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W skrócie...
ŚWIDNICKI FESTIWAL SMAKÓW
ŚWIATA
28.08-30.08.2020, godz. 16:00
Od piątku do niedzieli będziemy mieli nie-
powtarzalną okazję aby skosztować popiso-
wych dań między innymi z krajów Ameryki
Południowej czy Azji. Serdecznie zaprasza-
my
Wstęp wolny, miejsce: Rynek, organizator:
Smaki Świata Street Food

XIII WARSZTATY MALOWANIA
IKON - wernisaż i wystawa prac
28.08.2020, godz. 17:30
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida w Świdnicy zapraszają na
wystawę prac powstałych na XIII Warszta-
tach Malowania Ikon pod kierunkiem Mi-
chała Boguckiego zorganizowanych przy
udziale Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

SNJ - DIXIE TIGERS BAND
29.08.2020, godz. 16.00 
Wstęp 0 zł, miejsce: wejście do teatru (pod-
cienia przy wejściu do Teatru), organizator:
SOK

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

SNJ - STREFA CHILLOUT
30.08.2020, godz. 12.00 
Strefa Chillout: DJ Paster+trąbka, Grzegorz
Olszanowski-sax, Yurii Baranovskyi-per-
former gitary
Wstęp 0 zł, miejsce: podcienia Ratusza w
Świdnicy przy ul. Wewnętrznej, organiza-
tor: Arte

LATO NA PODWÓRKU
do  4 września 2020
Wstęp wolny, organizator: Fundacja Ładne
Historie, e-mail: fundacja@ladnehistorie.pl,
https://ladnehistorie.pl/
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla dzieci.
5 dni w tygodniu na 5 podwórkach. Przez
całe wakacje do 4 września 2020
w godzinach 16:00 - 19:00
PONIEDZIAŁKI
Osiedle Zarzecze - podwórko przy ul. Ko-
pernika / Kilińskiego
W razie deszczu i złej pogody spotykamy się
w świetlicy parafialnej, ul. Rolnicza 9.
WTORKI
Osiedle Zawiszów - skwer przy ul. Galla
Anonima
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NABÓR WNIOSKÓW 
DO PROGRAMU 

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Świdnicy przystąpił do kolejnej edycji programu
pod nazwą "Opieka wytchnieniowa", realizowa-
nego w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami
programu są dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, których członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opie-
kę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krót-
kotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki .

- Do miejsca zamieszkania uczestników pro-
gramu przychodzi opiekun, który spędza czas z
osobą niepełnosprawną, towarzyszy jej, wyko-
nuje przy niej niezbędne czynności. W tym cza-
sie ci, którzy na co dzień zajmują się swoimi

najbliższymi, mają czas na wyjście, załatwienie
spraw poza domem lub po prostu wypoczynek -
mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z pro-
fesjonalnej opieki nieodpłatnie do 240 godzin na
osobę. Program, którego realizacja zaplanowana
jest do 31 grudnia br. skierowany jest do człon-

ków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad:
◆ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawno-

ści,
◆ osobami ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności oraz orzeczeniami równoważny-
mi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172, z późn. zm.).
Zainteresowanych udziałem w tej formie

wsparcia, zapraszamy do bezpośredniego konta-
ktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej
15, Franciszkańskiej 7 i Westerplatte 47 oraz
telefonicznego kontaktu z panią Moniką Koster-
ką - nr tel. 74/852 13 27 wew. 13 lub 16. 

W ramach Programu "Opieka wytchnienio-
wa" - edycja 2020 Świdnica otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości ponad 290 tysięcy złotych.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 360
000 zł. 

WYCIECZKA DLA ŚWIDNICKICH
SENIORÓW I DZIECI

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) wraz z dziećmi (w wieku od 7 do 14 lat)

będącymi pod ich opieką do bezpłatnego uczest-
nictwa w wycieczce do Czeskiej Skalicy, gdzie
wspólnie z seniorami i juniorami z Kędzierzyna-
Koźla, Kłodzka, Czeskiej Skalicy, Nachodu i
Hronova będą mogli uczestniczyć w spotkaniu
integracyjnym. Wyjazd zaplanowano na sobotę,
5 września. Organizowany jest on w ramach
projektu "Transgraniczna integracja międzypo-

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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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.

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
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: Świdnica, organizator: ŚOK
PROGRAM (sierpień):
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 

www.expressem.eu

koleniowa" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go Programu Współpracy Transgranicznej 2014
- 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

Zapisy już od środy, 26 sierpnia, prowadzić
będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40). Organi-
zator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpie-
czenie oraz obiad.

W dniach od 26 do 29 sierpnia zapisywać się
mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi
będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych
miejsc prowadzone będą zapisy samych senio-
rów chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
◆ imię i nazwisko,
◆ adres zameldowania,
◆ PESEL,
◆ nr telefonu.

Wyjazd - 5 września o godzinie 7:30 z ul.
Nauczycielskiej w Świdnicy. Przewidywany po-
wrót do Świdnicy o godzinie 19:00. W programie
zwiedzanie oraz warsztaty artystyczne w Muze-
um Bożeny Nemcovej. Liczba miejsc jest ogra-
niczona - w wyjeździe może uczestniczyć 45
osób - decyduje więc kolejność zgłoszeń.

JESIENNA MODYFIKACJA
ROZKŁADÓW JAZDY

ŚWIDNICKICH AUTOBUSÓW
Od wtorku, 1 września wprowadzone zosta-

ną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miej-
skiej w Świdnicy. Polegać one będą na m.in. na
skróceniu czasu przejazdu i obsłudze większego
obszaru na określonych trasach. Dwie nowe linie
autobusowe nr 9 i 13 oraz modyfikacje na li-

niach: 1, 6 i 30 - to usprawnienia, które mają na
celu przede wszystkim poprawę obsługi komuni-
kacyjnej w mieście. 

Najważniejsze zmiany:
◆ Linia nr 1 będzie obsługiwała dotychczasowe

połączenia na trasie ul. Strzelińskia - E. Plater
- Strzelińska  z opcjonalnym wydłużeniem
biegu do Komorowa przez Słotwinę. Zastę-
puje tym samym likwidowaną linie nr 2. Pa-
sażerowie podróżujący do i z  Komorowa
zachowają dotychczasową liczbę kursów
uzyskując dodatkowo możliwość bezpośred-
niego połączenia z dalszymi rejonami miasta
(dolna Świdnica) bez konieczności przesia-
dania się.

◆ Linia nr 2 zostaje zastąpiona przez wybrane
kursy linii nr 1.

◆ Linia nr 4 zostaje zastąpiona przez wybrane
kursy linii nr 6

◆ Linia nr 6 zachowuje dotychczasową trasę
przejazdu na terenie miasta na trasie  E. Plater
- Kopernika - Wokulskiego. Przejmuje także
obsługę rejonu dzielnicy Kolonia oraz pod-
miejskiego przejazdu do Pszenna (w wybra-
nych kursach linia 6 E. Plater- Pszenno). Za-
stępuje likwidowaną linie nr 4. Pasażerowie
dotychczasowej linii nr 4 kończącej obecnie
bieg na pl. Św. Małgorzaty uzyskają możli-

ciąg dalszy na str. 4
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KU WOLNOŚCI... Krótki rys historycz-
ny NSZZ "Solidarność" Ziemi
31.08-15.09.2020
Wystawa w sposób zwięzły opowiada o po-
czątkach powstawania struktur świdnickich
NSZZ "Solidarność". Tekst jest wzbogaco-
ny o skany zdjęć archiwalnych, plakatów,
ulotek, druków II obiegu. Prezentowana bę-
dzie w patio, II p., w budynku głównym
biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

KOBIECE TWARZE SOLIDARNOŚCI
31.08-15.09.2020, godz. 10:00
Z okazji 40 - tej rocznicy powstania NSZZ
"Solidarność" Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na
wystawę opartą na krótkich wspomnieniach
wybranych bohaterek polskiego podziemia.
Wstęp wolny, miejsce: Plac z dzikami, orga-
nizator: MBP w Świdnicy

BRAVE KIDS DLA ŚWIDNICY
31.08.2020, godz. 17:00
Wyjątkowy, barwny i radosny FINAŁOWY
POKAZ ARTYSTYCZNY Brave Kids
Wstęp 0 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: Fundacja EMU z Wałbrzycha

NARODOWE CZYTANIE 2020
05.09.2020, godz. 10:00
5 września będzie miała miejsce 9-ta edycja
akcji Narodowe Czytanie. Ma ona na celu
propagowanie znajomości literatury narodo-
wej. Każdego roku odczytywane są frag-
menty wybranych dzieł klasyki polskiej. W
tym roku w czytamy Balladynę" Juliusza
Słowackiego. Wydarzenie to objęła patrona-
tem honorowym Para Prezydencka
Wstęp wolny, miejsce: online, organizator:
MBP w Świdnicy

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

wość podróży jednym autobusem do wszy-
stkich osiedli miasta bez przesiadek oszczę-
dzając czas i koszt dodatkowego biletu.

