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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

PRACE PORZĄDKOWE 

NAD BYSTRZYCĄ

Od kilkunastu dni trwają prace porządkowe
przy brzegach rzeki Bystrzycy. O tereny te zadba
miasto. Wynika to z porozumienia, jakie Świdni-
ca podpisała z Państwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie we Wrocławiu, które
określiło zasady współpracy. 

Wartość robót wyniesie ponad 91 tysięcy
złotych, w tym udział PGW Wody Polskie to 40
tysięcy złotych. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego zadanie realizowa-
ne jest przez świdnicką firmę - "Farma Miejska".

Prace zorganizowane i przeprowadzone
przez miasto obejmą w szczególności usuwanie
samosiewów drzew, krzewów oraz wykaszanie
traw i chwastów na brzegach, skarpach oraz w
międzywalu, na działkach znajdujących się w
zarządzie PGW Wody Polskie. 

- Prace realizowane są na podstawie miesię-
cznych harmonogramów. Potrwają one do końca
października. W sierpniu obejmą  m.in. tereny od
mostu żelaznego przy ul. Wrocławskiej w stronę
ul. Esperantystów, do końca drogi żwirowej -
lewą stronę rzeki oraz do budynku mieszkalnego
nr 95, czyli prawą stronę rzeki; tereny po obu
stronach mostu przy ul. Wodnej; lewą stronę

rzeki wzdłuż całej ul. Nadbrzeżnej; tereny od
mostu przy ul. Westerplatte do wiaduktu kolejowe-
go na Kraszowicach - obie strony rzeki - mówi
Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastru-
ktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Ponadto "Farma Miejska" realizuje zadanie
w zakresie utrzymania brzegów i skarp potoku
Witoszówka i Młynówka oraz zbiornika Wito-
szówka 1 w Parku Centralnym w Świdnicy, bę-
dących w zarządzie PGW Wody Polskie. Prace
obejmują pięciokrotne koszenie skarp i brzegów
wraz z wywozem biomasy do utylizacji. Reali-
zowane są od 1 czerwca do 30 października, a ich
koszt to ponad 17 tysięcy złotych. 

Za czystość lustra wody w zbiornikach na
terenie Parku Centralnego odpowiada także
"Farma Miejska". Dwa razy w miesiącu, w od-
stępach dwutygodniowych, usuwane są tam
zanieczyszczenia pływające.  Umowa realizo-
wana jest od 27 maja do 15 listopada, a jej
wartość wynosi ponad 8 tysięcy złotych. 

BEZPŁATNY INTERNET 
W ŚWIDNICY

Świdniczanie, jak i turyści mogą korzystać z
bezpłatnego dostępu do Internetu w kilkunastu
lokalizacjach w mieście. Dokładnie - 13 punktów

dostępu w 11 lokalizacjach, 9 urządzeń zewnę-
trznych i 4 wewnętrzne. Szybkość pobierania
danych dla użytkownika końcowego to 30Mb/s.

Na uruchomienie sieci miasto pozyskało bon
o wartości 15 tysięcy euro z funduszy unijnych
w ramach programu "WiFi4EU Bezpłatne Wi-Fi
dla Europejczyków". Bon w całości pokrył ko-
szty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi, miasto

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
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3www.expressem.eu

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.

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
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako

www.expressem.eu

natomiast poniosło koszty podłączenia do Inter-
netu.

Jak się połączyć ?
Aby zalogować się do sieci wystarczy

znaleźć w swoim urządzeniu punkt dostępu o
nazwie 

"WIFI4EU Swidnica". Przy pierwszym po-
łączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik
zostanie przekierowany na stronę logowania .
Należy podać: adres e-mail, imię, nazwisko i
zaakceptować warunki korzystania. Autoryzacja
jest jednorazowa i nie będzie wymagana ponow-
nie przy kolejnych połączeniach.

Lokalizacje punktów dostępowych: 
* Rynek - róg ul. Łukowej
* Rynek - róg ul. Pułaskiego
* Dziedziniec przy Wieży Ratuszowej 
* Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych

- Rynek 39-40
* Dworzec PKP - ul. Dworcowa 2-4-6
* Dworzec Autobusowy - ul. Kolejowa 6
* Park Centralny przy placu zabaw
* Park Sikorskiego - skwer przy ul. Wałowej
* Bosmanat - ul. Polna Droga
* pl. Grunwaldzki
* Informacja Turystyczna 

Co to jest WiFi4EU?
Założeniem programu "WiFi4EU Bezpłatne

Wi-Fi dla Europejczyków" jest propagowanie
bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego In-
ternetu dla mieszkańców Europy i turystów w
przestrzeniach publicznych - takich jak parki,
place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea w całej Europie. Program Wi-
Fi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropej-
skiej sieci publicznych hotspotów zapewniają-

cych Europejczykom dostęp do Internetu w całej
Unii Europejskiej.

PLANUJESZ 
ZMIANĘ OGRZEWANIA? 

Złóż w urzędzie wniosek o dofinansowanie 
Trwa nabór wniosków o udzielenie grantów

w projekcie pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej". Do 30 września br. mogą je składać
mieszkańcy Świdnicy, Boguszowa-Gorce, Dobro-
mierza, Głuszycy, Jaworzyny Śląskiej, Marcino-
wic, Mieroszowa, Gminy Nowa Ruda, Miasta No-
wa Ruda, Strzegomia, Świebodzic, Gminy Świd-
nica, Walimia, Miasta Wałbrzych i Żarowa. 

Możliwe będzie dofinansowanie modern-
izacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła,
instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzin-
nych oraz w lokalach mieszkalnych własnościo-
wych w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel
mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wy-
sokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmia-
nę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysoko-
ści 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10
tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzin-
nym.

ciąg dalszy na str. 4
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międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: Świdnica, organizator: ŚOK

PROGRAM (sierpień):
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 

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-

Wzory dokumentów o udzielenie grantu
wraz z dołączoną do nich instrukcją wypełniania
dostępne są do pobrania na stronie internetowej
projektu pod adresem www.wymianakotlow.pl.
Wypełniony jeden egzemplarz wniosku wraz z
uproszczonym audytem energetycznym należy
dostarczyć w zamkniętej kopercie do właściwe-
go Urzędu Gminy/Miasta, który bierze udział w
projekcie, w terminie do 30 września br. Doku-
menty złożone po wyznaczonym terminie nie
będą podlegać ocenie.

