BILETÓW MPK

Miasto Świdnica jako Organizator Publicz-
nego Transportu Zbiorowego zachęca przedsię-
biorców, którzy prowadzą działalność handlową
w Świdnicy, a także na terenie gminy wiejskiej
Świdnica i gminy Marcinowice do współpracy
przy dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.

Bilety jednorazowe w hurtowej sprzedaży
prowadzi Wydział Transportu Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy (ul. Kolejowa 6). W celu uzyska-
nia szczegółowych informacji o współpracy pro-
simy o kontakt pod numerem telefonu: 74/856 29
03, 74/856 29 56 lub mailowo na adres: pasa-
zer@um.swidnica.pl

MIASTO CHCE KASACJI WYROKU 
Za niezrealizowanie inwestycji w Zaułku

Świętokrzyskim miasto w 2018 roku rozpoczęło
naliczanie i egzekwowanie kar wobec właścicie-
la działki spółki Blackrock Properties. Firma
podjęła próbę wstrzymania egzekucji nałożonej
kary na drodze sądowej. 25 lutego br. Sąd Ape-
lacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok
Sądu Okręgowego w Legnicy, zgodnie z którym
miasto nie miało prawa naliczać kar za niewyko-
nanie inwestycji, a tym samym nieruchomość nie
mogła być poddana egzekucji komorniczej. Mia-
sto nie zgodziło się z tymi wyrokami i podjęło
decyzję o zaskarżeniu ich skargą kasacyjną.

13 lipca Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wy-
dał dwa postanowienia o zwolnieniu miasta od
kosztów sądowych oraz o wstrzymaniu skutecz-
ności obu wyroków tj. Sądu Okręgowego i Sądu
Apelacyjnego, aż do rozpoznania skargi kasacyj-
nej przez Sąd Najwyższy. 

- Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu w sprawie powództwa Blackrock
Properties Sp. z o. o. zostało poddane szczegóło-
wej analizie prawnej. Skargę kasacyjną złożyli-
śmy w ustawowym terminie i liczymy, że roz-
strzygnięcie Sądu Najwyższego doprowadzi do
wyeliminowania z obrotu prawnego obu wcześ-
niejszych wyroków. Miasto nie poniesie kosztów
tego postępowania - dodaje prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. 

Przypomnijmy, że Zaułek Świętokrzyski 13
lat temu zmienił właściciela. Kupiła go spółka
Blackrock Properties. Na jej wniosek miała tu
powstać galeria handlowa i podziemny parking.
Pierwszym przewidywanym terminem zakoń-
czenia budowy był 2015 rok. Na prośbę inwesto-
ra termin realizacji przesunięto o 3 lata. Ponie-
waż nie wywiązał się on z tego warunku, miasto
rozpoczęło naliczanie wysokich kar - pierwsza w
wysokości 1 miliona złotych i za każdy kolejny
kwartał po 250 tys. zł. Maksymalna całość kary
to 3,5 miliona złotych. Miasto dołożyło też nale-
żytej staranności, aby wyegzekwować od dłużni-
ka wszystkie należne kary. Nieruchomość obcią-
żona została hipoteką - Gmina Miasto Świdnica
figuruje na pierwszym miejscu w dziale IV Księ-
gi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
którą nabyła firma Blackrock Properties.

PRZEBUDOWA 
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI

Aleja Niepodległości jest jedną z ważniej-
szych arterii Świdnicy, pozostającą pod zarzą-
dem województwa. Jej przebudowa jest inwesty-
cją oczekiwaną od lat przez wielu mieszkańców.
Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolno-
śląską Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na
siebie ciężar prac przygotowawczych przebudo-
wy tej drogi. 

Ze względów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3

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
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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-
mie podstawowym, a w dniach 1 - 2 VIII
ci bardziej już zaawansowani. Zaprasza-
my!
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

z nich obejmie odcinek od placu Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebu-
dowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl.
1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim
etapie pozostanie do zrealizowania fragment do
skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. Plano-
wane zmiany zakładają nie tylko przebudowę
jezdni, chodników i budowę ścieżki rowerowej,
ale też uporządkowanie miejsc postojowych
wzdłuż ulicy, wymianę całej infrastruktury tech-
nicznej drogi, przebudowę sygnalizacji świetlnej
oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowę do-
świetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle waż-
nym elementem projektu jest również zieleń uli-
czna, nawiązująca do uwarunkowań historycz-
nych.

Szacowany koszt I etapu inwestycji to ok. 5
mln zł, z czego 70% środków pokrywa zarząd
województwa, 30% - miasto Świdnica. Koszty
kolejnych etapów zostaną określone po zakoń-
czeniu prac projektowych, które określą rozmiar
przebudowy.

W 2017 roku sporządzona została koncepcja
przebudowy alei Niepodległości, w ramach któ-
rej sporządzono inwentaryzację zieleni, wykona-
no badania geologiczne, rozpoznano  rozwiąza-
nia sytuacyjno-wysokościowe i terenowo-praw-
ne, a także przyjęto warianty rozwiązań komuni-
kacyjnych.

