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ZABYTKOWE SAMOCHODY
PRZEJADA˛ PRZEZ ŚWIDNICKI RYNEK
Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji wspólnie z Gmina˛ Jawor organizuje druga˛
edycje˛"Rajdu Tylko dla Zuchwałych - zabytkowymi samochodami szlakiem miast i miejsc UNESCO", podczas którego zawodnicy przemierza˛ trase˛ od Jawora do Zamościa.
W skrócie...
WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKONSTRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wa˛sowicz
Wste˛p...; miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteka˛ to cykl edukacyjnych warsztatów proekologicznych. Warsztaty be˛da˛ odbywały sie˛ w każdy wakacyjny pia˛tek, w godzinach 10:00-12:00 na Placu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zaje˛cia zostana˛ przeniesione do budynku Biblioteki.
Wste˛p wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy

Jednym z obowia˛zkowych punktów na trasie jest Świdnica, gdzie uczestnicy odwiedza˛ Rynek i
oczywiście, wpisany na Liste˛ Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kościół Pokoju. W niedziele˛, 25
lipca, na świdnickich ulicach be˛dzie można podziwiać zabytkowe samochody, które biora˛ udział w
rajdzie. Przez Rynek, w godzinach od 12.00 do 13.00, przejedzie 29 pie˛knych, zabytkowych aut.
Rajd odbe˛dzie sie˛ w dniach 25- 31 lipca. Dla uczestników zaplanowano liczne atrakcje turystyczne w Świdnicy, Wrocławiu, Opolu , Tarnowskich Górach, Oświe˛cimiu, Wieliczce, Niepołomicach,
Bochni, Łańcucie. Wielki finał wydarzenia zaplanowano w Zamościu.

NOWE MIEJSCA SZCZEPIEŃ W ŚWIDNICY
Od 14 maja w świdnickim punkcie szczepień podano ponad 15 tysie˛cy dawek szczepionek
przeciwko koronawirusowi, 11 405 firmy Pfizer, 1 780 Modernyoraz 1 858 Johnson & Johnson.
Zarejestrowanych w lipcu na pierwsza˛ dawke˛ jest jeszcze około 300 osób. Według ostatnich danych

W ER NIS AŻ WYS TAWY MA RTY
CIUĆKI "SPOJRZENIA"
23.07.2021, godz. 18:00
ekspozycja do 23.08.2021
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy
w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do
przepływu zaszytych w źrenicach emocji.
Wste˛p bezpłatny; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK
A-MY!-RYKI Z AMERYKI
23.07.2021, godz.19:00 - 20:30
W pia˛tek 23 lipca o godz. 19.00 w sali teatralnej ŚOK w wykonaniu artystów ze
Świdnicy posłuchamy światowych hitów lat
80. i 90. Wejściówki na ten nadzwyczajny
koncert doste˛pne sa˛ w w Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej (Rynek 39-40).
Wste˛ p: bezpłatne wejściówki; miejsce:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Świdnica; organizator: Stowarzyszenie Music Label
PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz. 18:00
Sa˛ wcia˛ż dla siebie zagadka˛, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz wie˛kszym przekonaniem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mie˛czaków.
Wste˛p 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wste˛p: bezpłatne wejściówki (https://bilety.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432); miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

z Dolnośla˛skiego Urze˛du Wojewódzkiego w pełni zaszczepionych świdniczan przeciwko COVID-19
jest ponad 20 tysie˛cy osób, co stanowi 36,07%.
W zwia˛zku z bardzo dużym spadkiem zainteresowania szczepieniami, od środy, 21 lipca odbywać
sie˛ be˛da˛ one w Centrum Usług Medycznych Eskulap przy ul. Ludwika Zamenhofa 47.
cia˛g dalszy na str. 3
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AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Szczepienia be˛da˛ wykonywane od poniedziałku do soboty, zgodnie zaplanowanym harmonogramem. Zarejestrować sie˛ można dzwonia˛c na dotychczas działaja˛ca˛ specjalna˛ infolinie˛ 74
66 22 779.
- Decyzja o przeniesieniu punktu szczepień z lodowiska do przychodni podyktowana jest coraz
mniejszym zainteresowaniem szczepieniami. Nie wykluczamy jednak, że w przypadku zwie˛kszenia
liczby che˛tnych, szczepienia wykonywane be˛da˛ w innym ,wie˛kszym obiekcie-mówi Jacek Budziszewski, dyrektor Biuro Bezpieczeństwa i Zarza˛dzania Kryzysowego Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Maja˛c na uwadze popularyzacje˛ szczepień Urza˛d Miejski w Świdnicy, przy udziale Centrum
Usług Medycznych Eskulap od niedzieli, 1 sierpnia uruchamia Punkt Szczepień Mobilnych przy
Powszechnym Punkcie Szczepień. W każda˛ sierpniowa˛ niedziele˛ w Rynku zaparkuje autobus, w
którym be˛dzie możliwość zaszczepienia sie˛, bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkowa˛ szczepionka˛ firmy Johnson & Johnson.

