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TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI
MASKA PRZEDSTAWIA:

21.08.2020, godz. 10.00 - BYĆ DOROSŁĄ
BARDZO CHCIAŁA I NA MIOTLE OD-
LECIAŁA - bajka o zasadach bezpieczeń-
stwa 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 Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Świdnicy (w przypadku złej pogody
w budynku MBP);
MBP jako organizator oddzieli i oznaczy
teren dla widowni (aby uniemożliwić mie-
szanie się publiczności z osobami postron-
nymi, np. spacerowiczami) oraz ustawi
"miejsca siedzące"zachowując 2-metrową
odległość pomiędzy uczestnikami.
Zalecamy przyjść z odpowiednim wyprze-
dzeniem ze względu na procedurę zbierania
danych przed wejściem.
Maksymalna liczba uczestników uzależnio-
na jest od limitów podanych w aktualnych
przepisach prawa oraz oznaczonych miejsc
przygotowanych zgodnie z wytycznymi mi-
nisterstwa.
Przed przedstawieniem uczestnicy wydarze-
nia muszą zdezynfekować ręce;
Zalecane jest używanie maseczek ochron-
nych lub przyłbic;
Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są
utrzymywać dystans społeczny - minimum
2 m (zapewnione miejsca);
Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
klauzuli dot. ochrony danych osobowych,
umożliwiające Organizatorowi udostępnie-
nie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i służbom porządkowym danych osobo-
wych uczestników imprezy (przechowywa-
ne przez organizatora przez 2 tygodnie);
Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia
pisemnego oświadczenia przy wejściu na
imprezę, że, według swojej najlepszej wie-
dzy , nie jest osobą zakażoną oraz nie prze-
bywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym (w przypadku dziecka -
wypełnia rodzic);
Organizator zastrzega sobie możliwość od-
mowy uczestnictwa w imprezie osobom z
objawami chorobowymi [kaszel, katar itp.];
Po zakończeniu wydarzenia rozchodząca się
publiczność musi szczególnie zwrócić uwa-
gę na utrzymanie dystansu społecznego.

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

www.expressem.eu www.expressem.eu

TANIEJ NAJCIEKAWSZE MIEJSCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zor-
ganizowana w czerwcu akcja rabatowa Lokal-
nej Organizacji Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej "Nasze atrakcje - bezpiecznie i
smacznie", dlatego też zarządcy obiektów bio-
rących w niej udział zdecydowali o przeprowa-
dzeniu kolejnej, która potrwa aż do końca
września. 

Akcja, w której oprócz świdnickiego Muze-
um Dawnego Kupiectwa i Wieży Ratuszowej
bierze udział 21 obiektów turystycznych i gastro-
nomicznych będących członkami Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzy-
skiej polega na tym, że turysta pokazując bilet
wstępu lub rachunek z jednego obiektu uzyskuje
10% rabatu lub też może nabyć bilet ulgowy w
pozostałych miejscach biorących udział w proje-

kcie. 
Poza świdnickimi atrakcjami turystycznymi

zapraszamy także do odwiedzenia: Muzeum Ko-
lejnictwa z Jaworzyny Śląskiej, Zamek Grodno
w Zagórzu Śląskim, Podziemne Miasto Osówka
w Głuszycy, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu,
Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju, Park Aktywno-
ści w Jedlinie Zdroju, Sztolnie Walimskie, Mu-

zeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
Palmiarnia i Zamek Książ w Wałbrzychu, Pijal-
nie Wód Mineralnych w Szczawnie Zdroju i
Jedlinie Zdroju oraz wybrane obiekty gastro-
nomiczne z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

(mapa str.13)

NOWA INFORMACJA
TURYSTYCZNA W ŚWIDNICY
Swobodny dostęp do Internetu, możliwość

kupienia produktów regionalnych, wystawa prac
świdnickich twórców - to tylko niektóre udogod-
nienia i atrakcje Informacji Turystycznej, która
przeniesiona została o kilkadziesiąt metrów. 

Od środy, 12 sierpnia, świdnicka IT funkcjo-
nuje w nowej siedzibie, na parterze budynku
Rynek 39/40 w przestronnych i nowocześnie za-
aranżowanych pomieszczeniach.

Turystom udostępniono stanowisko kompu-
terowe z dostępem do Internetu. Każda osoba
odwiedzająca Informację, będzie mogła wygod-
nie odpocząć, kupić  pamiątki związane ze Świd-
nicą i produkty regionalne. Miejsce dostosowane
zostało dla osób niepełnosprawnych.

W Informacji Turystycznej wystawiane będą
także prace lokalnych artystów. W tej chwili

możemy podziwiać, jak również nabyć dzieła
Kamili Karst, Roberta Kukli i Magdaleny Ku-
charskiej. 

- Nowa siedziba Informacji pozwoli na ob-
sługę przyjeżdżających do Świdnicy turystów w
wygodnych, komfortowych warunkach. Chce-
my ich także zachęcić do zakupu regionalnych
produktów. Naszą intencją było również stwo-
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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
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

www.expressem.eu

rzenie miejsca do ekspozycji prac świdnickich
twórców. Cieszę się, że udało się pomysł ten
sfinalizować ze wsparciem unijnych środków -
mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska. 

W budynku Rynek 39/40 utworzono nie tyl-
ko nową Informację Turystyczną, ale całą sferę
aktywności obywatelskiej z salami warsztatowy-
mi i szkoleniowymi. 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu
"Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta
Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śród-
miejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul.
Siostrzana - Rynek, wraz z przebudową i wypo-
sażeniem budynku Rynek 39-40", dofinansowa-
nego z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -
2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójno-
ści społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zde-
gradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.4
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

"ODKRYWAMY ŚWIDNICĘ
Z PRZEWODNIKIEM" - zapraszamy

na wycieczki po mieście i okolicach
W sobotę, 22 sierpnia zapraszamy świdni-

czan na kolejną wycieczkę w ramach projektu
"Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem!". Tym
razem będzie to wyjazd do Sudeckiej Zagrody
Edukacyjnej w Dobkowie. W programie m. in.:
zwiedzanie wystawy interaktywnej dotyczącej
Krainy Wygasłych Wulkanów, spacer po Dobko-
wie "Szlakiem rzemiosła i przydrożnych kapli-
czek", czas na piknik z możliwością zakupu re-
gionalnych produktów np. miodu w pasiece
"Leśny Smak" na Malinowym Wzgórzu.