Po zakończeniu naboru wniosków o udziele-
nie grantów dokonana zostanie ich ocena. Potrwa
to około 4 miesięcy. Przypominamy, że samo
złożenie wniosku nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem się do projektu. Szczegóło-
we informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym
najczęściej zadawane pytania wraz z odpowie-
dziami są publikowane na stronie internetowej
www .wymianakotlow.pl, w związku z czym
zachęcamy do śledzenia na bieżąco zamieszcza-
nych tam publikacji.

W ramach projektu można bezpłatnie sko-
rzystać z usługi doradztwa technicznego. W tym
celu należy zgłosić się do swojego Urzędu Gmi-
ny/Miasta. Numery telefonów i adresy mailowe
opublikowane są na wspomnianej wcześniej
stronie internetowej projektu.  

- Doradca techniczny pomoże Państwu w
wyborze nowego źródła ciepła oraz doradzi, ja-

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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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.

kie są kolejne kroki w celu wykonania inwestycji
zgodnie z przepisami. Skorzystanie z tej formy
pomocy ułatwi późniejsze wypełnienie wniosku
- zachęca Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg
i Infrastruktury Miejskiej. 

Ponadto w każdym z urzędów utworzony
został punkt informacyjny w którym można uzy-
skać szczegółowe informacje dotyczące naboru
i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji
niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Pytania
można również kierować drogą mailową lub tele-
foniczną - dane kontaktowe dostępne są na stro-
nie internetowej projektu . W Urzędzie Miejskim
w Świdnicy informacje udzielane są w pokoju
317 (III piętro), pod nr tel. 74/ 856 28 80 oraz
mailowo: wymianakotlow@um.swidnica.pl.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach
2020-2022. Planuje się zmodernizować łącznie
min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przeło-
żyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wyso-
kości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13
ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom
klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2
w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2. 

- Zachęcamy mieszkańców gmin biorących
udział w projekcie do składania wniosków w swo-
ich urzędach, do wcześniejszego kontaktu z dorad-
cami, zasięgania informacji w specjalnie przygoto-
wanych punktach - dodaje Maciej Gleba, dyrektor
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego  2014-2020

(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Go-
spodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efe-
ktywność energetyczna w budynkach użyteczno-
ści publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT
AW". Jego wartość to 24 212 601 ,37 zł, w tym
dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-
2020 -16 840 999,95 zł. 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE 
DLA SENIORÓW

Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku
60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będą-
cych pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje
kolejne bezpłatne zajęcia. Zaplanowano je od
września do października. Obejmą one:

Warsztaty integracyjno - komunikacyjne po-
przez kreatywne gry i zabawy;

Taniec użytkowy - poznanie kroków tańców
towarzyskich, m.in.: cza cza, salsa i innych ukła-
dów tanecznych

Będą odbywały się one popołudniu, w nastę-
pujących lokalizacjach:
◆ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych w Świdnicy, ul. Długa 33

ciąg dalszy na str. 6
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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

TRUSKAWKA: ŚLAD + OYA [country /
blues / rocknroll]
12.09.2020, godz. 20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica, organizator: ŚOK
Bilety: 10 zł

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

RECENZJE MUZYCZNE: BERKA-
NAN [dark etno]
19.09.2020, godz. 20:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
29 IX - MIMINO 1977, reż. G. Danelia (92
min.) 
6 X - WAM SIĘ NIE ŚNIŁO 1980, reż. I.
Frez (86 min.) 
13 X - ASSA (cz. 1 i 2) 1987, reż. S. Soło-
wiow (145 min.) 
20 X - GRAFFITI 2006, reż. I. Apasian (110
min.) 

◆ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych w Świdnicy, Rynek 39-40
Zapisy do poszczególnych grup już od wtor-

ku, 18 sierpnia prowadzić będzie Regionalna
Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy
(Rynek 39-40) w godzinach od 10.00 do 18.00. Od
18 do 23 sierpnia zapisywać się mogą tylko seniorzy
wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować opie-
kę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych
dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów,
chcących wziąć udział w warsztatach. Zapisywać
się można osobiście lub telefonicznie (nr tel. 74 852
02 90). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje
więc kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony
osobistej, czyli maseczki. Zaleca się nie branie
udziału w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich
14 dni miały kontakt z osobą, u której potwier-
dzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-
2, objętej kwarantanną, a także osób wykazują-
cych objawy infekcji dróg oddechowych.

BEZPŁATNE SZKOLENIE 
"E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-
LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO". 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:
◆ 31 sierpnia w godz. 8.00-16.00  i  1 września

w godz. 9.00 -13.00
◆ 14 września w godz. 8.00-16.00  i  15 wrześ-

nia 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.  

POROZUMIENIE W SPRAWIE
WITOSZÓWKI

12 sierpnia prezydent Świdnicy spotkała się
z dyrekcją Wód Polskich Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Omówiono
obecną sytuację i zdarzenia z ostatnich miesięcy,
których efekty zbulwersowały lokalną społecz-
ność. Rozmawiano także o przyszłości zbiornika
Witoszówka i koncepcjach jego dalszego fun-
kcjonowania. 

W spotkaniu uczestniczyli: Beata Moskal-
Słaniewska - prezydent Świdnicy, Jerzy Żądło -
zastępca prezydent Świdnicy, Maciej Gleba -
dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miej-
skiej, a także Mariusz Przybylski - dyrektor Wód
Polskich RZGW we Wrocławiu, Jolanta Rędo-
wicz - zastępca dyrektora Wód Polskich RZGW
we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i
Suszą oraz Apolinary Lipski - dyrektor Wód
Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy.

Prezydent poinformowana została, że wszel-
kie decyzje dotyczące obniżenia poziomu wody
w zbiorniku wynikały ze złego stanu techniczne-
go urządzeń na zaporze i zaleceń inspektora nad-
zoru budowlanego. Docelowo planowany jest
kompleksowy remont zapory , co wiąże się z
przeprowadzeniem długotrwałego procesu za-
planowania inwestycji, pozyskania środków,
wyłonienia w przetargu wykonawcy i wykonania
prac. W pierwszej kolejności nastąpi wymiana

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl


7

stalowych klap, co pozwoli na przywrócenie nor-
malnego poziomu piętrzenia wody na zbiorniku.
Prace te sfinansowane zostaną przez Wody Pol-
skie, a ich realizacja możliwa będzie w IV kwar-
tale 2020 roku.

