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W skrócie...

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
mocny zestaw 10 tytułów, które jednocześnie
bawią i uczą. Porcja niebanalnych wzruszeń
będzie motywem spajającym wszystkie wę-
drujące pokazy podwórkowe. O ważnych te-
matach można opowiadać na różne sposoby.
My wybraliśmy filmy, których twórcy potrafią
z lekkością i wrażliwością przybliżać 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
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13. ŚWIDNICKI 
ZLOT CARAVANINGOWY

Już po raz 13. w Świdnicy odbywa się zjaad
się miłośników turystyki caravaningowej z kraju
i zagranicy, którzy biorą udział w Świdnickim
Zlocie Caravaningowym który potrwa do
07.08.2020 na terenie Campingu przy ul. Śląskiej
37.

Zlot tradycyjnie rozpoczął się poniedziałko-
wym spacerem po Świdnicy w czasie którego
zlotowicze odwiedzili m.in. takie świdnickie pe-
rełki jak: Kościół Pokoju, Katedrę pw. św. Stani-
sława i Wacława, oraz świdnicki Rynek. Uczest-
nicy spaceru zobaczyli także zrewitalizowany
Park Centralny, replikę samolotu Czerwonego
Barona i poznali historie znanych świdniczan. Na
uczestników zlotu ponadto czekały  zabawy i
konkursy sprawnościowe, pokaz ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy oraz wycieczki do

okolicznych atrakcji turystycznych takich jak
m.in.: Muzeum Broni i Militariów, Zamek Grod-
no czy podziemia w Górach Sowich.

Zlot odbywa się pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Miasta Świdnicy - Beaty Moskal
- Słaniewskiej. Jego organizatorem jest Camping
Caravaning Klub Świdnica we współpracy z
OSIR Świdnica i Gminą Miasto Świdnica.

WYREMONTOWANA DROGA
 W POWIECIE ŚWIDNICKIM

30 lipca oficjalnie oddano do użytku kolejny
odcinek nowo wyremontowanej drogi powiato-
wej. Tym razem remontowi poddano najbardziej
zniszczone fragmenty dróg powiatowych nr
2910 D oraz 2011 D na odcinku od drogi woje-
wódzkiej nr 379 do Bystrzycy Dolnej i Burkato-
wa. 

Długość odcinka drogi poddanego napra-
wie to ponad 3 km. 600 m. a zakres wykona-
nych prac obejmował: frezowanie istniejącej
nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wyko-
nanie koryta na całej szerokości jezdni i
wzmocnienie podłoża cementem, ułożenie po-
boczy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy
wiążącej gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej
gr. 4 cm, ułożenie nawierzchni poboczy oraz
oczyszczenie rowów z namułu. Całość zadania
zamknęła się w kwocie 2 mln. 408 tys. zł. 80
% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych a 20 % to wkład
własny Powiatu Świdnickiego. W przekazaniu
wyremontowanego odcinka wzięli udział: Sta-
rosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Zastępca
Wójt Gminy Świdnica Bartłomiej Strózik, Dy-
rektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

Marek Olesiński oraz przedstawiciele wykonaw-
cy i mieszkańców.

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ
NA EKO-REKLAMÓWKĘ

Kolejna edycja akcji "wymień foliówkę na
eko-reklamówkę" przed nami. Już 10 sierpnia

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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Film: "Młodość Astrid"

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

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
do 30.08.2020, 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 (sierpień):
07.08.2020 
BACH CLAVIER-UBUNG II 
ŚWIDNICA + ONLINE 
07.08.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
08.08.2020 
BACH KANTATY 
ŚWIDNICA + ONLINE 
08.08.2020 
ŚNIADANIE NA TRAWIE 
SREBRNA GÓRA 
09.08.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
09.08.2020 
POLECAMY MICHAEL KLAHR ULTRA
TRAIL 
GÓRY BYSTRZYCKIE 
10.08.2020 
AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR 
ŚWIDNICA + ONLINE 
11.08.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER II / 1-12 
ŚWIDNICA + ONLINE 
12.08.2020 
BACH DAS WOHLTEMPERIERTE KLA-
VIER II / 13-24 
ŚWIDNICA + ONLINE 
13.08.2020 
BACH DLA DZIECI 
ŚWIDNICA + ONLINE 
14.08.2020 
SONATA I WINO 
ŚWIDNICA + ONLINE 
14.08.2020 
BACH DIE KUNST DER FUGE 
ŚWIDNICA + ONLINE 
15.08.2020 
BACH KONCERTY BRANDENBUR-
SKIE 4.5.6 
ŚWIDNICA + ONLINE 
16.08.2020 
NABOŻEŃSTWO KANTATOWE BWV
106 
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świdniczanie będą mogli wymienić reklamówki
wykonane z plastiku na bardziej przyjazne śro-
dowisku, materiałowe torby z logiem "Czysta
Świdnica". 

Bądź Eko, nie wybieraj plastiku
Celem akcji jest eliminacja wszechobe-

cnych tzw. "foliówek" z naszego otoczenia.
Każda nasza decyzja w trakcie robienia zaku-
pów może mieć zbawienny wpływ na środowi-
sko. Wybierając konkretne artykuły, zwracaj-
my chociażby uwagę na to, w jaki sposób są
zapakowane. Im mniej opakowany jest dany
produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest
zmiana własnych nawyków zakupowych,
szczególnie przy kasie, gdzie na klientów cze-
kają płatne, plastikowe reklamówki, w które
najczęściej pakujemy zakupy. Wyprodukowa-
nie jednej torebki foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do
domu, czyli średnio 20 - 30 minut. Pierwsza
wyprodukowana na świecie torba foliowa jesz-
cze się nie rozłożyła. Upłynęło od tego czasu
bowiem 50 lat, a potrzebnych jest dziesięć razy
tyle! 

Zagrożenie jest poważne
Alternatywą dla tzw. "foliówek" są torby wy-

konane z materiału takiego jak bawełna albo
juta. Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od
swoich "sztucznych" odpowiedników, ale
przede wszystkim nie są obciążeniem dla śro-
dowiska. Rocznie przez foliówki umiera na
świecie 2 miliony zwierząt - pokazują dane
statystyczne. Połknięta torebka foliowa może
utknąć w ich przewodzie pokarmowym. Zwie-
rzęta morskie mylą jednorazówki z pokarmem.
Dla ryb to śmiertelna pułapka, wpadają w nie

i duszą się lub umierają z głodu. Ptaki wodne
zaplątują się w foliówki podczas nurkowania. 

Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy może taką tor-

bę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w
okresie od 10 do 14 sierpnia zgłosi się do Urzędu
Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodar-
ki Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedną
plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma
ekologiczną torbę wykonaną z materiału. 

Dla pierwszych 30 osób przygotowano eko-
logiczne pakiety, w których znajdują się między
innymi śniadaniówki, butelki szklane na wodę,
ołówki z nasionami roślin, notesy, notatniki,
worki biodegradowalne, torby do domowej se-
gregacji odpadów oraz inne  gadżety " Czystej
Świdnicy". 

- Od samego początku akcje ekologiczne
organizowane przez Wydział Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców. Istotną kwe-
stią w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów jest edukacja, która traktowana jest
przez nas priorytetowo. W przyszłości planuje-
my wiele inicjatyw w tym zakresie i mam nad-
zieję, że świdniczanie chętnie skorzystają z na-
szej oferty - mówi Krystian Werecki, dyrektor
wydziału.  

ciąg dalszy na str. 4
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ŚWIDNICA + ONLINE 
16.08.2020 
POLECAMY: OTTO MULLER ULTRA
TRAIL 
BRAMA LUBAWSKA 
21.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
ŻARÓW 
22.08.2020 
POLECAMY: ŚNIADANIE NA TRAWIE 
POŻARZYSKO 
22.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
ZASTRUŻE
23.08.2020 
POLECAMY: DROGI DO BACHA 
MAKOWICE 
28.08.2020 
POLECAMY: CHÓR POLSKIEGO RA-
DIA 
STRZEGOM 
29.08.2020 
POLECAMY: CHÓR NARODOWEGO
FORUM MUZYKI 
STRZEGOM 
30.08.2020 
POLECAMY: CAPELLA CRACOVIEN-
SIS 
STRZEGOM 

ŚNJ: Klimaty Jazzu
06.08.2020, godz. 19:00
KLIMATY JAZZU utwory autorskie Marka
Tutki i Bohdana Janeczka uzupełnione o
kilka standardów jazzowych. 6.08.2020
godz. 19.00 , wstęp wolny, podcienia Ratu-
sza w Świdnicy przy ul. Wewnętrznej Łatwo
nas znaleźć, bo będzie nas słychać:)
Wstęp wolny, miejsce: dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową, organizator: ŚOK

PORANEK JAZZOWY - Zespół KLE-
ZMERADO
09.08.2020, godz. 12:00
Świdnicki Ośrodek Kultury i agencja arte
zapraszają na Poranek Jazzowy 9 sierpnia
(niedziela) godz. 12.00 tuż po hejnale. Świd-
nicki Rynek - Podcienia Ratusza. Zespół
KLEZMERADO wykonuje muzykę kle-
zmerską wywodzącą się z kultury Żydów ze

UNIJNE WSPARCIE DLA RODZIN
ZASTĘPCZYCH

450 tysięcy 
dla wychowanków pieczy zastępczej

Kolejne środki trafiają do rodzin zastępczych
powiatu świdnickiego. Tym razem pochodzą one
z unijnego projektu. Wkrótce do naszych rodzin
i dzieci z placówek opiekuńczo - wychowaw-
czych trafi 135 laptopów.

Pieniądze w kwocie 453 tysiące, które lada
chwila trafią do powiatu świdnickiego, a konkret-
nie do rodzin zastępczych działąjących na terenie
powiatu świdnickiego oraz dzieci z placówek

opiekuńczo - wychowawczych pochodzą z pro-
jektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID - 19" re-
alizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.
Wojewoda Dolnośląski dokonał podziału środ-
ków znajdujących się w dyspozycji wojewódz-
twa dolnośląskiego na poszczególne powiaty. -
Do naszego powiatu trafiło 453.550,00 zł. Te
środki pozwolą nam na zakup 135 laptopów, 1
monitora, 7 szt. sprzętu audiowizualnego, 2
oprogramowań dla dzieci z niepełnospraw-
nościami - mówi Katarzyna Dudkiewicz, kie-
rownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastę-
pczej. Powiat zakupi też dodatkowe ośrodki
ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rę-
kawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz zosta-
nie wyposażone 1 miejsce do kwarantanny w
placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Przypomnijmy, iż wcześniej do naszych ro-
dzin trafiło 13 komputerów od mieszkańców po-
wiatu, którzy odpowiedzieli na opublikowany

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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środkowej i wschodniej Europy XIX i XX
wieku.
Wstęp wolny, miejsce: dziedziniec pod wie-
żą ratuszową, 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

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ
o Puchar Prezydenta Świdnicy
10.08.2020, godz. 10.00
11.08.2020, godz. 10.00
17.08.2020, godz. 10.00
18.08.2020, godz. 10.00
Wakacje, piasek, słońce i piłka nożna. Czy
można wyobrazić sobie lepsze połączenie

przez nas apel dotyczący dobrowolnego przeka-
zania sprzętu komputerowego. - To ogromna po-
moc dla naszych rodzin, które w okresie pande-
mii oraz zdalnego nauczania, które wymusiła
zostały postawione przed problemem nieposia-
dania w domu koniecznego sprzętu komputero-
wego. W wielu naszych rodzinach, nawet dla
kilku dzieci, w domu był tylko dostępny jeden
komputer. Teraz na szczęscie to się zmieni - mówi
Katarzyna Dudkiewicz.

"E-AKTYWNI MIESZKAŃCY 
GMINY MIASTA ŚWIDNICA"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinanso-
wania na realizację bezpłatnych szkoleń dla
mieszkańców w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.
"E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓ-
DZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBU-
SKIEGO". Trwają zapisy na kolejny kurs -
"Kultura w sieci". 

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy,
którzy ukończyli 25 rok życia. Każda z osób
może skorzystać z jednego szkolenia. Będą się
one odbywały w dwunastoosobowych grupach,
od poniedziałku do soboty, w budynku Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy  przy ul. Długiej 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenie:

"Kultura w sieci", które zaplanowano w
dniach:

24 sierpnia w godz. 8.00-16.00  i  25 sierpnia
w godz. 9.00 -13.00

Rezerwacji można dokonać telefonicznie
(74/646 29 02, 74/856 29 99) lub  elektronicznie
na adres: k.halak@um.swidnica.pl, m .oknian-
ska@um.swidnica.pl. W treści maila proszę po-
dać: imię i nazwisko, telefon i mail kontaktowy.
O zakwalifikowaniu do szkolenia osoby zostaną
powiadomione telefonicznie lub mailowo.  