We wrześniu zaplanowano jeszcze dwie wy-
prawy:

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

26 września - "Od deski do deski, czyli histo-
ria Placu Pokoju zapisana w drewnie i kamieniu"

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

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
PL. ŚW. MAŁGORZATY

Z nowych urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy pl. św. Małgorzaty będą mogli już
niedługo korzystać najmłodsi świdniczanie. Wy-
eksploatowane przyrządy zastąpione zostaną no-
woczesnymi, estetycznymi i bezpiecznymi urzą-
dzeniami. 

Od poniedziałku, 10 sierpnia br. zaplanowa-
no rozpoczęcie prac, dlatego też plac zabaw zo-
stanie wyłączony z użytkowania.  

W ramach przebudowy placu oprócz trady-
cyjnych urządzeń zabawowych takich jak huśta-

ciąg dalszy na str. 4
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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):
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
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 

wka, karuzela czy też zjeżdżalnia, zostaną za-
montowane trzy trampoliny. Będzie to nowość
na miejskich placach zabaw. Wymieniona zosta-
nie również ponad połowa zniszczonej nawierz-
chni syntetycznej.  

Wartość prac to prawie 105 tys. zł. Potrwają
one około 30 dni, a realizowane będą przez firmę
Croquet. 

W tym roku planowana jest także rozbudowa
siłowni plenerowej przy ul. Ignacego Prądzyń-
skiego. Wszystkie miejskie place zabaw są regu-
larnie nadzorowane pod kątem sprawności i bez-
pieczeństwa urządzeń zabawowych. 

W obecnym czasie związanym z pandemią,
zwracamy się z apelem o zachowanie dodatko-
wych środków ostrożności korzystając z placów
zabaw i zewnętrznych siłowni. Prosimy o zacho-
wanie odpowiedniego dystansu w miejscach
publicznych. 

ŚWIDNICZANIN Z KOLEJNYM
TYTUŁEM MISTRZA ŚWIATA
Świdniczanin, Jurek Brzostowski zdobył ko-

lejny tytuł Mistrza Świata tym razem federacji
International Taekwondo Federation HQ Korea
oraz Unified International Taekwondo Federa-
tion. Zawody w tym roku odbyły się w nieco-
dziennych warunkach ze względu na pandemię
Covid-19 zorganizowano je online. 

Jurek Brzostowski do swojej bogatej kole-
kcji mistrzowskich tytułów dołożył w tym roku
kolejny. Tegoroczny jest szczególny ponieważ
tradycyjna rywalizacja z tatami przeniosła się do
Internetu. Ze względu na sytuację związana z

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

koronawirusem I otwarte mistrzostwa świata w
sportach walki ostały zorganizowane on-line. Ich
organizatorem był Wojciech Dolny (IX dan tae-
kwondo z Polski), który jest przedstawicielem
federacji International Taekwondo Federation
Hq Korea oraz Unified International Taekwondo
Federation. W mistrzostwach wzięli udział różni
przedstawiciele sportów walki z całego świata.
Każdy zawodnik miał za zadanie w terminie od 5
do 20 maja 2020 r. nagrać film w którym ukazana
była aktualna data (przykładowo z gazety) oraz
wykonać dowolną formę tradycyjną, czyli układ
ruchów, kopnięć, bloków i uderzeń ręcznych w
odpowiedniej kolejności zgodnie z tradycyjną tech-
niką. Całość oceniana była przez międzynarodową
komisję sędziowską. W sumie do organizatora zo-
stało przesłanych 347 filmów, które zostały uszere-
gowane według wieku oraz stopnia szkoleniowego
(koloru pasa) zawodnika. Jurek Brzostowski wy-
startował w konkurencji seniorów czarnych pasów
i zdobył pierwsze miejsce.

- Dla wielu zawodników formuła w jakiej
odbyły się zawody była nowością. Mimo tego
poziom był naprawdę wysoki, szczególnie pod
względem technicznym. Nie było miejsca na ja-
kiekolwiek błędy. Każdy układ musiał być do-
pracowany do ostatniego ciosu. Dodatkowym
utrudnieniem były również egzaminy końcowe
jakie w tym czym czasie odbywały się na AWF.
Cieszę się, że sędziowie docenili przesłany prze-
ze mnie film, bo włożyłem w jego przygotowanie
wiele wysiłku - mówi Jurek Brzostowski. 

Świdniczanin niedawno obronił swoją prace
magisterską na Akademii Wychowania Fizycz-

nego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,
gdzie ukończył kierunek sport, specjalność orga-
nizacja i zarządzanie sportem. Swoją przyszłość
oraz karierę zawodową chce związać z rodzin-
nym miastem.

- Po 5 latach w Poznaniu, pomimo propozycji
pozostania na uczelni, postanowiłem wrócić ro-
dzinnego miasta - Świdnicy. Planuję rozpo-
wszechniać aktywność fizyczną w naszym regio-
nie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Za-
chęcać do sportu oraz ruchu i zdrowego stylu
życia. Nie chcę zdradzać konkretnych planów,
aby nie zapeszać ale dowiecie się o nich w naj-
bliższej przyszłości - mówi Jurek Brzostowski.

Jedne z pierwszych gratulacji złożyła Prezy-
dent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, która
spotkała się z Jerzym Brzostowskim zaraz po
jego powrocie do rodzinnego miasta. 