"AKTYWIZACJA DOLNOŚLA˛SKIEGO
RYNKU PRACY" III EDYCJA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. realizacje˛ projektu pn.: "AKTYWIZACJA DOLNOŚLA˛SKIEGO RYNKU PRACY" III EDYCJA, który oferuje środki finansowe na wsparcie
osób:
- przewidzianych do zwolnienia
- zagrożonych zwolnieniem
- odchodza˛cych z rolnictwa
- zwolnionych z przyczyn dotycza˛cych zakładu pracy
Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy - obligatoryjna forma wsparcia polegaja˛ca na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Doradca˛ zawodowym.
Wsparcie na rozwój przedsie˛biorczości składaja˛ce sie˛ z etapu szkoleniowego, wsparcia finansowego na rozpocze˛cie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.
◆ Szkolenia zawodowe
◆ Studia podyplomowe
◆ Staże zawodowe
◆ Poradnictwo psychologiczne
◆ Dodatek relokacyjny
Wie˛cej informacji na: https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/
cia˛g dalszy na str. 4

STOWARZYSZENIE KANON "PREZENTACJE 2021" - WERNISAŻ
30.07.2021, godz. 17:00
Zapraszamy na doroczne prezentacje prac
plastycznych artystów zwia˛zanych ze Stowarzyszeniem Kanon! Wernisaż wystawy
be˛dzie miał miejsce w Wieży Ratuszowej w
pia˛tek 30 lipca o godz. 17.00.
Wste˛p wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK
3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji turniej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbe˛da˛ sie˛ w kategorii open me˛żczyzn. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
30.07-08.08.2021, 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, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako mie˛dzynarodowa dziedzina
sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...

XXII BACH FESTIVAL
ŚWIDNICA
19 czerwca 2021 - 8 sierpnia 2021
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

"pragnij przemiany"
Program
30 VII pia˛tek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Akademia Bachowska Andreas Arend

www.taxi-swidnica.pl
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TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 2021

31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urza˛dzeń Przemysłowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: La Risonanza &
Akademia Bachowska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce

Chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, że tegoroczna, 14. edycja Targów
Zdrowej Żywności odbe˛dzie sie˛ w terminie 20-21 sierpnia 2021 r. (pia˛tek, sobota). Prosimy o
zarezerwowanie sobie tego terminu w Państwa kalendarzach. Be˛dzie nam bardzo miło ponownie
prezentować Państwa produkty na naszych targach.
Tegoroczna edycja potrwa dwa dni. Targi rozpoczniemy w pia˛tek od godziny 10.00 i zakończymy
w sobote˛ o godzinie 20.00. Targom be˛da˛ towarzyszyły atrakcje dla dzieci i wyste˛py artystyczne.
Szczegółowy program już niebawem.
Impreza˛ towarzysza˛ca˛ targom be˛dzie Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego.
Chcielibyśmy zapewnić Państwu jak najlepsza˛ organizacje˛ w zwia˛zku z tym prosimy o terminowe
przesyłanie zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe poniżej w plikach do pobrania. Wypełnione formularze prosimy przesłać do 26 lipca 2021. Na adres: justyna .krygier@powiat.swidnica.pl
Kontakt telefoniczny do organizatora: 74 85 00 439 - Biuro ds. europejskich i współpracy z
organizacjami pozarza˛dowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Regulamin Targów Zdrowie ma smak:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/07/004-01-1626780323.docx
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - 2021:
https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/07/004-02-1626780309.doc
Powiat