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
NA UL. KRASZOWICKIEJ

Remont ulicy Kraszowickiej wchodzi w
przedostatni etap realizacji. Od środy, 5 sierpnia,
rozpocznie się przebudowa odcinka drogi od ul.
Bystrzyckiej do ul. Działkowej. W związku z tym
wprowadzona zostanie zmieniona organizacja
ruchu, a wspomniany odcinek drogi zostanie za-
mknięty. Apelujemy do kierowców o wzmożoną
czujność i zwracanie uwagi na zmiany w ozna-
kowaniu drogowym oraz o dostosowanie się do
wskazanych objazdów. 

ciąg dalszy na str. 6

http://www.toswidnica.pl


6www.expressem.eu www.expressem.eu

letnich atrakcji? Przed nami cykl turniejów
piłki nożnej plażowej o puchar prezydenta
Świdnicy. Ruszyły właśnie zapisy drużyn.
Udział jest bezpłatny, a na uczestników cze-
kają nie tylko wspaniałe sportowe emocje,
ale też nagrody!
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: Inicjatywa Lokalna

WERNISAŻ WOJCIECHA GÓRKI:
"ZE ŚWIDNICY I OKOLIC"
21.08.2020, godz. 18:00
Wojciech Górka w swojej twórczości stara
się ukazywać piękno krajobrazu oraz utrwa-
lać to, co nieuchronnie odchodzi w prze-
szłość. Udział w jednym z plenerów Świd-
nicy pozwolił odkryć mu niepowtarzalny
urok tego miasta i stał się inspiracją niniej-
szej wystawy.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

NOCNY KOCHANEK: projekcja kon-
certu z PolandRock
22.08.2020, godz. 19:00
projekcja dvd Nocny Kochanek "Live Po-
landRock Festiwal" 22 sierpnia 2020 (sobo-
ta) / 19:00 sala teatralna ŚOK / Świdnica /
Rynek 43 WSTĘP TYLKO NA PODSTA-
WIE BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK
(dostępne on-line od 17 sierpnia!)
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

KWIAT JABŁONI: projekcja koncertu z
PolandRock
29.08.2020, godz. 19:00
projekcja dvd Kwiat Jabłoni "Live Polan-
dRock Festiwal" 29 sierpnia 2020 (sobota) /
19:00 sala teatralna ŚOK / Świdnica / Rynek
43 WSTĘP TYLKO NA PODSTAWIE
BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK (dostę-
pne on-line od 24 sierpnia!)
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

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-

W ubiegłym roku w ramach inwestycji zre-
alizowano już prace na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Działkową do skrzyżowania z ulicą

Przyjaźni (etap II). W najbliższych dniach zakoń-
czona zostanie przebudowa odcinka od skrzyżo-
wania z ulicą Przyjaźni do przejazdu kolejowego
przy ulicy Torowej wraz z samym przejazdem
(etap III). Prace przy przedostatnim odcinku dro-
gi od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej nato-
miast rozpoczną się w środę, 5 sierpnia. W związ-
ku z tym droga na wspomnianym odcinku zosta-

nie zamknięta, wprowadzona zostanie zmieniona
organizacja ruchu oraz wyznaczone zostaną ob-
jazdy. 

- Prosimy kierowców o wzmożoną czujność
i zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie
drogowe w tym rejonie miasta - mówi Maciej
Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej.

Zmieniony zostanie również rozkład jazdy
miejskich autobusów MPK, których trasa prze-
biega przez ul. Kraszowicką.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wy-
konana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni,
a także budowa nowych chodników, ścieżki ro-
werowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego. Na realizację drogowej inwestycji,
której koszt szacowano na około 7,5 mln złotych,
miastu udało się zdobyć dotację z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 3 mln 788 tys.

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl
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złotych. Całość prac powinna zakończyć się do
30 września 2021 r.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
w Świdnicy

zaprasza na zajęcia 
w roku szkolnym 2020/21

Ruszyły zapisy na zajęcia w roku szkolnym
2020/21 w Młodzieżowym Domu Kultury.  Na-
sza kadra w tym roku się nie zmienia, dlatego
zapraszamy do zapoznania się z naszymi zajęcia-
mi (https://mdk.swidnica.pl/plan-zajec/). Ze
względu na sytuację w kraju nie jest potrzebny
podpis nauczyciela na karcie zapisu. Kartę zapisu
trzeba przynieść do MDK ul. Nauczycielska 2
lub ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21.

W MBP...
WYSTAWA 

"FILOZOF I PRZYRODA"
Jednym z patronów roku 2020 jest Roman

Ingarden. Na tę okazję przygotowana została wy-
stawa zatytułowana "Filozof i przyroda". Ekspo-
zycja ta to zaproszenie do refleksji nad tekstem
Romana Ingardena "Człowiek i przyroda" oma-
wiającym relacje człowieka i natury.

Człowiek jest częścią przyrody, bytem jed-
nak wyjątkowym - próbującym stworzyć swój

niezależny od tego, który dzieli ze zwierzętami i
roślinami, świat. Ta wyjątkowość człowieka, nie-
chęć do pogodzenia się ze swoją bliską zwierzę-
ciu naturą, świadomość, że przyroda przerasta
go, sprawia, że nie potrafi czuć się w pełni szczę-
śliwy nie próbując przewyższyć jej tworząc spe-
cyficznie ludzką rzeczywistość.

Prócz fragmentów tekstu Romana Ingardena
w wystawie znajdują się trzy utwory poetyckie:
Anny Kamieńskiej, Marii Kaloty-Szymańskiej,
Tadeusza Hollendra wzbogacające rozważania o
więzach łączących człowieka z przyrodą.

Tematyka niezwykle aktualna w czasie, kiedy
stajemy w obliczu konieczności skoncentrowania
swojej działalności na polepszeniu stanu otaczają-
cej nas natury, od której w pełni zależymy.

Ilustracje zostały stworzone na bazie archi-
walnych fotografii.