WAKACYJNE REMONTY 
W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale
to także czas na przygotowanie budynków oświa-
towych na kolejny rok szkolny. W przedszkolach

ciąg dalszy na str. 6
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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
wspólnie przeżytych latach.Co wtedy? Leki
na uspokojenie? Nie, mamy inną propozy-
cję! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a
w zamian aplikujemy troje znakomitych
aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą in-
scenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GRUPA MOCARTA "WŚRÓD GWIAZD"
13.09.2020, godz.16:00 - 18:30
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert Grupy MoCarta Wśród gwiazd, czy-
li historia muzyki wg Grupy MoCarta. To
tytuł kolejnego programu znanego i lubiane-
go kwartetu smyczkowego. Spektakle o
16.00 i 18.30.
Wstęp 85/75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30

i szkołach prowadzonych przez miasto Świdnicę
przeprowadzane są częściowe remonty, których
łączy koszt to ponad 1 milion 700 tysięcy zło-
tych.

Wykonanie nowej sieci internetowej, napra-
wa dachu, remont systemu alarmowego, montaż
domofonów i remont placu zabaw za kwotę pra-
wie 130 tysięcy złotych - to prace, które realizo-
wane będą w Szkole Podstawowej nr 1. Część z
nich wykonywana będzie także jesienią. 75 ty-
sięcy złotych kosztować będzie modernizacja
szatni i remont instalacji wodnej w obiekcie spor-
towym w Szkole Podstawowej nr 4. Drobne pra-
ce tynkarskie malarskie, elektryczne i instalacyj-
ne zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 6 .
Wyceniono je na 20 tysięcy złotych. W Szkole
Podstawowej nr 8 przeprowadzona będzie naj-
większa inwestycja, czyli remont pomieszczeń
piwnicznych w jednym z budynków. Koszt tego
zadania to ponad 1 milion złotych. Prace rozpo-
czną się najprawdopodobniej we wrześniu, po
wyborze wykonawcy. 

Miejskie przedszkola również czeka wiele
remontów. W przedszkolu nr 16 przeprowadzo-
ny zostanie remont stołówki, sali gimnastycznej
i dwóch gabinetów. Prace te wyceniono na 115
tysięcy złotych. W  przedszkolu nr 6 uzupełnione
zostanie pokrycie dachowe, zaplanowano także
prace malarskie, tynkarskie i wymianę wykładzi-
ny podłogowej w dwóch salach. Natomiast w
przedszkolu nr 14 za kwotę 30 tys. zł przeprowa-
dzony zostanie remont łazienek i sanitariatów. W
przedszkolu nr 15 zakupione i zamontowane zo-
staną nowe urządzenia zabawowe. W pozosta-
łych placówkach dydaktycznych zaplanowano
drobne prace naprawcze. Koszt remontów w
przedszkolach to prawie 266 tysięcy złotych. W
Młodzieżowym Domu Kultury za ponad 19 ty-
sięcy wymienione zostaną drzwi wewnętrzne. 

WEEKEND POD PARĄ Z TOMKIEM
I JEGO PRZYJACIÓŁMI

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku serdecznie
zaprasza 15 i 16 sierpnia 2020 roku na zwiedza-
nie w towarzystwie wszystkich bohaterów bajki
Tomek i Przyjaciele do autentycznej zabytkowej
parowozowni. 

Dla najmłodszych zostaną przygotowane
Stacje kolejowe do zaliczenia 

- Stacja nr 1 - na tej stacji dzieci poznają
zasady bezpieczeństwa na drodze i przejściu ko-
lejowym, znaki drogowe, zasady korzystania z
kolejowego rozkładu jazdy

- Stacja nr 2 - to stacja, na której dzieci
pomalują kredą prawdziwy parowóz i zamienią
go w bajkową postać

- Stacja nr 3 - restauracja w wagonie Wars
serwuje menu dla dzieci. 

- Stacja nr 4 - na tej stacji stanie fotobudka w
której każdy będzie mógł zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie.

- Stacja nr 5 -  warsztaty artystyczne 

ciąg dalszy ze str. 5
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- Stacja nr 6 -  Parowozownia w miniaturze -
zwiedzanie makiet kolejowych 

- Stacja nr 7 - balony 
- Stacja nr 8 - przejażdżki parowozem TKt48

oraz wagonem osobowym 
Na terenie historycznej lokomotywowni w

Jaworzynie Śląskiej w 2004 roku rozpoczęło
działalność Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Je-
go zadaniem jest ocalenie zabytkowego taboru i
innych zabytków techniki, a także popularyzacja
wiedzy o kolejnictwie. Jaworzyna Śląska to mia-
sto, które powstało w związku z budową trasy
kolejowej Wrocław-Świebodzice w 1843 roku, a
później rozwijało się wraz z rozbudową kolei.
Wizyta w muzeum jest obowiązkowa dla wszy-
stkich tych, którzy kochają parowozy - popularne
"ciuchcie". W parowozowni urządzono różno-
rodne wystawy związane z historią kolejnictwa i
techniki. Zobaczymy na nich zabytkowy tabor
normalnotorowy produkowany od 1890 roku do
lat 70-tych XX wieku. W zbiorach muzeum znaj-
duje się 40 lokomotyw parowych, spalinowych i
elektrycznych, 50 wagonów oraz innych pojaz-
dów specjalistycznych. Wszystkie prezentowane
są na torach, których łączna długość wynosi 2
km. Oprócz taboru na wystawach można zoba-
czyć maszyny i urządzenia przemysłowe , makie-
tę kolejową, oraz wystawę obrazującą przesied-
lenia Polaków po II wojnie światowej. Przejazdy
trasą kolejową wiodącą po najważniejszych czę-

ściach Muzeum umożliwia zapoznanie się z fun-
kcjonowaniem dawnej parowozowni. Prowa-
dzony przez zabytkową lokomotywę z naszej
kolekcji zestaw wagonów pokonuje trasę w ok.
30 min, prezentując po drodze ważne dla historii
techniki kolejowej obiekty - kanał oczystkowy,
dźwig bramowy, budynki piaskowni i olejarni,
żuraw wodny, dźwig węglowy oraz zapadnię ko-
lejową. W przejeździe grupie towarzyszy Prze-
wodnik, który w kompetentny i przystępny spo-
sób opowiada o poszczególnych urządzeniach, a
także - dba o bezpieczeństwo podróżnych. Prze-
jazd realizowany jest przez parowóz i wagon
letni 

