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W skrócie...

WYSTAWA POWARSZTATOWA MA-
LOWANIA IKON
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

KU WOLNOŚCI... Krótki rys historycz-
ny NSZZ "Solidarność" Ziemi
do 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
do 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

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
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-
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XVIII REGATY 
"KSIĄŻĘCY SZKWAŁ"

XVIII Regaty "Książęcy Szkwał 2020", czyli
regaty o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskie-
go w klasie OMEGA w systemie przesiadkowym
odbędą się w dniach 25-27 września 2020 r.
Organizatorem regat jest Lokalna Organizacja
Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie"
przy współpracy Świdnickiego Klubu Żeglar-
skiego "QBRYG". Deklaracja uczestnictwa do
pobrania tutaj. Zgłoszenia do 11 września 2020
r. przyjmuje Informacja Turystyczna w Świdnicy
(Rynek 39, tel. 074-852-02-90, e-mail: it@um
.swidnica.pl).

Wpisowe od załogi biorącej udział w rega-
tach wyniesie 250,00 zł. Wyżywienie to koszt
150 zł od osoby. Zakwaterowanie w cenie od 420
do 520 zł za dwa noclegi w domkach z pełnym
węzłem sanitarnym. Na regaty mogą się również

wybrać kibice, którzy będą mieli możliwość ko-
rzystania ze sprzętu pływającego (rowery wod-
ne).

Regaty realizowane będą zgodnie z przepisa-
mi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1066, z póź. zm).
25 września 2020 r. /piątek/

do godz. 19:00 - przyjazd i zakwaterowanie 
18:00 - 20:00 - kolacja
20:00 - odprawa sterników, losowanie

26 września 2020 r. /sobota/
8:00 - 10:00 - śniadanie
10:00  -oficjalne otwarcie XVIII Regat Że-
glarskich "Książęcy Szkwał"
11:00 - 14:00 - biegi regatowe
14:00 - 15:00 - obiad
15:00 - 17:00 - biegi regatowe
18:30-Kolacja

27 września 2020 r. /niedziela/
8:00 - 10.00 - śniadanie
10:00 - 13:00 - biegi regatowe
13:00 - 14:00 - obiad
14:30 - ogłoszenie wyników i oficjalne za-
kończenie regat

VII BIEG NA WIEŻE RATUSZOWĄ
Jak co rok zapraszamy do świdnickiego ryn-

ku, gdzie odbędzie się kolejna edycja Biegu na
Wieże Ratuszową. Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny, zapisy uczestników rozpoczną się o go-
dzinie 10:00 w Rynku - warto się pośpieszyć

bowiem dla 100 pierwszych zapisanych osób na
mecie będzie czekał pamiątkowy medal. Limit
miejsc wynosi 200 osób.

Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.
Dodatkowo dla najszybszych czekać będą

nagrody ufundowane przez Organizatora oraz
Urząd Miejski w Świdnicy. Partnerami biegu są:
Urząd Miejski w Świdnicy, Ośrodek Sportu i

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
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camy tabletki, syropy i maści, a w zamian
aplikujemy troje znakomitych aktorów, bły-
skotliwy tekst i zaskakującą inscenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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.) 
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Rekreacji w Świdnicy oraz Hermes Świdnica, a
patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace

montażowe dwóch nowych wiat przystanko-
wych. Zostały one ustawione przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz na ul. Wałbrzyskiej.
W znacznym stopniu  poprawi to komfort osób
oczekujących na autobus, dając im schronienie
podczas złych warunków atmosferycznych.

Ta pierwsza zastąpiła starą, skorodowaną już
wiatę. Natomiast druga była w dobrym stanie
technicznym, jednak na początku kwietnia, w
wyniku wypadku drogowego uległa całkowite-
mu zniszczeniu. Koszt ich zakupu to 49 642 zł.
Za uszkodzoną wiatę miasto otrzymało odszko-
dowanie w wysokości 10 tys. zł. 

GRUPA WSPARCIA
od 1 września br. Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Świdnicy wznawia spotkania gru-
py wsparcia dla osób z doświadczeniem przemo-
cy w rodzinie. Zapraszamy dotychczasowych
uczestników oraz wszystkich zainteresowanych.

Grupę prowadzi 2 terapeutów, pedagogów,
posiadających doświadczenie w prowadzeniu
interwencji kryzysowej, terapii rodzinnej, me-
diacji w konfliktach z udziałem dzieci oraz
zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy domowej. Dwugodzinne spotkania
odbywać się będą w każdy pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca od godz. 16.00  w budynku
MOPS w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej
7, w pokoju 16.

Z uwagi na potrzebę zachowania środków
bezpieczeństwa, na terenie Ośrodka klienci muszą
zasłaniać usta i nos maseczką lub w inny sposób.
Zapewnione zostaną środki do dezynfekcji.

Zapisy pod nr tel. 513 288 925.

ZAPISZ SIĘ NA WYCIECZKĘ
DO BOLESŁAWCA

W sobotę, 12 września zapraszamy świdni-
czan na kolejną wycieczkę w ramach projektu
"Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem!". Tym
razem będzie to wyjazd do Bolesławca. W pro-
gramie m.in. zwiedzanie Żywego Muzeum Cera-
miki, starówki bolesławieckiej, bazyliki p.w.
Wniebowzięcie NMP i św. Mikołaja oraz Muze-
um Ceramiki.

Ostatnia wyprawa w ramach tegorocznego
projektu odbędzie się 26 września. Zaplanowano
spacer po placu Pokoju w Świdnicy pn. "Od
deski do deski, czyli historia Placu Pokoju zapi-
sana w drewnie i kamieniu". 

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

ciąg dalszy na str. 4
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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-
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

NAUKA W CZASACH PANDEMII
W 7 publicznych szkołach podstawowych,

prowadzonych przez miasto Świdnica, rok szkol-
ny 2020/2021 rozpoczęło 3727 uczniów w 171
oddziałach klas I-VIII oraz 183 uczniów w "ze-
rówkach". 831 dzieci objętych zostało opieką w
7 publicznych przedszkolach. W Świdnicy fun-
kcjonują także 4 szkoły niepubliczne, do których
uczęszcza około 500 uczniów oraz 14 prywat-
nych placówek przedszkolnych (13 niepublicz-
nych oraz Przedszkole Sióstr Prezentek), które
obejmują opieką wychowawczą ponad 1100
dzieci.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 jest
szczególne ze względu na trwającą pandemię.
Przedszkola i szkoły oraz Młodzieżowy Dom
Kultury otrzymały cały szereg wytycznych z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Państwowego
Inspektora Sanitarnego, które zabezpieczyć mają
dzieci i pracowników placówek przed skutkami
epidemii. W placówkach wprowadzono zmiany,
które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia. Miasto
kupiło środki ochrony osobistej m.in.: maseczki,
przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk,
które przekazano dyrektorom szkół.  

- Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół
nie są jednoznaczne, a czasami wręcz sprzeczne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej całą odpo-
wiedzialność przerzuciło niestety na dyrektorów
placówek oświatowych. Bardzo im dziękuję za
ogrom pracy, który włożyli w to, aby przystoso-
wać szkoły i przedszkola do funkcjonowania w
czasie pandemii. Dziękuję dyrektorowi Wydzia-
łu Edukacji Tadeuszowi Niedzielskiemu oraz
wszystkim pracownikom tego wydziału za koor-
dynację działań i sprawne wprowadzenie zale-
ceń. Przed nami wiele niewiadomych i mnóstwo
obaw rodziców, szczególnie tych najmniejszych
dzieci. Pragnę Państwa zapewnić, że przekazuje-
cie dzieci bardzo dobrym nauczycielom, gdyż
Świdnica ma doskonałą kadrę pedagogiczną. Ża-
łuję, że nie będzie tradycyjnego, uroczystego
rozpoczęcia roku szkolnego z życzeniami dobrej
nauki, dlatego też pragnę już teraz życzyć na-
uczycielom dużo mądrości i cierpliwości. Życzę
mimo wszystko dobrego, udanego roku pracow-
nikom wszystkich świdnickich placówek.  A ro-
dzicom, aby przeszli ten okres w spokoju, ufając
w dobre decyzje dyrektorów i nauczycieli - mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Regulaminy i procedury funkcjonowania
placówek oświatowych

Dyrektorzy świdnickich placówek, uwzględ-
niając wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 roku oraz aktualne przepisy prawa, opraco-
wali wewnętrzne szczegółowe regulaminy i pro-
cedury funkcjonowania szkoły w czasie epide-
mii. Wszyscy pracownicy zostali zaznajomieni z
procedurami. Rodzice i opiekunowie dzieci mają
możliwość zapoznania się z nimi poprzez stronę
internetową szkoły, przez e-dziennik oraz po-
przez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń. W
każdej placówce są dostępne środki do dezynfe-
kcji rąk: przy wejściach/wyjściach, przy wejściu

do szatni, oraz w pomieszczeniach, gdzie odby-
wa się  spożywanie  posiłków. W pomieszcze-
niach, w których odbywają się lekcje znajdują się
także pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
Natomiast w pomieszczeniach sanitarno - higie-
nicznych dostępne jest mydło oraz ciepła woda
do mycia rąk. Miasto zapewniło środki ochrony
osobistej. Przygotowano również pomieszczenia
do izolacji ucznia z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. Z
sal zostały usunięte przedmioty, których nie da
się skutecznie wyczyścić, wymyć lub zdezynfe-
kować. 

Przy organizacji pracy placówki dyrektorzy
uwzględnią w miarę możliwości osoby powyżej
60 roku życia oraz z istotnymi problemami zdro-
wotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, nauczyciele Ci zostaną
zwolnieni z dyżurów . Wyznaczono miejsca
przebywania osób postronnych oraz miejsca
przyprowadzania i odbioru dzieci, przyjęto zasa-
dę, że dziecko przyprowadza i odbiera jeden
zgłoszony wcześniej opiekun. Ustalono - w mia-
rę możliwości - taką organizację korzystania z
szatni, aby uczniowie mogli uniknąć nadmierne-
go tłoku. Tam, gdzie to możliwe, dzieci będą
wchodzić i wychodzić do budynków różnymi
wejściami zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem. W przestrzeni wspólnej - w ciągach komu-
nikacyjnych, toaletach uczniowskich, nauczy-
cieli oraz pracowników obowiązują maseczki
ochronne. Uczniowie jednego oddziału/grupy
będą uczyć się w jednym przydzielonym pomie-
szczeniu (w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora, od-
stępstwo od tej zasady). W miarę możliwości, w
sekretariatach uczniowskich, bibliotekach oraz
innych pomieszczeniach zostaną zamontowane
antybakteryjne  lady z barierami z pleksy ochron-
nej. Dyrektorzy opracowali także procedury za-
rządzania placówką w przypadku  konieczności
przejścia na kształcenie tzw. hybrydowe lub zdal-
ne.

Rozpoczęcie roku szkolnego, czyli spotkania
z wychowawcami odbędą się  w różnych godzi-
nach zgodnie z ustalonym harmonogramem, ucz-
niowie zostaną zapoznani z zasadami bezpie-
czeństwa. 

Ponad 360 tysięcy złotych wydano na przy-
gotowanie placówek do pracy

Od maja do sierpnia za kwotę 111 194,48 zł
zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do
dezynfekcji oraz niezbędny sprzęt dla miejskich
jednostek oświatowych.:

- maseczki jednorazowe: 11 630 szt.,
- maseczki wielorazowe: 1 324 szt.,
- rękawice: 28 760 szt.,
- przyłbice sztywne: 381 szt.,
- przyłbice podnoszone: 429 szt.,
- gogle ochronne: 5 szt.,
- fartuchy: 520 szt.,
- termometry bezdotykowe: 21 szt.,
- płyn do dezynfekcji rąk: 950 l,
- dozowniki: 49 szt.
- płyn do dezynfekcji powierzchni: 1 515 l.
Ponadto do końca czerwca miejskim placów-

kom edukacyjnym przekazano dodatkowo 1 160
litrów płynu do dezynfekcji, pozyskanego nieod-
płatnie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Ministerstwo Edukacji Narodowej 17 sierp-
nia zdeklarowało nieodpłatne przekazanie szko-
łom płynów do dezynfekcji oraz masek ochron-
nych. Świdnickie szkoły podstawowe złożyły

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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 nieoczekiwa-
ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!
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

natychmiast zamówienia i dlatego otrzymają -
wg zapewnienia MEN jeszcze przed 1 września
br. łącznie 2 025 l płynu do dezynfekcji oraz 6
750 maseczek ochronnych.

W maju za kwotę 16 432,76 zł miasto kupiło
i zleciło przeprowadzenie testów (Coronavirus
2019 "nCoVAb") dla wszystkich nauczycieli i
pracowników przedszkoli, części nauczycieli i
pracowników szkół podstawowych oraz wszy-
stkich nauczycieli i pracowników MDK. Rów-
nież w maju przeprowadzono ozonowanie miej-
skich jednostek oświatowych (7 przedszkoli, 2
żłobki, SP2, SP4) na łączną kwotę 32 623,07 zł.

W okresie od  kwietnia do czerwca, w ra-
mach programu "Zdalna szkoła" Ministerstwa
Cyfryzacji, na złożone dwa wnioski, miasto
otrzymało dofinansowanie w dwóch transzach
na łączną kwotę 204 111,40 zł, z przeznaczeniem
na zakup specjalistycznego sprzętu komputero-
wego i oprogramowania dla uczniów. Miasto
kupiło 80 laptopów, które rozdysponowano
wśród najbardziej potrzebujących dzieci, w po-
rozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych.
W ramach przyznanej dotacji Urząd Miejski za-
mierza jeszcze kupić 7 laptopów, które również
trafią do uczniów. Ponadto świdnicka firma RST
Software Masters przekazała w formie darowi-
zny 6 laptopów, które trafiły do uczniów SP4,
SP6 i SP105.

KLUBY AKTYWNOŚCI
Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w

projekcie: "Kluby Aktywności i Rozwoju - Świd-
nica i Wrocław" współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełno-
sprawnością zamieszkujących teren powiatu
świdnickiego.

Grupą docelową do jednego klubu jest 40
osób (20 osób na jedną edycję) z niepełnospraw-
nością (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym) które są:
◆ nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności

zawodowej), w tym wywodzące się z obsza-
rów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym związku z rewitalizacją obsza-
rów zdegradowanych,

◆ wielokrotnie wykluczonych,
◆ korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Projekt zakłada funkcjonowanie dwóch klu-
bów - w Świdnicy oraz we Wrocławiu i okolicach

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica: I
edycja - XI.2019 - XII.2020 II edycja - I.2021 -
XII.2021

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Roz-
woju - Świdnica odbywać się będą w Świdnicy
przy ul. Wróblewskiego 4C-F

ciąg dalszy na str. 6
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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
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

W klubach zlokalizowanych w Świdnicy i
we Wrocławiu prowadzone będą zajęcia grupo-
we, w ramach 3 pracowni: rehabilitacyjno-tera-
peutycznej, aktywności społecznej,  aktywności
zawodowej.