◆ Linia nr 7 pozostaje bez zmian
◆ Nowa linia nr 9 stanowić będzie połączenie

Osiedla Młodych, osiedla Zawiszów, Centrum
i dzielnicy przyległej do Szpitala Latawiec. Pa-
sażerowie uzyskają skrócony czas przejazdu z
osiedla Zawiszów do szpitala, w porównaniu z
istniejącymi liniami "pięćdziesiątek". Uzupełni
także linię nr 6 zwiększając częstotliwość połą-
czeń z Osiedla Młodych na osiedle Zawiszów i
do centrum. Liczba kursów pozwoli na bezpro-
blemowy dojazd do wybranych części miasta w
szerokim zakresie godzin.

◆ Linia nr 10 pozostaje bez zmian
◆ Linia nr 12 pozostaje bez zmian 
◆ Nowa szybka linia nr 13 połączy Osiedle

Młodych, osiedle Zawiszów i strefę przemy-
słową w dzielnicy Kolonia. Przeznaczona
jest dla pracowników  mieszkających na wy-
mienionych osiedlach i dojeżdżających do
zakładów pracy w okolicy ul .Wokulskiego.
W głównej mierze trasa przebiegać będzie po
drodze DK-35 skracając czas dojazdu linią 6
z 30 do 19 minut, na odcinku E. Plater -
Wokulskiego.

◆ Linia nr 30 będzie miała nieznacznie zmo-
dyfikowaną trasę przejazdu przebiegającą
wzdłuż ulicy Śląskiej. Zmiana ta pozwoli na
skrócony czas przejazdu linii na terenie mia-
sta, pozwalając na szybszy dojazd do miej-
scowości na terenie Gminy Świdnica. Umo-
żliwi to dodatkowo obsługę przystanku na ul.
Słowiańskiej we wszystkich kursach. 

◆ Linia nr 41 pozostaje bez zmian
◆ Linia nr 43 pozostaje bez zmian
◆ Linie nr 50 i 52 większość kursów będą  roz-

poczynać i kończyć na przystankach przy
ulicy Kopernika. W związku z wydłużeniem
kursów linii nr 6 do ul. Wokulskiego tylko
wybrane kursy linii 50 i 52 dojeżdżać będą
do strefy przemysłowej w celu obsługi pasa-
żerów na kursach pracowniczych.

◆ Linia nr 60 pozostaje bez zmian.
- Przeprowadzono analizę, w której wzięto

pod uwagę trzy warianty zmian w sieci świdnic-
kiej komunikacji miejskiej. Uwzględniła ona
przede wszystkim kluczowe rozwiązania w za-
kresie zmian tras wpływających na ograniczenie
wielkości wozokilometrów. Weryfikowane i oce-
niane były nie tylko aspekty związane z progno-
zowaną zmianą wielkości pracy eksploatacyjnej,
ale także kryteria pozaekonomiczne dotyczące
parametrów i atrakcyjności oferty przewozowej,
czyli dostępność komunikacyjną, bezpośrednie
połączenia oraz wspólną, systemową częstotli-
wość kursowania - dodaje Małgorzata Lubandy,
dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy. 

WARSZTATY WENDO!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Świdnicy zaprasza na bezpłatne warsztaty z sa-
moobrony i asertywności dla kobiet.

WenDo znaczy "Droga Kobiet". Jest to me-
toda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,
która powstała 30 lat temu w Kanadzie. Uczy, jak
w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na
ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bez-
radną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na
przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i
poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązy-
wać konflikty, przełamać stereotypy, obawy, po-
czucie winy i wstyd.

Przyjdź na warsztat, jeśli chcesz nauczyć
się: skutecznej, spójnej, asertywnej komunika-
cji; rozpoznawania i diagnozowania sytuacji
przekraczania granic; podejmowania decyzji;
reagowania na sytuacje przekraczania granic,
dyskryminację i przemoc ze względu na płeć;
samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/na-
paści.

- Na warsztaty zapraszamy wszystkie kobie-
ty powyżej 18 roku życia, niezależnie od pozio-
mu sprawności fizycznej. Nie są wymagane
szczególne umiejętności, przygotowanie sporto-
we czy szeroka wiedza. Każda pani niezależnie
od doświadczeń i poziomu sprawności może na-
uczyć się skutecznie bronić i dbać o swoje grani-
ce - zachęca dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej , Violetta Kalin. 

Warsztaty odbędą się 7 i 8  września, w go-
dzinach od 9.00 do 16.00, są nieodpłatne, finan-
sowane ze środków Gminy Miasto Świdnica.
Dwa dni stanowią jedną całość, dlatego nie bę-
dzie możliwe dołączenie do grupy kolejnego
dnia lub tylko na kilka godzin. Liczba miejsc jest
ograniczona, grupa może liczyć maksymalnie 14
osób. W ich trakcie zapewnione zostaną bezpie-
czne warunki w związku z pandemią.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30: telefo-
nicznie pod nr 602 621 749 lub osobiście w
siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7, w
pokoju 18. Na zgłoszenia czekamy do  31  sierp-
nia.

Osoby prowadzące:
Lena Bielska

Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka
antydyskryminacyjna, trenerka dramy stoso-
wanej I stopnia. Założycielka i prezeska Fun-
dacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i
herstorią mówioną, edukacją antydyskrymi-
nacyjną i wielokulturową. Przewodniczka i
edukatorka herstoryczna, autorka 3 publika-
cji herstorycznych. 

Magda Szewciów
Certyfikowana trenerka samoobrony i aser-
tywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, tre-
nerka antydyksryminacyjna, a także modera-
torka procesów Design Thinking w obszarze
innowacji społecznych. Jako trenerka zajmu-
je się edukacją z zakresu różnorodności, rów-
ności płci, a także przeciwdziałania przemo-
cy i przeciwdziałania dyskryminacji. Prowa-
dzi także procesy kreatywne i wsparcie dla
instytucji w zakresie innowacyjnych rozwią-
zań. 

W MBP...

XIII Warsztaty Malowania Ikon
WERNISAŻ I WYSTAWA PRAC
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w

Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im.
C. K. Norwida w Świdnicy zapraszają na wysta-
wę prac powstałych na XIII Warsztatach Malo-
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Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA"
10.09.2020, godz. 18:00
Zmiana terminu z 20 marca. Kryzys może
przyjść znienacka, nawet po kilkunastu wspól-
nie przeżytych latach.Co wtedy? Leki na uspo-
kojenie? Nie, mamy inną propozycję! Wyrzu-
camy tabletki, syropy i maści, a w zamian
aplikujemy troje znakomitych aktorów, bły-
skotliwy tekst i zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

wania Ikon pod kierunkiem Michała Boguckiego
zorganizowanych przy udziale Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy.

Wernisaż wystawy odbędzie się 28 sierpnia
(piątek) o godzinie 17.30 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy.

W budynku obowiązuje reżim sanitarny -
liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób,
konieczne jest zasłanianie ust i nosa oraz utrzy-
manie dystansu społecznego.

Wystawę można będzie oglądać do końca
września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.