W kwietni 2018 roku podpisano umowę z
wykonawcą dokumentacji projektowej. Do poło-
wy 2019 roku trwały uzgodnienia i prace zwią-
zane ze wstępnym ustaleniem Planu Zagospoda-
rowania Terenu (PZT). Wytyczne przekazane na

początku projektantowi przez miasto były zmie-
niane w zakresie: zwiększenia miejsc postojo-
wych, poszerzenia jezdni z 6 do 7 metrów - tego
domagało się DSDiK). Były więc sporządzane
kolejne koncepcje, uwzględniające przepisy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (bariery), wyma-
gania zarządcy drogi (szerokość jezdni), oczeki-
wania mieszkańców (ilość miejsc postojowych)
oraz przepisy szczegółowe, dotyczące m . in.:
infrastruktury podziemnej (np. kable energetycz-
ne rurociągi, itp. muszą znajdować się w odpo-
wiedniej odległości od innych sieci, korzeni
drzew itp.), wymagań konserwatora zabytków. 

Tego typu postępowanie jest długotrwałe, ale
jest też normalną drogą dochodzenia do ostate-
cznego kształtu projektu. Termin wykonania do-
kumentacji projektowej jest bardzo trudny do
określenia, ponieważ zależy on od wielu czynni-
ków, m. in.: 

- od lokalizacji inwestycji - ta leży na terenie
wpisanym do rejestru zabytków, jako historycz-
ny układ urbanistyczny, ale jednocześnie jest
jedną z głównych arterii komunikacyjnych
Świdnicy, dlatego ścierają się tutaj wątki history-
czne z wymogami życia współczesnego,

ciąg dalszy na str. 6
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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 wspól-
nie przeżytych latach.Co wtedy? Leki na uspo-
kojenie? Nie, mamy inną propozycję! Wyrzu-
camy tabletki, syropy i maści, a w zamian
aplikujemy troje znakomitych aktorów, bły-
skotliwy tekst i zaskakującą inscenizację.
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 Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia 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.

- od zarządcy drogi - w tym wypadku zarząd-
cą drogi jest Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go, a więc każde posunięcie musi być uzgadniane
z instytucjami mu podległymi (DSDiK, Instytut
Rozwoju Terytorialnego),

- od ilości sieci podziemnych, itp. 
Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków (WKZ) o pierwszą opinię miasto zwróciło
się w grudniu 2018 roku i pierwsza  opinia była
pozytywna. Niestety po szczegółowym rozezna-
niu przebiegu sieci okazało się, że kolidują one z
nasadzeniami. Kolejne opinie i uzgodnienia
otrzymywaliśmy w dniach: 18 czerwca 2019 r.,
2 sierpnia 2019 r., 28 sierpnia 2019 r., 6 grudnia
2019 r. , 10 lutego 2020 r. Ostatnia opinia jest
pozytywna. Dodać należy także, że w większości
korespondencję z konserwatorem zabytków w
imieniu miasta prowadził projektant. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków  projektant mu-
siał jeszcze:

- ustalić usytuowanie i ilość lamp oświetlenia
ulicznego (zależne od ilości drzew), 

- rozwiązać drobne kolizje pozostałych
drzew z infrastrukturą podziemną,

- złożyć  wniosek o Zespołu Uzgodnień Do-
kumentacji Projektowej (ZUD) - nastąpiło to
25.06 i obecnie mamy pozytywną opinię ZUD ,

- po otrzymaniu protokołu uzyskać uzgod-
nienia od Tauron i PSG,

- niezależnie od ZUD wystąpić o opinie i
zatwierdzenie do organizacji ruchu,

- w oczekiwaniu na uzgodnienie sprawdzić i
skompletować dokumenty formalne (prawo do
dysponowania terenem itp.)

- złożyć kompletny projekt budowlany i wy-
stąpić o ostateczne uzgodnienie do DSDiK ,

- złożyć kompletny projekt wraz z wnio-
skiem o uzyskanie decyzji do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Po spełnieniu wszystkich tych formalności
można złożyć  wniosek o pozwolenia na budo-
wę. Termin złożenia tego wniosku będzie oczy-
wiście zależny w dużym stopniu od instytucji
opiniujących i wydających decyzje. Mamy nad-
zieję, że nastąpi to najpóźniej w połowie wrześ-
nia tego roku. Złożenie wniosku umożliwi spo-
rządzenie SIWZ i uruchomienie procedury prze-
targowej na wyłonienie wykonawcy zadania. 

KOLEJNE 
KOSZE NA NAKRĘTKI 

W Świdnicy stanęły kolejne dwa czerwone
kosze w kształcie serca, do których można wrzu-
cać plastikowe nakrętki. Pierwszy został zamon-
towany przy parkingu nad zalewem Witoszówka,
a drugi stanął na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej, przed wej-
ściem na stadion. Sponsorami pojemników są
świdniczanie - Małgorzata i Marek Podleśni. 