- Cieszę się, że doszło do spotkania jedno-
cześnie ubolewam, że tak późno. Gdyby infor-
macja o działaniach Wód Polskich wynikająca ze
względów technicznych dotarła do nas wcześniej
moglibyśmy wspólnie uprzedzić świdniczan o
konieczności przeprowadzenia prac remonto-
wych i jednocześnie zabezpieczyć razem żyjące
tam zwierzęta. Cóż, mleko się rozlało, teraz
wspólnie musimy zrobić wszystko, aby przywró-
cić zalewowi jego pierwotny charakter. Mam nad-
zieję, że harmonogram zaproponowany przez Wo-
dy Polskie zostanie zrealizowany bez opóźnień i
jesienią poziom wody wróci do normy - mówi
prezydent, Beata Miskal-Słaniewska. 

Przedstawiciele RZGW poinformowali, że w
zbiorniku nadal utrzymywany jest maksymalny
poziom wody dopuszczalny przez Centrum Te-
chnicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego, a także Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. 

KAMIENICA W REMONCIE
Jeden z najcenniejszych przykładów śląskiej

architektury mieszczańskiej, kamienica przy ul.

Pułaskiego 24 w Świdnicy już niedługo odzyska
swój blask. Właśnie rozpoczęły się prace przy
renowacji elewacji frontowej zabytku. Nie były-
by one możliwe bez pomocy miasta, które to
wsparło wspólnotę mieszkaniową kwotą 150 tys.
zł w ramach programu dotacji celowych dla re-
montów obiektów zabytkowych. 

Budynek przy ul. Pułaskiego 24 to barokowa
kamienica, wzniesiona w I połowie XVIII wieku,
w typie rezydencji miejskiej, o pałacowym chara-
kterze z zachowanymi gotyckimi i późnogotyckimi
piwnicami, oraz renesansowym sklepieniem traktu
tylnego parteru, o bryle i układzie wnętrz, które
ukształtowane zostały w czasie barokowej przebu-
dowy. Usytuowana w centrum historycznego mia-
sta, w pierzei ul. Pułaskiego, wyróżnia się bogatym
barokowym portalem oraz detalem sztukatorskim.
W ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków jest to obiekt o dużym znaczeniu historycz-
nym, zabytkowym, kulturowym i wymaga szcze-
gólnego traktowania.

www.expressem.eu www.expressem.eu

27 X - OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy:
program filmów krótkometrażowych (90
min.)
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: 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
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią

ciąg dalszy na str. 8
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- Kamienica przy ul. Pułaskiego 24 to nie-
zwykle cenny przykład śląskiej architektury mie-
szczańskiej. Budynek wyróżnia się na tle innych
za sprawą bogatego zdobnictwa elewacji fronto-
wej. Każdy detal zostanie poddany dokładnej
renowacji przez co prace przy obiekcie potrwają
kilka miesięcy. Ten niezwykle żmudny i wyma-
gający precyzji remont będzie na bieżąco kontro-
lowany przez Urząd Miejski, a także Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków - mówi Barbara
Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony
i Konserwacji Zabytków.

Remont kamienicy, który powinien zakoń-
czyć się w jeszcze tym roku, pochłonie w sumie
około 300 tys. zł z czego 150 tys. zł, to dofinan-
sowanie z budżetu miasta przyznane w ramach
programu dotacji celowych dla remontów obie-
któw zabytkowych.  

Wakacje z MDK ...

WAKACJE Z ETIUDĄ  (1, 8 lipca 2020)
Dzieciaki z "Grupy ze spalonego teatru" bar-

dzo lubią robić swoje etiudy teatralne, a Waka-
cyjne Warsztaty Teatralne były czasem, kiedy
mogły rozwinąć swoją wyobraźnię " na całego".
Miały dostęp do Garderoby teatralnej i nagroma-
dzonych tam kostiu-
mów, dlatego przebie-
rankom nie było końca,
a etiudy były niezwykle
urozmaicone i zabawne.

Etiudy to zabawy
teatralne kształtujące
osobowość, rozładowu-
j ą ce nagromadzone
emocje. wzbogacające
świat ,  posze rzaj ące
słownictwo, rozwijają-
ce logiczne myślenie,
kształcące pamięć  i
uwagę, eliminujące nie-
śmiałość i lęk.

WAKACJE Z
ACROYOGĄ
Uczestnicy grup te-

atralnych "Pauza" i "Ce-
deen" w dniach 9, 10 li-
pca wzięli udział w Wa-
kacyjnych Warsztatach
Teatralnych prowadzo-
nych przez Paulinę
Krzeczkowską - tancer-
kę, performerkę, aktor-
kę i Domana Rynkiewi-
cza - tancerza, fizjotera-
peutę, nauczyciela Ac-
royogi 2020.

Młodz ież  miała
okazję podziwiać nie-
przeciętne zdolności i
umiejętności warszta-
towców, ale przede

wszystkim miała okazję wiele się od nich na-
uczyć.

I część warsztatów- Wprowadzenie pojęcia
Acroyogi, podczas których młodzież uczyła się
podstawowych pozycji z Acroyogi w celu nabra-
nia większej świadomości ciała, komunikacji,
zaufania, poczucia własnego ciała w przestrzeni,
mobilności i balansu.

Druga część warsztatów - Wprowadzenie do
Kontakt Improwizacji, podczas których prowa-
dzona była rozgrzewka ciała ze szczególnym
naciskiem na centrum, prowadzone były ćwicze-
nia z oddawania i przyjmowania ciężaru, otrzy-
mywania i dawania impulsów, wprowadzane by-
ły nowe jakości ruchowe.

Trzeba jeszcze dodać, że Paulina Krzeczko-
wska to była uczestniczka Młodzieżowego Do-
mu Kultury grupy teatralnej "Cedeen" oraz  nasz
Super Młodzik.

WAKACYJNY OBÓZ 
WĘDROWNY - TATRY 2020

Dzień I
Przejazd z Biurem Turystycznycm "Z Buta"

z Wałbrzycha. Polecamy: świetny tabor, super
kierowca Janusz! Zakwaterowanie u "U Saba-
łów" ul. Kurierów Tatrzańskich 37. Nachwalić
sie nie możemy jacy mili, uczynni a karmią jak
u mamy.