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ - MĘŻCZYZN

Ostatni w tym sezonie turniej siatkówki pla-
żowej zorganizowany przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji został rozegrany w kategorii
mężczyzn w niedzielę 9 sierpnia. Do zawodów
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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
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

ciąg dalszy na str. 8
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przystąpiły cztery zespoły, które rywalizowały
między sobą systemem każdy z każdym do dwóch
wygranych setów. Zwycięzcą sierpniowego turnie-
ju została para Krzysztof Gałuszka, Piotr Stasze-
wski z Obornik, która wszystkie swoje mecze wy-
grywała bez większych problemów. O drugim
miejscu w zawodach zadecydował bardzo wyrów-
nany mecz pomiędzy parami Tomasz Kubera, Ma-
teusz Saramek i Paweł Pituch, Piotr Borkowski.
Dopiero w tie-breaku zwycięsko z rywalizacji wy-
szli Kubera-Saramek. Zwycięzcom na zakończenie
przypadły w nagrodę pamiątkowe dyplomy oraz
talony na sprzęt sportowy do zrealizowania w fir-
mie Jako. Na kolejne turnieej będzie trzeba pocze-
kać do przyszłego sezonu ale chętnym grania w
siatkówkę plażową wciąż udostępnione są trzy boi-
ska na terenie kompleksu OSIR Świdnica przy ul.
Śląskiej 35 .

Końcowa klasyfikacja:
1. Krzysztof Gałuszka, Piotr Staszewski
(Oborniki)
2. Tomasz Kubera, Mateusz Saramek (Szpro-
tawa)
3. Paweł Pituch, Piotr Borkowski (Świdnica)
4. Damian Durlej, Piotr Hendżak (Świdnica)

STRŻ MIESKA interweniowała
01.08.2020r.
godz.19.22 

Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie dotyczące
nietrzeźwego męż-
czyzny, który idąc
środkiem Alei Nie-
podleg ło ści wy-
krzykiwał do prze-
chodniów wyzwi-
ska. Natychmiast na
miejsce skierowano
patrol straży miej-
skiej , który po-
twierdził zgłosze-
nie. W związku z fa-
ktem, że osoba ta
nawet w obecności
strażników zacho-
wywała się agre-
sywnie i wulgarnie,
podjęto decyzje o
umieszczeniu jej w
Policyjnej Izbie Za-
trzymań. Mężczyzna
po wytrzeźwieniu
został ukarany man-
datem karnym w
kwocie 500 zł.

02.08.2020r. 
godz. 19.40 

Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał wyjąt-

kowo nietypowe zgłoszenie. Kobieta, która
chciała skorzystać z płatnej toalety w Parku
Centralnym wrzuciła monetę do mechani-
zmu automatycznie otwierającego drzwi,
które się otworzyły. Automat wyrzucił na
zewnątrz również całą swoją zawartość - 40
zł. Spacerowiczka skorzystała z toalety, a
pieniądze trafiły do Urzędu Miejskiego.

02.08.2020r. godz. 20.02 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ulicy Środkowej,
który twierdził, że jakiś pijany mężczyzna
wali pięściami w drzwi jego mieszkania.
Strażnicy na miejscu potwierdzili zgłosze-
nie. W czasie prowadzenia czynności wyjaś-
niających okazało się, że mężczyzna jest po-
szukiwany przez Policję. Został on ujęty i
przekazany do Komendy Powiatowej Policji
w Świdnicy. Jak ustalono nieproszony gość
chciał odwiedzić swojego kolegę. Niestety
spożyty alkohol spowodował, że pomylił on
mieszkania i ostatecznie trafił do celi zamiast
do znajomego.

03.08.2020r. godz. 9.55  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od osoby opiekującej się star-
szą kobietą w jednym z mieszkań przy ulicy
Łokietka. Podopieczna spadła z łóżka i zgła-
szająca nie mogła jej samodzielnie podnieść.
Skierowani na miejsce strażnicy szybko roz-
wiązali problem. Starsza pani sprawnie zo-
stała podniesiona i położona do łóżka.

04.08.2020r. godz. 21.10 
Dżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od osoby przebywającej na

ciąg dalszy ze str. 7
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

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

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

http://www.bojero.com.pl


urlopie w Zakopanem. Kobieta była bardzo
zaniepokojona, gdyż jej matka (osoba w pode-
szłym wieku), zamieszkała w Rynku, nie od-
bierała telefonu. Zgłaszająca obawiała się o stan
zdrowia swojej mamy. Na miejsce został skie-
rowany patrol. W związku z faktem, że nikt nie
otwierał mieszkania, strażnicy przeprowadzili
rozpytanie wśród sąsiadów. Zaginiona kobieta
została znaleziona u sąsiadki. Niestety jej tele-
fon się rozładował a starsza pani miała problem
z jego naładowaniem i uruchomieniem. W obe-
cności strażników kobieta skontaktowała się z
córka. Zgłaszająca mogła już bez problemu
kontynuować wypoczynek.

info: SM Świdnica (sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
24 SIERPNIA DRUGA ODSŁONA

SPACERÓW PO GMINIE ŚWIDNICA
Mokrzeszów, Grodziszcze, Makowice, Bo-

leścin - to te malownicze miejscowości znajdą się
na szlaku spacerów z kijkami nordic walking po
gminie Świdnica. Pierwsza wyprawa już w po-
niedziałek 24 sierpnia o godz. 18.00. Start - plac
przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie. Ser-
decznie zapraszamy!

Kolejne aktywne wieczory, kolejne kilome-
try po pięknych miejscowościach naszej gminy i
kolejne spalone kalorie!

Wszystko to już w drugiej połowie sierpnia!
Wszystkich chętnych zapraszamy:

◆ w poniedziałek (24.08.) - teren obok Szkoły
Podstawowej w Mokrzeszowie,

◆ we wtorek (25.08.) - teren obok świetlicy w
Grodziszczu,

◆ w środę (26.08.) - teren przed pałacem w
Makowicach,

◆ w czwartek (27.08.) - boisko sportowe w
Boleścinie.