SUKCESY TANECZNE MICHAŁA DRABA

3 VIII wtorek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Marcin
Świa˛tkiewicz
4 VIII środa 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Matteo
Messori
5 VIII czwartek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Zróbmy sobie
Paryż
6 VIII pia˛tek 20:30
Świdnica katedra :: The Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl
W ER NIS AŻ WYS TAWY MA RTY
CIUĆKI - SPOJRZENIA
23.07.2021 r. o godz. 18.00
Wste˛p wolny; Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica
Ekspozycja: 23 lipca 2021 - 23 sierpnia 2021
SPOJRZENIA
Spojrzenia. Drża˛ca, ge˛sta od pragnienia,
niewidoczna paje˛czyna rozsnuta mie˛dzy
kochankami. Ciepłe, pełne oddania iskry
mie˛dzy matka˛ a przyssanym do jej piersi
dzieckiem. Wzruszenie po długo oczekiwanym wyznaniu miłości, czarny woal
smutku nad grobem przyjaciela, rozpacz
po rozstaniu. Spojrzenia nie kłamia˛ - to
najbardziej czysty, szczery, nieskażony
fałszem dialog z drugim człowiekiem, z
otaczaja˛cym nas światem.
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
takiej właśnie konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do przepływu zaszytych
w źrenicach emocji. "Spojrzenia" - zastygłe

Uczeń LO w Świebodzicach Michał Drab i jego partnerka Martina Nemcova uplasowali sie˛ na
16 miejscu na 56 par startuja˛cych na Mistrzostwach Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich,
które odbyły sie˛ w Krakowie 12 czerwca.
Michał i Martina pokonali 40 par w kategorii par młodzieżowych (16-18 lat), tym samym
uzyskuja˛c najwyższa˛ krajowa˛ klase˛ taneczna˛ "A". Michał i Martina dopiero rozpocze˛li starty w tej
grupie wiekowej i już wielki sukces! Serdecznie gratulujemy.
Powiat

KOLEJNA INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACYJNA
Od kwietnia trwaja˛ prace przy kolejnej inwestycji termomodernizacyjnej placówki oświatowej
podległej Powiatowi Świdnickiemu. Inwestycja pod nazwa˛ "Termomodernizacja sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształca˛cych w Świebodzicach" zakończyć sie˛ ma do końca września 2021 r.
Zakres prac do wykonania w ramach realizacji umowy obejmuje:
- ocieplenie stropodachu od zewna˛trz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz z
wymiana˛ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wymiane˛ instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
- demontaż istnieja˛cych okapników attyki,
- nadbudowe˛ attyki,
- remont kominów,
- ocieplenie ścian zewne˛trznych wraz z wyprawa˛ tynkarska˛ cze˛ści budynku oznaczonych na
rzucie dachu Nr 2,4 i 5.
cia˛g dalszy na str. 6
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na papierze uczucia, ujarzmiona pe˛dzlem
wrażliwość, okiełznana farba˛ nieoczywista,
fantasmagoryczna rzeczywistość, kołysza˛ca
sie˛ dyskretnie mie˛dzy nieśmiała˛ plama˛ a
agresywna˛ kreska˛.
Czy odpowiesz na zaproszenie Autorki? Czy
odważysz sie˛ wejść z Nia˛ w intymny dyskurs? Czy pozwolisz sie˛ porwać Jej wne˛trzu,
skrzyżujesz sie˛ z Nia˛ spojrzeniem?
Anna Biłos
Muzyka Mi Leży #5: SOMETHING LIKE BOSTON
[rock/pop]
24 lipca 2021 godz.20:00 - 21:00
Bilety: 10 zł - 15 zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Pia˛ty z cyklu koncertów plenerowych z
udziałem lokalnych artystów. Spotkajmy sie˛
na dziedzińcu Wieży Ratuszowej! Na leżakach! Prezentujemy przekrój gatunków muzycznych a wszystko to na świeżym powietrzu.
Z pozoru naiwny pomysł, zrodzony w jednej z praskich karczm, po latach przerodził
sie˛ w czyn i już dziś można śmiało stwierdzić: "Nebyl to tak hloupy napad"! Something Like Boston to poła˛czenie gitar, wokalu i własnore˛cznie zbudowanych od
podstaw podkładów, a w repertuarze zaskakuja˛ce covery utworów z ostatnich
trzech dekad XX wieku w niebanalnych
aranżacjach przygotowanych przez muzyków z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem scenicznym.
Podczas wydarzenia doste˛pne be˛dzie piwo i
inne napoje ze stoiska Ambasada San Esco
Bar, w której lokalu odbe˛dzie sie˛ również
afterparty.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE [zmiana miejsca]
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Bilety: bezpłatne wejściówki; miejsce:
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
Nasta˛piła zmiana miejsca koncertu: zamiast
na dziedzińcu pod Wieża˛ Ratuszowa˛ odbe˛dzie sie˛ w sali teatralnej ŚOK (Rynek 43).
Wszystkie dotychczas pobrane wejściówki
zachowuja˛ ważność.
KROKE (w je˛zyku jidysz: Kraków) stworzyła w 1992 roku trójka przyjaciół: Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Jako absolwenci krakowskiej Akademii Muzycznej, ale również artyści poszu-
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- wymiane˛ stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewne˛trznymi i wewne˛trznymi, w tym
demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej strefy cokołowej,
- demontaż i ponowny montaż kamer i innych drobnych elementów mocowanych do elewacji,
- wymiane˛ płytek posadzkowych na antypoślizgowe przy wejściu i schodach do cze˛ści budynku
oznaczonej nr 5,
- zagospodarowanie terenu przed wejściami do budynku poprzez demontaż istnieja˛cych płyt
chodnikowych i ułożenie kostki granitowej,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej całego obiektu.
Wartość prac to 287.077 zł. To kolejna inwestycja termomodernizacyjna placówek oświatowych,
dla których organem prowadza˛cym jest Powiat Świdnicki. Aktualnie trwa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej i I Liceum Ogólnokształca˛cego w Świdnicy.
Powiat