Pierwsza wycieczka na rozruch: Murowani-
ca - Nosal - Nosalowa Przełęcz - Kuźnice. Na
deser TRInO 8/K/16 "Kuźnice - Brama do Tatr".
Pogoda, kondycja i humory dopisują. Dzień
skończyliśmy mszą św. w pobliskim kościółku.
Z naszego domu cudowny widok na Giewont a

ciąg dalszy ze str. 7
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.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00

http://www.bojero.com.pl


wieczorem cudowny wschód księżyca nad Ka-
sprowym.
Dzień II (Dolina Chochołowska)

6.00 Przepyszne śniadanko i wyjazd na Siwą
Polanę. Dzisiaj prawie triatlon: dobieramy rowe-
ry, bilety na bramce i wioooo.. przez Dolinę
Chochołowską. Punkt zbiórki: Schronisko
PTTK. Tu dzielimy się na dwie grupy: Trasa I:
Schronisko - Grześ - Rakoń - Wołowiec - Schro-
nisko PTTK na Polanie Chochołowskiej. Trasa
II:

Siwa Polana - Dolina Chochołowska - Schro-
nisko PTTKna Polanie Chochołowskiej 77.
Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej -
Dolina Wyżnia Chochołowska - do szlaku nie-
bieskiego (Wołowiec), 79. Wołowiec - Łopata -
Jarząbczy Wierch - Kończysty Wierch 62. Koń-
czysty Wierch - Czubik - Trzydniowiański
Wierch, 58. Z Trzydniowiańskiego Wierchu do
kamienia, 56. Od kamienia Doliną Jarząbczą do
Schroniska PTTK na polanie Chochołowskiej

Schronisko PTTK - Dolina Chochołowska -
Siwa Polana.

Cudowna pogoda. Uśmiech, gwar i sapanie
oraz wielka satysfakcja ze zdobycia dwutysię-
czników i rekordów wysokości, które śrubujemy
w Tatrach Zachodnich.

info: MDK Świdnica

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia, na Placu Grunwaldzkim w Świd-

nicy, odbyły się skromne (z uwagi na zagrożenie
epidemiczne) uroczystości związane z obchoda-
mi Święta Wojska Polskiego. 

W obchodach wzięli udział Prezydent Świd-
nicy Beata Moskal - Słaniewska, Starosta Świd-
nicki Piotr Fedorowicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej - Jan Dzięcielski oraz przedstawiciele
związków kombatanckich oraz służb munduro-
wych i harcerzy. Podczas uroczystości złożony

został wieniec od władz samorządowych i mie-
szkańców.

REMONT DROGI POWIATOWEJ
NR 2880 D

13 sierpnia, w czwartek, oficjalnie oddano do
użytku mieszkańców dwie nowo wyremontowa-
ne drogi w Jaworzynie Śląskiej. Jedną z nich była
droga powiatowa nr 2880 D na odc. Jaworzyna
Śląska - Piotrowice Świdnicki - Żarów. Długość
wyremontowanego odcinka to prawie 4 km. Pra-
ce zostały podzielone na trzy etapy.
◆ etap I: obejmujący odcinek od skrzyżowania

z ulicą Ogrodową w Jaworzynie Śląskiej do
miejscowości Piotrowice Świdnickie.

◆ etap II: obejmujący odcinek od przejazdu
kolejowego w Piotrowicach Świdnickich do
skrzyżowania z droga powiatowa nr 3396 D

◆ etap III: obejmujący odcinek do granicy Ża-
rowa
Zakres robót obejmował: frezowanie istnieją-

cej nawierzchni bitumicznej, ułożenie poboczy z
kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej,
ułożenie warstwy ścieralnej, ułożenie nawierzchni
poboczy oraz oczyszczenie rowów z namułu.

Ponadto na odcinku od skrzyżowania z droga
powiatowa nr 3396D do skrzyżowania z ul. B.
Chrobrego w Żarowie zakres robót obejmował
mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko-
ści jezdni i wzmocnienie podłoża cementem oraz
ułożenie krawężnika.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie
prawie 1 mln. 800 tys.
zł. Z czego 80% tej kwo-
ty pochodziło z rządo-
wego Funduszu Dróg
Samorządowych a 20%
to wkład Powiatu Świd-
nickiego.

W przekazaniu drogi
wzięli udział Starosta
Świdnicki Piotr Fedoro-
wicz, Przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof
Sołtys, Burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz oraz
Wicewojewoda Dolno-
śląski Jarosław Kresa,
Wicemarszałek Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko oraz Po-
seł na Sejm Marcin
Gwóźdź. W uroczystości
wzięli także udział samo-
rządowcy Gminy Jawo-
rzyna Śląska, przedstawi-
ciele wykonawcy i Służ-
by Drogowej Powiatu
Świdnickiego.

SUPER KIDY
SUPER

PIIŁKARZAMI
NA PLAŻY

Za nami kolejne za-
wody cyklu Turniejów
Plażowej Piłki Nożnej o
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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
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

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 Kocha-
nek (heavy metal) dał w 2018 roku na dużej
scenie PolandRock. Podczas występu wyrów-
nali rekord frekwencji ustanowiony przez Pro-
digy i odebrali nagrodę "Złotego Bączka" dla
najlepszych wykonawców festiwalu, przyzna-
ną przez publiczność za poprzedni rok.
Ostatni album Nocnego Kochanka to "Rand-
ka w ciemność", który za sprawą Krzysztofa
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Puchar Prezydenta Świdnicy. W środę, 18 sierp-
nia na boiskach Centrum Sportów Plażowych
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapre-
zentowały się zespoły kategorii dzieci starsze
(roczniki 2008-2009). Najlepsi okazali się piłka-
rze zespołu Super Kidy

W drodze po tytuł Super Kidy rozegrały
sześć spotkań, z czego trzy wygrali, dwa zremi-
sowały i jeden przegrały. W decydującym spot-
kaniu Super Kidy po bramce zdobytej w ostatniej
minucie gry pokonali 1:0 FC Wylewiarzy. Trze-
cia lokata przypadła Legii, a czwarta Rakowowi.

Damian Patyk z FC Wylewiarze został uzna-
ny najlepszym bramkarzem turnieju, a jego ko-
lega z zespołu Jakub Kazimierski najlepszym
strzelcem. Najlepszym graczem turnieju został
natomiast Patryk Podleśny (Super Kidy).