Startujemy każdego dnia o godz.18:00.
Na zakończenie drugiej serii spotkań przewi-

dziane jest na wspólne ognisko w Boleścinie!
Pamiętajmy! Aktywnie spędzony czas nie

jest czasem straconym!
Do wspólnego odkrywania malowniczych

terenów gminy Świdnica zapraszają: Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wraz z
Gminnym Ludowym Klubem Sportowym.

"NAKRĘCENI" NA POMAGANIE 
Słotwina w gminie Świdnica to kolejna miej-

scowość w Polsce, która zachęca do zbierania
nakrętek, dba o segregację odpadów, a przede
wszystkim podaje pomocną dłoń potrzebującym.

Piękny metalowy pojemnik został ustawiony
przy świetlicy w Słotwinie. Tym samym sołec-
two dołączyło do akcji charytatywnej, której ce-
lem jest wsparcie finansowe w leczeniu chorych
dzieci. Serce już powoli się wypełnia a sołtys
sołectwa Słotwina wraz z radą sołecką zachęcają
wszystkich do wrzucania plastikowych nakrętek.
W bardzo prosty sposób można pomóc chorym
dzieciom przy okazji dbając o środowisko. Gra-
tulujemy pomysłu!

KRZYŻOWA MUSIC 2020 
18 sierpnia w sali koncertowej w Krzyżowej

startuje tegoroczna edycja koncertów pod nazwą
Krzyżowa-Music

W oddalonej od miejskiego zgiełku Krzyżowej,
w miejscu które jak żadne inne jest symbolem oporu,

wymiany, kultury i inte-
gracji europejskiej, od-
będą się w dniach od 18
sierpnia do 30 sierpnia
2020 roku mistrzo-
wskiej klasy warsztaty
muzyczne o charakterze
festiwalu, pod nazwą
Krzyżowa-Music.

Po raz kolejny świa-
towej sławy muzycy
oraz obiecujące talenty
muzyki klasycznej pod
kierownictwem artysty-
cznym Viviane Hagner
spotkają się na wspólnie
muzykowanie i mię-
dzypokoleniową wy-
mianę doświadczeń.
Owoce swojej współ-
pracy Seniorzy i Junio-
rzy Krzyżowa-Music
zaprezentują podczas
koncertów odbywają-
cych się na Dolnym Ślą-
sku.

Sympozja i koncer-
ty w 2020 roku na Do-
lnym Śląsku:

Ze względu na wy-
tyczne odnośnie bezpie-
czeństwa w czasach glo-
balnej pandemii nie bę-
dzie przedsprzedaży bi-
letów. Wstęp na koncer-
ty jest możliwy tylko po
dokonaniu wstępnej re-
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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
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

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.
Wojciech Górka urodził się w Jeleniej Gó-
rze, jest absolwentem Liceum Plastycznego
i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plasty-
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Funkcjonariusze świdnickiej komendy każ-
dego dnia dbają o bezpieczeństwo miesz-
kańców całego powiatu, również na dro-
gach. Policjanci kontrolują miejsca zagro-
żone i reagują na wykroczenia oraz przestę-
pstwa. Dużo pracy mają też  na drogach bo
w okresie wakacyjnym ruch jest zdecydo-
wanie większy, a eliminowanie z ruchu
nietrzeźwych użytkowników dróg jest waż-
nym elementem policyjnych działań. Każde
"podejrzane" zachowanie kierowców jest
natychmiast weryfikowane przez funkcjo-
nariuszy. Policjanci błyskawicznie reagują
także na każdą informację od innych ucze-
stników ruchu drogowego.  Funkcjonariu-
sze Komisariatu Policji w Świebodzicach w
swojej codziennej służbie przeprowadzają
także kontrole drogowe min w związku z
podejrzeniem kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. I tak tez było tym razem...
w godzinach wieczornych pełniąc służbę na
terenie miasta Świebodzic zatrzymali do
kontroli kierującego Oplem Zafira.  Styl
jazdy mógł wskazywać, że kierowca jest
pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu
61-latka do kontroli drogowej policjanci
wyczuli wyraźną woń alkoholu, ponadto
mężczyzna miał utrudnioną mowę. Badanie
alkomatem wykazało, że ma on blisko 2
promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna
teraz odpowie przed sądem za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
11 sierpnia br. w godzinach wieczornych,
funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Świebodzicach patrolujący teren miasta za-
trzymali do kontroli kierującego pojazdem
marki Ford .
19-latek nie posiadał przy sobie  blankietu
prawa jazdy, gdyż jak się okazało ma czyn-
ny do czerwca 2028 r. zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Po sprawdzeniu
w policyjnych systemach okazało się, że to
nie jedyne co  mężczyzna ma na sumieniu.
19-latek bowiem był poszukiwany do odby-
cia kary trzech miesięcy pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna  został zatrzymany i naj-
bliższe miesiące spędzi w Zakładzie Kar-
nym. 19-latek będzie odpowiadał również
karnie za złamanie sądowego zakazu pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. O dal-
szym losie mężczyzny zdecyduje sąd. 
Nielegalne podłączenie się do instalacji ele-
ktrycznej z pominięciem urządzeń pomiaro-
wych jest przestępstwem zagrożonym karą
pozbawienia wolności do 5 lat. Na sprawcy
takiej kradzieży ciąży także obowiązek ui-
szczenia opłaty za nielegalny pobór energii,
której wysokość może wynieść od kilku do
kilkunastu tysięcy złotych. W dniu 10 sierp-
nia br. funkcjonariusze Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą świdnickiej
komendy realizując ustalenia własne wraz z
pracownikami jednego z dostawców energii
elektrycznej "odwiedzili" 25-letnią miesz-