NARODOWE CZYTANIE 2020
5 września będzie miała miejsce 9-ta edycja

akcji Narodowe Czytanie. Ma ona na celu propa-
gowanie znajomości literatury narodowej. Każ-
dego roku odczytywane są fragmenty wybranych
dzieł klasyki polskiej. W tym roku w czytamy
"Balladynę" Juliusza Słowackiego. Wydarzenie
to objęła patronatem honorowym Para Prezyden-
cka. Tegoroczna akcja, w świdnickiej odsłonie
będzie miała charakter wirtualny. 05 września
odbędzie się premiera nagrania, w której wzięli
udział świdniccy przedstawiciele świata kultury,
nauki i sportu. Z zaproszenia do udziału w nagra-
niu skorzystali:

Martyna Czerniec, Leszek Florek, Krzysztof
Frączek, Jacek Iwancz, Robert Kaśków, Helena
Pietrzak, Wojciech Poznański, Beata Moskal-
Słaniewska, Wanda Śliwowska, Wioletta Ziobro-
wska.

Kobiece twarze Solidarności oraz Ku
wolności... Krótki rys historyczny

NSZZ "Solidarność" Ziemi Świdnickiej
Z okazji 40 - tej rocznicy powstania NSZZ

"Solidarność" Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na
wystawy.

***
Kobiece twarze Solidarności

Wystawa jest oparta na krótkich wspomnie-
niach wybranych bohaterek polskiego podzie-
mia. To próba opowiedzenia o pozakadrowej
obecności kobiet w historii "Solidarności", ich
zaangażowaniu w rozmaitą działalność na rzecz
Związku.

Prezentowana będzie na skwerze z dzikami
przy budynku głównym biblioteki przy ul. Franci-
szkańskiej 18, od 31.08.2020 r. do 15 .09.2020 r.

***
Ku wolności... Krótki rys historyczny NSZZ

"Solidarność" Ziemi Świdnickiej
Wystawa w sposób zwięzły opowiada o po-

czątkach powstawania struktur świdnickich
NSZZ "Solidarność". Tekst jest wzbogacony o

ciąg dalszy na str. 6

http://www.toswidnica.pl
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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

WRĘCZENIE NAGRODY GŁÓWNEJ
W XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
18.09.2020, godz. 18:00
W programie: - wręczenie nagrody głównej
- promocja książki Tomasza Ososińskiego
DOM ANDERSENA - otwarcie wystawy
Filipa Kołata - otwarcie wystawy Tomasza
Ososińskiego - spotkanie autorskie z Kac-
prem Płusą - koncert zespołu Pielesze
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

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.) 
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-

skany zdjęć archiwalnych, plakatów, ulotek, dru-
ków II obiegu.

Prezentowana będzie w patio, II p., w budyn-
ku głównym biblioteki przy ul. Franciszkańskiej
18, od 31.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w godzi-
nach otwarcia biblioteki.

Wręczenie Nagrody Głównej w XIII
Ogólnopolskim Konkursie na Autorską

Książkę Literacką - Świdnica 2020
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-

wida w Świdnicy zaprasza na wręczenie NA-
GRODY GŁÓWNEJ XIII Ogólnopolskiego
Konkursu na Autorską Książkę Literacką - Świd-
nica 2020 połączone z promocją książki Tomasza
Ososińskiego DOM ANDERSENA. 

PROGRAM:
18 września /piątek/ godz. 18.00

◆ Wręczenie Nagrody Głównej w XIII Ogólno-
polskim Konkursie na Autorską Książkę Li-
teracką - Świdnica 2020

◆ Otwarcie wystawy Filipa Kołata
◆ Otwarcie wystawy Tomasza Ososińskiego

(plac przed Miejską Biblioteką Publiczną)
◆ Spotkanie autorskie z Kacprem Płusą - laure-

atem Ogólnopolskiego Konkursu na Auto-
rską Książkę Literacką

◆ Koncert zespołu Pielesze
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-

kańska 18

OSiR informuje...

POWRÓT CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH!

Wrzesień oznacza nie tylko powrót dzieci do
szkół, ale też początek kolejnej, już trzeciej edy-
cji Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
Na spotkania z Królową Sportu zapraszają Świd-

nicka Grupa Biegowa, Powiatowe Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w
Świdnicy. Pierwsze zawody już 3 września o
godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim im. Janu-
sza Kusocińskiego przy ulicy Śląskiej 35!

W planach jest, aby w roku szkolnym
2020/2021 odbyły się dwa cykle po cztery spot-
kania każdy. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.
Terminy spotkań pierwszego cyklu: czwartek -
3.09.2020, czwartek - 01.10.2020, czwartek -
05.11.2020, czwartek - 03.12.2020 - fina cyklu.

Początek zawodów zawsze o godzinie 17.00
(zapisy). Start zawodów o 17.30. Czwartki Lek-
koatletyczne będą odbywały się bez względu na
warunki atmosferyczne. Dzieci do 12 roku życia
muszą być w obecności rodzica lub opiekuna
prawnego w momencie weryfikacji i odbioru
numeru startowego oraz podczas i po biegu.
Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowiązane są
do posiadania pisemnej zgody rodzica na bieg.
Weryfikacja dzieci szkolnych odbywać się bę-
dzie za okazaniem legitymacji szkolnej lub inne-
go dokumentu ze zdjęciem.

Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od 60 do
1200 metrów. Po zakończonym biegu na każde-
go uczestnika czekać będzie słodki poczęstunek.

KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYS-
TANS BIEGÓW:
◆ 60m - dzieci w wieku do lat 4
◆ 100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2014

- 2015)
◆ 200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2012

- 2013)
◆ 400m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2010

- 2011)
◆ 800m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik

2008 - 2009)
◆ 1000m - młodzież rocznik (2006 - 2007)
◆ 1200m - młodzież rocznik (2003 - 2005)

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal oraz wezmą
udział w losowaniu nagród, które odbędzie się pod-
czas spotkań finałowych. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymają  nagrody rzeczowe.

OSiR Świdnica

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl
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POLONIA-STAL informuje...

MECZ Z ZAGŁĘBIEM II
OFICJALNIE PRZEŁOŻONY

Nie dojdzie w pierwotnym terminie (sobota,
29 sierpnia) do skutku mecz grupy trzeciej
makroregionalnej III ligi pomiędzy rezerwami
ekstraklasowego Zagłębia Lubin a Dabro-Bau
Polonią-Stal Świdnica!

Ze względu na potwierdzone przypadki
koronawirusa u kilku piłkarzy lubińskiego Za-
głębia oba kluby zadecydowały o wyznaczeniu
wspólnie nowego terminu rozegrania spotkania.
Pojedynek odbędzie się w środę, 16 września o
godz. 17.00 w Lubinie. Najbliższy mecz o pun-
kty rozegramy zatem w sobotę, 5 września, mie-
rząc się na własnym terenie z dwukrotnym mi-
strzem kraju - Polonią Bytom (godz. 17.00).
Wcześniej, bo w środę, 2 września zagramy na
wyjeździe z A-klasowym Górnikiem Wałbrzych
w meczu Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Noż-
nej.  

info: www.poloniastal.swidnica.pl

JUNIORZY MŁODSI GOTOWI 
DO STARTU LIGI!

Bardzo pracowity i niezwykle efektowny
okres przygotowawczy mają za sobą juniorzy
młodsi Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni pro-

wadzeni przez trenera Grzegorza Borowego
rozegrali dziewięć sparingów - w zdecydowanej
większości z rywalami z I i II ligi wojewódzkiej.
Co najważniejsze wszystkie zakończyły się zwy-
cięstwem świdniczan!  