Kluby będą funkcjonowały od poniedziałku
do piątku, średnio po 6 godzin dziennie.

W ramach projektu będzie można skorzystać
również z:
◆ indywidualnego poradnictwa zawodowego,
◆ indywidualnego poradnictwa psychologicz-

nego,
◆ wsparcia trenera aktywności,
◆ wsparcia trenera pracy,
◆ wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z

niepełnosprawnością,
◆ szkolenia zawodowego,
◆ możliwości odbycia stażu zawodowego/za-

trudnienia,
◆ terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowa-
no kompleksowe i zindywidualizowane wspar-
cie obejmujące realizację usług aktywnej integra-
cji o charakterze co najmniej społecznym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁAT-
NY

http://eudajmonia.pl

W MDK...

III MIEJSCE WOJCIECHA
KOWALCZUKA 

W MISTRZOSTWACH POLSKI
NAUCZYCIELI

W dniach 14-23 sierpnia 2020 r. rozegrano w
Ustroniu Festiwal Szachowy "Szachy w Ustro-
niu Łączą Pokolenia". Był on reklamowany jako
największy festiwal szachowy w Polsce i wzięło
w nim udział blisko 600 uczestników (w tym

samym czasie rozgrywany był najstarszy turniej
szachowy w Polsce - Memoriał A. Rubinsteina w
Polanicy-Zdroju). Gościem honorowym impre-
zy był dwunasty w historii szachowy mistrz świa-
ta Rosjanin Anatolij Karpow.

W ramach festiwalu rozgrywane były jako
imprezy towarzyszące: Mistrzostwa Polski Na-
uczycieli, Mistrzostwa Polski Górników, Koleja-
rzy oraz turniej z okazji 30-lecia firmy MOKATE
, a startował w nim najlepszy obecnie szachista
Polski - J. K. Duda.

W Mistrzostwa Polski Nauczycieli były roz-
grywane w formule gry błyskawicznej (10 minut
na partię dla zawodnika), a głównymi faworyta-
mi turnieju byli czterej zawodnicy z tytułem kan-
dydata.

Ostatecznie wygrał Radosław Szczepanek
(SP nr 1 Jaworze), o pół punkta mniej zgroma-
dzili: Paweł Więcek (SP nr 6 Pszczyna) i Woj-
ciech Kowalczuk (MDK Świdnica). P. Więcek
miał lepszą punktację pomocniczą i dlatego to on
zajął drugie miejsce. Zwycięzcy zostali nagro-
dzeni pucharami.

Wszystkie turnieje były rozgrywane zgodnie
z wymaganiami sanitarnymi.

info: MDK Świdnica

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE DO KÓŁ
Zapisy uzupełniające do Kół będą odbywać

się wyłącznie przez nauczycieli. Karty zapisu
trzeba dostarczyć do skrzynek, które będą umie-
szczone przy wejściu do budynku.

Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się zgod-
nie z planem zajęć.

XXVI MIĘDZYNARODOWY
KONKURS FOTOGRAFII 
ZESTAW 2020 - WYNIKI

Organizatorzy konkursu: Świdnicki Ośrodek
Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy przedstawiają protokół z obrad Jury
XXVI MIĘDZYNARODOWEGO KONKUR-
SU FOTOGRAFII ZESTAW 2020.

Jury w składzie: Andrzej Rutyna - artysta
fotograf, Prezes Okregu Dolnośląskiego ZPAF -
Przewodniczący; Piotr Tomczyk - artysta foto-
graf /ZPAF/, PWSzF,TviT w Łodzi, Andrzej Pro-
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tasiuk - artysta fotograf /Es. FIAP/ po obejrzeniu
nadesłanych na konkurs 122 zestawów prac, 39
autorów zakwalifikowało do wystawy pokon-
kursowej w :

- dziale FOTOGRAFII REPORTAŻOWEJ
12 zestawów prac, 10 autorów

- dziale FOTOGRAFII POSZUKUJĄCEJ 15
zestawów prac, 8 autorów

Grand Prix nie przyznano:
W dziale FOTOGRAFII REPORTAŻO-
WEJ:
I NAGRODA w wysokości 1500 złotych:
TADEUSZ KONIARZ - Tarnów,za zestaw
’’Wodzu prowadź’’
II NAGRODA w wysokości 1000 złotych:
MARIA RÓŻAŃSKA - Wejherowo, za ze-
staw ’’Codzienność’’
WYRÓŻNIENIE w wysokości 500 złotych:
MAREK CZARNECKI- Mogilno,za ze-
staw:’’Siła Cabo’’
W dziale FOTOGRAFII POSZUKUJĄCEJ:
I NAGRODA w wysokości 1500 złotych:
LIDIA MISZTAL - Gdańsk - za zestaw "Ro-
dzaje milczenia"
II NAGRODA w wysokości 1000 złotych:
MARIA LASKOWSKA - Gdańsk za zestaw
’’Migawki"
WYRÓŻNIENIE w wysokości 500 złotych:
ANNA JAKUBOWSKA - Gdańsk za zestaw
’’Pola malowane’’

Wykaz autorów i prac zakwalifikowanych do
ekspozycji:
W dziale fotografii reportażowej:
Marek Czarnecki - Mogilno - "Siła Cabo"
Michał Dubiel - Będzin - ’’Ocaleni’’
Marek Hasso-Agopsowicz - Olsztyn - "Targ
w Chinach w 1970 roku’’, ’’Ekscytująca za-
bawa’’
Danuta Kałasznikow - Wałbrzych - Kraków
6 rano’’
Waldemar Kałasznikow - Wałbrzych-’’So-
kołowsko.Sanatorium dżwięku’’, ’’Mistycz-
ne Sokołowsko’’
Przemysław Konefał - Milanówek - ’’Pier-
wszy dzien lata’’
Tadeusz Koniarz - Tarnów - ’’Wodzu
prowadź’’
Grzegorz Krzysztofiak - Tychy - ’’Miasto
strachu’’
Maria Różańska - Wejherowo - ’’Codzien-
ność’’

www.expressem.eu www.expressem.eu

BAJKOMAT (spektakl familijny)
6 września 2020, godz.16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 15 zł

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ko-
lejny familijny spektakl - "BAJKOMAT" w
wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic
Bajkomat to bardzo nietypowa maszyna,
która daje dzieciom bajki. Dzięki niej w
pewnym szarym i zwyczajnym miasteczku
wcale nie jest smutno. Ale niestety któregoś
dnia bajkomat się psuje Czy bohaterowie z
pomocą dzieci odnajdą sposób, aby go na-
prawić?
Na spektakl, pełen dowcipu, muzyki i barw,
składają się 2 historie: O niesfornym Jaśku,
który dostrzega piękno w deszczowej pogo-
dzie i o królestwie Bałaganu, w którym za-
czynają się kłopoty z powodu zaginięcia ma-
łego pieska. Wykorzystane tu zostały ele-
menty teatru lalkowego, choć nie są to typo-
we pacynki, kukiełki oraz gra w żywym
planie. Autorzy spektaklu pragną zachęcić
widzów, zarówno dużych jak i małych do
twórczej zabawy z bajką, tą dobrze znaną z
literatury, jak i tą wymyśloną w jednej chwi-
li, zaklętą w zwykłych przedmiotach.
Reżyseria: Ania Kandziora
Występują: Ania Kandziora/Alicja Szym-
kiewicz, Justyna Świętojańska, Szymon
Strużek
Realizacja światła i dźwięku: Beniamin Le-
diński