Wystawę można oglądać na placu z dzikami
obok biblioteki od 30 lipca do 21 sierpnia.

MBP Świdnica
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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.
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

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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14.08.2020 (piątek) MBP 
będzie nieczynna

Informujemy, że 14.08.2020 (piątek) główna
siedziba biblioteki oraz wszystkie filie będą nie-
czynne. Za utrudnienia przepraszamy. Za ten
okres należności za przetrzymywanie książek nie
będą naliczane.

TEATR EDUKACJI 
I PROFILAKTYKI MASKA

PRZEDSTAWIA:
07.08.2020, godz. 10.00 - NA MISIOWYCH

URODZINACH - NAJWAŻNIEJSZA JEST
RODZINA - spektakl ukazujący wartość, jaką
jest rodzina, wzajemna pomoc i szacunek

21.08.2020, godz. 10.00 - BYĆ DOROSŁĄ
BARDZO CHCIAŁA I NA MIOTLE ODLE-
CIAŁA - bajka o zasadach bezpieczeństwa na
drodze i w życiu codziennym

28.08.2020, godz. 10.00 - OPOWIEŚCI Z
TECZKI PROFESORA KSIĄŻECZKI - bajka
promująca czytelnictwo

Regulamin uczestnictwa:
Przedstawienia będą odbywały się na Placu

z dzikami, obok Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej w Świdnicy (w przy-
padku złej pogody w
budynku MBP);

MBP jako organiza-
tor oddzieli i oznaczy te-
ren dla widowni (aby
uniemożliwić miesza-
nie się publiczności z
osobami postronnymi,
np. spacerowiczami)
oraz ustawi "miejsca
siedzące"zachowując 2-
metrową odległość po-
między uczestnikami.

Zalecamy przyjść z
odpowiednim wyprze-
dzeniem ze względu na
procedurę zbierania da-
nych przed wejściem.

Maksymalna liczba
uczestników uzależnio-
na jest od limitów poda-
nych w aktualnych
przepisach prawa oraz
oznaczonych miejsc
przygotowanych zgod-
nie z wytycznymi mini-
sterstwa.

Przed przedstawie-
niem uczestnicy wyda-
rzenia muszą zdezynfe-
kować ręce;

Zalecane jest uży-
wanie maseczek
ochronnych lub przy-
łbic;

Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są
utrzymywać dystans społeczny - minimum 2 m
(zapewnione miejsca);

Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umo-
żliwiające Organizatorowi udostępnienie Głów-
nemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom po-
rządkowym danych osobowych uczestników im-
prezy (przechowywane przez organizatora przez
2 tygodnie);

Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
pisemnego oświadczenia przy wejściu na impre-
zę, że, według swojej najlepszej wiedzy , nie jest
osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantan-
nie lub pod nadzorem epidemiologicznym (w
przypadku dziecka - wypełnia rodzic);

Organizator zastrzega sobie możliwość od-
mowy uczestnictwa w imprezie osobom z obja-
wami chorobowymi [kaszel, katar itp.];

Po zakończeniu wydarzenia rozchodząca się
publiczność musi szczególnie zwrócić uwagę na
utrzymanie dystansu społecznego.

W NIESULICACH

LEŚNE BIWAKI RODZINNE
NIESULICE 2020

w Harcerskiej Bazie Obozowej hufca ZHP
Świdnica w Niesulicach

Baza otwarta do 28 sierpnia 2020
Serdecznie zapraszamy do spędzenia waka-

cji w Harcerskiej Bazie Obozowej Hufca ZHP
Świdnica w Niesulicach. Naszym Gościom ofe-
rujemy wypoczynek w bardzo atrakcyjnym miej-
scu, po przystępnych cenach. Od 52 lat organi-

ciąg dalszy ze str. 7
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

http://www.bojero.com.pl


zujemy obozy dla dzieci i młodzieży, ale ten rok
jest wyjątkowy i ze względu na sytuację epide-
miczną po raz pierwszy w naszej ofercie znaj-
dziecie Państwo zamiast obozów - "Leśne Biwa-
ki Rodzinne". Gwarantujemy Gościom korzysta-
nie z urządzeń o standardzie zgodnym z jej polo-
wym charakterem. Zapewniamy warunki pełne-
go i nieskrępowanego wypoczynku, profesjonal-
ną obsługę, informowanie o atrakcjach turysty-
cznych, pomoc pod względem technicznym. Od
lat staramy się utrzymywać wysoki poziom orga-
nizacyjny,  stwarzamy rodzinną atmosferę, a to,
co zapewniamy w ramach odpłatności, mieści się
w ogólnie przyjętych zasadach biwakowania ,
przy wielkiej dbałości o wysoki  standard sani-
tarny.

Bardzo zależy nam na tym, żeby pobyt na
naszej bazie odbywał się

w spokojnej atmosferze. U nas znajdziesz
ciszę, spokój, możesz się zrelaksować upajając
się szumem lasu i śpiewem ptaków.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO NAS
ODWIEDZIĆ

Baza położona jest nad jeziorem Niesłysz,
tuż przy jego linii brzegowej. Niesłysz  

to największe jezioro na Pojezierzu Łago-
wskim. Leży w otoczeniu dużych partii lasów
sosnowych i liściastych. Linia brzegowa jeziora
(dł. 19 km) jest urozmaicona wieloma zatokami
i półwyspami. Wzdłuż niej przebiega ścieżka
leśna doskonała zarówno do spacerów  jak i wy-
praw rowerowych. Z powierzchni wody wynu-
rzają się dwie duże wyspy, na które można dostać
się kajakiem. Baza oddalona jest

2 km od wsi Niesulice, 4 km od Ołoboku,
12 km od Świebodzina, 45 km od  Zielonej
Góry.

REZERWACJA MIEJSCA
Uczestnikiem Leśnego Biwaku Rodzinnego

może być każdy, kto:

◆ wyśle zgłoszenie poprzez formularz zgłosze-
niowy - link poniżej

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage
.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbvFd2mt

yatAsGtsK882zKdUOFo4UjM4UU-
tIQzNJQ0E4OUNXS09YVzJJUS4u

◆ otrzyma na adres e-mail potwierdzenie wraz
z wyliczoną kwotą do zapłaty i numerem
konta,

◆ najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem po-
bytu dokona płatności na konto organizatora.
O rezerwacji miejsca decyduje kolejność
wpłat.