Miasto zajęło się montażem koszy i będzie
koordynować zbiórkę plastikowych nakrętek za
ich pośrednictwem. Dochód z ich sprzedaży
przekazywany będzie na rzecz osób potrzebują-
cych. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia od
organizacji charytatywnych bądź osób prywat-
nych, które wymagają wsparcia przez Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy pod numerem telefonu - 74 856 29 99 bądź
elektronicznie pod adresem 

      k.piotrowska@um.swidnica.pl
- Chcemy, aby dochód ze sprzedaży nakrętek

trafiał do jak największej liczby potrzebujących
dlatego też proponujemy system rotacyjny, w
którym co kilka tygodni zmieniana będzie osoba
na rzecz której prowadzona jest zbiórka. Przy
koszach w kształcie serca będzie tabliczka z in-
formacją dla kogo i do kiedy potrwa dana zbiórka
- mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent
Świdnicy.

Efekt zbiórki zależeć będzie głównie od ilości
zebranych w koszach plastikowych nakrętek. Im
więcej nakrętek tym lepiej, bez względu na ich
kształt czy kolor. Ważne, by do pojemników w
kształcie serca nie wrzucać innych przedmiotów. 

Pierwszy w Świdnicy kosz na nakrętki stanął
3 lipca przed głównym wejściem na teren zakła-

ciąg dalszy ze str. 5
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du AAM Poland, niedaleko skrzyżowania ulic
Wokulskiego z Szarych Szeregów. Drugi od kil-
ku dni stoi przy pawilonach handlowych przy ul.
Zamenhofa 42. 

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ - MIKSTY 

Bardzo dobra frekwencja i świetna pogoda na
drugiej edycji siatkówki plażowej w Świdnicy.
Tym razem turniej, do którego zgłosiło się 21 par
rozgrywany był w kategorii mikstów. Rywaliza-
cja rozpoczęła się o godz. 10.00 po rozlosowaniu
drużyn na boiskach Świdnickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, organizatora imprezy. Cieszy fakt,
że od zeszłego roku pojawia się coraz więcej
nowych fanów siatkówki plażowej i obok "sta-
rych wyjadaczy" w Świdnicy do rywalizacji na
piachu stają młodzi siatkarze . Większość ucze-
stników turnieju to jak zwykle przyjezdni z ta-
kich miast jak: Wrocław, Wałbrzych, Głogów,
Jawor, Strzelin, Jelcz Laskowice, Jaworzyna Ślą-
ska. Ale też jest coraz większa grupa zawodni-
ków reprezentujących gospodarza zawodów.
Świdnicka impreza rozgrywana była systemem
brazylijskim do dwóch przegranych spotkań. Fa-
woryci turnieju nie zawiedli. Joanna Rejno i
Dmitrii Kurianov od pierwszego meczu pokaza-
li, że przyjechali zdobyć mistrza Świdnicy w
mikstach. Dosyć łatwo przeszli fazę eliminacyj-
ną i dopiero w półfinałach napotkali na większy

opór przeciwnika, drużyny Agnieszki Graje-
wskiej i Łukasza Borkowskiego. Ostatecznie to
para Rejno/Kurianov po ładnym spotkaniu zwy-
ciężyli w dwóch setach. W drugim półfinale
spotkali się Łukasz Jurkojć/Anna Mieczko-
wska i Mateusz Michalak/Weronika Bujar. Po
bardzo wyrównanym meczu do ścisłego finału
przeszedł duet Jurkojć/Mieczkowska, którzy
jednak w meczu o pierwsze miejsce ulegli pa-
rze Rejno/Kurianov. Organizatorem imprezy
był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji a
partnerami Urząd Miasta Świdnica i Firma Ja-
ko. Najlepsze cztery pary na zakończenie
otrzymały pamiątkowe dyplomy i talony na
zakup sprzętu sportowego.

Ostatni turniej w cyklu siatkówki plażowej
w Świdnicy zaplanowany został na 9 sierpnia w
kategorii Open-Mężczyzn.

Klasyfikacja zwycięzców 2 turnieju (mi-
kstów):

1. Joanna Rejno, Dmitrii Kurianov (Wroc-
ław)
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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

ciąg dalszy na str. 8
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2. Łukasz Jurkojć, Anna Mieczkowska (Gło-
gów/Świdnica)
3. Agnieszka Grajewska, Łukasz Borkowski
(Wrocław)
4. Mateusz Michalak, Weronika Bujar
(Wrocław)

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
10.07.2020r. godz. 0.06 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące dwóch kobiet poruszają-
cych się chwiejnym krokiem w rejonie Placu
Grunwaldzkiego. Kobiety te prowadziły
dwoje małych dzieci. Jedna z kobiet prze-
wróciła się na środku jezdni i miała poważne
problemy ze wstaniem. Na miejsce zdarzenia
skierowano patrol zmotoryzowany, który zlo-
kalizował całą grupę na Alei Niepodległości.
Na miejsce wezwano również funkcjonariuszy
Policji, którzy potwierdzili, że obie panie (te-
ściowa i synowa) są pod wpływem alkoholu.
Dzieci zostały przekazane trzeźwemu członko-
wi rodziny. Dalsze czynności w stosunku do
nietrzeźwych kobiet prowadzi Policja.

12.07.2020r. godz. 17.53 
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie dotyczące
zniszczenia banera
wyborczego na Pla-
cu Świętej Małgo-
rzaty. Skierowany
na miejsce patrol
zlokalizował i ujął
sprawcę, który zo-
stał przekazany fun-
kcjonariuszom Po-
licji, którzy prowa-
dzą czynności wy-
ja śniaj ące w tej
sprawie.