CUDOWNA TERAPIA (spektakl teatralny)
10 września 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł - 80 zł
"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-

ciąg dalszy na str. 8
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Dariusz Zakrzewski - Mikołów- ’’Orkiestra
górnicza’’
W dziale fotografii poszukującej:
Marek Hasso-Agopsowicz - Olsztyn - ’’Ko-
lory Akafamy’’, ’’Plac składowy’’
Anna Jakubowska - Gdańsk - ’’Pola malowa-
ne’’, ’’Fascynacje’’
Waldemar Kałasznikow - Wałbrzych - "Ko-
lory Ziemi’’, ’’Metamorfozy’’
Marek Kosiński - Wałbrzych - ’’Fotopasje’’
Maria Laskowska - Gdańsk - ’’Urywki’’,
’’Relacje’’, ’’Migawki’’
Lidia Misztal - Gdańsk - ’’Rodzaje milcze-
nia’’, ’’Inwazja’’, ’’Planeta Ziemia’’
Agnieszka Wojtera - Łódź - ’’Kobieta’’
Urszula Sobieszek - Piastów’’ - ’’Odlot’’

***
Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wrę-

czenie nagród odbędzie się 2 października 2020
r., o godz.18.00 w Miejskiej Bibliotece Publiczna
im.Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
ul.Franciszkańska 18.

info: MBP Świdnica

WARSZTATY PISARSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-

wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje
umiejętności warsztato-
we oraz poszerzać świa-
domość twórczą na war-
sztaty pisarskie.

Piszesz do szufla-
dy? Dla znajomych?
Chcesz wyjść z ukrycia
i poszerzyć swoją wie-
dzę? Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. K.
Norwida w Świdnicy
zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać
swoje umiej ę tności
warsztatowe oraz po-
szerzać  świadomość
twórczą na warsztaty pi-
sarskie. Początek już w
najbliższy poniedzia-
łek.

Poprowadzi je Bar-
bara Elmanowska. Na
zakończenie zostanie
wydany zbiór najle-
pszych utworów wszy-
stkich uczestników.

info: MBP Świdnica

MUZEUM 
ZAPRASZA...

Wystawa " 40 lat Soli-
darności"

Wystawa "40 lat So-
lidarności" w Muzeum
Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy powstała w

oparciu o zbiory księdza Tadeusza Farysia, dyre-
ktora Wydziału Misyjnego Świdnickiej Kurii Bi-
skupiej. Zaprezentowane zostaną liczne doku-
menty, wydawnictwa drugiego obiegu i ulotki
nazywane wtedy bibułami, drukowane i kolpor-
towane przez działaczy "Solidarności", za co w
latach 70. XX w. i po wprowadzeniu, 13 grudnia
1981 r. stanu wojennego groziła kara więzienia
lub inne represje. Na wystawie prezentujemy
fotografie i pamiątki okolicznościowe z tamtych
lat, m.in. pierwsze numery "Tygodnika Solidar-
ność", "Monitora Dolnośląskiego", czy wydawa-
nej od maja 1989 r. "Gazety Wyborczej". Cennym
artefaktem obecnym na ekspozycji jest obwiesz-
czenie o wprowadzeniu stanu wojennego.  Dla
przybliżenia, zwłaszcza młodemu pokoleniu, kli-
matu tamtych czasów, stworzyliśmy ekspozycję w
oparciu o nowoczesne środki przekazu: aranżację
"podziemnej drukarni Solidarności", kiosku z gaze-
tami z lat 80. XX w., czy kącika płytowego z
"zakazanymi piosenkami".  Kuratorami wystawy z
ramienia Muzeum Dawnego Kupiectwa są: Moni-
ka Turzańska i Zbigniew Malicki.

Wystawę można oglądać do 11 października
2020 roku.

OSiR informuje...

6. TENISOWY TURNIEJ MIKSTÓW
pamięci WIESIA KUŁAKOWSKIEGO 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tenis
Fan Klub oraz przyjaciele z tenisowych kortów
zapraszają na 6. Turniej Tenisowy Mikstów pa-
mięci Wiesia Kułakowskiego, znakomitego pe-
dagoga, trenera i wielkiego sympatyka sportu.

ciąg dalszy ze str. 7
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 *
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

http://www.bojero.com.pl


Zawody odbędą się w niedzielę, 6 września
na kortach przy ulicy Śląskiej. Zapisy w dniu
zawodów, rozpoczęcie o godzinie 9.00. Zagrają
wybrane w drodze losowania pary mieszane, mi-
ksty. System i długość gier uzależniona będzie
od ilości uczestników.

Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się o
godz. 12.00.

W trakcie zawodów delegacja uczestników
turnieju odwiedzi grób Wiesia. Wydarzenie
zwieńczy spotkanie przy grillu, w trakcie którego
będzie okazja do wspomnienia patrona memoria-
łu.

Wiesław Kułakowski zmarł 15 września
2014 roku. Wraz ze swoim nieodłącznym przy-
jacielem psem Omarem utonął w nurtach By-
strzycy. Kułakowski rzucił się na pomoc porwa-
nemu przez prąd zwierzęciu.

74-letni Kułakowski był wielkim fanem lo-
kalnego sportu. Ukończył wrocławski AWF. Po-
tem był nauczycielem i trenerem oraz działaczem
sportowym. Był jednym z twórców świdnickiego
Tenis Fan Klubu i animatorem organizowanej
wspólnie z ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Teni-
sa Ziemnego.

Organizatorami 6. Turnieju Tenisowego Mi-
kstów pamięci Wiesia Kułakowskiego są ŚOSiR
i Tenis Fan Klub przy współpracy z Urzędem
Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatu
Świdnickiego, firmą JAKO i Fundacją Łączy
Nas Football.

OD 1 WRZEŚNIA PŁYWALNIA
CZYNNA DŁUŻEJ

Z początkiem roku szkolnego, od wtorku, 1
września wracają tradycyjne godziny funkcjono-
wania pływalni przy ulicy Równej w Świdnicy.
Obiekt czynny będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-22.00, a w weekendy od 10.00
do 18.00. Nowością będzie większa liczba go-

dzin sportowych  (z możliwością pływania po
torach).

Wejście do wody odbywa się o pełnych go-
dzinach. Godziny sportowe wyznaczono na 7.00,
8.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00 i 21.00 w dni
robocze oraz 14.00, 15.00 w weekendy.  W
związku z lekcjami wychowania fizycznego ucz-
niów świdnickich szkół, z czasem część godzin
dopołudniowych będzie niedostępna dla klien-
tów indywidualnych.

Ceny biletów nie uległy zmianie - 10 zł nor-
malny, 7 zł ulgowy. W ofercie są też bilety ro-
dzinne i karnety. W obiekcie honorowane są
karty Multisport, OK System, FITPROFIT

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
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 odby-
wały 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
będzie za okazaniem le-
gitymacji szkolnej lub
innego dokumentu ze
zdjęciem.