- Zaczynając od planowania okresu przy-
gotowawczego brałam pod uwagę fakt, że chło-
paki stracili już pół roku przez pandemię, stąd
rozegraliśmy aż 9 spotkań kontrolnych. Pól roku
w rozwoju piłkarskim młodego piłkarza, to bar-
dzo dużo i tu nadrobiliśmy ten czas. Dobór prze-
ciwników też nie był przypadkowy, graliśmy z
drużynami z naszej ligi, ligi wyższej, a także i
dwóch lig wyżej. Z każdym z tych meczów domi-
nowaliśmy nad konkurentami. Posiadaliśmy pił-
kę, spychaliśmy przeciwnika pod swoje pole kar-
ne i strzelaliśmy dużo goli. Określiliśmy sobie
jasny cel, stworzyła się fajna grupa chłopców, nie
tracimy na jakości w treningu, jest konkurencja i
to wszystko nas napędza. Teraz potrzeba dużo
pokory,  będą mecze wyjazdowe na ciężkich boi-

www.expressem.eu www.expressem.eu

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
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

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura

Zielarstwo
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lek. med. Bogus³aw Cichoñ
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skach , nie zawsze wszystko będzie nam sprzy-
jać, więc nie możemy usiąść na laurach. Pracuje-
my mocno dalej, a przyjemność w grze i nastę-
pnie zwycięstwa będą nas nakręcały - komentuje
trener Grzegorz Borowy.

Biało-zieloni rozpoczęli od wygranej 13:1 z
Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych, a następnie
przyszedł czas na triumfy 4:3 z Górnikiem Wał-
brzych, 4:1 ze Ślęzą Wrocław, 5:1 z Lechią
Dzierżoniów, 3:2 ze Ślęzą Wrocław, 6:0 z Kar-
konoszami Jelenia Góra, 5:2 z Chrobrym Gło-
gów i 10:4 z Konfeksem Legnica. W ostatnim
meczu kontrolnym stanęliśmy naprzeciw Kuźni
Jawor. Biało-zieloni rozbili kolejnego rywala,
tym razem 9:1. Na listę strzelców w tym spotka-
niu wpisali się: Jakub Solarz (3), Maciej Król (3),
Ezequiel (2) i Emil Gliwa. Okres przygotowaw-
czy zakończyliśmy z bilansem goli: 59:15.

Skład w meczu z Kuźnią: Przyborowski,
Czochara Ratajczak, Duma, Migas, M. Solarz,
Gliwa, Michta, J. Solarz, Ezequiel, Staroń, Teli-
cki, Norkiewicz, Szewczyk, Kruczek, Pierko-
wski, Wojciechowski, Szeremeta, Trybuszewski,
Bujak.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

PRZEGRYWAMY ZE ŚLĘZĄ
Piłkarze Dabro-Bau

Polonii-Stali Świdnica
długo prowadzili w me-
czu z faworyzowaną
Ślęzą Wrocław i gdy za-
nosiło się, że pierwsza
odsłona zakończy się
nasz prowadzeniem 1:0,
straciliśmy w odstępie
dwóch minut aż dwa go-
le. Po zmianie stron
mnożyły się kolejne błę-
dy w defensywie i osta-
tecznie komplet pun-
któw pojechał do stolicy
Dolnego Śląska. 

Pierwsza połowa
nie zwiastowała jakich-
kolwiek kłopotów. Bia-
ło-zieloni grali uważnie
w defensywie i nie po-
zwalali Ślęzie na zbyt
wiele. Do tego w 18. mi-
nucie znakomita dwój-
kowa akcja Marcosa
Pauli Baumgartena oraz
Grzegorza Borowego
zakończyła się golem te-
go pierwszego i gospo-
darze objęli prowadze-
nie. Ślęza starał się pod-
kręcić tempo, ale świd-
niczanie mieli swoje ko-
lejne szanse. W 23. mi-
nucie nastąpiła ostra
centra z rzutu wolnego
w wykonaniu Wojcie-
cha Sowy, a piłka wylą-

dowała tylko w bocznej siatce. Gdy wydawało
się, że podopieczni trenera Rafała Markowskie-
go zejdą do szatni z jednobramkowym prowa-
dzeniem wydarzyły się sytuacje trudne do zrozu-
mienia. Całkowicie pogubiliśmy się w defensy-
wie i w przeciągu 120 sekund dwukrotnie do
naszej sieci trafił Piotr Stępień. Jakby tego było
mało, to rywale w końcówce obili jeszcze słupek
naszej bramki

Na drugą część spotkania nasi zawodnicy
wyszli mocno zdeterminowani, by odwrócić losy
rywalizacji. W 48. minucie dopuściliśmy się nie-
stety przewinienia w naszej szesnastce, a pew-
nym egzekutorem rzutu karnego okazał się Ro-
bert Pisarczuk. Od tego momentu Ślęza Wrocław
cofnęła się do defensywy, dając nam więcej miej-
sca i czyhała na groźne kontry. Już kilka minut
później futbolówka po mocnym uderzeniu Ro-
berta Myrty minęła spojenie słupka z poprze-
czką. W 59. minucie oko w oko z bramkarzem
rywali wychodził Sebastian Jaroszyński, lecz
zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i ta padła łupem
golkipera gości. Później groźnie przedzierał się
wprowadzony w drugiej połowie Dorian Krako-
wski, który został ostatecznie powstrzymany
przez obrońców przyjezdnych. Co nie udało się
miejscowym, wyszło piłkarzom Ślęzy, którzy te-
go dnia na gol zamieniali większość swoich akcji
. Szybko wyprowadzona kontra zakończyła się
strzałem Piotra Stępnia i zrobiło się 4:1. Kilka
minut później ten sam zawodnik wykorzystując
bierność naszej defensywy podczas rzutu wolne-
go, zaliczył swoje czwarte trafienie w tym star-
ciu. Biało-zieloni walczyli ambitnie o zdobycie
chociaż jednego gola i ta sztuka nam się udała.

ciąg dalszy ze str. 7
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
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

http://www.bojero.com.pl


Świetne uderzenie z dystansu Wojciecha Sowy
ustaliło ostateczni końcowy rezultat na 2:5. Ślęza
pokazała w sobotę swoją wyższość pokazując
doświadczenie i wyrachowanie. My w kolejnych
pojedynkach musimy ustrzegać się takiej ilości
błędów w formacji defensywnej.

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica - Ślęza
Wrocław 2:5 (1:2)

Skład: B. Kot, Kozachenko (67’ B. Paszko-
wski), Sowa, Białas, P. Paszkowski, Sztylka (46?
Szuba), Stachurski (67’ Krakowski), Borowy
(80’ Filipczak), Baumgarten, Myrta, Jaroszyński
(75’ Szczygieł).

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
15.08.2020r. godz. 0.17

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od pracownicy schroniska dla
bezdomnych przy ulicy Westerplatte doty-
czące trzech mężczyzn awanturujących się
przed schroniskiem. Skierowany na miejsce
patrol ustalił, że są to nietrzeźwi podopieczni
schroniska, którzy ze względu na swój stan
nie zostali wpuszczeni do obiektu. Strażnicy
uspokoili awanturników. Cała trójka za swo-
je zachowanie została również pociągnięta
do odpowiedzialności w trybie i na zasadach
prawa wykroczeń. Najagresywniejszy męż-
czyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań
do wytrzeźwienia.

15.08.2020r. godz. 8.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny leżącego przy ulicy Nadbrzeżnej,
bezpośrednio przy korycie rzeki. Skierowani
na miejsce strażnicy dobudzili mężczyznę,
który faktycznie był pod wpływem alkoholu.
Pozostawienie go w tym miejscu było bardzo
ryzykowne, gdyż mógł on wpaść do rzeki, co

groziło utonięciem. Strażnikom udało się na-
wiązać kontakt z jego matką, która przyjęła
syna pod opiekę.

15.08.2020r. godz. 17.22 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał dość nietypowe zgłoszenie od właścicie-
la jednego z lokali użytkowych w Rynku.
Obok jego punktu gastronomicznego uloko-
wał się muzyk, który zaczął grać na instru-
mencie klawiszowym, a on ma zamówione-
go gitarzystę, który ma umilać konsumpcję
jego klientom. Tym razem strażnicy musieli
wcielić się w rolę mediatorów. Sprawę zała-
godzono, obaj muzycy doszli do porozumie-
nia zwiększając dystans.

16.08.2020r. godz. 0.40  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące kierowcy, który zatrzy-
mał pojazd na ulicy Kotlarskiej, a następnie
chwiejnym krokiem udał się w kierunku
Rynku. Skierowani na miejsce strażnicy ujęli
mężczyznę, który był w stanie upojenia alko-
holowego. Sprawa została przekazana Poli-
cji. Mężczyźnie grozi utrata prawa jazdy oraz
surowa kara, która jest uzależniona od ilości
"wydmuchanych promili".