REMONTY W SZKOŁACH POWIATOWYCH
Korzystaja˛c z wakacyjnej przerwy w nauce przeprowadzane sa˛ niezbe˛dne remonty w placówkach
oświatowych, które podlegaja˛ powiatowi. Aktualnie prace trwaja˛ w Zespole Szkół Budowlano Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształca˛cych, II Liceum Ogólnokształca˛cym i Zespole Szkół
Mechanicznych w Świdnicy.
Zespół Szkół Mechanicznych
Przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
Zakres prac obejmuje:
- Demontaż urza˛dzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych,
- Demontaż rurocia˛gu żeliwnego,
- Wykucie i zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych, kratek wentylacyjnych,
- Demontaż i wymiana instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej,
- Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie (gruntowanie, gładzie gipsowe oraz
dwukrotne malowanie).
- Przygotowanie podłoża posadzek (gruntowanie, warstwy wyrównuja˛ce i wygładzaja˛ce, ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych),
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych,
- Wymiana okien zespolonych wraz z podokiennikami,
- Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- Montaż ścianek kabin natryskowych,
- Montaż urza˛dzeń sanitarnych: umywalek z bateriami, misek uste˛powych z dolnopłukami, baterii
natryskowych,
- Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego,
- Wywóz i utylizacja gruzu.
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych
Modernizacji auli szkolnej wraz z wymiana˛ instalacji elektrycznej
Zakres prac obejmuje:
Roboty elektryczne:
- demontaż istnieja˛cej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Auli,
- wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej zasilaja˛cej obwody elektryczne w Auli,
- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w Auli,
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kuja˛cy, nie stronili od eksperymentów z jazzem oraz muzyka˛ współczesna˛. Zespół, pocza˛tkowo kojarzony głównie z twórczościa˛
klezmerska˛, oscyluje obecnie wokół różnych gatunków. Artyści czerpia˛ inspiracje˛ z
muzyki etnicznej całego świata, zawsze jednak wzbogacaja˛ dzieła autorskimi improwizacjami.
W ten sposób KROKE tworzy własny, unosza˛cy sie˛ ponad granicami, czasem i formami styl. KROKE to też jeden z pierwszych
zespołów, który wyszedł ze swoja˛ muzyka˛
do publiczności. Muzyków można było
spotkać na ulicach i w klubach krakowskiego Kazimierza, kiedyś żydowskiej
cze˛ści miasta. Grali kompozycje dla jednych całkiem nieznane, w innych zaś budza˛ce wspomnienie świata, który dawno
odszedł w zapomnienie. To właśnie tam po
raz pierwszy można było usłyszeć utwory,
które w 1993 roku ukazały sie˛ na pierwszej, wydanej własnym nakładem kasecie zespołu.
Do "Ariela", w którym cze˛sto koncertowało
KROKE, zawitała któregoś dnia Kate Capshaw, żona Stevena Spielberga, który realizował wtedy w Krakowie film Lista Schindlera. Pewnego wieczoru na koncert zabrała
me˛ża Reżyser szybko docenił ogromny talent KROKE i zaprosił grupe˛ do Jerozolimy na wyste˛p podczas uroczystości Survivors Reunion, zorganizowanej dla ocalałych z listy Oskara Schindlera. Od tego
niesamowitego momentu wszystko stało
sie˛ głe˛bsze Wtedy tak naprawde˛ zespół sie˛
narodził.
Dostaliśmy od tych ludzi - niektórzy z nich
byli klezmerami - pewnego rodzaju muzyczne błogosławieństwo - wspominaja˛ dziś muzycy.
Klezmerzy przede wszystkim improwizowali. Improwizacja w muzyce KROKE pojawia sie˛ od pocza˛tku i jest do dziś jej najważniejszym elementem. Nasza improwizacja to pewnego rodzaju portal, przez który
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Roboty budowlane
- wykonanie instalacji oświetlenia dekoracyjnego w Auli,
- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Auli oraz na drodze ewakuacyjnej z Auli na zewna˛trz budynku,
- wykonanie instalacji zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w Auli,
- wykonanie instalacji zasilania dla projektora multimedialnego i rozwijanego ekranu,
- wykonanie okablowania dla instalacji nagłośnienia w Auli,
- wykonanie rezerwowego wypustu zasilaja˛cego oświetlenie zabytkowych ram okiennych.
Roboty budowlane:
- Wymiana wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem podłoża,
- Renowacja boazerii drewnianej wraz z malowaniem,
- Renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia auli i zaplecza wraz z malowaniem,
- Montaż ścianki mobilnej pomie˛dzy aula˛ a zapleczem sceny,
- Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni,
- Renowacja okien witrażowych wraz z montażem skrzydeł witrażowych na ścianie szczytowej
od strony pomieszczenia auli.
III Liceum Ogólnokształca˛ce
Zakup i montaż klimatyzacji, rozbiórka budynku garażowego i budynku garażowo - gospodarczego oraz przebudowa i dostosowanie budynku do obowia˛zuja˛cych przepisów ppoż.
Jeśli chodzi o prace rozbiórkowe to zakres robót obejmuje:
- Rozbiórka budynku oficyny o powierzchni użytkowej ok. 285 m kw.
- Rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej ok. 47 m kw.
- Rozbiórka budynku garażowego o powierzchni użytkowej ok. 46 m kw.
- Roboty budowlane
II Liceum Ogólnokształca˛ce
Malowanie korytarza na I i II pie˛trze budynku głównego oraz pierwszej klatki schodowej
Wszystkie prace powinny zakończyć sie˛ do końca wakacji.
Powiat