 Na uczestników w
zależności od ich wieku
przygotowane będą bie-
gi na dystansach od 60
do 1200 metrów. Po za-
kończonym biegu na
każdego uczestnika cze-
kać będzie słodki poczę-
stunek.

KATEGORIE WIE-
KOWE ORAZ DYS-
TANS BIEGÓW:
60m - dzieci w wieku do
lat 4
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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,
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.

GRUPA MoCARTA - WŚRÓD GWIAZD
[spektakle o 16.00 i 18.30]
13 września 2020, godz.16:00 - 18:30
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 75zł - 85zł
Organizator: ŚOK

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.
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert Grupy MoCarta Wśród gwiazd, czy-
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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 wez-
mą udział w losowaniu nagród, które odbędzie
się podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymają  nagrody rze-
czowe. 

Polonia informuje...

ZWYCIĘSKA INAUGURACJA
MŁODZIKÓW Z LIGI

WOJEWÓDZKIEJ
Bardzo dobrze w nowy sezon 2020/2021

weszła młoda drużyna Polonii-Stali Świdnica z
ligi dolnośląskiej młodzików. Biało-zieloni pro-
wadzeni przez trenera Mariusza Krupczaka wy-
grali z FC Academy Wrocław 2:0!

Świdniczanie występujący w roli gospoda-
rzy wykorzystali atut własnego boiska i zgarnęli
pełną pulę na inaugurację nowego sezonu. Na
listę strzelców w tym pojedynku wpisali się Wi-
ktor Duda i Igor Pierzchała. - Jestem zadowolony
z postawy zespołu, generalnie poziom zaangażo-
wania zawodników oceniam na 110%, a z meczu
na mecz będzie jeszcze lepiej - ocenił zadowolo-
ny trener Mariusz Krupczak. 
Polonia-Stal Świdnica - FC Academy Wrocław

2:0 (1:0)
Skład: Sikora, Duda, Dudek, Kaźmierczak,

Kołodziejczyk, Marczak, Pierzchała, Szeremeta,
Urbańczyk, Migas, Politański, Waśniowski,
Łabędź, Monica, Redlica.   

info: www.poloniastal.swidnica.pl

CIOS ZA CIOS 
W STARCIU ZE ŚLĘZĄ

Fantastyczne emocje zafundowali kibicom
piłkarze Polonii-Stali Świdnica i Ślęzy Wrocław
rywalizujący w lidze dolnośląskiej juniorów.
Pierwszy mecz o punkty w sezonie 2020/2021
rozegrali także biało-zieloni juniorzy młodsi,
którzy pewnie ograli na własnym terenie Orła
Ząbkowice Śląskie. 

W spotkaniu juniorów starszych świdnicza-
nie trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, ale
rywale zdołali zawsze odpowiedzieć, doprowa-
dzając do remisu. Jakby tego było mało, w samej
końcówce skutecznie wykorzystali rzut karny i
po meczu pełnym emocji, zwrotów akcji i goli
wygrali ostatecznie 4:3. Gospodarze zasłużyli
jednak na olbrzymie słowa pochwały za spotka-
nie z faworyzowaną Ślęzą, która w swoim dorob-
ku ma komplet "oczek". Świdniczanie, którzy
przed tym spotkaniem legitymowali się zwycię-
stwem z BKS-em Bolesławiec 4:2 rozpoczęli
znakomicie. Już w 6. minucie rezultat otworzył
Dorian Krakowski. 10 minut później przyjezdni
odpowiedzieli trafieniem Dominika Kruko-

wskiego, lecz jeszcze przed przerwą ponownie
dał o sobie znać Dorian Krakowski. Po zmianie
stron rywale znów wyrównali, a na 2:2 trafił
Wiktor Flarski. Drużyna trenera Sebastiana Bła-
szczyka nie rezygnowała z ataków i w 76. minu-
cie po bardzo dobrze wykonanym rzucie wolnym
przez Ksawerego Istelskiego prowadziliśmy 3:2.
Świdniczanie dążyli do zdobycia kolejnych tra-
fień i mieli swoje okazje. W 84. minucie na 3:3
strzelił jednak Konrad Grudziński, a tuż przed
końcem meczu goście otrzymali dość kontrower-
syjny rzut karny. Pewnym egzekutorem okazał
się Mikołaj Wawrzyniak i komplet punktów po-
jechał do Wrocławia.

Polonia-Stal Świdnica - Ślęza Wrocław 
3:4 (2:1)

Skład: Doliński, Zalewski, Hruszowiec (27’
Norkiewicz), Stachurski, Żukowski, Sieradzki,
Klechowicz (85’ Lepak-Przybyłowicz), Madzia-
ła (75’ Reczyński), Jajko, Istelski, Krakowski.

***
Po dziewięciu sparingowych zwycięstwach,

w końcu ligową rywalizację rozpoczęli juniorzy
młodsi Polonii-Stali Świdnica. Trzeba przyznać,
że podopieczni Grzegorza Borowego walkę o
punkty rozpoczęli z wysokiego "C". Biało-zielo-
ni pokonali na własnym terenie Orła Ząbkowice
Śląskie aż 9:2! Wszyscy zasłużyli na słowa po-
chwały, a na listę strzelców wpisali się: Paweł
Michta (3), Kacper Szewczyk (2), Maciej Król,
Emil Gliwa, Michał Staroń i Marek Bujak.
Polonia-Stal Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 

9:2 (4:1)
Skład: Przyborowski, Ratajczak, M. Solarz

(63’ Kałwak), Duma (71’ Szeremeta), Migas (58’
Bujak), Michta (71’ Szewczyk), Gliwa (63’ Kru-
czek), Czochara (66’ Trybuszewski), Król, Sta-
roń, J. Solarz. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
21.08.2020r. godz. 14.42 

Operator monitoringu miejskiego zauważył
leżącą w pełnym słońcu kobietę na ławce
przy ul. Łukowej. Zadysponowany na miej-
sce patrol stwierdził, że u kobiety wystąpiły
drgawki i nie można nawiązać z nią kontaktu.
Wezwano na miejsce Pogotowie Ratunkowe,
które zabrało w/w do szpitala" Latawiec"

22.08.2020r. godz. 1.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od pracownika Aresztu Śled-
czego, którego zaniepokoiło zachowanie sie-
dzącej na ławce w środku nocy kobiety przy
ulicy Trybunalskiej. Skierowani na miejsce
strażnicy ustalili, że kobieta boi się wrócić do
domu z powodu gróźb o zabiciu jej przez
konkubenta. W/w została przewieziona
przez patrol do miejsca zamieszkania. Na
miejscu strażnicy stwierdzili wybite szyby w
mieszkaniu kobiety w związku z czym wez-
wano patrol Policji, który przejął dalsze
czynności.

22.08.2020r. godz. 14.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego, który zauważył w Parku Central-
nym jak idący  w pobliżu potoku "Witoszów-
ka" mężczyzna zniknął mu z  pola widzenia.
Patrol straży miejskiej zastał na miejscu
nietrzeźwego mężczyznę siedzącego nad
brzegiem rzeczki, któremu pomogli bezpie-
cznie wydostać się z nad potoku.