13.07.2020r. godz. 19.57
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie dotyczące
mężczyzny na wóz-
ku inwalidzkim,
który na ulicy Lele-
wela wykrzykiwał
niezrozumiałe sło-
wa. Skierowany na
miejsce patrol roz-
poznał znanego do-
skonale bezdomne-
go Mariana K. Męż-
czyzna w tym dniu
przebywał na od-
dziale ratunkowym
szpitala "Latawiec",
gdzie po udzieleniu
pomocy wyjechał

na szpitalnym wózku inwalidzkim. Ochrona
szpitala zgłosiła kradzież wózka, który odzy-
skali strażnicy. Niestety Pan Marian (w wie-
ku 82 lat) po raz kolejny nie wyraził zgody
na umieszczenie go w schronisku dla bezdo-
mnych. W związku z faktem, iż ma on po-
ważne problemy w poruszaniu się Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
wyposażył go w wózek inwalidzki. Niestety
mężczyzna nadal koczuje w różnych miej-
scach na terenie miasta i nie chce skorzystać
z oferowanej pomocy.

14.07.2020r. godz. 10.19 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszego mężczy-
zny, który przebywał w rejonie ulicy Leśnej
i krzyczał do przechodniów, że zostawiła go
w tym miejscu bez pomocy straż miejska.
Okazało się, że jest to ponownie Pan Marian
K. Tym razem na miejscu pojawił się patrol
Policji. Mężczyzna kategorycznie odmówił
przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

14.07.2020r. godz. 21.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszej kobiety
mieszkającej przy ulicy Kozara-Słobódzkie-
go. W mieszkaniu nie ma wody i gazu, a
lokatorka nie radzi już sobie w podstawo-
wych sprawach związanych ze sprzątaniem,
robieniem zakupów, czy też przygotowa-
niem posiłków. Strażnicy potwierdzili zgło-
szenie. Sprawa została przekazana do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świd-
nicy w celu objęcia stosowną pomocą star-
szej pani.

ciąg dalszy ze str. 7
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.
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,

http://www.bojero.com.pl


16.07.2020r. godz. 6.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dużej plamy oleju
na jezdni w rejonie ulicy H.Pobożnego. Skie-
rowany na miejsce patrol potwierdził zgło-
szenie. Olej stanowił duże zagrożenie w ru-
chu drogowym, dlatego też strażnicy zabez-
pieczyli zanieczyszczony pas ruchu i powia-
domili firmę zajmującą się utylizacją takich
zanieczyszczeń. Ustalono również sprawce
zanieczyszczenia. Okazało się, iż na skutek
awarii instalacji hydraulicznej pojazdu cię-
żarowego nastąpił duży wyciek oleju, o któ-
rym kierowca nie miał pojęcia. O godzinie
8.20 po usunięciu zanieczyszczenia, wszy-
stko wróciło do normy.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 205 in-

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

GMINA ŚWIDNICA
OD 1 SIERPNIA GOPS 

PRZYJMUJE WNIOSKI 
W TRADYCYJNEJ FORMIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przypomina, że od 1 sierpnia w siedzibie
ośrodka można składać wnioski w tradycyjnej
formie (w wersji papierowej ) o świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny i DOBRY
START 300+. Jednocześnie zachęcamy do ko-
rzystania z kanałów elektronicznych, które do-
stępne są od 1 lipca br.

PIERWSZE UMOWY NA WYMIANĘ
PIECÓW PODPISANE

Od 20 lipca mieszkańcy gminy Świdnica
przystąpili do podpisania pierwszych umów o
dotacje na wymianę systemów ogrzewania stare-

go typu wykorzystujących paliwo stałe na ekolo-
giczne źródła ciepła w nieruchomościach o cha-
rakterze mieszkalnym. W tym roku pula środków
w gminnym programie dotującym wymianę "ko-
pciuchów" została zwiększona z 307,5 tys. zł. do
poziomu 607,5 tys. zł. Oznacza to udzielenie w
tym roku łącznie 86 dotacji.

Na podpisanie pierwszych 43 umów miesz-
kańcy gminy Świdnica mają czas do końca tygo-
dnia, tj. do dnia 24 lipca.  Druga tura została
zaplanowana od poniedziałku 27 lipca do piątku
31 lipca br. Umowy można podpisywać  w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek, śro-
da, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, pią-
tek 7.30-14.00). Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Działu Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska pod nr tel. 74 852 30 67 wew.310,
320, 311.

BEZPŁATNE SPOTKANIA 
Z DORADCĄ TECHNICZNYM 
W ramach projektu pn. "Wymiana wysokoe-

misyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej"  mają Państwo możliwość
skorzystać bezpłatnie z usługi doradztwa techni-
cznego.

Doradca techniczny pomoże Państwu w wy-
borze nowego źródła ciepła oraz doradzi, jakie są
kolejne kroki w celu wykonania inwestycji zgod-
nie z przepisami. Informujemy, iż w celu skorzy-
stania z usługi doradcy technicznego należy

zgłosić się (osobiście
bądź telefonicznie) do o
Urzędu Gminy w celu
wcześniejszego umó-
wienia wizyty!