JUBILEUSZ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCA˛CEGO
W ŚWIEBODZICACH
Drodzy Nauczyciele, Absolwenci i Przyjaciele szkoły. W nadchodza˛cym roku szkolnym
2021/2022 be˛dziemy obchodzić jubileusz 70 lat
istnienia naszego liceum.
To bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły,
okazja do wspomnień, wzruszaja˛cych spotkań.
Tradycyjne obchody rocznicowe miały miejsce
zawsze w miesia˛cu wrześniu. W zwia˛zku z niepewna˛ sytuacja˛ epidemiczna˛ oraz maja˛c na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, zmuszeni jesteśmy przenieść uroczystości jubileuszowe na czerwiec 2022 roku.
Społeczność
Liceum Ogólnokształca˛cego
im. M. Konopnickiej w Świebodzicach
cia˛g dalszy na str. 10

www.expressem.eu

10

www.expressem.eu

Powiat

TRANSMISJA Z XXVI SESJI RADY POWIATU
W ŚWIDNICY
Zapraszamy do podejrzenia obradowania radnych powiatu podczas XXVI sesji:
https://transmisjaobrad.info/videos/2594/xxvi-sesja-rady-powiatu-w-swidnicy
światy naszych dusz we˛druja˛ prosto do tych,
którzy chca˛ te światy poznawać - wyjaśniaja˛
muzycy.
STOWARZYSZENIE KANON "PREZENTACJE 2021" - wernisaż
30.07.2021, godz. 17:00
Zapraszamy na doroczne prezentacje prac
plastycznych artystów zwia˛zanych ze Stowarzyszeniem Kanon! Wernisaż wystawy
be˛dzie miał miejsce w Wieży Ratuszowej w
pia˛tek 30 lipca o godz. 17.00.
Wste˛p wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK
Stowarzyszenie Kanon
Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przejawów twórczych. W kre˛gu zainteresowań
Stowarzyszenia jest malarstwo, grafika, rysunek, ikonografia, rzeźba, fotografia, poezja oraz inne działania artystyczne. Grupa
należy do Dolnośla˛skiej Federacji Organizacji Pozarza˛dowych. Siedziba Stowarzyszenia znajduje sie˛ w Świdnicy przy ulicy Różanej 1, pie˛tro II.
W prezentacjach 2021 biora˛ udział:
Krystyna Bielejewska
Teresa Mikołajewska
Marianna Kulmatycka
Zbigniew Miciuła
Janina Pacewicz