22.08.2020r. godz. 17.15  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Wrocławskiej
dotyczące dziwnej substancji płynącej kory-
tem  rzeki Bystrzyca. Skierowano na miejsce

li historia muzyki wg Grupy MoCarta. To
tytuł kolejnego programu znanego i lubiane-
go kwartetu smyczkowego. Tym razem Bo-
lek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą naj-
większmi gwiazdami muzyki. J. S. Bach
opowie o początkach polifonii i o tym jak
wynalazł nordic walking. Patron zespołu -
Wolfgang Amadeusz wyjawi tajemnice skąd
czerpie pomysły dla Grupy MoCarta, a An-
tonio Vivaldi przyzna się dlaczego skompo-
nował tylko Cztery Pory Roku. W koncercie
znajdą się również: skrócona historia muzy-
ki według Grupy MoCarta, wizyta w wie-
deńskiej rozgłośni radiowej 1785 roku, oraz
żart, który rozchmurzy Ludwiga van Beet-
hovena. Ale tylko na chwilę
"Grupa MoCarta wśród gwiazd" to humor,
elegancja i najlepsza muzyka. To rozrywka
dla wszystkich pokoleń. Dla dorosłych, ich
dzieci, oraz dla tych, którzy z Fryderykiem
Chopinem chodzili do szkoły.
Ze względu na wymogi sanitarne dostępna
będzie połowa miejsc w sali teatralnej.

RECENZJE MUZYCZNE: BERKA-
NAN [dark etno]
19 września 2020, godz. 20:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł

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 na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne.
Koncert odbędzie się dzięki recenzji albumu
"Berkanan", przygotowanej i przesłanej
nam przez Helenę Pietrzak. Sytuacja jest o
tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy w na-
szym konkursie pojawiła się recenzja doty-
czące świdnickiego zespołu a w dodatku w
wersji wideo!
Oficjalne informacje o zespole:
Berkanan jest wypadkową połączenia się
dwóch dusz, opartą na symbiozie dwóch
struktur muzycznych, elektroniki ambiento-
wej oraz instrumentów etnicznych i folko-
wych. Ich twórczość, to swoiste historie
opowiedziane dźwiękami, ze szczyptą me-
lancholii , dramatyzmu czy nostalgii gdzie
nie gdzie z liryczną, subtelną finezją, a gdzie
indziej podniosłą epicką opowieścią. Śmiało
możemy wpisać ich twórczość muzyczną do
takich nurtów jak: Neo Dark Folk, Dark
Ambient Ethno, Shamanic & Mystic Music
czy Cinematic Emotional Music. To pra-
wdziwa uczta muzyczna dla osób, które ce-
nią sobie organiczność w muzyce!

KABARET SMILE
"TU I TERAZ"
24 września 2020, godz.17:30 - 19:30
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Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 70 zł

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

strażników oraz strażaków z Państwowej
Straży Pożarnej, którzy ustalili, że są to sub-
stancje biodegradowalne wypłukane przez
deszcz z kanałów burzowych.

24.08.2020r. godz. 9.30  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie, że przy ul. Krakowskiej w
sąsiedztwie ogródków działkowych ktoś wy-
rzucił worki  śmieci. Skierowani na miejsce
strażnicy dokonali oględzin zawartości tych
opakowań i udało się ustalić ich właściciela.
Poinformowany o konsekwencjach jakie
grożą za pozbywanie się odpadów w taki
sposób przyjął mandat karny oraz uprzątnął
teren.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  201

interwencji.
info: SM Świdnica

 GMINA ŚWIDNICA
REKRUTACJA UCZNIÓW 
DO PROJEKTU "ROZWÓJ

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH" 
Jeszcze we wrześniu rozpoczynamy realiza-

cję drugiej części projektu edukacyjnego z dofi-
nansowaniem UE w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego pt.: "Rozwój kompetencji
kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świd-
nica".

Głównym celem projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów i właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pra-
cy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z
niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć
dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowa-
ne zostaną zajęcia z języków obcych, matematy-

ki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a
także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logo-
pedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano
podniesienie kompetencji zawodowych nauczy-
cieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie
dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania
metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z
dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, podniesienia kompetencji wychowaw-
czych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w na-
uczaniu).  Zakres wsparcia oferowanego w ra-
mach projektu dla poszczególnych szkół został
podany w załączniku nr 1 do Regulaminu rekru-
tacji i uczestnictwa w projekcie.

Obecnie rusza rekrutacja - planujemy nabór
co najmniej 101 nowych uczestników projektu.
Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach pro-
jektowych w minionym roku szkolnym składają
Oświadczenie o kontynuacji uczestnictwa w pro-
jekcie, natomiast uczniowie, którzy dotychczas
nie byli uczestnikami projektu składają  Dekla-
rację uczestnictwa w projekcie - uczeń oraz For-
mularz zgłoszeniowy - uczeń.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proje-
kcie oraz dokumenty rekrutacyjne są do pobrania
na stronie http://www.gzoswidnica .pl/in-
dex.php/rozwoj-kompetencji-kluczowych-dro
ga-do-sukcesu-w-gminie-swidnica oraz na stro-
nach internetowych gminnych szkół uczestni-
czących w projekcie.

ciąg dalszy na str 12

11



www.expressem.euwww.expressem.eu

BĘDZIE POMOC DLA ROLNIKÓW
DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM

WYWOŁANYM PRZEZ COVID-19
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restru-

kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie
przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla
rolników szczególnie dotkniętych kryzysem CO-
VID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na
lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rol-
nicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był
posiadaczem co najmniej:
◆ 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, któ-

rych wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i
nie więcej niż 24 miesiące lub

◆ 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użyt-
kowego mlecznego lub typu użytkowego
kombinowanego, których wiek przekraczał
24 miesiące, lub

◆ 10 sztuk samic gatunku owca domowa, któ-
rych wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy,
lub

◆ 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek
wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

◆ 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił
urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które
nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do
31 maja 2020 r.
oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia
zakończenia naboru wniosków o przyznanie
pomocy prowadzi działalność rolniczą w za-
kresie chowu lub hodowli co najmniej jedne-
go z gatunków zwierząt, których był posia-
daczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowa-
dził produkcję drobiu hodowlanego w związku z
prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur
rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowa-
dził produkcję:
◆ kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej

1000 sztuk lub
◆ gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000

sztuk, lub
◆ indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej

1000 sztuk
oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do
dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemiesz-

29.09 wtorek, godz. 18.00
MIMINO 1977
 reż. G. Danelia (92 min.)
"Mimino" po gruzińsku znaczy "sokół". Tak
przyjaciele nazywają bohatera filmu, pilota
Waliko Minadzari, który co rusz popada w
śmieszne, smutne, a niekiedy dramatyczne
sytuacje. Pracując w rodzimej górskiej wio-
sce, Mimino przewozi helikopterem pocztę,
owoce, bydło, ale od dawna marzy o pra-
wdziwym wielkim lotnictwie. Wreszcie
udaje mu się urzeczywistnić swoje marze-
nie.

06.10 wtorek, godz. 18.00
WAM SIĘ NIE ŚNIŁO 1980
reż. I. Frez (86 min.)
Licealiści Roman i Kasia zakochują się w
sobie od pierwszego wejrzenia już pierwsze-
go dnia szkoły tą niemożliwą, szczerą,
szczęśliwą i tragiczną miłością, która zdarza
się tylko nielicznym i tylko raz w życiu.
Najlepszy film roku 1981, który wywarł tak
wielkie wrażenie, że wzbudził falę mał-
żeństw wśród nastolatków i przyniósł tyle
samo radości, co nieporozumień.