W celu prawidłowe-
go przygotowania się do
rozmowy z doradcą za-
lecamy wypełnienie an-
kiety dostępnej na:
http://wymianakotlow.
pl/doradztwo-technicz
ne-dla-mieszkancow

Dzięki odpowiedzi
na poniższe pytania do-
radca, podczas rozmo-
wy będzie w stanie
udzielić Państwu wy-
czerpujących odpowie-
dzi na temat najlepszego
dla Państwa ekologicz-
nego źródła ciepła.

Dyżury  doradcy
technicznego (VII-VIII)
w siedzibie Urzędu
Gminy Świdnica przy
ul. Głowackiego 4 (par-
ter, pok.114 )

28.07.2020 - wtorek
- godz. 14.00-18.00

31.07.2020 - piątek
- godz. 9.00-13.00

04.08.2020 - wtorek
- godz. 9.00-13.00

17.08.2020 - ponie-
działek - godz. 9.00-
13.00
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ciąg dalszy na str. 10

tel. + 48 71 793 97 22, fax + 48 71 793 97
28, e-mail: biuro@dot.org.pl
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 2019
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

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.
Bezpośrednio przy wejściu do Muzeum jest
parking z możliwością pozostawienia zarówno
samochodów osobowych jak i autokarów. Nie-
powtarzalny klimat Muzeum tworzą także
przejeżdżające w pobliżu pociągi. Położenie
Jaworzyny Śląskiej sprawia, że poza zwiedza-
niem Muzeum Kolejnictwa i Jaworzyny Ślą-
skiej możliwe jest także odbycie krótkich wy-
cieczek do innych miast Przedgórza Sudeckie-
go: Świdnicy, Strzegomia, Świebodzic i Wał-
brzycha, w których znajduje się wiele atrakcji
turystycznych.
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
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21.08.2020 - piątek - 9.00-13.00
25.08.2020 - wtorek - 9.00-13.00

SUKCES 
GMINNYCH TRIATHLONISTÓW

Dotychczasowe starty młodych triathloni-
stów GLKS-u Świdnica, uczniów klasy sporto-
wej Szkoły Podstawowej w Witoszowie Do-
lnym, pozwalają snuć nadzieje na satysfakcjo-
nujące rezultaty udziału w Mistrzostwach Polski
Młodzików. Szczególnie świadczy o tym udana
rywalizacja w minioną niedzielę (19.07.2020r.),
w mocno obsadzonych zawodach aquathlono-
wych we Wrocławiu, gdzie Jakub Kierul, po
zaciętej walce na finiszu zajął drugie miejsce,
Martyna Markiewicz uzyskała czwartą lokatę, a
Adam Wróblewski był piąty.

Cała trójka zamierza już za tydzień uplaso-
wać się w czołówce krajowej swojego roczni-
ka, a za rok atakować miejsca medalowe swo-
jej kategorii wiekowej. Mistrzostwa Polski
Młodzików w Triathlonie - 25 lipca w Rawie
Mazowieckiej. Gratulujemy i trzymamy kciu-
ki!

RODZINNIE SZLAKIEM 
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Dolnośląski Zespołu Parków Krajobrazo-

wych zaprasza do udziału w akcji, której celem
jest poznanie, odkrywanie różnorodności krajo-
brazowej, wartości historycznych, kulturowych i
przyrodniczych parków krajobrazowych woje-
wództwa dolnośląskiego.

Chcemy aby rodziny wspólnie, wielopokole-
niowo mogły się dowiedzieć, w jaki sposób
kształtowany jest krajobraz, który nas otacza i jak
szczególna jest jego wartość. Wspólne, rodzinne
odwiedzanie dolnośląskich parków nie tylko po-
zwoli przyjemnie spędzić wspólnie czas, ale rów-
nież przyczyni się do podniesienia świadomości

przyrodniczej i uwrażliwienia na potrzebę ochro-
ny przyrody i krajobrazu.

 Dla pierwszych 100 uczestników przewi-
dziane są nagrody. Więcej informacji na

https://www.dzpk.pl/955-rodzinnie-po-par
kach-krajobrazowych-dolnego-slaska.html

MODERNIZACJA SYSTEMÓW
GRZEWCZYCH W GMINNYCH

BUDYNKACH KOMUNALNYCH 
Nie tylko w gospodarstwach domowych

dokonywana jest wymiana systemów ogrze-
wania starego typu wykorzystujących paliwo
stałe na ekologiczne źródła ciepła. Również w
4 budynkach komunalnych trwa modernizacja
systemów grzewczych. Efekt-likwidacja 24
pieców stałopalnych i zamontowanie systemu
gazowego.

W ramach projektu do końca sierpnia br. w
24 lokalach mieszkalnych planowana jest wy-
miana źródeł ogrzewania oraz wykonanie insta-
lacji c.o. i c.w.u. Prace modernizacyjne dotyczą
4 budynków komunalnych w: Bystrzycy Dolnej
2, Mokrzeszowa 28 i Pszenna przy ul. Wrocła-
wskiej 1 i 26.