ZHP Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
24.07.2020r. godz. 13.27 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące libacji alkoholo-
wej w rejonie ulicy Zamenhofa 49 przy "trze-
paku". Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Strażnicy stwierdzili
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwo-
lonym, zakłócanie spokoju oraz zaśmiecanie
terenu. Za czyny te na sprawcę nałożono
mandat karny w kwocie 500 zł. Jeden z ucze-
stników libacji został przewieziony do Poli-
cyjnej  Izby  Zatrzymań w celu
wytrzeźwienia. Po opuszczeniu tego przy-
bytku również został ukarany mandatem tej
samej wysokości.

26.07.2020r. godz. 1.10 
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od ope-
ratora monito ringu
miejskiego dotyczące
młodej kobiety śpiącej
w ogródku piwnym w
Rynku. Skierowany na
miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie. Kobie-
tę obudzono i odwie-
ziono do miejsca za-
mieszkania, gdzie zo-
stała przekazana pod
opiekę dorosłemu do-
mownikowi.

28.07.2020r. 
godz. 15.33
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od ope-
ratora monitoringu wi-
zy jnego  do tycz ące
dzieci kąpiących się w
fontannie (wodotry-
sku) przy ulicy Wało-
wej. Przybyły na miej-
sce patrol przeprowa-
dził rozmowę z opieku-
nami dzieci i wyjaśnił,
że kąpieli takiej zabra-
nia regulamin korzy-
stania z parków miej-
skich, a podyktowane
jest to faktem, iż fon-
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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,
tel. + 48 71 793 97 22, fax + 48 71 793 97
28, e-mail: biuro@dot.org.pl
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

ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE: KLI-
MATY JAZZU
6 sierpnia 2020, godz.19:00
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Pracodawca nie może pytać swojego pracownika o kierunek wakacyjnego wyjazdu, ale w
uzasadnionych okolicznościach to sam pracownik powinien o tym informować - twierdzą eksperci.
Obecne regulacje są dosyć niejednoznaczne, a sytuacja może się komplikować, gdy dany pracownik
będzie musiał przejść po powrocie dwutygodniową kwarantannę.

W aktualnych przepisach prawa pracy nie doprecyzowano, czy firma może żądać informacji,
gdzie dany pracownik wybiera się na urlop. Takie pytanie odnosi się do sfery życia prywatnego
pracownika i dlatego pracownik nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

Jak wskazują jednak eksperci, w czasie pandemii koronawirusa takie informacje mogą być
potrzebne pracodawcy do oceny możliwości zakażenia się pracownika i ewentualnych konsekwencji.
W praktyce - zgodnie z RODO i Kodeksem pracy - pracodawca może uzyskać tego rodzaju informacje
tylko za zgodą pracownika i z jego inicjatywy.

- Nie może być tak, że pracodawcy stale wymagają od swoich pracowników podawania
destynacji, do których ci udają się na wakacje, ale wyjątkiem może być np. wyjazd poza terytorium
Unii Europejskiej. Tutaj trzeba uwzględnić, że pracownik po powrocie będzie musiał przejść
dwutygodniową kwarantannę. Jeżeli jest to pracownik kluczowy, wówczas pracę należy rozplanować
tak, żeby na ten okres jego nieobecności zapewnić zastępstwo - wskazała w rozmowie z agencją
informacyjną Newseria Biznes radca prawny w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie
Prawni, Ewelina Kozłowska-Kowalczuk.

Zdaniem Kozłowskiej-Kowalczuk, zadawanie tego rodzaju pytań może być też uzasadnione
kwestią bezpieczeństwa klientów i współpracowników. Na pracodawcach ciąży obowiązek zabez-
pieczenia pracowników, ale takie przypadki nie są dokładnie określone w polskim prawie.

- Nie jest to jednak stricte uregulowane ustawowo i budzi kontrowersje wśród specjalistów z
zakresu prawa pracy. Można oczywiście zwrócić się do Głównego Inspektora Pracy, żeby to on wydał
decyzję w tym zakresie, ale trzeba podchodzić do takich sytuacji zdroworozsądkowo - wyjaśnia
Kozłowska-Kowalczuk.

podatki.biz

PROCESY INWESTYCYJNO-BUDOWLANE CORAZ BARDZIEJ CYFROWE
Z początkiem sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju wdrożyło nowe elementy cyfryzacji procesów

inwestycyjno-budowlanych. Już jesienią możliwe ma być przesyłanie drogą elektroniczną dokumen-
tacji budowlanej, a pod koniec roku można będzie składać przez internet wnioski o pozwolenie na
budowę.

Od początku sierpnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można już po-
bierać i wypełniać formularze dotyczące procesu budowlanego. Na razie w serwisie będzie dostę-
pnych pilotażowo pierwszych 10 formularzy elektronicznych. W praktyce takie formularze można
będzie wypełnić online, a następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do odpowied-
niego urzędu. Większe zmiany przewidziano na kolejne miesiące.

Docelowo drogą internetową można będzie np. zgłosić roboty budowlane (poza tymi, które
wymagają dołączenia projektu), złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zawnioskować o
przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zawiadomić o zamierzonym terminie rozpo-
częcia robót budowlanych.

- Teraz przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi
biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzę-
dzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże
ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A - co jeszcze ważniejsze - dzięki temu w
Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny - zapowiada
wicepremier i szefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Plany resortu rozwoju obejmują również m.in. wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budo-
wy oraz wdrożenie nowego elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane.

- Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizo-
wanych w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji
publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią COVID-19. Na pierwszy ogień pójdzie
dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet - wskazuje p.o.
zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dorota Cabańska.

podatki.biz

Inflacja powoli hamuje. Na ceny wpłynęła m.in. nowa matryca VAT
W lipcu br. inflacja wyniosła w Polsce 3,1 proc. rok do roku, a w skali miesiąca zanotowano

spadek cen o 0,1 proc. - wynika z nowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje
się, że żywność tanieje, a wyższe są obecnie ceny paliw. Eksperci wskazują, że pewien wpływ na
lipcowy odczyt miała też nowa matryca stawek podatku VAT.

ciąg dalszy obok
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Miejsce: dziedziniec pod Wieżą Ratuszową,
ul. Wewnętrzna, Świdnica; wstęp wolny

Utwory autorskie Marka Tutki i Bohdana
Janeczka uzupełnione o kilka standardów
jazzowych.
Marek Tutko (PL) -piano
Studia pierwszego stopnia ukończył w In-
stytucie Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie, w klasie prof. dr hab.
Wojciecha Niedzieli. Obecnie kontynuuje
studia na Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu u dr hab. Piotra Kałużnego. Prowadzi
folkowo jazzowy projekt Re-Karpaty i regu-
larnie pojawia się na scenie m. in. jako czło-
nek zespołu Michał Bober Band.
Bohdan Janeczek (CZ)- sax
Uczęszczał do Konserwatorium im. Jarosla-
va Jeka w Pradze. Później ukończył studia
licencjackie w Instytucie Jazzu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w kla-
sie mgr Piotra Barona. Występował między
innymi z Big Bandem Czeskiego Radia,
Saxtetem Stepana Markowicza i zespołem
Boundary Jazz Quintet.