13.10 wtorek, godz. 18.00
ASSA (cz. 1 i 2) 1987
reż. S. Sołowiow (145 min.)
Na granicy dwóch epok, ZSSR i Transfor-
macji, rodzą się nowe, nieznane dotychczas
radzieckiej młodzieży sposoby na wolność.
Przestępczość i rock. Młoda i romantyczna
dziewczyna, spragniona pięknego i beztro-
skiego życia, staje się kochanką "ojca chrze-
stnego" miejscowej mafii. Przypadkowo po-
znaje też innego mężczyznę i inną drogę do
swobody: towarzystwo muzyków, artystów
i włóczęgów. Dwa te światy zderzają się w
dramatycznych okolicznościach. "Assa" - to
pierwszy film, w którym na wielkim ekranie
zobaczymy prekursorów rosyjskiego rocka
w rolach samych siebie: to początek gwiaz-
dorskiej kariery grup Kino, Brawo i Akwa-
rium.

20.10 wtorek, godz. 18.00
GRAFFITI 2006
reż. I. Apasian (110 min.)
Młody malarz, student ostatniego roku ASP
zafascynowany sztuką graffiti zdobi ściany
stołecznych przejść i naraża się członkom
miejscowego gangu motocyklowego. Za-
miast wyjechać z ukochaną i przyjaciółmi z
roku do Włoch, musi pozostać w kraju i
ratować swoją reputację i pracę dyplomową.
Zamiast w Wenecji ląduje na głębokiej pro-
wincji, gdzie zatrudnia się w miejscowym
ośrodku kultury, lecz nawet tutaj czekają na
niego przygody.

27.10 wtorek, godz. 18.00
OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy
Program filmów krótkometrażowych: W.
Policzenko, T. Wigel, I. Kirejewa, Z. Dży-
dżyława, I. Chodiusz, M. Miesteckij (90
min.)
Po raz drugi gościmy w Świdnicy filmy mło-
dych rosyjskich reżyserów związanych z

12
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czenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub
indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
◆ szklarniach ogrzewanych o powierzchni

uprawy co najmniej 25 m kw. lub
◆ tunelach foliowych ogrzewanych o powierz-

chni uprawy co najmniej 50 m kw..
Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej

płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodza-
ju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Ma-
ksymalna kwota wsparcia nie może jednak prze-
kroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym
przez Agencję będą przyjmowały biura powiato-
we ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w
miesiącu wydania przez kierownika biura powia-
towego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy.
Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni
od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym
- www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej in-
folinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach infor-
macyjnych w biurach powiatowych i oddziałach
regionalnych ARiMR.

"BEZPIECZNA DROGA DO
SZKOŁY" W GMINIE ŚWIDNICA  

Od 1 września droga do szkoły i z powrotem
będzie stałym elementem w życiu każdego ucz-
nia i przedszkolaka. Chcemy aby była ona bez-
pieczna. O bezpieczeństwo na terenie gminy
Świdnica dbają na co dzień funkcjonariusze z
Posterunku Policji w Słotwinie. Jak apelują poli-
cjanci, w rejonach szkół, a szczególnie w jej
pierwszych dniach września należy zawsze za-
chowywać szczególną ostrożność, unikając
wszelkiego działania, które mogłoby spowodo-
wać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ru-
chu drogowego.

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest nosze-
nie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy
zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o
obowiązku przewożenia najmłodszych w foteli-
kach ochronnych, lub specjalnych siedziskach.
Apelujemy! Dziecko pod szkołą należy wysa-
dzać z samochodu od strony chodnika lub pobo-
cza, nie zaś od strony jezdni.

MIJA TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW 

Przypominamy, że 30 września br mija termin
naboru wniosków o udzielenie grantów w projekcie
pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wy-
branych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Osobami uprawnionymi do skorzystania z
dofinansowania są osoby fizyczne będące właści-
cielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w
domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak
również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mie-
szkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Do wniosku o udzielenie grantu należy obli-
gatoryjnie dołączyć uproszczony audyt energe-
tyczny sporządzony dla nieruchomości, która
stanowi Państwa własność i w której nastąpi lub
nastąpiła wymiana wysokoemisyjnego źródła
ciepła. Lista audytorów, którzy będą odpłatnie
wykonywać dla Państwa uproszczone audyty
energetyczne, obowiązująca od rozpoczęcia na-

boru wniosków, tj . od dnia 1 lipca 2020 roku,
jest dostępna na stronie internetowej www.wy-
mianakotlow.pl.

Zainteresowanych ubieganiem się o wspar-
cie zapraszamy do punktu informacyjnego dzia-
łającego w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. B.
Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok. 310

w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
(poniedziałek - czwartek) w godz. 8.00- 15.00

oraz (piątek) w godz. 8.00 - 13.00
tel: 74 852 30 67 wew. 310.

e-mail: wymianakotlow@gmina.swidnica.pl 

PODZIĘKOWANO ZA PLONY
Tradycyjnie już, pod koniec sierpnia rolnicy,

sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze w gminie Świd-
nica dziękują za zebrane plony. Tegorocznymi
współgospodarzami dożynek byli mieszkańcy
dwóch sołectw: Wilków i Niegoszów, którzy w
uroczystej procesji w asyście kapeli przynieśli pięk-
ny wieniec dożynkowy, a delegacje z wszystkich
33 sołectw przepiękne bochny chleba upieczone z
mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Praca na roli
pokazuje, jak ważna jest współpraca człowieka z
Bogiem i przyrodą - mówił ks. Kazimierz Gniot.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Joan-
na Krupa-Gaweł z Niegoszowa i Łukasz Miłko-
wski z Wilkowa. Przybyłych przed wejściem do
świątyni w Pszennie powitali księża: proboszcz
parafii św. Mikołaja ks. Kazimierz Gniot i pro-
boszcz parafii św. Anny w Grodziszczu ks. Ma-
teusz Pawlica.

Po przekazaniu i błogosławieństwie dożyn-
kowego bochna chleba przyniesionego przez sta-
rostów, rozpoczęła się uroczysta liturgia Mszy
św. dożynkowej, w trakcie której delegacje go-
spodarzy dożynek złożyły dary - kwiaty, owoce,
warzywa, chleb i wino.

Z perspektywy wielu lat można zauważyć, że
obraz wsi się zmienia. Zmieniają się maszyny,
technologie, zmieniają się także jej mieszkańcy.
Coraz mniej z nich zajmuje się pracą na roli,
pracą ciężką, często niewdzięczną. Jednak pomi-
mo wielu udoskonaleń , wiele jeszcze zależy od
rolnika, ale i od słońca i deszczu, na które nie
mamy wpływu. Rolnik był, jest i będzie potrzeb-
ny, bo potrzebny jest chleb. Zatem trzeba przy-
pomnieć, że praca na roli wymaga podporządko-
wania swojego życia ziemi i pokazuje jak ważna
jest współpraca człowieka z Bogiem i przyrodą.
Jest to trud przynoszący plony i owoce, z których
korzystamy wszyscy - mówił w homilii pro-
boszcz z parafii św. Mikołaja w Pszennie.

W tym roku z uwagi na wciąż obowiązujące
obostrzenia związane z koronawirusem gminne
święto plonów miało inną oprawę niż zwykle. Nie
odbyła się część artystyczna. Nieco inaczej wyglą-
dało tradycyjne dzielenie się chlebem, a uczestnicy
dożynek przy wyjściu z kościoła byli obdarowani
przez współorganizatorów słoiczkiem miodu.