Co ciekawe, wszyscy chłopcy którzy wzięli
udział w turnieju na co dzień trenują w jednym
klubie - UKS GRYF Świdnica.

Projekt realizowany jest w ramach inicjaty-
wy lokalnej z Gminą Miasto Świdnica.

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
08.08.2020r. godz. 15.09 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dzieci kąpiących
się w fontannie posadzkowej przy ulicy Wa-
łowej. Skierowany na miejsce patrol prze-
prowadził rozmowę z rodzicami i wyjaśnił,
że fontanny nie posiadają filtrów biologicz-
nych i kąpiel w takiej wodzie może być nie-
bezpieczna, ze względu na zanieczyszczenia
bakteryjne. Niestety z takimi przypadkami
mamy do czynienie niemal każdego dnia.

11.08.2020r. godz. 18.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące libacji alkoholowej w
"Ogrodzie Różanym" przy Alei Niepodle-
głości. Dwóch młodych mężczyzn nie tylko
raczyło się trunkami lecz również zaśmieciło
cały teren wokół ławki, na której siedzieli.
Biesiadę przerwali skierowani na miejsce
strażnicy, którzy wyjaśnili przyczynę inter-
wencji. Obaj panowie zostali ukarani manda-
tami karnymi.

12.08.2020r. godz. 19.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące sklepu spożywcze-
go przy ulicy Lelewela. Zgłaszający był za-
niepokojony faktem, iż obsługa sklepu i
część klientów nie nosi maseczek ochron-
nych. Sklep został skontrolowany przez pa-
trol straży miejskiej. Tylko jeden klient nie
posiadał maseczki, jednak tłumaczył to sta-
nem zdrowia.

12.08.2020r. godz.19.05  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Waryń-
skiego, którą zaniepokoił fakt, iż w dniu
wczorajszym na budynku nr 47 były dwa
bociany w obecnie widać tylko jednego. Ko-
bieta obawiała się, że drugi mógł przykleić
się do smoły, którą pokryty jest dach. Skiero-
wany na miejsce patrol skontrolował dach,
na którym faktycznie przebywał tylko jeden
bocian. Los drugiego ptaka pozostaje niezna-
ny.

13.08.2020r. godz. 13.09  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kobiety zbulwersowanej
faktem, iż na Placu Świętej Małgorzaty mło-
da kobieta zrobiła sobie sesję fotograficzną
w stroju kąpielowym. Wydarzenie te miało
negatywny wpływ na syna zgłaszającej,
gdyż musiał on odwracać głowę aby nie pa-
trzeć na rozebraną kobietę. Niestety w tym
przypadku straż miejska nie mogła udzielić
pomocy skarżącej.

13.08.2020r. godz. 14.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dwóch chłopców,
którzy po rynnie wspinali się na wysokość
drugiej kondygnacji budynku przy ulicy Bo-
lesława Śmiałego. Skierowany na miejsce
patrol nie zastał na miejscu nieletnich. Nie-
stety, nie udało się też ustalić ich persona-
liów. Ze względu, iż nie był to pierwszy taki
przypadek, sprawa ta będzie kontynuowana.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 262 in-

terwencje.  
***

13 sierpnie o godzinie 14.00  dyżurny Straży
Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie doty-
czące dwóch chłopców w wieku około 10-12 lat,
którzy po rynnie wspinali się na wysokość dru-
giej kondygnacji budynku przy ulicy Bolesława
Śmiałego.

Zgłoszenie wydawało się dość nieprawdopo-
dobne, jednak zgłaszający wyjaśnił, że elewacja
budynku ma wgłębienia, po których z łatwością
można się wspinać. Mężczyzna twierdził, że
dzieci nie po raz pierwszy urządzili sobie taką
zabawę. Tym razem udało mu się sfotografować
wyczyny młodzieńców. Na miejsce natychmiast
skierowano radiowóz straży miejskiej. Niestety
amatorzy mocnych wrażeń uciekli z miejsca zda-
rzenia jeszcze przed przybyciem patrolu. Upadek
z wysokości drugiej kondygnacji grozi co naj-
mniej ciężkimi obrażeniami. Straż miejska pro-
wadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające w
celu ustalenia  danych personalnych dwóch chło-
pców. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do
świadków tego zdarzenia o skontaktowanie się z
Komendą Straży Miejskiej w Świdnicy tel. 74
818 57 35.

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

GMINA ŚWIDNICA
BASEN W WITOSZOWIE DOLNYM

OTWARTY
Po przerwie spowodowanej epidemią koro-

nawirusa wznawiamy funkcjonowanie basenu w
Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Witoszo-
wie Dolnym.

Tygodnie przestoju nie były jednak czasem
zmarnowanym. Wykorzystaliśmy go na wykona-
nie szeregu przeglądów urządzeń eksploatacyj-
nych oraz prac mających na celu podniesienie
jakości wody, m.in. wymieniono cześć złóż fil-
trujących wodę z niecek basenowych i zainstalo-
wano stację zmiękczania wody użytkowej.
Ponadto podjęliśmy działania mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dojazdo-
wej do Centrum Sportowo - Rekreacyjnego. Na
ukończeniu są roboty budowlane przy poszerza-
niu jezdni drogi dojazdowej, w ślad za którymi
wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Poprawione warunki przejścia i przejazdu,
jeszcze lepsza jakość wody, niezmiennie profe-
sjonalna i miła obsługa - to wszystko z myślą o
komforcie i bezpieczeństwie użytkowników!
Dlatego choć pogoda za oknem zachęca do spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu, zapraszamy

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-
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
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-
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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

do skorzystania z bogatej oferty centrum sporto-
wo-rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym.