kankę powiatu świdnickiego, gdzie ujawnili
nielegalnie przyłącza do instalacji elektry-
cznej z pominięciem urządzeń pomiaro-
wych. Tym  sposobem 25-latka doprowa-
dziła  prąd do swojego mieszkania. 
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Ze-
społu Dzielnicowych i Ogniwa Patrolowo-
Interwencyjnego w związku z ustaleniami
co do miejsca pobytu osoby poszukiwanej "
dwiedzili" 23-letniego mężczyznę. W tra-
kcie policyjnych ustaleń młody mężczyzna
mimo, że nie był osobą poszukiwaną do
odbycia zaległej kary pozbawienia wolno-
ści zachowywał się bardzo nerwowo i roz-
mowę z funkcjonariuszami chciał zakoń-
czyć bardzo szybko.  Szybko też wyszło na
jaw co było przyczyną takiego zachowania
mężczyzny.   na parapecie policjanci za-
uważyli doniczkę z 3 sadzonkami roślin wy-
glądem przypominającymi rośliny marihu-
any. Z uwagi na "mini" odkrycie, policjanci
podjęli dalsze czynności. W trakcie prze-
szukania mieszkania min. w lodowce, w
zakamarkach mebli pokojowych, ale też w
pomieszczeniu  gospodarczym należącym
do mężczyzny policjanci ujawnili i zabez-
pieczyli znaczne ilości substancji psycho-
tropowych w postaci amfetaminy oraz me-
fedronu. Łącznie policjanci zabezpieczono
blisko 5200 porcji handlowych. Ponadto po-
licjanci zabezpieczyli wagę elektroniczną
oraz pieniądze w kwocie ponad 7 tys. zło-
tych. 
9 sierpnia br. około godz. 2.00 w nocy  po-
licjanci patrolujący rejon gminy Świdnica
zauważyli samochód osobowy marki  VW
Polo, który jechał z naprzeciwka i nagle na
widok radiowozu zatrzymał się na drodze.
Policjanci postanowili zweryfikować przy-
czynę nagłego zatrzymania pojazdu. Po za-
trzymaniu, okazało się że kierujący - to 26-
letni  mieszkaniec powiatu świdnickiego.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości męż-
czyzny, badanie potwierdziło, że jest
trzeźwy, ale cały czas  w trakcie wykonywa-
nych przez policjantów czynności zacho-
wywał się bardzo nerwowo. Takie zachowa-
nie wzbudziło podejrzenia policjantów, któ-
rzy postanowili sprawdzić powód jego nie-
pokoju. W trakcie przeszukania 34-latka i
jego pojazdu policjanci, ujawnili dwa "za-
winiątka". W samochodzie  z zawartością
białego proszku, który przebadano na teste-
rze narkotykowym. Test potwierdził, że za-
bezpieczona substancja to amfetamina. A
przy mężczyźnie w kieszeni jego spodni
policjanci ujawnili  woreczek strunowy z
zawartością suszu brązowo -zielonego, któ-
ry przebadano na testerze narkotykowym,
test potwierdził, że to marihuana.  Mężczy-
zna posiadał kilka porcji tych narkotyków.
W związku z tym 26-latka poddano badaniu
na urządzeniu do wstępnego badania na za-
wartość narkotyków w organizmie.   Uzy-
skano wynik pozytywny uzasadniający po-
dejrzenie kierowania po zażyciu substancji
psychotropowych.  Od mężczyzny pobrano
krew do badań. Dowodem w sprawie będą
wyniki badań laboratoryjnych .  Teraz za
swoje czyny odpowie teraz przed sądem. 

cznych we Wrocławiu. Dyplom w 1975 roku.
Zaczynał od grafiki, lecz od lat zajmuje się
malarstwem. Od dłuższego czasu jego ulubio-
ną techniką jest akwarela. Doznania i wrażenia
zapisuje w postaci swoistych notatek malowa-
nych akwarelą, która Ś według artysty Ś najle-
piej oddaje ulotność chwili. Mieszka i pracuje
we Wrocławiu oraz w Limanowej w Beskidzie
Wyspowym. Przywiązanie do Dolnego Ślą-
ska, który ukształtował go jako człowieka i
artystę, łączy z zamiłowaniem do podróżowa-
nia. Lubi podróże po Polsce i po Europie. W
swojej twórczości stara się ukazywać piękno
krajobrazu oraz utrwalać to, co nieuchronnie
odchodzi w przeszłość. Prace pokazuje na wy-
stawach indywidualnych w większych i mniej-
szych miejscowościach Uczestniczy w plene-
rach malarskich i wystawach zbiorowych. Ze-
szłoroczny plener organizowany przez Jerzego
Tandeckiego w Świdnicy pozwolił odkryć mu
niepowtarzalny urok tego miasta i stał się in-
spiracją niniejszej wystawy. 
"Wystawę dedykuję  mojej żonie Annie, nie-
strudzonej pomysłodawczyni naszych po-
dróży".

Wojciech Górka
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 aktualnymi
zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapo-
znanie się i przestrzeganie obowiązujących za-
sad 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.
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
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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-
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

Policjanci Wydziału Ruchu drogowego peł-
niąc służbę na terenie gminy Świdnica za-
trzymali do kontroli kierującego VW Sha-
ran.  Styl jazdy kierowcy wskazywał, że
może być  pod wpływem alkoholu. Po za-
trzymaniu 31-latka do kontroli drogowej
policjanci wyczuli wyraźną woń alkoho-
lu, ponadto mężczyzna miał utrudnioną
mowę. Badanie alkomatem wykazało, że
ma on blisko 1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Mężczyzna teraz odpowie przed
sądem za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości. 
Pomimo wielu apeli i zaostrzonych kar
mundurowi w dalszym ciągu zatrzymują
nieodpowiedzialnych kierowców, którzy
nie tylko lekceważą przepisy ruchu drogo-
wego, ale również sądowe zakazy. W cią-
gu ostatniego weekendu funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej
komendy zatrzymali kolejnych 2 kierują-
cych, którzy zlekceważyli sądowe zakazy
dotyczące prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Mężczyźni w wieku 28 i 57 lat
zostali zatrzymani na terenie Strzegomia
oraz gminy Świdnica. Teraz każdy z nim
odpowie karnie za popełnione przestę-
pstwo ponadto środek karny w postaci za-
kazu prowadzenia pojazdów zostanie wy-
dłużony w każdym z wspomnianych przy-
padków.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Po-
licji w Świdnicy w ramach wojewódzkich
działań kontrolno - prewencyjnych, w dniu
31 lipca br. na drogach powiatu świdnickie-