19.08.2020r. godz. 11.10  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od dyspozytora pogotowia
ratunkowego dotyczące udzielenia pomocy
we wniesieniu pacjentki do mieszkania na
Placu 1000-Lecia. Patrol straży miejskiej

udzielił  pomocy i pa-
cjentka bezpiecznie tra-
fiła do swego mieszka-
nia.

***
W minionym tygo-

dniu zrealizowano 209
interwencji.

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

GMINA
ŚWIDNICA
SPACERUJĄ

I ZWIEDZAJĄ
W ciągu ostatnich

dwóch dni to właśnie
Mokrzeszów i Grodzi-
szcze znalazły się na
mapie spacerów po gmi-
nie Świdnica z kijami
nordic walking.

Pierwsze dnia na
starcie stanęło ponad 20
osób. Sołectwo Mokrze-
szów i jego piękne oko-
lice, pełne walorów
przyrodniczych dosko-
nale się nadają do tego
typu rekreacji.

Drugiego dnia ucze-
stnicy aktywnego wy-
poczynku zwiedzali być
może najstarszą wieś na
Dolnym Śląsku, Grodzi-
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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

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 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
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 Duszyńskie-
go trafił do konkursu Świdnickich Recenzji
Muzycznych: "Tym którzy mówią, że nie da
się wymyślić już niczego nowego w muzyce,
że wszyscy się powtarzają i zapożyczają od
siebie, jako lek otwierający oczy, koniecznie
trzeba podać Kwiat Jabłoni. I nie chodzi tu o
napój - od którego notabene pochodzi nazwa
zespołu - ale o płytę duetu Sienkiewiczów."
(całość: https://sok.com.pl/recenzje/kwiat-jab-
loni-niemozliwe/)

BRAVE KIDS 2020
31 sierpnia 2020,  godz.17:00
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szcze. Na niewielkim wzniesieniu zbudowano
gród obronny, który istniał prawdopodobnie od
9 do 13 wieku. U stóp grodu leży Grodziszcze.
Jego mieszkańcy dopiero ostatnio, podczas kon-
kursu na Najpiękniejszą Wieś, dowiedzieli się,
jak wiekowa jest ich miejscowość.

Organizatorzy spacerów po gminie Świdnica
z kijami nordic walking: Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji wraz z Gminnym Ludo-
wym Klubem Sportowym.

SPIS ROLNY 2020
Przypominamy, że najbliższy Powszechny

Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od
1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r. Od 1 września na
infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99)
będzie możliwość spisania się przez telefon. Nie
masz w domu dostępu do internetu? W gminnym
biurze spisowym, w siedzibie Urzędu Gminy
(parter, pok. 114) zapewnimy Ci bezpłatny do-
stęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt
komputerowy i fachową pomoc. Wizyty tereno-
wych rachmistrzów spisowych odbywać  się bę-
dą od 1.10.2020 - 30.11.2020.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod

numerem 22 279 99 99) będzie również możli-
wość spisania się przez telefon. Po połączeniu się
z numerem wybierz "1" - zostaniesz skierowany
na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję
"Spisz się przez telefon", połączysz się z naszym
rachmistrzem - to doskonale przygotowana oso-
ba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez tele-
fon.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o
gospodarstwach rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która bę-
dzie dostępna na tej stronie internetowej;

Telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, któ-
rzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się
rachmistrzowie spisowi:

Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu
w wywiadzie telefonicznym,

Bezpośrednio - w celu przeprowadzenia spi-
su w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogod-
nym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane
do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest
na to sposób!

W gminnych biurach spisowych zapewnimy
Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażo-
nych w sprzęt komputerowy.

Każdy z gminnych terenowych rachmi-
strzów  spisowych będzie zobowiązany do posia-
dania legitymacji. Jego tożsamość będzie można
zidentyfikować telefonicznie pod numerem 22
279 99 99 lub  korzystając z platformy interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego, wpisując
dane z legitymacji.

https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wizyty terenowych rachmistrzów spiso-

wych odbywać  się będą od 1.10.2020 -
30.11.2020 w miejscu dogodnym dla użytkow-

nika gospodarstwa rolnego tylko wtedy, kiedy
rolnik nie dokona samopisu internetowego, bądź
telefonicznie.

PRZEBUDOWA 
ULICY SPACEROWEJ 

W WITOSZOWIE DOLNYM 
Na ukończeniu są roboty budowlane przy

poszerzaniu jezdni drogi dojazdowej do Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Do-
lnym, w ślad za którymi wprowadzona zostanie
nowa organizacja ruchu.

Zakres prac obejmuje wykonie ciągu pieszo
- jezdnego o szerokości 5,5 m poprzez poszerze-
nie jezdni asfaltowej o pas 1,5 m z kostki beto-
nowej na długości 280 m, jak również odwodnie-
nie poprzez wpusty uliczne oraz wykonie oświet-
lenia drogowego oprawami typu LED. Podjęte
działania inwestycyjne mają na celu zwiększenie
bezpieczeństwa na drodze dojazdowej.

Wartość inwestycji szacowna jest na kwotę
191,5 tys. zł. Środki w całości pochodzą z budże-
tu gminy Świdnica.

NOWE CHODNIKI PODNOSZĄ
BEZPIECZEŃSTWO  

290 mb. nowych chodników przy drogach
powiatowych powstało na przełomie kwietnia i
lipca br. w Bystrzycy Górnej oraz w Pogorzale.
Inwestycje realizowane były przy współudziale
finansowym gminy Świdnica w kwocie 250 tys.
zł. Władze gminy Świdnica od lat wspierają bu-
dowę chodników przy drogach powiatowych.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa bezpie-
czeństwa pieszych, szczególnie osób, które po-
ruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu
ruchu kołowego.

W miejscowości Bystrzyca Górna wykonano
budowę 30 mb chodnika oraz przystanku auto-
busowego z przejściem dla pieszych i oznakowa-
niem przy drodze powiatowej nr 2876D. Nato-
miast w sołectwie Pogorzała zakończono budo-
wę 260 mb chodnika przy drodze powiatowej nr
3396D.

Na przestrzeni tylko dwóch ostatnich lat z
budżetu gminy zostało wydanych pół miliona
złotych. Dla przypomnienia w 2019 roku po-
wstały 853 mb. nowych chodników przy drogach
powiatowych w Bystrzycy Górnej oraz w Boja-
nicach, przy wsparciu samorządu gminy Świdni-
ca w kwocie 250 tys. zł.

PIERWSI MIESZKAŃCY 
GMINY SĄ JUŻ EKO 

Pierwsi mieszkańcy gminy Świdnica skorzy-
stali już z gminnych dotacji na wymianę syste-
mów ogrzewania starego typu wykorzystują-
cych paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła
w nieruchomościach o charakterze mieszkal-
nym. W tym roku pula środków w gminnym
programie dotującym wymianę "kopciuchów"
została zwiększona z 307,5 tys. zł. do poziomu
607,5 tys. zł.

21 tys. złotych zostało już wypłaconych na
konta bankowe naszym mieszkańcom. Oznacza
to, że właściciele nieruchomości skorzystali z
maksymalnego poziomu dofinansowania w
kwocie 7 tys. zł. Kolejne 24,5 tys. zł. zostało
wypłaconych w formie zaliczek na realizację
przedsięwzięcia. Każdego dnia spływają kolejne
wnioski o rozliczenie dotacji.

To już drugi rok realizacji gminnego programu
dotującego wymianę pieców. Dla porównania w
roku ubiegłym przyznano 40 dotacji w łącznej kwo-
cie 277,1 tys. zł. W tym roku z budżetu gminy
zostanie przeznaczonych 607,5 tys. zł.

Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica; wstęp wolny

11. EDYCJA BRAVE KIDS W POLSCE
7. EDYCJA BRAVE KIDS W WAŁBRZY-
CHU z pokazami artystycznymi Brave Kids
w Wałbrzychu, w Świdnicy i we Wrocławiu
Do projektu zostały zaproszone dzieci z
Wałbrzycha i okolic. Biorą udział  w waka-
cyjnych warsztatach artystycznych Brave
Kids , które są prowadzone przez doświad-
czonych instruktorów wg modelu "DZIECI
uczą DZIECI" i są organizowane w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury oraz w Centrum
Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia".  Zajęcia
warsztatowe opierają się na odkrywaniu po-
tencjału i talentów poszczególnych uczest-
ników, którzy następnie dzielą się swoimi
umiejętnościami z innymi. Warsztaty zawie-
rają ćwiczenia wspierające ekspresję i swo-
bodę twórczego działania poprzez elementy
artystyczne: ruchowe, taneczne, plastyczne
i muzyczne, a także gry i zabawy zespołowe.
Ideą warsztatów jest wzmacnianie poczucia
pewności siebie dzieci, rozwinięcie umiejęt-
ności współpracy i twórczego działania w
grupie, komunikacji i empatii.
Efektem pracy warsztatowej będą finałowe
występy artystyczne, które odbędą się 28
sierpnia o godz. 18.00 na terenie Starej Ko-
palni, 29 sierpnia podczas Festiwalu "Brave
Kids pod wrocławskim niebem" oraz 31
sierpnia o godz. 17.00 w Świdnicy.
To wyjątkowy rok, a Organizatorzy przygo-
towali dla lokalnych dzieci niezapomnianą
przygodę, która może zmienić pozytywnie
ich życie.
Główny Organizator Brave Kids - Stowarzy-
szenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła reali-
zuje projekt Brave Kids od 2009 roku. Na
początku było to spotkanie zaledwie kilku
grup młodych pasjonatów tańca i teatru. W
tym roku, w 11. edycji, udział weźmie 240
dzieci i młodzieży mieszkających w Polsce,
a projekt, poza Wrocławiem będącym koleb-
ką projektu, odbywać się będzie w 6 mia-
stach: Gdańsku, Przemyślu, Rzeszowie,
Wałbrzychu, Warszawie, Obornikach Ślą-
skich. W Wałbrzychu będzie organizowany
przez Fundację EMU, która już od 7 lat
organizuje ten wyjątkowy projekt. Partnera-
mi przy organizacji tegorocznej edycji są:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Centrum Sztu-
ki i Nauki "Stara Kopalnia" oraz Gmina
Wałbrzych.
Ideą Brave Kids - projektu edukacyjno-arty-
stycznego od dekady rozwijającego się nie
tylko we Wrocławiu, ale wielu innych mia-
stach Polski i poza granicami naszego kraju
- jest SPOTKANIE. I to spotkanie szczegól-
ne bo jego najważniejszym aspektem jest
RÓŻNORODNOŚĆ we wszelkich możli-
wych aspektach, zarówno indywidualnych,
jak i kulturowych, językowych i społecz-
nych. W obecnej sytuacji ograniczeń wpro-
wadzonych niemalże na całym świecie, te
dwa najważniejsze elementy projektu,  a
więc spotkanie i różnorodność, które tworzą
uczestnicy projektu pochodzący z odległych
zakątków świata i kultur, sprawiają, że pro-

www.expressem.eu www.expressem.eu10

ciąg dalszy ze str. 9



www.expressem.eu www.expressem.eu

jekt nie może odbyć się w tradycyjnej, mię-
dzynarodowej odsłonie. W związku z tym
projekt przyjmie formę spotkania się i poszu-
kiwań różnorodności wśród dzieci mieszka-
jących w tych samym mieście.
Lokalny Brave Kids - to propozycja przenie-
sienia wieloletnich doświadczeń projektu
Brave Kids i unikalnego modelu pracy
"DZIECI uczą DZIECI" na działania o cha-
rakterze ogólnopolskim z udziałem jedno-
stek, czy grup, które od lat mieszkają blisko
siebie, a bardzo niewiele, a może nic  o sobie
nie wiedzą. Otworzymy się na to, co kryje
się pod maskami codzienności i wyruszymy
na wspólne poszukiwanie i odkrywanie róż-
norodności oraz ukrytych talentów wśród
nas samych i na własnym podwórku!
Kontakt: emu.fundacja@gmail.com
www.facebook.com/BraveKids
www.facebook.com/FundacjaEMU

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

***
To nie koniec dobrych wiadomości związa-

nych z możliwością ubiegania się o dofinanso-
wania na wymianę "starych pieców". Mieszkań-
cy gminy Świdnica mogą skorzystać z tzw. pro-
gramu aglomeracyjnego w ramach projektu pn.
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
Data końcowa naboru ustalona jest na dzień 30
września br. Więcej informacji na http://wymia-
nakotlow.pl i http://www.gmina.swidnica
.pl/content/view/5735/42/

Niezależnie od programów: gminnego i
aglomeracyjnego, które dotują wymianę "starych
pieców" na ekologiczne źródła ciepła można
skorzystać z rządowego wsparcia w ramach pro-
gramu CZYSTE POWIETRZE. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie https://czystepo-
wietrze.gov.pl/

PAMIĘTAJ O REGULARNYCH
PRZEGLĄDACH 

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad
zabija. Żyj." jest kontynuacją kampanii społecz-
nych "Czyszczone kominy to mniejszy smog"
oraz "Zaproś kominiarza". Międzywojewódzki
Cech Kominiarzy przypomina zarządcom i użyt-
kownikom budynków o regularnym dokonywa-
nia przeglądów przewodów dymowych, przewo-
dów spalinowych i wentylacyjnych.

Celem kampanii społecznej jest, aby z roku
na rok z powodzeniem zwiększała się liczba do-
mów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami
bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dla-
czego przewody kominowe zgodnie ze swoim
przeznaczeniem powinny spełniać wymagania
techniczne i eksploatacyjne określone w przepi-
sach techniczno- budowlanych przywołanych w

każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz
w przedmiotowych normach budowlanych doty-
czących przewodów kominowych i wentylacji.
Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i we-
ntylacyjne w budynku, aby mogły być bezpiecz-
ne w użytkowaniu powinny się cechować speł-
nieniem nw. wymagań dotyczących :

* ogniotrwałości, nośności, szczelności i izo-
lacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także
przewody kominowe wentylacyjne, które w
przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia
toksycznych produktów spalania o wysokiej
temperaturze,

* drożności,
* prawidłowości przebiegu,
* wielkości przekroju przewodów komino-

wych względem ich przeznaczenia,
* grubości przegród,
* kształtu i wymiarów,
* stanu powierzchni przewodów komino-

wych,
* odporności na destrukcyjne oddziaływanie

produktów spalania w przypadku przewodów
dymowych i spalinowych,

* szczelności przewodów kominowych pod
kątem ich przeznaczenia,

* wyposażenia otworów wycierowych i re-
wizyjnych,

* wlotów do przewodów kominowych i ich
usytuowania w lokalach/domach,

ciąg dalszy na str 12
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* wylotów przewodów kominowych ponad
dachem łącznie z ich usytuowaniem względem
ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci
dachowych,

* efektywnej wysokości,
* prawidłowości ciągu,
* usuwania zanieczyszczeń z przewodów dy-

mowych, spalinowych i wentylacyjnych (prze-
wody dymowe - co najmniej raz na 3 miesiące ,
przewody spalinowe - co najmniej raz na 6 mie-
sięcy, przewody wentylacyjne - co najmniej raz
w rok),

* warunków eksploatacyjnych, w tym reali-
zacji dopływu powietrza zewnętrznego do loka-
li/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej
wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w
celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego
z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej
i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych po-
bierających powietrze do spalania z pomieszcze-
nia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrymanie przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych, wentylacyjnych) w należy-
tym stanie technicznym, aby bezpiecznie i sku-
tecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego
zaangażowania i ścisłej współpracy między Wła-
ścicielami budynków, a kominiarzami wykonu-
jącymi na rzecz Właścicieli budynków usługi
kominiarskie. Międzywojewódzki Cech Komi-
niarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą
w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi fir-
mami kominiarskimi, które zapewnią profesjo-
nalną współpracę z Właścicielami budynków.