PORANEK JAZZOWY - Zespół KLE-
ZMERADO
9 sierpnia 2020, godz.12:00
Miejsce: dziedziniec pod Wieżą Ratuszową,
ul. Wewnętrzna, Świdnica; wstęp wolny

Zespół KLEZMERADO wykonuje muzykę
klezmerską wywodzącą się z kultury Żydów
ze środkowej i wschodniej Europy
XIX i XX wieku, wykonując utwory trady-
cyjne oraz własne często wzbogacone o im-
prowizację jazzową. oprócz popularnych fe-
stiwali, koncertów oraz świąt wielokulturo-
wych "Klezmerado" dociera do mało zna-
nych miejsc gdzie po dziś dzień kultywowa-
na jest kultura oraz tradycja żydowska. Trio
powstało w 2009 roku z inicjatywy Bartka
Warkoczyńskiego, który wspólnie z Włod-
kiem Brzezińskim i Pawłem Stuczyńskim
rozwinął zespół do dzisiejszej postaci. Mu-
zyka żydowska, klezmerska od zawsze była
ich pasją, powstała jednak idea aby pasja
wydostała się z domowych czterech ścian i
ujrzała światło dzienne.
Włodzimierz Brzeziński - skrzypce
Dariusz Futyma - klarnet
Paweł Stuczyński - piano

WERNISAŻ WOJCIECHA GÓRKI:
"ZE ŚWIDNICY I OKOLIC"
21 sierpnia 2020, godz. 18:00 - 19:00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica; wstęp wolny

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualny-
mi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o za-
poznanie się i przestrzeganie obowiązujących
zasad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA
UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDNIC-
KIM OŚRODKU KULTURY W ZWIĄZKU
Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19  oraz
wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZE-
NIA , które należy przekazać obsłudze wraz
z biletem w dniu koncertu.

www.expressem.eu www.expressem.eu

PRACOWNIK POWINIEN INFORMOWAĆ PRACODAWCĘ
O KIERUNKU WYJAZDU WAKACYJNEGO?



Blisko 13 mln zł trafi do pracowników do-
lnośląskich firm w kłopotach. Większość tej
kwoty to dofinansowanie przyznane przez samo-
rząd województwa dolnośląskiego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego. Projekt już po raz trzeci
będzie realizować Dolnośląska Agencja Współ-
pracy Gospodarczej. To wynik konkursu roz-
strzygniętego przez Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy.

- Podejmujemy działania, które w obliczu
pandemii chronią miejsca zatrudnienia Dolno-
ślązaków. Przeznaczamy na to ponad 40 mln zł.
Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że rekor-
dowo niskie statystyki bezrobocia są już nieaktu-
alne. Na Dolnym Śląsku choć sytuacja nadal jest
dobra, to w zaledwie w ciągu dwóch miesięcy
liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o blisko
10 tys. osób . W tym samym czasie rok wcześniej,
ze statystyk ubyło 7 tys. osób bez pracy. Odno-

towujemy również spadek liczby propozycji za-
trudnienia, dlatego na trudności na rynku pracy
postanowiliśmy się przygotować już wcześniej.
Chcemy zapewnić ciągłość wsparcia pracowni-
kom zwolnionym, czy też zagrożonym zwolnie-
niami. Do tej pory na ten cel przeznaczyliśmy
blisko 28 mln zł. Teraz dokładamy kolejne 13
mln zł - zapowiada Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego.

Najnowsze działania zostaną skierowane do
minimum 400 pracowników dolnośląskich firm.
Pomoc zapewni im Dolnośląska Agencja Współ-
pracy Gospodarczej wraz z partnerami.

-  Sytuacja firm jest różna, w różnych czę-
ściach województwa, dlatego zależało nam na
tym, by działaniami objęty został cały obszar
Dolnego Śląska, stąd współpraca z partnerami.
Pomoc zostanie skierowana do pracodawców
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Wojciech Górka urodził się w Jeleniej Gó-
rze, jest absolwentem Liceum Plastycznego
i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plasty-
cznych we Wrocławiu. Dyplom w 1975 ro-
ku. Zaczynał od grafiki, lecz od lat zajmuje
się malarstwem. Od dłuższego czasu jego
ulubioną techniką jest akwarela. Doznania i
wrażenia zapisuje w postaci swoistych nota-
tek malowanych akwarelą, która Ś według
artysty Ś najlepiej oddaje ulotność chwili.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu oraz w
Limanowej w Beskidzie Wyspowym. Przy-
wiązanie do Dolnego Śląska, który ukształ-
tował go jako człowieka i artystę, łączy z
zamiłowaniem do podróżowania. Lubi po-
dróże po Polsce i po Europie. W swojej
twórczości stara się ukazywać piękno krajo-
brazu oraz utrwalać to, co nieuchronnie od-
chodzi w przeszłość. Prace pokazuje na wy-
stawach indywidualnych w większych i
mniejszych miejscowościach Uczestniczy w
plenerach malarskich i wystawach zbioro-
wych. Zeszłoroczny plener organizowany
przez Jerzego Tandeckiego w Świdnicy po-
zwolił odkryć mu niepowtarzalny urok tego
miasta i stał się inspiracją niniejszej wysta-
wy. 
"Wystawę dedykuję  mojej żonie Annie, nie-
strudzonej pomysłodawczyni naszych po-
dróży".