go przeprowadzili akcję "Kaskadowy Po-
miar Prędkości". Jej głównym celem było
egzekwowanie od kierujących przestrzega-
nia ograniczeń prędkości i dbanie o bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Miejsca sta-
tyczne kontroli wystawione były kaskado-
wo, a wyznaczone zostały w oparciu o ana-
lizę zdarzeń drogowych oraz natężenie ru-
chu. Podczas policyjnych działań funkcjo-
nariusze, oprócz kontroli prędkości, zwra-
cali szczególną uwagę na stan trzeźwości
kierujących, stosowanie pasów bezpieczeń-
stwa, stan techniczny pojazdów oraz prze-
strzeganie innych przepisów ruchu drogo-
wego. Podczas działań policjanci wykorzy-
stywali dostępne urządzenia do pomiaru
prędkości, w tym również pojazdy wyposa-
żone w wideorejestrator. W wyniku prze-
prowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili
48 wykroczeń związanych z przekrocze-
niem prędkość, które zakończone zostały
przez  pouczenie albo też zakończone zosta-
ły nałożeniem mandatów oraz punktów kar-
nych.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogo-
wego świdnickiej komendy pełniąc służbę
na terenie gminy Strzegom zatrzymali do

ciąg dalszy na str 12
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kontroli drogowej 36-letniego kierowcę
motocykla mężczyznę, którego sposób jaz-
dy  mógł wskazywać, że znajduje się on
pod wpływem alkoholu. W trakcie kontro-
li przeprowadzone badanie wykazało , że
36-letni mieszkaniec powiatu świdnickie-
go jest trzeźwy, a mimo tego bardzo zde-
nerwowany. Mężczyzna w trakcie kontro-
li nie okazał dokumentu uprawniającego
go do kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. Aby to ustalić, policjanci sprawdzili
36-latka w policyjnych bazach danych. I
wtedy okazało się, że nie dość, że mężczy-
zna nie posiada prawa jazdy i ma aktywny
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi, to na domiar jest poszu-
kiwany celem odbycia kary pozbawienia
wolności w wymiarze 9 miesięcy. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją, 36-latek  został za-

trzymany i osadzony areszcie, gdzie odby-
wać będzie zaległą karę.
Policjanci Zespołu Kryminalnego z Komi-
sariatu  Policji w Świebodzicach zatrzymali
młodego mężczyznę- mieszkańca powiatu
świdnickiego, podejrzanego o posiadanie
środków odurzających. Mężczyzna na wi-
dok patrolu policji z niewiadomych powo-
dów zaczął przed nimi uciekać. Policjanci
postanowili ustalić przyczynę takiego za-
chowania mężczyzny i ruszyli za nim w
pościg. Po zatrzymaniu szybko wyszło na
jaw co było powodem jego ucieczki i ner-
wowego zachowania. W trakcie przeszuka-
nia mężczyzny funkcjonariusze ujawnili w
jego plecaku woreczki foliowe z zawarto-
ścią białego proszku, brunatno-zielonego
suszu oraz proszku w kolorze jasnozielo-
nym. Badanie przeprowadzone przez poli-
cjantów wykazało, że biały proszek  to am-
fetamina, susz rośliny to marihuana, a jas-
nozielona substancja to tabletki ekstazy. Po-
licjanci zabezpieczyli łącznie ponad 110 po-
rcji tych narkotyków. 23-latek w sprawie
usłyszał już zarzuty. 

info: KPP Świdnica

chodzi tu o napój - od którego notabene
pochodzi nazwa zespołu - ale o płytę duetu
Sienkiewiczów." (całoś ć:
https://sok.com.pl/recenzje/kwiat-jabloni-nie
mozliwe/)

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
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?

12
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zerwacji poprzez e-mail. Obowiązkowe jest po-
danie następujących informacji: Nazwisko, imię,
numer telefonu (w miarę możliwości numer tele-
fonu komórkowego) i adres zamieszkania.
Otrzymają Państwo od nas potwierdzenie e-mai-
lem, które będzie upoważniało do wstępu. Ten
e-mail będzie również zawierał wszystkie instru-
kcje dotyczące środków ostrożności oraz sposo-
bu zachowywania się przed, w trakcie i po kon-
cercie.

Wstęp na każdy koncert jest w tym roku
bezpłatny. Zamiast tego będziemy wdzięczni za
hojne datki.

Zgłoszenie na koncerty prosimy kierować na
adres e-mail  p.  Pauliny Schmid: pauli-
na.schmid@krzyzowa-music.eu. Wstęp na kon-
cert jest możliwy tylko po okazaniu wiadomości
zwrotnej.

Darowizna może być przekazana gotówką
przy wyjściu z koncertu lub przelana na następu-
jące konto:

W Euro: Krzyżowa-Music, DE33 2004 0000
0542 0864 00

W Złotych: Fundacja Krzyżowa, PL27 1090
2369 0000 0001 1624 4433

ŚWIĘTO POLICJI 2020 
Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każ-

dego funkcjonariusza. To także czas podzięko-
wania  za trudy codziennej, często niebezpiecz-
nej służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego. W 101 rocznicę powstania Policji
Państwowej życzenia świdnickim funkcjonariu-
szom złożyła wójt gminy Teresa Mazurek.

Doroczne uroczystości odbyły się w Sali
Urzędu Stanu Cywilnego, jednak w tym roku z
zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu spo-
łecznego. Świdniccy policjanci podjęli ponad 27
tys. interwencji, zatrzymując na gorący uczynku
ponad 1,4 tys. sprawców. W tym roku funkcjo-
nariusze  policji w całym kraju weryfikowali
przestrzeganie kwarantanny. Tylko w samym po-
wiecie świdnickim taką czynność musieli zreali-
zować u ponad 5,5 tys. osób.