Wartość umowna projektu wynosi 697 356
zł brutto. Na realizację zadania gmina Świdnica
otrzymała dotację wysokości 85 % wartości
kwoty kwalifikowanej z Funduszy Unii Euro-
pejskiej.

MIJA ROK KLUBU 
ABC SENIORA 

W BYSTRZYCY DOLNEJ 
Senior w oczach wielu osób, głównie mło-

dych, jawi się jako osoba, która albo siedzi
samotnie w domu skupiona wyłącznie na se-
rialach, albo pomaga w wychowaniu wnuków.
Wbrew tym obiegowym poglądom seniorzy w
gminie Świdnica nie zamykają się w czterech
ścianach domów, lecz coraz częściej pragną się
realizować, działać i kreatywnie spędzać wol-
ny czas.

Pragnąc sprostać ich potrzebom Gmina
Świdnica od wielu lat podejmuje różne inicjaty-
wy by seniorom żyło się jak najlepiej. Jedną z
nich było utworzenie w 2019 roku Klubu ABC
Seniora w Bystrzycy Dolnej 55 w ramach dofi-
nansowania ze środków Programu Wieloletniego
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wagonach sypialnych urozmaiconych pro-
gramem zwiedzania okolicznych atrakcji tu-
rystycznych oraz pełnym wyżywieniem w
wagonie WARS.
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/

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
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 za-
czynają się kłopoty z powodu zaginięcia ma-
łego pieska. Wykorzystane tu zostały ele-
menty teatru lalkowego, choć nie są to typo-
we pacynki, kukiełki oraz gra w żywym
planie. Autorzy spektaklu pragną zachęcić
widzów, zarówno dużych jak i małych do
twórczej zabawy z bajką, tą dobrze znaną z
literatury, jak i tą wymyśloną w jednej chwi-
li, zaklętą w zwykłych przedmiotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
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"Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2019. W
roku 2020 w celu zapewnienia funkcjonowania
Klubu Seniora aplikowaliśmy o środki z Progra-
mu - Edycja 2020 i otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 48.000,00 zł (40% wartości
zadania), wkład własny do realizacji projektu
wyniesie 72.000,00 zł (60%).

Klub powstał z myślą o osobach, które ukoń-
czyły 60 lat i chciałyby aktywnie spędzać czas.
To kolejne miejsce na mapie gminy Świdnica
przyjazne dla seniorów. Jego działanie ma na
celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród seniorów. Zgodnie z rządową dota-
cją w Klubie zagwarantowane są miejsca dla 20
seniorów. Nie oznacza to jednak, że mogą z niego
korzystać tylko Ci, którzy złożą deklarację i zo-
staną wpisani na listę. Klub ma być otwarty dla
wszystkich seniorów, którzy tylko zechcą spę-
dzać w nim swój czas.

Klub czynny jest dwa dni w tygodniu - od
miesiąca lipca 2020 r. są to: wtorki i czwartki, w
godzinach od 15.00 do 19.00.

W ofercie Klubu są zaplanowane między
innymi: zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświato-
we, aktywności taneczno-ruchowej i sportowo-
rekreacyjnej oraz aktywizacji społecznej.

Dlatego już dziś zachęcamy do uczestnictwa
w zajęciach klubowych tych wszystkich Senio-
rów, którzy chcieliby aktywnie spedzać czas,
przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego czy
też poszerzyć swoje zainteresowania. Niech sta-
nie się on miejscem nie tylko atrakcyjnych zajęć,
ale przede wszytkim chętnie odwiedzanym przez
seniorów miejscem spotkań i wspaniałej przygo-
dy.

Zaliczasz się do grona seniorów? A może
masz bliską osobę w dojrzałym wieku? Serdecz-
nie zapraszamy do czynnego udziału w zajęciach
adresowanych do seniorów w gminie Świdnica.

Mamy nadzieję, że wśród tych propozycji każdy
znajdzie coś dla siebie.

BON TURYSTYCZNY 
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługi-
wać na każde dziecko. W przypadku dziecka
niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma
dodatkowy bon również w wysokości 500 zł,
czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.
Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do
wysokości dochodu.

Więcej informacji na:
https://www.pot.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturysty
czny

I INTEGRACYJNE 
SPOTKANIE 

KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Pomysłowe i gospodarne, tak w dużym skró-

cie można określić gospodynie z gminy Świdnica
działające w 10 Kołach Gospodyń Wiejskich. W
sobotę, 18 lipca w Burkatowie odbyło się ich
pierwsze integracyjne spotkanie.

Spotkania KGW to poza możliwością le-
pszego poznania się nawzajem i integracją są też
źródłem wiedzy. Koło Gospodyń Wiejskich z
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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?
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Burkatowa, będące współorganizatorem spotka-
nia ma już swój pomysł na promocję. Gospody-
nie opracowały swoje logo i wymyśliły promo-
cyjny produkt - rogaliki z jabłkowym nadzie-
niem. To właśnie jabłko będzie motywem prze-
wodnim, który ma się kojarzyć z Burkatowem.
Dlaczego jabłko? W bliskim sąsiedztwie ich so-
łectwa znajduje się gospodarstwo, które od
ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji smacz-
nych i dorodnych jabłek-mówią panie z KGW
Burkatów. Była też okazja poznać przepis na ocet
jabłkowy do przyrządzenia w zaciszu domowej
kuchni. O jego zdrowotnych właściwościach
wiedziały już nasze mamy i babcie. Lecznicze
właściwości octu dotyczą wielu aspektów ludz-
kiego organizmu - dodają pomysłowe gospody-
nie z Burkatowa

Przypominamy, że na podstawie przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospo-
dyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212, z 2019 poz.
693), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospo-
dyń Wiejskich.