Wojciech Górkaciąg dalszy na str 12

JEST POMOC DLA FIRM I PRACOWNIKÓW 
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, w lipcu 2020 r. inflacja wyniosła w Polsce 3,1
proc. r/r oraz -0,1 proc. m/m. Nowy odczyt pokazuje niewielkie wyhamowanie inflacji, bowiem w
czerwcu ceny wzrosły o 3,3 proc. w skali roku.

- Można zatem przypuszczać, że na czerwcowy odczyt miała pewien wpływ metodologia
pomiaru, ale z drugiej strony, odczyt lipcowy zaburza nowa matryca VAT. Inflacja nie spada znacząco
- komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, dr Sonia Buchholtz.

Jak wynika z nowych danych, w lipcu br. odnotowano dosyć istotną obniżkę cen żywności (-1,4
proc.), podczas gdy ceny nośników energii zmniejszyły się minimalnie (-0,1 proc.). Odwrotny trend
widoczny jest w cenach paliw (wzrost o 2,3 proc.), co jest związane z sytuacją na rynkach globalnych.

- Można przypuszczać, że nadal trwa dostosowanie cen usług do kosztów obciążeń reżimów
sanitarnych. Najpewniej zobaczymy dalszy wzrost cen w usługach turystycznych. Nie jest również
wykluczone, że część obserwowanych zmian to budowanie buforu zabezpieczającego w razie drugiej
fali epidemii, której prawdopodobieństwo rośnie - dodaje dr Buchholtz.

podatki.biz
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przedsiębiorstw przechodzących procesy restru-
kturyzacyjne oraz ich pracowników. To osoby
przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwol-
nieniem oraz osoby zwolnione z przyczyn niedo-
tyczących pracownika. Przewidujemy również
wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa,
które zamierzają zmienić branżę - mówi Paweł
Wybierała, członek zarządu województwa do-
lnośląskiego. 

Projekt zakłada wsparcie w ramach tzw.
działań outplacementowych, które obejmują
kompleksowy zestaw działań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb uczestników pro-
jektu. Zanim to nastąpi zostanie opracowana
dokładna ścieżka działań. Po określeniu planu
uczestnicy będą mogli skorzystać z doradztwa
psychologicznego, szkoleń i staży zawodo-
wych, studiów podyplomowych, doradztwa
czy wsparcia finansowego w zakresie podej-
mowania działalności gospodarczej i dodatku
relokacyjnego.

- To są konkretne korzyści dla Dolnośląza-
ków. Na założenie własnego biznesu można
otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości
ponad 23 tys. zł. Zdajemy sobie sprawę, że pro-
wadzenie własnego biznesu nie jest proste, a od
razu generuje koszty, dlatego dokładamy do tego
nawet 14 tys. zł przez rok, na bieżące wydatki
związane z funkcjonowaniem firmy. Na szkole-
nia zawodowe oraz studia podyplomowe może-
my przeznaczyć odpowiednio 5 i 7 tys. zł, a na
rozpoczęcie pracy w innym miejscu 7 tys. zł jako
dodatek relokacyjny - wylicza Bartosz Kotecki,
pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

***
Najnowszy projekt to "Aktywizacja dolno-

śląskiego rynku pracy" edycja III, który zakłada
wsparcie dla minimum 400 osób. Wartość dzia-
łań to prawie 12,7 mln zł. 

Na dotychczasowe dwie edycje projektu
władze województwa dolnośląskiego przezna-
czyły 27,57 mln zł głównie ze środków RPO. To
pozwoli na pomoc ponad 1,1 tys. Dolnośląza-
ków. Realizatorzy projektu - w ramach II edycji
- mają jeszcze do dyspozycji 3 mln zł dostępne
niemal od ręki. 

Więcej informacji w Dolnośląskiej Agencji
Współpracy Gospodarczej oraz jej partnerów -
www.dawg.pl

ciąg dalszy ze str. 11

NOCNY KOCHANEK: projekcja kon-
certu z PolandRock
22 sierpnia 2020, godz. 19:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. WSTĘP TYLKO NA POD-
STAWIE BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓ-
WEK (dostępne on-line od 17 sierpnia!)

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.
Zapraszamy do sali teatralnej ŚOK na
wspólne oglądanie dvd z koncertu, który
Nocny Kochanek (heavy metal) dał w 2018
roku na dużej scenie PolandRock. Podczas
występu wyrównali rekord frekwencji usta-
nowiony przez Prodigy i odebrali nagrodę
"Złotego Bączka" dla najlepszych wyko-
nawców festiwalu, przyznaną przez publicz-
ność za poprzedni rok.
Ostatni album Nocnego Kochanka to "Rand-
ka w ciemność", który za sprawą Krzysztofa
Pietrzaka trafił do konkursu Świdnickich
Recenzji Muzycznych. Oto fragment jego
tekstu: "Mój szynobus gna, a ja słucham
Kochanka i wyobrażam sobie jak rozpędzo-
na cysterna Whitesnake przywala w żeliwny
wagon Judas Priest aż iskry pryskają woko-
ło. W następnym kawałku już pędzi szalona
drezyna Iron Maiden i zderza się z lokomo-
tywą Metalliki" (całość: http://sok.com
.pl/recenzje/nocny-kochanek-randka-w-cie
mnosc/).

KWIAT JABŁONI: projekcja koncertu z
PolandRock
29 sierpnia 2020, godz. 19:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. WSTĘP TYLKO NA POD-
STAWIE BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓ-
WEK (dostępne on-line od 24 sierpnia!)

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.
Zapraszamy do sali teatralnej ŚOK na
wspólne oglądanie dvd z koncertu, który
Kwiat Jabłoni (folk pop) dał w 2019 roku na
małej scenie PolandRock. Za ten występ
publiczność przyznała im nagrodę "Złotego
Bączka" dla najlepszych wykonawców fe-
stiwalu.
Ostatni album Kwiatu Jabłoni to "Niemożli-
we", który za sprawą Radosława Duszyń-
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tanny nie posiadają filtrów biologicznych.
Woda krążąca w obiegu zamkniętym może
zawierać różnego rodzaju bakterie i wirusy,
co może stanowić poważne zagrożenie dla
osób kąpiących się w tych miejscach. Woda
w fontannach jest co prawda okresowo odka-
żana chemicznie, ale nie gwarantuje to peł-
nego bezpieczeństwa.