Ponadto informujemy, że Międzywojewódz-
ki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje
kominiarzy, będących jego członkami. W przy-
padku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
co do osoby oferującej usługi kominiarskie, Cech
służy pomocą w sprawdzeniu, czy dana osoba
posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje ko-
miniarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

30 SIERPNIA GMINNE 
ŚWIĘTO PLONÓW  

W niedzielę, 30 sierpnia rolnicy, sadownicy,
ogrodnicy i pszczelarze z terenu gminy Świdnica
świętować będą najpiękniejszy dzień swojej pra-
cy - dożynki. Święto dziękczynienia za zebrane
plony. Z uwagi na obowiązujące w tym roku
obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

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?
Czy specjalista znajdzie sposób, by mał-
żonkowie zrozumieli, jak wiele ich łączy,
by zaczęli ze sobą współpracować i sły-
szeć się wzajemnie? I czy przypadkiem
terapeuta po spotkaniu z taką parą sam nie
będzie potrzebował pomocy? Odpowiedzi
znajdą Państwo w najnowszej inscenizacji
komedii austriackiego dramatopisarza Da-
niela Glattauera "Cudowna terapia". Cze-
kają Was błyskotliwe dialogi, zabawne ży-
ciowe sytuacje i trzy wspaniałe kreacje
aktorskie.
Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
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DOŻYNKI GMINNE będą miały inną oprawę
niż zwykle.

Gmina Świdnica ma szczególne powody do
uroczystego dziękczynienia za plony ziemi. To
największa gmina rolnicza w powiecie świdnic-
kim. Współgospodarzami tegorocznego święta
plonów będą mieszkańcy dwóch sołectw: Wil-
ków i Niegoszów. To właśnie przedstawicielom
z tych miejscowości przypadnie zaszczyt przy-
gotowania jedynego w tym roku wieńca dożyn-
kowego. Delegacje z pozostałych sołectw przy-
niosą pachnące bochny chleba, upieczone z mąki
pochodzącej z ostatnich zbiorów.

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę
Świ ę tą  Dożynkową,  która odbędzie si ę
30.08.2020 o godz. 12.00 w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Pszennie.

Po uprzednich rozmowach z sołtysami 33
sołectw zdecydowano o takiej właśnie formie
dziękczynienia za zebrane plony. Wszystkie wy-
darzenia, które dotychczas towarzyszyły dożyn-
kom gminnym zostały w tym roku odwołane.

REGION
Atrakcyjne pociągi

Zapraszamy  na zakończenie wakacji 29
sierpnia 2020 r. na przejazdy zabytkowym tabo-
rem kolejowym, który jest znakomitą formą spę-
dzania wolnego czasu dla całych rodzin. Do Pań-
stwa dyspozycji oddajemy dwa pociągi - Kole-
jarz i Młynarz. Wycieczki naszymi pociągami
specjalnymi z parowozem umożliwią wszystkim
miłośnikom kolejowych podróży zwiedzanie Ja-
worzyny Śląskiej i Dzierżoniowa, a także połą-
czą 2 oddziały Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska-  Muzeum Kolejnictwa
oraz Młynu Hilberta.

Nasz historyczny skład porusza się po najstar-
szym fragmencie tzw. Podsudeckiej Magistrali Ko-
lejowej. Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX
w. W lipcu 1844 r. Towarzystwo Kolei Wrocławsko
- Świdnicko - Świebodzickiej oddało do użytku
linię łączącą Świdnicę z otwartą rok wcześniej linią
kolejową Wrocław - Świebodzice. W następnych
dekadach linia była wydłużana by uzyskać swój
ostateczny kształt w 1876 r. Skład pociągu tworzy
lokomotywa parowa TKt48-18 z 1951 r. oraz 3
wagony osobowe serii Ci28 i Bi29 z lat 1928-1930.
Podróżni mogą kupić bilet w jedną lub dwie strony
oraz zwiedzić zabytki miasta i placówki Fundacji.

Młynarz: 
10.00 Jaworzyna Śląska 
10.45  -Dzierżoniów 
W programie zwiedzanie z przewodnikiem

Dzierżoniowa- bramy Gór Sowich. Na szczególną
uwagę odwiedzających zasługuje Rynek z Ratu-
szem i szeregiem historycznych kamienic reprezen-
tujących niemal wszystkie style i epoki w archite-
kturze.Prawdziwą perłą jest Kościół pw. MB Kró-
lowej Polski - dawny zbór ewangelicki zaprojekto-
wany przez Carla Gottarda Langhansa- twórcy m.in
Bramy Brandeburskiej. Miłośników dawnej tech-
niki zapraszamy do Muzeum Miejskiego gdzie pre-
zentowana jest jedna z największych w kraju kole-
kcja zabytkowych radioodbiorników Diora. Na za-
kończenie zwiedzania przejście do zabytkowego
Młynu Hilberta - największego sprawnego i  kom-
pletnego  młynu zbożowego na Dolnym Śląsku.
Początki młyna sięgają pierwszej połowy XIX stu-
lecia. Karol Zygmunt Hilbert, śląski przemysłowiec
i filantrop, w 1837 r. uruchomił w Bielawie pier-
wszy na Śląsku parowy młyn. Po 30 latach zdecy-
dował się przenieść działalność do Dzierżoniowa

gdzie w budynku dawnej farbiarni uruchomił
nowy zakład.

15.24 - wyjazd z Dzierżoniowa 
16.00 - Jaworzyna Śląska 
Kolejarz  
11.15 - wyjazd z Dzierżoniowa 
12.01 - Jaworzyna Śląska
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

gdzie znajduje się jedna z największych kolekcji
zabytkowego taboru kolejowego w Polsce.
Ponad 140 pojazdów kolejowych-lokomotyw
parowych,spalinowych i elektrycznych,wago-
nów oraz innych pojazdów szynowych prezento-
wanych na terenie zespołu dawnej parowozowni
w Jaworzynie Śląskiej.W Muzeum Przemysłu i
Kolejnictwa na Śląsku zobaczyć warto:

- czynne historyczne pojazdy kolejowe m.in
parowóz TKt48-18 , najstarszą sprawną lokomo-
tywę spalinową w Polsce Deutz OMZ czy cze-
chosłowacki szynobus 830 z 1959 r.

- kolekcję ponad 40 zabytkowych lokomo-
tyw parowych m.in. unikatowe TKH2-12 z 1890
roku (najstarszy parowóz w kolekcji), Pt31-49 (
pierwszy w Polsce parowóz pospieszny),  proto-
typową polską lokomotywę elektryczną EP23-
001 z 1972 roku czy wagon pancerny z 1941
roku.

- wystawy poświęcone śląskiej technice i
przemysłowi

- unikatową makietę kolejową w skali H0
zarządzanej autentycznymi urządzeniami na-
stawniczymi

14.20 wyjazd Jaworzyna Śląska 
15.07 11 Dzierżoniów 
CENY :
60 zł  - normalny 
50 zł- ulgowy  
Opłata za przejazd zawiera w cenie zwiedza-

nie jednej z placówek oraz przejazd w obie stro-
ny. 

JAK KUPIĆ BILET?
Muzealne Pociągi Specjalne  objęte jest obo-

wiązkową rezerwacją miejsc.
Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie na

adres e-mail: rezerwacje@muzeatechniki.pl,
W treści maila prosimy podać: Imię i Nazwi-

sko dokonującego rezerwacji, numer telefonu
oraz ilość rezerwowanych biletów (ulgowych i
normalnych) oraz informację o dzieciach poniżej
3-ego roku życia,

W odpowiedzi otrzymacie Państwo zwrotny
e-mail z danymi do przelewu i potwierdzenie
rezerwacji.