W MDK

DARIUSZ JAROS OTRZYMUJE
DOLNOŚLA˛SKA˛ NAGRODE˛ KULTURALNA˛ SILESIA
PODCZAS XXXVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLA˛SKIEGO, PRZYZNANO NAGRODE˛ "SILESIA" DLA NAUCZYCIELA MDK W ŚWIDNICY DARIUSZA JAROSA.
"Dariuszowi Jarosowi za wieloletnia˛ współprace˛ z ośrodkami kultury w organizowaniu i
koordynowaniu festiwali i przegla˛dów muzycznych dla dzieci i młodzieży regionu Dolnego Śla˛ska
na terenie miasta Świdnicy. Pan Dariusz ma duży
wkład w rozwój edukacji przez organizacje˛ i
koordynacje˛ Gminnych Warsztatów Wokalnych
w Lubachowie dla uzdolnionych muzycznie
dzieci i młodzieży.
Kandydat do nagrody zajmuje sie˛ promocja˛
młodych talentów w środowisku lokalnym
przez stworzenie koncertu live z zespołem
akompaniuja˛cym koncertów Rozśpiewanych
Dzieciaków Gminy Świdnica podczas Pikniku
Rodzinnego oraz licznych dożynek. Pan Dariusz realizuje autorski projekt Spotkań Artystycznych wraz z placówkami Wychowania
Pozaszkolnego oraz promuje uzdolniona˛ młodzież miasta Świdnicy na arenie ogólnopolskiej i mie˛dzynarodowej.
Artysta prowadzi warsztaty dla dyrektorów i
nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Dariusz Jaros tworzy także autorska˛ muzyke˛ na potrzeby Alchemii
Teatralnej Dorosłych, a także pracuje jako muzyk instrumentalista i kierownik zespołu przy spektaklach".
Gratulujemy!
foto: MDK Świdnica
cia˛g dalszy na str. 11
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WARSZTATY LETNIE W MDK ŚWIDNICA 2021
Za nami pierwsza cze˛ść "Warsztatów Letnich" w MDK Świdnica .
Wszystkim Wam bardzo dzie˛kujemy za stworzenie niepowtarzalnego klimatu na zaje˛ciach!
Pod tymi linkami możesz sprawdzić jak było:
https://youtu.be/3KOjg5pon2E
https://youtu.be/ZF4ywccXGFc
https://youtu.be/ixX_VgyfLsM
https://youtu.be/ThWwHHYdlTo
https://youtu.be/dwkA9rEPZgk
OSiR informuje

2. OTWARTY TURNIEJ
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - MIKSTY

Lucyna Paja˛kowska
Ewelina Pol
Irena Stefańska
Tadeusz Trojan
Zdzisława Wolańska
29. MIE˛DZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU
05-08.08.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Strzegom
Organizatorzy zapraszaja˛ na 29. edycje˛ Festiwalu Folkloru, podczas którego wysta˛pia˛
- jak co roku - zespoły polskie oraz egzotyczne zespoły z najdalszych zaka˛tków świata.
Programy prezentowane na festiwalu przez
zespoły polskie to nie tylko stylizacja tańców i pieśni ludowych, ale również prezentacje widowisk autentycznych takich jak:
"Wesele łowickie", "Zabawy młodzieży w
czasie Świe˛ta Matki Boskiej Zielnej". W
ramach Festiwalu zaplanowano koncert
Krzysztofa Cugowskiego. Szczegóły na plakacie str. 12