29.07.2020r. godz. 10.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od klienta jednego ze
sklepów spożywczych przy ulicy Księżnej
Jadwigi Śląskiej dotyczące niezakładania
maseczek przez klientów sklepu i braku
reakcji personelu sklepu. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Przeprowadzono rozmowę z personelem
sklepu i pouczono niezdyscyplinowanych
klientów.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 263 in-

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

 GMINA ŚWIDNICA
OMIŃ POŚREDNIKÓW - KUPUJ

BEZPOŚREDNIO U
PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI! 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz
z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje
kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze

chwalicie, swoje poznajcie", która promuje pol-
skiebazarek.pl

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrud-
nienia występujące w dobie koronawirusa z tra-
dycyjnym sposobem sprzedaży produktów - po-
maga w nawiązywaniu bezpośrednich konta-
któw przez rolników i producentów żywności z
konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogło-
szenia o sprzedaży swoich produktów a konsu-
ment płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik -
nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Jest to tym samym świetna okazja dla produ-
centów żywności do promowania swoich produ-
któw i dotarciu z nimi do większej ilości odbior-
ców.

Przypominamy również, że w Pszennie, na
terenie boiska sportowego od ponad roku działa
EKO TARGOWISKO, na którym w każdą sobo-
tę już od godziny 8.00 możemy zaopatrywać się
w produkty żywnościowe i nie tylko oferowane
przez lokalnych producentów i rolników. 

ZAPRASZAMY 
na EKO TARGOWISKO 

w Pszennie 
w każdą sobotę od godz. 8.00.

skiego trafił do konkursu Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych: "Tym którzy mówią, że
nie da się wymyślić już niczego nowego w
muzyce, że wszyscy się powtarzają i zapo-
życzają od siebie, jako lek otwierający oczy,
koniecznie trzeba podać Kwiat Jabłoni. I nie
chodzi tu o napój - od którego notabene pocho-
dzi nazwa zespołu - ale o płytę duetu Sienkie-
wiczów." (całość: https://sok.com.pl/recen-
zje/kwiat-jabloni-niemozliwe/)

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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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

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

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

BARAN Będziesz miał teraz bardzo wiele pra-
cy. Warto, abyś wszystko dokładnie zaplanował.
Czasu jest bowiem bardzo mało. Możesz liczyć
na pomoc ze strony partnera. Nie wykorzystuj
jednak sytuacji i nie zrzucaj wszystkiego na jego
barki. Dobrym dniem będzie wtorek. 
BYK Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz
ważną decyzję, od której bardzo wiele będzie
zależało. Nie powinieneś długo z tym zwlekać,
tym bardziej, że sprawa jest oczywista, a roz-
wiązanie tylko jedno. Sprawy finansowe prze-
staną spędzać Ci sen z powiek. Z każdym
dniem będziesz miał lepszy humor. 

BLIŹNIĘTA Z każdym dniem będzie lepiej.
Nie warto się więc tak bardzo przejmować.
Wiele problemów rozwiążesz bez większego
wysiłku. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć.
Masz wiele możliwości które powinieneś wy-
korzystać. Nie poddawaj się przygnębieniu. W
piątek miła niespodzianka. 
RAK Nastąpi ożywienie w sprawach serco-
wych. Raki, te jeszcze wolne, będą miały oka-
zję naprawdę się zakochać. Okoliczności będą
sprzyjały miłosnym uniesieniom i fascyna-
cjom. W nadchodzących dniach będziesz bar-
dzo leniwy, nic nie będzie w stanie tego zmie-
nić. Sprawy zawodowe odejdą więc na dalszy
plan. 
LEW Otrzymasz bardzo ciekawą propozycję.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pie-
niędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorgani-
zować sobie czas. Nie powinieneś przegapić
takiej okazji. Nie popadaj w przesadne sprze-
czki ze swoim partnerem, nie ma co się kłócić
o takie drobiazgi. PANNA Nadarzy się okazja,
aby podjąć dodatkową pracę lub naukę. Powi-
nieneś skorzystać z propozycji. Nawet jeżeli
będzie trzeba zmienić plany. Ktoś oczekuje, że
przyznasz się do błędu, jaki ostatnio popełniłeś.
Może warto pomyśleć o przeprosinach? Możesz
w ten sposób wiele zyskać. 
WAGA Nastąpi duże ożywienie w sprawach
zawodowych. Nie daj się wciągnąć w jakąś
niezdrową rywalizację. Zachowaj twarz, bądź
zawsze sobą. Jedynie taka postawa uchroni
Cię od konfliktów w pracy i pozwoli na uzy-

skanie dobrych efektów. Wytchnienia od całej
tej afery szukaj w gronie najbliższych. 
SKORPION Nie wmawiaj sobie, że masz
depresję. To nieprawda. Jesteś po prostu zmę-
czony i nic Ci się nie chce. Postaraj się lepiej
zorganizować sobie życie, zadbaj o kontakty
towarzyskie, o bliskich, a wszystko się zmieni.
Twoje sprawy nabiorą zupełnie innych barw. 
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze.
Lepiej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój
wewnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego ode-
zwiesz. Ma dla Ciebie ważną wiadomość. We-
soło i szczęśliwie spędzisz nadchodzący we-
ekend. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał dobry na-
strój. Pomyślisz o kimś, kogo znałeś kiedyś
dawno i teraz te wspomnienia ożyją. A to za
sprawą pewnych wiadomości, które do Ciebie
dotrą. Spojrzysz łaskawszym okiem na swoich
sąsiadów i znajomych. Być może uda Ci się
uregulować wszystkie zobowiązania. 
WODNIK Tydzień pełen tajemniczych wy-
darzeń i romantycznych przeżyć. Poprzez
własne niezdecydowanie możesz znaleźć się
w bardzo zawikłanej sytuacji. Intuicja Cię nie
zawiedzie i podpowie Ci właściwe rozwiąza-
nie. Jednak będziesz musiał wykazać się od-
wagą. Ktoś próbuje pozbawić Cię własnego
zdania, nie pozwól na to.
RYBY Mogą się pojawić problemy z zacho-
waniem wewnętrznej równowagi, zwłasz-
cza pod koniec tygodnia. Przez nieostroż-
ność możesz wpaść w kłopoty finansowe. W
pracy nie daj się wykorzystać przez innych.
Za pomocą swojego wdzięku, możesz nie-
jedno załatwić. Mało kto potrafi oprzeć się
Twojemu urokowi. 

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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