***
Zapraszamy do udziału w przejazdach Mu-

zealnych Pociągów Specjalnych po zabytkowej
estakadzie kolejowej w Strzegomiu. W najbliż-
szą Niedzielę, 30 sierpnia, parowóz TKt48-18 z
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku ponownie poja-
wi się na tej wyjątkowej trasie kolejowej.  Zabyt-
kowy skład przyjedzie do Strzegomia i przeje-
dzie pięciokrotnie na trasie Strzegom Główny -
Strzegom Miasto - Estakada - Strzegom Grabina
i z powrotem na stację Strzegom Główny. Esta-
kada w Strzegomiu z 1911 roku  otacza łukiem o
długości 630 m historyczną starówkę począwszy

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

od głowicy rozjazdowej stacji Strzegom Mia-
sto.Składa się z 45 stosunkowo niskich, betono-
wych arkad i 3 stalowych wiaduktów. Estakada
kolejowa w Strzegomiu to jeden z trzech takich
obiektów w Polsce po estakadzie we Wrocławiu i
Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu 2020 PKP
Polskie Linie Kolejowe SA zakończyły remont
obiektu i przygotowanie nowego toru. Zapraszamy
również do Strzegomia - "Granitowego Serca Pol-
ski" - to 15 ,5-tysięczne miasto położone pomiędzy
Wrocławiem, Jelenią Górą a Legnicą. Miasto wy-
jątkowe, na którego wizerunek składają  się blisko
ośmiowiekowa historia i tradycja oraz pęd ku no-
woczesności i dynamiczny rozwój. Symbolem
Strzegomia jest granit. Bogate złoża tego minerału
warunkują istnienie branży kamieniarskiej - naj-
większego pracodawcy gminy. Strzegom to rów-
nież zabytki. Imponująca Bazylika Mniejsza pw.
św. App Piotra i Pawła, górująca nad miastem, to
prawdziwa perła architektury, która przyciąga tury-
stów z całej Polski oraz spoza jej granic. Między-
narodowy Festiwal Folkloru, na którym goszczą
zespoły z najbardziej egzotycznych zakątków świa-
ta, oraz Święto Granitu Strzegomskiego połączony
z Plenerem Kamieniarskim, podczas którego swoje
rzeźby tworzą wybitni artyści to imprezy, które
wyznaczają miejsce Strzegomia na kulturalnej ma-
pie naszego kraju. Strzegom słynie również ze spor-
tu oraz z systematycznie rozbudowywanej bazy
turystyczno-sportowej. Wszechstronny Konkurs
Konia Wierzchowego oraz Memoriał Judo im. Ed-
warda Brzegowego na dobre już zadomowiły się w
świadomości kibiców.  Strzegom to przede wszy-
stkim miasto o ogromnym potencjale, które z każ-
dym rokiem zmienia swój wizerunek na lepsze.  

ROZKŁAD JAZDY
Pociąg I "Św. Piotr i Paweł":
10:05 -11:00 Strzegom Główny - Strzegom

Miasto - estakada - Grabina - Strzegom Główny
Pociąg II Granitowe Serce Polski"
11:30 - 12:15 Strzegom Główny - Strzegom

Miasto - estakada - Grabina - Strzegom Główny
Pociąg III Karmel"
12:45 - 13:30 Strzegom Główny - Strzegom

Miasto - estakada - Grabina - Strzegom Główny
Pociąg IV Księżna Anna"
14:00 - 14:45 Strzegom Główny - Strzegom

Miasto - estakada - Grabina - Strzegom Główny
Pociąg V Delfinek"
15:15 - 16:00 Strzegom Główny - Strzegom

Miasto - estakada - Grabina - Strzegom Główny
UWAGA!
Godziny odjazdów i przyjazdów mają chara-

kter ramowy - różnica może wynosić kilka minut!
i
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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 Waszym związku za dużo jest sytuacji
konfliktowych. Zastanów się, jakie są Twoje ocze-
kiwania i co możesz poświęcić dla osiągnięcia kom-
promisu. Inaczej ciągle będziecie się kłócić. Dobrze
ułożą się sprawy zawodowe. Będziesz usatysfa-
kcjonowany wynikami swojej pracy. Przybędzie
również pieniędzy na Twoim koncie. 
BYK Będzie się dużo mówiło na Twój temat. Cza-
sami te informacje miną się z prawdą. Nie lubisz
plotek, więc poczujesz wściekłość. W pracy nastą-
pią jakieś zmiany, do których będziesz musiał się

ustosunkować. Odważnie przedstaw swoje sta-
nowisko w tej sprawie. Koniec tygodnia przynie-
sie odprężenie od codziennych obowiązków. 
BLIŹNIĘTA Otrzymasz jakiś zastrzyk finanso-
wy, co spowoduje poprawę nastroju i nastawienia
do codzienności. Będziesz dzielił gotówkę i czy-
nił plany na najbliższe dni. Nieporozumienia
partnerskie szybko zostaną wyjaśnione i zapo-
mniane. W pracy pojawi się jakaś trudność, o
której dużo będziesz myślał. 
RAK Najbliższe dni upłyną pod znakiem osz-
czędności. Trzeba będzie zacisnąć pasa, aby po-
wiązać koniec z końcem. Niebawem Twoja sytu-
acja materialna ulegnie poprawie. Musisz tylko
wykazać więcej inicjatywy i ostro zabrać się do
pracy. Miłe spotkanie towarzyskie spowoduje
poprawę Twojego samopoczucia. 
LEW Bez reszty pochłonie Cię jakieś zajęcie.
Nie będziesz miał czasu na spotkania towarzy-
skie i spędzanie czasu przed telewizorem.
Twój partner będzie z Ciebie dumny. Sprawy
sercowe świetnie się ułożą. Komuś spod znaku
Wagi to się nie spodoba. Spróbuje popsuć miłą
atmosferę.
PANNA Rozwiążesz problem, który od dłuższe-
go czasu spędzał Ci sen z powiek. Nareszcie
złapiesz oddech i pomyślisz o jakimś miłym za-
jęciu. Dobrze ułożą się sprawy rodzinne, toteż
świetnie poczujesz się w towarzystwie najbliż-
szych. Zapragniesz spędzać z nimi więcej czasu.
Tymczasem w pracy bez zmian. 
WAGA Ktoś złoży Ci ciekawą propozycję. Bę-
dziesz się długo zastanawiał, analizował "za" i
"przeciw", ale ostatecznie podejmiesz wyzwa-

nie. Koniecznie załatw zaległe sprawy. Nie na-
rzekaj na brak czasu, tylko lepiej go zorganizuj.
Sytuacja finansowa stopniowo, pomału się unor-
muje. 
SKOROPION Zachowałeś się okropnie, więc
się nie dziw, że teraz wiele osób Cię omija.
Granie na dwa fronty kiedyś zawsze wychodzi
na jaw. Upłynie trochę czasu zanim sprawa
ucichnie. Najlepiej zajmij się teraz pracą. W
najbliższych dniach odwiedzi Cię ktoś spod
znaku Panny. 
STRZELEC Powinienieś bardziej zdecydowa-
nie bronić swego zdania. Więcej wiary w siebie.
Tylko w ten sposób możesz osiągnąć upragniony
cel. Sprawy domowe będą wymagały zaangażo-
wania każdego z Was. Tylko wspólne działanie
zagwarantuje Wam sukces. Poprawa sytuacji fi-
nansowej korzystnie wpłynie na Twoje samopo-
czucie. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał o wiele mniej
pracy, niż się tego spodziewasz. Wszystko świet-
nie się poukłada, szybko uporasz się z obowiąz-
kami. Weźmiesz udział w spotkaniu towarzy-
skim, z którego wyniesiesz wiele cennych infor-
macji, a przy okazji nieźle się zabawisz. Sytuacja
finansowa bez zmian. 
WODNIK Czyjaś arogancja bardzo Cię zdener-
wuje. Będziesz chciał jakoś zaszkodzić tej oso-
bie. Daj sobie spokój, ten człowiek nie jest tego
wart. Skoncentruj się raczej na istotnych dla Cie-
bie sprawach, z którymi musisz się uporać. We-
ekend upłynie pod znakiem wypoczynku i dobrej
zabawy. 
RYBY Twoja wrażliwa natura powoduje, że cią-
gle się o coś martwisz i trwasz w napięciu. Posta-
raj się z większą swobodą podchodzić do co-
dziennych spraw. W pracy nastąpią korzystne dla
Ciebie zmiany. Będziesz mógł się wykazać swoi-
mi umiejętnościami. Poprawi się sytuacja finan-
sowa. 

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

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

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

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

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

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

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

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

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

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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