W sierpniu basen będzie czynny od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 13.00 - 22.00.
Dla bezpieczeństwa użytkowników i pracowni-
ków będziemy funkcjonować w nowym reżimie
sanitarnym. Prosimy o zapoznanie się i stosowa-
nie szczególnych zasad korzystania z obiektu.
Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

Zasady korzystania z basenu w Centrum
Sportowo Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym
w czasie obowiązywania ograniczeń związanych
z COVID-19 
1. Od dnia 14 sierpnia 2020 r. basen jest czynny
w godzinach 13.00 - 22.00. 
2. Z pływalni mogą korzystać wyłącznie osoby
zdrowe. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej
infekcji, w szczególności dróg oddechowych,
obowiązuje zakaz wstępu. Kasjer ma prawo nie
wpuścić osoby z wyżej wymienionymi objawa-
mi na teren obiektu.
3. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby
znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.
4. Pobyt w obiekcie należy ograniczyć do czasu
pływania i przebierania się (hol nie może być
wykorzystywany jako "poczekalnia" na osoby
pływające).
5. Należy zachować dystans społeczny oraz sto-
sować się do znaków i instrukcji oraz do poleceń
pracowników obiektu.
6. Przy kasie może znajdować się jedna osoba.
Zalecamy korzystanie z płatności bezgotówko-
wych.
7. Obiekt jest wyposażony w dozowniki z pły-
nem do dezynfekcji. Obowiązuje dezynfekcja
rąk przy wejściu do obiektu, przed wejściem do
szatni i po opuszczeniu jej.
8. Podczas przebywania na terenie obiektu obo-
wiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Nakaz nie

obowiązuje podczas pływania, korzystania z jac-
cuzi i sauny. Osłonę ust i nosa należy zdjąć i
pozostawić wraz z ubraniem w przebieralni.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie nałożyć
osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
9. Obowiązują ścisłe zasady higieny - przed wej-
ściem do hali basenowej obowiązuje dokładne
umycie całego ciała pod natryskiem oraz przej-
ście przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
Obsługa ma prawo wyprosić osobę nie przestrze-
gającą zasad higieny. 
10. Przy korzystaniu z suszarek do włosów obo-
wiązuje nakaz używania jednorazowych rękawi-
czek ochronnych, oddanych do użytku nieod-
płatnie klientom basenu.
11. Prowadzona jest regularna dezynfekcja po-
wierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi,
uchwyty, szafki, półki, ławki, włączniki, kurki
baterii, poręcze, suszarki, transpondery, powierz-
chnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektó-
re elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
12. Jeżeli to możliwe, na terenie obiektu należy
unikać dotykania klamek, poręczy itp.
13. Na pływalni przebywać może ograniczona
liczba osób, wynikająca z aktualnie obowiązują-
cych wytycznych. Informację o limitach można
uzyskać w recepcji obiektu.
14. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu nie
będą gromadzone i przechowywane. Ich odbiór
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może nastąpić wyłącznie tego samego dnia w
godzinach pracy basenu.
15. Zasady bezpieczeństwa obowiązują do czasu
ich odwołania.
16. Korzystający z basenu mają obowiązek prze-
strzegać również innych regulaminów obowią-
zujących w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym
w Witoszowie Dolnym. 

TRWA PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ PSZENNO-MIŁOCHÓW 

Do końca września planowana jest przebu-
dowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów, współ-
finansowanej ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Całkowita wartość inwestycji wy-
niesie ponad 628 tys. zł. przy dofinansowaniu w
wysokości 440,1 tys. zł. ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Przebudowa drogi gminnej zostanie wyko-
nana na odcinku o długości 1,045 km. Droga

zaprojektowana została jako jednojezdniowa
dwupasowa o szer. 5 m, wykończona warstwą
bitumiczną.

Zakres prac obejmuje:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej,
- remont - oczyszczenie oraz odmulenie ist-

niejących rowów przydrożnych.
Termin realizacji: III kwartał 2020
Wartość całkowita projektu: 628 598,18 zł

brutto
Wartość dofinansowania ze środków Unii

Europejskiej: 440 018,72 zł brutto

SQUASH - KOMPLEKSOWY
TRENING CAŁEGO CIAŁA 

Mimo że nie jest sportem olimpijskim grają
w niego mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież,
dorośli oraz seniorzy. Poprawia samopoczucie,
łagodzi stres, rozwija zwinność, zwiększa pew-
ność siebie. Wpływa na układ sercowo-naczy-
niowy, pomaga w utracie tkanki tłuszczowej. To
jedne z wielu korzyści wynikających z gry w
squasha.

W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Wi-
toszowie Dolnym można skorzystać z możliwo-
ści z profesjonalnego kortu do squasha.

Do końca miesiąca zapraszamy w godzinach
od 13.00 do 22.00.

znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by 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!

TRUSKAWKA: ŚLAD + OYA [country /
blues / rocknroll]
12 września 2020, godz. 20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica, organizator: ŚOK
Bilety: 10 zł

Czekając na osłabienie pandemii wracamy do
Truskawkowych koncertów w najlepszych
możliwych i najbezpieczniejszych warunkach
czyli w sali teatralnej ŚOK! Świdnicki Prze-
gląd Muzyczny dawno nie gościł w tym miej-
scu - mamy nadzieję na udany powrót do ko-
rzeni! Poniżej informacja organizacyjna oraz
informacje o wykonawcach:
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.
ŚLAD
Pojawili się na scenie zupełnie niespodzie-
wanie i w 2019 roku zagrali rekordową,

12
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Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są
pod nr  500 272 810, lub na adres e-mail : cen-
trum@goksir.swidnica.pl

Cennik dostępny na:
http://goksir.swidnica.pl/doc/CSR/CENNI

K%20HALA.pdf

ZIELONE PRZYSTANKI 
W GMINIE ŚWIDNICA

Tylko w 2019 roku w ramach zwiększania
bioróżnorodności gatunkowej posadziliśmy
drzewa z gatunku jarząb w odmianach, wiśnie i
śliwy ozdobne, jako ciekawostkę tulipanowce
amerykańskie i perełkowce japońskie a także,
wychodząc naprzeciwko hodowcom pszczół i
miłośnikom miodu: lipy, robinie akacjowe
oraz wspomnianego wyżej perełkowca japoń-
skiego. Łącznie 145 drzew. W bieżącym roku
planujemy posadzić kolejne 150 drzew. Na
terenie gminy Świdnica pojawiły się także zie-
lone przystanki.

Drzewa- najlepsza inwestycja w nasza przy-
szłość! W Gminie Świdnica podejmujemy wiele
akcji ekologicznych i edukacyjnych związanych
z ochroną środowiska. O codziennych eko-na-
wykach , czyli jak żyć bardziej ekologicznie
rozmawiamy z najmłodszymi mieszkańcami
gminy już w wieku przedszkolnym przekonu-
jąc, że sadzenie drzew to najbardziej skuteczny
sposób przeciwdziałania zmianom klimatu.
Drzewa to zielone płuca naszej gminy, pochła-
niają dwutlenek węgla, spowalniają spływ wód
powierzchniowych oraz poprawiają mikrokli-
mat, wiosną cieszą nasze oczy pięknymi kwiata-
mi, a w upalne dni dają nam wytchnienie w cieniu
swoich koron.

Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy pro-
gram związany ze zwiększaniem bioróżnorodno-
ści gatunków drzew na terenie gminy Świdnica.
W jego ramach zostały wykonane nowe nasadze-
nia:

- wzdłuż ścieżki rowerowej Sulisławice -
Wiśniowa rozpoczęliśmy nasadzenia alei lipo-
wej w odmianie Rancho,

- w sąsiedztwie wiat przystankowych w miej-
scowościach Zawiszów, Sulisławice, Mokrze-
szów, co stanowi I etap zakładania zielonych
przystanków,

oraz przede wszystkim na obiektach rekre-
acyjnych, w tym placach zabaw, boiskach i skwe-
rach w miejscowościach Boleścin, Witoszów
Dolny, Pogorzała, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca
Górna, Wilków, Lutomia Górna i Dolna, Modli-
szów, Jagodnik.

Jesienią tego roku planujemy kolejne nasa-
dzenia, łącznie w tym roku 150 drzew.

WOLNE MIEJSCA NA KOLONIE
LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW  

Stowarzyszenie im. Teresy Kras w Lubli-
nie, które od wielu lat jest organizatorem ko-
lonii dla dzieci rolników z całej Polski oferuje
w tym roku 10 miejsc na letni wypoczynek w
nadmorskiej miejscowości Rzucewo. Waru-
nek. Co najmniej jedno z rodziców z terenu
gminy Świdnica musi podlegać ubezpieczeniu
w KRUS.

Opłata wynosi 400 zł od dziecka.
Miejsce: Rzucewo/Ostrowo woj. pomorskie
Termin: 22.08-31.08.2020 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

Świdnicy, pod nr tel. 74 8523067 wew. 110,
osoba do kontaktu pani Czesława Stelmach.

II EDYCJA PROGRAMU
GRANTOWEGO  WZMOCNIJ
SWOJE OTOCZENIE  W GM.

ŚWIDNICA. DO WYGRANIA 20 TYS. 
Trwa  nabór wniosków do  II  edycji

"WzMOCnij swoje otoczenie" - programu gran-
towego organizowanego przez Polskie Sieci Ele-
ktroenergetyczne, który jest realizowany do koń-
ca br. O granty społeczne może ubiegać się sa-
morząd, jego jednostki budżetowe oraz organi-
zacje pozarządowe działające w gminie Świdni-
ca. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
stronie www .wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Energetyczne S.A. jako właści-
ciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji ele-
ktroenergetycznych najwyższych napięć, są obe-
cne w ponad 1000 polskich gminach,

w których prowadzą działalność eksploata-
cyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na
terenie ponad 70 z nich organizowana jest II
edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedz-
kiego "WzMOCnij swoje otoczenie". Program
skierowany jest m.in. do gminy Świdnica.

Na terenie gminy Świdnica PSE realizują
projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji
Mikułowa - Świebodzice. Dzięki tej inwestycji
możliwa będzie poprawa pewności zasilania ob-
szarów południowo-zachodniej części kraju.

Celem programu jest wsparcie projektów
związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
społecznej, aktywizacją życia społecznego i kul-
turalnego oraz finansowa pomoc w ich wdroże-
niu. Jego idea jest zbliżona do znanego i spraw-
dzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycy-
pacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą
aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać samo-
rządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły,
przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a
także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy
mogą być zgłoszone w pięciu kategoriach:
◆ Zdrowie i opieka medyczna - w szczególno-

ści działania na rzecz walki z koronawirusem;
◆ Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
◆ Oświata;
◆ Środowisko;
◆ Inne inicjatywy mieszczące się w celach pro-

gramu.
Lista gmin zaproszonych do tegorocznej

edycji, regulamin programu, zasady składania
wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszel-
kie szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bie-
żąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych
grantów laureaci mają czas do końca roku. Bu-
dżet programu na terenie całego kraju wyniesie
ok. 2 mln złotych.

- Zdecydowaliśmy się na zmianę formuły z
konkursu na program, aby móc lepiej zareago-
wać na potrzeby lokalnych społeczności w tym
trudnym czasie. W zeszłym roku otrzymaliśmy

wśród lokalnych wykonawców, ilość kon-
certów, zdobywając także kilka nagród -
ostatnio podczas Pikniku Country w Mrągo-
wie w kategorii "piosenka drogi". Zespół
założyli bracia Andrzej i Rafał Oryńczak, do
których po pewnym czasie dołączył Marcin
Rut (bas) i Wiktor Wasylik (perkusja). Ich
autorskie, wpadające w ucho kompozycje
łączą elementy country, bluesa i rocka dzięki
czemu znajdują uznanie wśród różnorodnej
publiczności, czego przykładem był tegoro-
czny koncert podczas Truskawki.
OYA
Grają klasycznego rocknrolla z chwytliwy-
mi melodiami, nawiązującego do klasyków
złotej ery i uzupełnionego charakterystycz-
nym wokalem. Kapela ruszyła 4 maja 2020
roku z inicjatywy Grzegorza Zwolińskie-
go i Damiana Świędrycha, znanych świd-
nickiej publiczności m.in z występów
podczas Truskawki pod szyldami Striker i
Białe Drzewa. Tym razem towarzyszy im
Krzysiek Szary (ex-Angry Again) na per-
kusji i Michał Mosór na gitarze. Niedawno
skończyli nagrywać 4-utworową EP-kę,
której cyfrowa premiera będzie miała miej-
sce w dniu koncertu.

w sumie 284 zgłoszenia. 88 z nich wybraliśmy
do realizacji, a wśród nich był projekt z gminy
Świdnica, który nagrodziliśmy grantem w wyso-
kości ponad 15 tysięcy złotych - mówi Ada Kon-
czalska, dyrektor Departamentu Komunikacji
PSE. - Także w tym roku zależy nam, by projekty,
które wesprzemy, wprowadzały pozytywne i
trwałe zmiany w tutejszej społeczności i jedno-
cześnie służyły przez długie lata. Poprzez pro-
gram "WzMOCnij swoje otoczenie" chcemy sta-
le przesyłać dobrą energię pomocy i społecznego
zaangażowania, służąc mieszkańcom i sąsiadom
naszych inwestycji - dodaje.