Święto policji to także awanse i wyróżnienia. Z
tej okazji wójt gminy Teresa Mazurek złożyła ser-
deczne podziękowania za dotychczasową pracę
oraz wysiłek przy realizacji codziennych zadań.
Wszystkim Funkcjonariuszom życzę, aby codzien-
na trudna praca oraz trud wkładany w umacnianie
praworządności i bezpieczeństwa stanowiły powód
do satysfakcji,  a także znalazły społeczne uznanie
i szacunek, dając mieszkańcom gminy Świdnica
coraz większe poczucie bezpieczeństwa. Życzę
wielu  sukcesów zawodowych, satysfakcji z wyko-
nywania ważnej i odpowiedzialnej służby, a także
dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym
- mówiła wójt gminy Teresa Mazurek. 

Awanse na stopień starszego aspiranta: asp.
Adam KŁYSZEJKO; na stopień starszego poste-
runkowego: post. Łukasz WOJAK.

Czy specjalista znajdzie sposób, by mał-
żonkowie 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!
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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 W tym tygodniu powinieneś ograni-
czyć wydatki i postarać się uregulować wszystkie
zobowiązania finansowe. Niezapłacone rachun-
ki będą się bowiem piętrzyły i to wprawi Cię w
duże zakłopotanie. Bardzo dobrze ułożą się rela-
cje z partnerem. Dawne nieporozumienia prze-
staną mieć jakiekolwiek znaczenie. 

BYK To, że jesteś na językach, nic jeszcze nie
znaczy. Jeżeli ktoś nie ma nic do roboty, to naj-
chętniej krytykuje innych. Jesteś teraz na dobrej
drodze i nie przejmuj się głupią gadaniną. Spra-
wy finansowe ułożą się po Twojej myśli. Bę-
dziesz mógł zapłacić zaległe rachunki. 
BLIŹNIĘTA Otrzymana gotówka bardzo szybko
się rozejdzie. Nie planuj więc jakichś wielkich za-
kupów, na które tak naprawdę nie możesz sobie
teraz pozwolić. Pisany jest Ci jakiś sukces. Będzie
Cię to jednak kosztowało wiele pracy. Zbieraj więc
siły, postaraj się lepiej zorganizować czas. 
RAKNie powinieneś się smucić ostatnimi niepowo-
dzeniami. Jeszcze nie wszystko stracone. Wkrótce
los się do Ciebie uśmiechnie i o wiele łatwiej będzie
osiągnąć upragniony cel. Ważne, abyś nie tracił wia-
ry w siebie. Poczucie humoru ułatwi Ci kontakty z
osobami, od których wiele zależy. 
LEW Tydzień zapowiada się bardzo dobrze.
Osiągniesz upragniony cel, zrealizujesz plany.
Poprawie ulegnie sytuacja finansowa. Słowem,
trudno będzie zepsuć Ci humor. Co prawda po-
jawią się nowe obowiązki, ale do weekendu do-
skonale sobie z nimi poradzisz, tak, że znajdzie
się czas i na relaks. 
PANNA Nie rozmyślaj nad tym co minęło. Życie
toczy się dalej, a Twój los leży w Twoich rękach.
Ktoś złoży Ci ofertę, z której powinieneś skorzy-
stać. Będzie okazja, żeby trochę zarobić, ode-
rwać się od codziennych problemów, a także
poznać nowych ludzi. Ważne, abyś tylko zmienił
swoje nastawienie.
WAGA Ten tydzień nie będzie sprzyjał ryzy-
kownym posunięciom. Jeżeli możesz podjęcie

wszelkich wątpliwych decyzji przesuń na nad-
chodzący tydzień. Nie goń za wszelką cenę do
przodu. Warto, abyś wszystko jeszcze raz prze-
myślał. Błędy bowiem będzie bardzo trudno na-
prawić. 
SKORPION Ktoś bardzo Cię zdenerwuje i bę-
dzie to zaczątkiem jakiegoś konfliktu. Postaraj
się zachować zimną krew. Zastanów się czy spra-
wa jest warta takich zachowań. Dobrze będą
układały się sprawy związane z finansami. Mo-
żesz pokusić się o małe ryzyko. Nie wdawaj się
w układy z osobą spod znaku Raka. 
STRZELEC Oszukiwanie partnera na dłuższą
metę do niczego dobrego nie prowadzi. Już rodzą
się podejrzenia i aż strach pomyśleć co będzie
dalej. Konflikt wisi w powietrzu. Postaraj się
znaleźć inne wyjście z sytuacji. Jak dobrze po-
myślisz, to jest kilka wariantów. Trzeba tylko
wybrać ten optymalny. 
KOZIOROŻEC Zawód, jakiego ostatnio do-
znałeś, nie jest jeszcze końcem świata. Głowa do
góry. Już nadchodzący tydzień będzie dla Ciebie
bardzo pomyślny. Dobrze poradzisz sobie z obo-
wiązkami. Zostanie trochę czasu na wypoczy-
nek.
WODNIK Zapowiada się pracowity tydzień.
Będzie sporo do zrobienia, ale także i do zaro-
bienia. Wszystko teraz w Twoich rękach. Waż-
ne, abyś miał chęci do pracy. Między Tobą a
partnerem powstanie nieporozumienie, które
ostudzi Wasze wzajemne uczucia. Tylko rozmo-
wa i szczere przedstawienie zarzutów może do-
prowadzić do pojednania. 
RYBY Nie daj się zwieść słodkim obietnicom.
Na wszystko musisz mieć potwierdzenie. W
przeciwnym razie możesz doznać rozczarowa-
nia. Bardzo dobrze ułożą się sprawy finansowe,
pod warunkiem, że nie będziesz zbyt ochoczo
wydawał zarobionych pieniędzy. 

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 

◆ OKAZYJNIE sprzedam BETONIAR-
KĘ - 130 l. Użyta kilka razy do prac
przydomowych. Tel. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż



15

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
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