Więcej informacji na:
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-k
ol-gospodyn-wiejskich.html

WAKACYJNE REMONTY 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Okres wakacji to czas, kiedy w szkołach i
przedszkolach wykonywane są niezbędne pra-
ce remontowe, których nie można wykonać
podczas zajęć szkolnych. Dla potrzeb dzieci z
Przedszkola w Witoszowie Dolnym przepro-
wadzany jest gruntowny remont i dostosowa-
nie do wymogów sanitarnych oraz przeciwpo-
żarowych pomieszczeń zlokalizowanych w
budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie. W
pomieszczeniach położono nowe panele pod-
łogowe, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz
drzwi do pomieszczeń sanitarnych, wymienio-
no grzejniki i wykonano niezbędne przeróbki
instalacji elektrycznej. Pomieszczenia zostały
wymalowane. 

Obecnie trwają prace wykończeniowe w za-
pleczu sanitarnym - kładzenie płytek, fugowanie
oraz biały montaż. Od początku września grupa
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ciąg dalszy obok

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
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-
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dzieci z Przedszkola w Witoszowie Dolnym
będzie miała zapewnione komfortowe warunki
edukacji przedszkolnej.

Trwają także przygotowania do uruchomie-
nia dodatkowego oddziału przedszkolnego w
Bystrzycy Dolnej - w pomieszczeniu przezna-
czonym dla tego oddziału rozmieszczone zostały
meble i pomoce dydaktyczne. Zamówione zosta-
ły dodatkowe szafki i krzesełka oraz pomoce
dydaktyczne, które na początku sierpnia uzupeł-
nią wyposażenie przedszkola.

W związku z długotrwałymi opadami de-
szczu w okresie ostatnich kilku miesięcy oraz
silnymi wiatrami, okazało się, że dachy w nie-
których szkołach zaczęły przeciekać i zalane
zostały pomieszczenia dydaktyczne, które pil-
nie wymagają naprawy. Remonty dachów
przeprowadzają szkoły w Bystrzycy Górnej, w
Lutomi Dolnej, w Mokrzeszowie oraz w Wito-
szowie Dolnym. Konieczne jest także usunię-
cie zacieków w klasach oraz odmalowanie po-
mieszczeń.

W Szkole Podstawowej w Pszennie koniecz-
ne jest wykonanie gruntownego remontu znisz-
czonych schodów wejściowych do budynku
pogimnazjalnego - trzeba wykonać nowe wyle-
wki batonowe oraz położyć płytki i zamontować
poręcze - prace będą wykonywane na przełomie
lipca i sierpnia.

Jak informuje Maria Jaworska, dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty -w każdej placówce
oświatowej wykonywane są także naprawy
sprzętów i urządzeń oraz konieczne prace malar-
skie, które wykonują konserwatorzy zatrudnieni
w tych placówkach.

i

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. Koncert programowo nawiązywał
będzie do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających się w Wiedniu.
Wystąpią wybitni soliści śpiewacy z powo-
dzeniem odnoszący sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej. Całości dopełni piękna sce-
nografia, rekwizyty i bajeczne kostiumy.
Występują:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Kameraliści Straussowscy
Czas trwania koncertu: 110 minut (w tym
jedna przerwa 15-minutowa)

MUZAZA: "BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH"
8 listopada 2020, godz.10:00 - 12:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Bilety:  15 zł (dorośli) / 10 zł (dzieci)
Przed nami kolejny rodzinny koncert gordo-
nowski przeznaczony dla niemowląt i ma-
łych dzieci (do 7 lat) oraz kobiet w ciąży.
Jego interaktywna forma ma na celu wpro-
wadzenie maluchów w muzyczny świat za
pomocą dostosowanego dla dzieci repertu-
aru oraz wspólnych gier dźwiękami i rytma-
mi. Tym razem będziemy bawić się w ryt-
mach prawdziwego bluesa. Wystąpi Paulina
Gołębiowska z zespołem oraz znana dobrze
z poprzednich koncertów świdnicka Muza-
za.