W ubiegłym roku dzięki grantowi przyzna-
nemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Świdnicy w ramach projektu "Międzypokolenio-
we centrum aktywności MegaMOCni - wspólna
praca i odpowiedzialność" uruchomił specjalne
strefy aktywności w sołectwie Grodziszcze. W
ramach zakończonych działań powstała część
rekreacyjna do ćwiczeń fitness, a także trasa ro-
werowa.

BEZPŁATNE WAKACJE NAD
POLSKIM MORZEM DLA DZIECI Z

GMINY ŚWIDNICA 
Już wkrótce dzięki współpracy z Dolnoślą-

skim Kuratorium Oświaty 12 dzieci z naszej gmi-
ny wyjedzie na letni wypoczynek. W nadmor-
skiej miejscowości PUSTKOWO młodzi miesz-
kańcy gminy Świdnica wypoczywać będą w
okresie od 18-31 sierpnia 2020 roku. Koszt po-
bytu dzieci na kolonii w całości pokrywa Dolno-
śląskie Kuratorium Oświaty.

i
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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 Nie powinieneś się tak bardzo niecierpli-
wić. Wszystko rozstrzygnie się we właściwym dla
siebie czasie. Pośpiech w tak ważnych sprawach nie
jest wskazany. Spotkania z partnerem dostarczą
wielu niezapomnianych wrażeń. Wszystko potoczy
się jak w bajce. Nie wolno Ci jednak w tym wszy-
stkim zapomnieć, że życie to nie bajka.
BYK  Będziesz z wielką radością i zaangażowa-
niem przygotowywał się do jakiegoś wydarzenia.
Wiele rzeczy odłożysz na później. Postaraj się

jednak nie zaniedbywać istotnych spraw, gdyż
możesz wiele stracić. Relacje z partnerem ułożą
się bardzo dobrze. Poczujesz się szczęśliwym
człowiekiem.
BLIŹNIĘTA  Spodziewaj się wizyty kogoś z
dalszej rodziny. Kogoś, kogo dawno nie widzia-
łeś. Jego wizyta nie będzie bezinteresowna, więc
bądź przygotowany na jakąś niewiadomą. Jeżeli
odmówisz nic się nie stanie. Decyzja należy do
Ciebie. Sprawy finansowe nie ulegną na razie
większym zmianom.
RAK Poznasz nowych ludzi, którzy bardzo Cię
zaintrygują. Będziesz próbował ocenić ich zamiary
względem siebie i poznać bliżej jacy są naprawdę.
Nie daj się jednak zwieść pozorom. W pracy poja-
wią się nowe zadania, którym będziesz musiał spro-
stać. Nie licz na pomoc osoby spod znaku Wagi. 
LEW W tym tygodniu pozbędziesz się zmar-
twień, które dotychczas odbierały Ci chęci do
wszystkiego. Spojrzysz innym okiem na wiele
spraw i przekonasz się, że warto czasem zrobić
pierwszy krok. Później wszystko pójdzie o wiele
łatwiej niż to sobie wyobrażasz. Sprawy finanso-
we nie ulegną większym zmianom. 
PANNA  Przestań oszukiwać siebie i innych.
Samo nic się nie zrobi. Masz jeszcze wiele czasu
żeby wszystko przemyśleć i zaplanować. Nie oglą-
daj się na dawne porażki. Okoliczności będą Ci
sprzyjały. Niespodziewany zastrzyk finansowy z
pewnością pomoże w Twoim przedsięwzięciu. 
WAGA  Nastąpią drobne nieporozumienia partner-
skie. Jeżeli schowasz dumę do kieszeni, miną one
bez echa. W przeciwnym razie może powstać trud-
ny do rozwiązania konflikt, z którego długo nie

będziecie mogli wyjść. Jeżeli masz rodzeństwo,
poświęć mu więcej czasu. Wszelkie decyzje do-
tyczące finansów zostaw sobie na przyszły ty-
dzień. 
SKORPION Pogrążony w codziennych spra-
wach, nie zawsze dostrzegasz, co wokół Ciebie
się dzieje. Otwórz szeroko oczy na problemy
swoich bliskich. Jeżeli teraz im nie pomożesz,
niesmak pozostanie na długo. W pracy pojawi się
pewien konflikt interesów. Będziesz musiał zająć
jakieś stanowisko w tej sprawie. Dokładnie
wszystko przemyśl.
STRZELEC Nie oglądaj się na innych, tylko
działaj. Brak zdecydowania wyraźnie nie służy
Twoim sprawom. Ryzyko jest naprawdę niewiel-
kie. Bardziej zaufaj swemu partnerowi. Niech też
ma coś do powiedzenia. Widoczna poprawa sy-
tuacji finansowej przyczyni się do rozwiązania
kilku dotychczasowych problemów. 
KOZIOROŻEC Nadchodzące dni przyniosą
wiele nieoczekiwanych zmian. Będziesz musiał
dostosować do nich swoje plany i rozkład co-
dziennych zajęć. Nie obawiaj się złego, bo tego
nie będzie. Figlarna pogoda spowoduje, że nie
zawsze będziesz w pełnej kondycji. Mogą dać o
sobie znać bóle głowy. 
WODNIK Twoja energia i pracowitość zaowo-
cują sukcesem, jakiego wcale się nie spodzie-
wasz. Ktoś wyraźnie wspiera Twoje działania,
choć wcale tego nie dostrzegasz. Warto abyś
dokładnie się rozejrzał. Nastąpi znaczna popra-
wa w stosunkach rodzinnych. W weekend miła
biesiada towarzyska. 
RYBY Tydzień średnio udany. Wiele zała-
twisz, ale też wiele będzie trzeba przełożyć na
przyszłe dni. Twoja niespokojna natura
wyraźnie da o sobie znać. Zapragniesz przy-
gód i nowych wrażeń. Być może zaczniesz
planować jakąś podróż samochodem. 

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 

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

 S P R Z E D A Ż

◆ Sprzedam dom do kapitalnego remontu
+ działka 18a. Cena 165 000 zł. Witków
26. Tel. 664 044 461.

N I E R U C H O M O Ś C I



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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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