Po rozlosowaniu par od godz. 10.00 rozpocza˛ł sie˛ w niedziele˛ 18 lipca drugi z edycji świdnickich
plażówek turniej, w którym tym razem rywalizowano w Mikstach. Optymalna pogoda i mniejsza
ilość par pozwoliła rozgrywać zawody do dwóch wygranych setów tradycyjnie systemem brazylijskim. Gra do dwóch przegranych spotkań okazała sie˛ szcze˛śliwa dla zwycie˛zców imprezy, pary
Natalia Kwolek i Kacper Pańczyk, która w eliminacjach po przegranym spotkaniu z mikstem Maria
Jachowicz i Tomasz Malewicki trafiła na "prawa˛" strone˛ tabeli. Tu wygrywaja˛c już naste˛pne mecze
dotarli do półfinałów i po bardzo wyrównanej grze zrewanżowali sie˛ parze Jachowicz-Malewicki. W
ścisłym finale duet Kwolek-Pańczyk pokonali pare˛ Amelia Wiśniewska i Dominik Obrycki. W meczu
o trzecie miejsce rywalizowały pary: Jachowicz-Malewicki i Grala-Szklarz. Tutaj lepsi okazali sie˛
Jachowicz-Malewicki. Poziom turnieju był wyrównany, wiele meczów kończono dopiero w tie-breaku.
Organizatorem imprezy był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji a partnerami Urza˛d Miasta
Świdnica i Firma Jako. Najlepsze cztery pary na zakończenie otrzymały pamia˛tkowe dyplomy i sprze˛t
sportowy.
Ostatni turniej w cyklu siatkówki plażowej w Świdnicy zaplanowany został na 8 sierpnia w
kategorii Open-Me˛żczyzn.
Zapraszamy równocześnie na organizowany przez klub MKS Volley IgnerHome Świdnica tydzień wcześniej 1 sierpnia 1. Letni turniej plażówki in
T. Za˛bka w kategorii Open-Kobiet (informacje: https://www.facebook.com/mksvolleyswidnica).
Końcowa klasyfikacja:
1. Natalia Kwolek, Kacper Pańczyk - Jawor
2. Amelia Waśniewska, Dominik Obrycki - Kłodzko/Wrocław
3. Maria Jachowicz, Tomasz Malewicki - Kłodzko
4. Magdalena Grala, Szymon Szklarz - Złotoryja
Polonia informuje
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica wraz ze startem sezonu 2021/2022 przedstawia "biało-zielonych trenerów"!
Tutaj przedstawiamy szkoleniowców i grupy treningowe, które poprowadza˛ w najbliższej kampanii o ligowe punkty.

Trenerzy: Szymon Majcherczyk
Z wykształcenia pedagog, jako piłkarz przeszedł przez wszystkie kategorie wiekowe w klubie
Stal Świdnica. Jako trener zwia˛zany jest z Polonia˛-Stal Świdnica od roku 2013 i w tym czasie
prowadził drużyny w każdej możliwej kategorii dziecie˛co-młodzieżowej - skrzatów, żaków, orlików,
młodzików, trampkarzy, juniorów młodszych i juniorów starszych.
Od wielu lat trener Szymon Majcherczyk jest absolutnym specjalista˛ jeśli chodzi o prace˛ z
najmłodszymi z najmłodszych adeptów piłki nożnej. To nie zmieni sie˛ w sezonie 2021/2022 - trener
dowodzić be˛dzie dwoma drużynami - skrzatami (roczniki 2015/2016) i smerfami (2017/2018).
Trener Szymon zaprasza jednocześnie do wspólnych treningów na terenie OSiR-u Świdnica i do
wsta˛pienia w biało-zielone szeregi wszystkie che˛tne zawodniczki i zawodników z roczników 20152018 - szczegóły i zapisy pod numerem telefonu: 604-862-195!