TURBO AKUSTYCZNIE - 40-LECIE
ZESPOŁU
26 listopada 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 35 zł- 45 zł

Zespół Turbo - 40 lat legendy polskiego
heavy metalu
Grupa powstała w styczniu 1980 roku w
Poznaniu, a niecałe cztery miesiące później
(23 kwietnia) zagrała swój pierwszy koncert
. Po udanym debiucie, Turbo zostało zapro-
szone przez organizatorów do wzięcia
udziału w pierwszym festiwalu muzyki roc-
kowej "Jarocin 80". Od tamtego czasu ze-
spół zagrał tysiące koncertów w Polsce, bio-
rąc udział w wielu istotnych festiwalach roc-
kowych i metalowych. Grupa kilkukrotnie
wyjeżdżała koncertować poza granice oj-
czyzny, między innymi do Austrii, Czech,
Irlandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii, a ostatnio także do Rosji.

cdn...
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Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Decydując o ważnych sprawach kie-
ruj się wyłącznie własnymi przemyśleniami i
intuicją. Nie licz w tym względzie na pomoc
znajomych, którzy niekoniecznie mają rację.
Tydzień dobry pod względem finansowym.
Nareszcie coś drgnie w Twoich interesach. Tak
więc będzie się z czego cieszyć. 
BYK Chociaż będziesz bardzo dużo praco-
wał, będą to dni bardzo udane. Wydarzy się
coś, o czym od dawna nieśmiało marzyłeś.
Sprawy domowe ulegną niewielkim kompli-
kacjom, a to za sprawą nowych obowiązków,
które na Was spadną. Postarajcie się wspólnie

planować każdy dzień, a obejdzie się bez kłót-
ni.
BLIŹNIĘTA To ostatnie tak pogodne dni,
więc postaraj się więcej przebywać na świe-
żym powietrzu. Powinieneś zbierać energię na
to, co czeka Cię już niebawem. Będziesz mu-
siał ostro przyłożyć się do swoich obowiąz-
ków. Pojawi się szereg nowych okoliczności,
z którymi będziesz musiał się zmierzyć. 
RAK Twoje układy z partnerem nie wyglądają
najlepiej. Zastanów się jak to było na początku
i kto tak naprawdę się zmienił, on czy Ty. Może
warto coś zmienić, jakoś ożywić Waszą co-
dzienność. Sprawy zawodowe ułożą się bar-
dzo pomyślnie. Być może otrzymasz nawet
podwyżkę.
LEW Oczekuj wiadomości od przyjaciela.
Choć początkowo będziesz miał w związku z
nią mieszane uczucia, to po zastanowieniu
okaże się, że to bardzo dobra wiadomość.
Sprawy finansowe nie będą wyglądały najle-
piej, więc zrezygnuj ze zbędnych wydatków.
To nie będzie takie trudne, jak Ci się wydaje. 
PANNA Każdy dzień przyniesie coś nowego.
Wiele się wydarzy, a Ty będziesz miał wraże-
nie, że czas biegnie za szybko. Tak więc nie
będzie okazji do nudy i zastanawiania się nad
problemami, które i tak wkrótce rozwiążesz.
Pieniędzy Ci nie zabraknie, choć nie będziesz
miał ich na tyle, aby sobie pozwolić na szaleń-
stwa. 
WAGA Ktoś będzie chciał skomplikować Ci
życie. Jest to osoba z najbliższego kręgu. Mu-

sisz więc na nią uważać i w porę zadziałać.
Reszta spraw ułoży się po Twojej myśli, tak że
tydzień ocenisz jako udany. Będziesz dumny
ze sukcesu, jaki odniesie Twój przyjaciel. Bę-
dzie wspólne jego świętowanie. 
SKORPION Niepotrzebnie utrzymujesz kon-
takty z kimś, kto niczego, poza zazdrością, do
Ciebie nie czuje. Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie. To stara prawda. Skieruj
więc swoją uwagę na inne tory. Sprawy finan-
sowe ułożą się na tyle dobrze, że poprawi Ci
to humor na kilka najbliższych dni. 
STRZELEC W domu miła i życzliwa atmo-
sfera. W pracy również wszystko będzie się
dobrze układało. Zaczniesz więc przygotowa-
nia do czegoś, co od dawna planowałeś. Może
będzie to jakiś niewielki remont, jakieś po-
rządki lub spotkanie w gronie przyjaciół. Spra-
wy finansowe nie ulegną wielkim zmianom. 
KOZIOROŻEC Nadchodzące dni będą
sprzyjały rozwojowi Twojej pracy zawodo-
wej. Interesy ułożą się tak, jakbyś tego chciał.
Nie bądź jednak chciwy, możesz w ten sposób
wiele stracić. Nad Twoim związkiem krąży
jakiś konflikt, który może być wynikiem zwy-
kłych niedomówień. Postarajcie się szczerze
porozmawiać o tym, co Was boli. 
WODNIK Nieoczekiwany zastrzyk finanso-
wy spowoduje, że znajdą się środki na uregu-
lowanie rachunków. Będziesz z tego powodu
bardzo szczęśliwy. Wiele czasu poświęcisz na
porządkowanie jakiś spraw rodzinnych, do
czego od dawna się zabierałeś. Wysiłek z tym
związany z pewnością nie pójdzie na marne. 
RYBY Będziesz wiele rozmyślał nad swoją
sytuacją. Nie warto popadać w rozpacz i przy-
gnębienie. Nie jest tak źle jak Ci się wydaje.
Wkrótce niebo się nad Tobą rozjaśni, a wiele
spraw załatwisz pomyślnie. W trudnych chwi-
lach możesz liczyć na pomoc przyjaciół. Nie
zostawaj więc sam ze swoimi problemami. 

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
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