Szanowni Państwo. Dożynki to najpiękniej-
sze święto rolników, święto gminy Świdnica,
dzień wdzięczności i radości, wieńczący ciężką
pracę, i podziękowanie za zakończone żniwa
oraz zebrane plony. W tym roku z uwagi na
pandemię koronawirusa życie napisało inny sce-

Moskiewskim festiwalem OSIEŃ Kinofest.
Samotność, przyjaźń i miłość - oto trójkąt, w
którym wirują akcje lakonicznych, zabaw-
nych i nieco melancholijnych filmików mło-
dych reżyserów, których pełnometrażowe
obrazy na razie należą do przyszłości.

nariusz, ale dziś z radością spotkamy się, aby
dziękować i cieszyć się. Dlatego bardzo dziękuję
rolnikom z gminy Świdnica za ich ciężką pracę
na roli...- mówiła Teresa Mazurek wójt gminy
Świdnica.

ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA
ODPADY KOMUNALNE 

Zawiadamiamy, że z dniem 1 września 2020
r., w związku z podjęciem Uchwały Nr
XXVII/301/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia
30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej op-
łaty i ustalenia stawki za pojemniki, ulega zmia-
nie wysokość opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, stanowiącej iloczyn nowej sta-
wki opłaty w wysokości 26,00 zł od osoby i ilości
liczby osób podanych w deklaracji.

Zgodnie z art.. 6k ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm)
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
zbierania w sposób selektywny powstałych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości nie może zadekla-
rować zbierania odpadów komunalnych w spo-
sób nieselektywny. W przypadku ujawnienia
przez podmiot odbierający odpady, zbierania od-
padów w sposób nieselektywny wójt gminy
Świdnica określi właścicielowi nieruchomości w
drodze decyzji wyższa opłatę - zgodnie z Uchwa-
łą Rady Gminy Świdnica tj. 52,00 zł - od osoby.

Istnieje możliwość zwolnienia w części z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostu-
jących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym w wysokości
1,00 zł od mieszkańca. Zwolnienie to będzie możli-
we na podstawie zadeklarowania przez właściciela,
że kompostuje bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym na te-
renie wskazanej nieruchomości i posiada kompo-
stownik o rozmiarach wystarczających do zago-
spodarowania wytwarzanej na posesji ilości odpa-
dów bio. Zadeklarowanie kompostownika ozna-
cza, że nie będą odbierane odpady bio i nie będą
dostarczane brązowe worki. W tym celu należy
ponownie złożyć deklarację . Zgodnie z art. 6m ust.
2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach informuję, że jeżeli nie nastąpiła zmiana
ilości osób zamieszkałych na nieruchomości to jej
właściciel nie składa nowej deklaracji, natomiast
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości.

i
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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 Ostatnio nienajlepiej Ci się wiedzie.
Nie ma się czym martwić. Jeszcze wiele możesz
osiągnąć. Ważne, żebyś nie tracił wiary w siebie.
Zaangażuj się ostro w sprawy zawodowe. Już
wkrótce zobaczysz efekty swego trudu. Unikaj
konfliktów z partnerem. 
BYK Początek przyszłego tygodnia zapowiada
się pomyślnie. Zrealizujesz swoje wcześniejsze
zamierzenia, nadrobisz jakieś zaległości. Bę-
dziesz miał dużo energii do działania. W sobotę

zapragniesz pobyć sam i odpocząć od wszy-
stkich, którzy na co dzień Cię otaczają.
BLIŹNIĘTA Spotkasz się z wieloma niespo-
dziankami. Jedne będą miłe, inne wprawią Cię
w zakłopotanie. W pracy również nastąpią
pewne zmiany, które nie do końca będą Ci
pasowały. Cóż, trzeba się będzie przystoso-
wać. Poprawa sytuacji finansowej już w przy-
szłym tygodniu. 
RAK Będziesz bardzo zabiegany. Nawarstwi się
wiele spraw do załatwienia. Niektóre trzeba za-
łatwić pilnie. Nieporozumienia z partnerem
szybko się wyjaśnią, a w Waszym związku zapa-
nuje przyjaźń i harmonia. Pięniądze wydawaj
bardzo ostrożnie bo nic nie wróży, że ich przybę-
dzie. 
LEW Niepotrzebnie panikujesz. Wszystko
świetnie się poukłada. Potrzeba na to jednak cza-
su. Nie słuchaj rad życzliwych, którzy nie mają
o niczym pojęcia. Zaufaj partnerowi. Będzie oka-
zja żeby zarobić trochę pieniędzy. Nie bój się
pracy, wykorzystaj szansę.
Tym bardziej, że będziesz w bardzo dobrej for-
mie. 
PANNA Sprawy finansowe będą się układały po
Twojej myśli. Będziesz mógł zapłacić rachunki i
zaplanować wydatki na najbliższe dni. Dopisze
Ci zdrowie i wspaniały humor. Problemy rodzin-
ne rozwiążesz w bardzo łatwy sposób. W pracy
niewiele się wydarzy, więc złapiesz oddech od
obowiązków z nią związanych. 
WAGA Pewne sprawy się skomplikują, co spo-
woduje, że świat Ci się zawali. Głowa do góry!

Ze wszystkim sobie poradzisz. Nie obejdzie się
bez trudu, ale życzliwość innych doda Ci siły.
Możesz liczyć na przyjaciół i rodzinę. A to już
dużo. Twoja sytuacja materialna się poprawi. 
SKORPION Trzeba będzie wrócić do dawnego
trybu życia. Ciężko się do tego przyzwyczaić, ale
nic się nie da zrobić. Sprawy sercowe pochłoną
Twoje myśli, będziesz marzył, rozpamiętywał.
W pracy ktoś nakłoni Cię do zwiększenia tempa.
Pojawią się nowe zadania, na wykonanie których
nie będziesz miał ochoty. 
STRZELEC Ktoś niesprawiedliwie Cię osądzi,
co bardzo urazi Twoją ambicję. Będziesz chciał
się odegrać, ale to nie ma sensu. Nie możesz dać
się prowokować. Dobrze ułożą się sprawy zawo-
dowe. Nabierzesz ochoty do pracy. Możesz także
liczyć na podwyżkę. Wszystko teraz w Twoich
rękach. 
KOZIOROŻEC W sprawach sercowych wszy-
stko będzie zależało od Twojej inicjatywy. Mu-
sisz pokonać nieśmiałość i brak wiary w siebie.
W pracy musisz liczyć tylko na siebie. Otaczają
Cię ludzie żądni sukcesu, którzy nie cofną się
przed możliwością zaszkodzenia innym, w tym
Tobie. 
WODNIK Koniecznie skontaktuj się ze swoim
przyjacielem. Ma dla Ciebie ważną wiadomość.
W pracy oczekuj silnej konkurencji, szczególnie
ze strony kobiet. W najbliższych dniach roz-
strzygnie się coś, na czym bardzo Ci zależy. Do
problemów finansowych podejdź z przymruże-
niem oka. Już wkrótce przestaną mieć one zna-
czenie. 
RYBY Z niejasnych przyczyn ktoś żywi do Cie-
bie wrogie uczucia. Musisz być czujny, gdyż ta
osoba może Ci bardzo zaszkodzić, a przynaj-
mniej narobić nieprzyjemności. Jak najszybciej
musisz się dowiedzieć kto to taki. Bardzo dobrze
ułożą się sprawy związane z finansami. 

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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