Trenerzy: Jakub Rosiak
Po niezwykle ciepłym przyje˛ciu trenera Szymona Majcherczyka i całego naszego cyklu "Poznaj biało-zielonych trenerów", czas na kolejnego
szkoleniowca Miejskiego Klub Sportowego Polonia-Stal Świdnica. To Jakub Rosiak, który w sezonie 2021/2022 poprowadzi dwie mocno oddalone
wiekowo od siebie drużyny. Mowa o drużynie żaków z rocznika 2014 i najstarszej naszej młodzieżowej ekipie w stawce - juniorach starszych z I ligi wojewódzkiej!
Trener Jakub Rosiak posiada licencje˛ UEFA B, a pozytywnie zakończony kurs wraz z egzaminem
sfinalizowany został z pocza˛tkiem lipca tego roku. Posiada także ukończone certyfikaty z efektywnej
komunikacji i kształtowania motorycznego młodych sportowców. W trakcie swojej przygody z
trenerka˛ prowadził drużyny skrzatów, młodzików i trampkarzy Karoliny Jaworzyna Śla˛ska, a w
przeszłości był zwia˛zany z naszymi - biało-zielonymi barwami jako wieloletni zawodnik grup
młodzieżowych.
Ostatni czas to już praca w MKS Polonia-Stal Świdnica jako trener rocznika 2009 i zakończenie
rozgrywek III ligi wojewódzkiej młodzików z tytułem wicemistrzowskim. Teraz czas na jeszcze
bardziej poważne wyzwanie i prace˛ z juniorami starszymi z I ligi wojewódzkiej, a także żakami z
rocznika 2014. Życzymy, żeby każdy z jego podopiecznych poszedł w ślady ulubionego gracza
trenera Rosiaka - Sergio Ramosa. Trenersko wzoruje sie˛ z kolei na Alexie Fergusonie i Pepie
Guardioli, a ulubionym klubem jest Manchester United.
Wspólnie z trenerem zapraszamy wcia˛ż na treningi otwarte juniorów starszych i żaków z rocznika 2014 odbywaja˛cych sie˛ na terenie OSiR-u Świdnica
- szczegóły i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!
cia˛g dalszy na str. 13
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Trenerzy: Patryk Paszkowski
Coraz wie˛kszego tempa nabiera nowy cykl Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica
pod hasłem "Poznaj biało-zielonych trenerów", a my mamy przyjemność przedstawić kolejnego z
nich! To Patryk Paszkowski, który w sezonie 2021/2022 be˛dzie znów ła˛czył obowia˛zki zawodnicze
(gracz pierwszej drużyny naszego klubu), jak i właśnie trenerskie!
26-latek jest świeżo upieczonym posiadaczem licencji UEFA B, a kurs zakończył sie˛ podobnie
jak w przypadku trenera Jakuba Rosiaka w lipcu tego roku. Jak sam twierdzi dopiero co rozpoczyna
przygode˛ trenerska˛, ale czyni to z wielkimi ambicjami i planami na przyszłość, aby za kilka lat
poprowadzić zespół na szczeblu centralnym. W sezonie 2020/2021 prowadził z licznymi sukcesami
biało-zielona˛ kadre˛ rocznika 2013 i tak też be˛dzie w aktualnej kampanii 2021/2022.
Patryk Paszkowski jako zawodnik w seniorskiej piłce zadebiutował w wieku 16 lat, a do
najwie˛kszych sukcesów może zaliczyć z pewnościa˛ sie˛gnie˛cie po wojewódzki Puchar Polski na
szczeblu Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej i wyste˛p w wymiarze czasowym 90 minut w
ogólnopolskim Pucharze Polski przeciwko Jagiellonii Białystok (gra przeciwko takim piłkarzom jak Patryk Klimala, Karol Świderski, czy Arvidas
Novikovas)! Na boisku wyste˛puje najcze˛ściej na pozycji prawego obrońcy. Jego ulubiona drużyna to FC Barcelona, zawodnicy: Thierry Henry, Fabio
Cannavaro i Leo Messi, a trener Diego Simeone (Atletico Madryt).
Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy żaków rocznika 2013. Wszystkie che˛tne osoby do spróbowania swoich
sił w biało-zielonych barwach zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!
***

ODSZEDŁ NASZ BYŁY TRENER!
Predstawiamy niestety smutna˛ wiadomość. Zmarł Robert Pryka, były piłkarz i trener, który
wychował wiele pokoleń zawodników Victorii Świebodzice, Górnika Wałbrzych, jak i świdnickiej
Polonii. Pogrzeb odbył sie˛ w środe˛, 21 lipca.
- Niestety odszedł na wieczny odpoczynek trener Robert Pryka - osoba, która miał w sercu
Górnika, Victorie˛, Polonie˛, ale w późniejszym czasie także Arke˛ Gdynia. Zawsze można było z nim
porozmawiać, nie tylko na temat piłki. Wiedze˛ miał przeogromna˛ , jak również doświadczenie. Trener
był uśmiechnie˛tym człowiekiem i takiego go zapamie˛tamy. Pogrzeb odbe˛dzie sie˛ 21 lipca na
cmentarzu przy Kościele Św. Franciszka w Świebodzicach po mszy, która be˛dzie miała miejsce o
godz. 14:00. Robert na zawsze zostaniesz w pamie˛ci! - komentuja˛ osoby znaja˛ce wieloletniego
piłkarza i znanego w okolicy trenera.
info i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

SPARING Z POLONIA˛ NYSA
Piłkarze Polonii-Stali nie zwalniaja˛ tempa. W sobotnie przedpołudnie zagrali oni kolejny sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu.
Biało-zieloni zmierzyli sie˛ z innym spadkowiczem z III ligi, drużyna˛ Polonia˛ Nysa. Mecz podzielono na trzy tercje˛, a ostatecznie po upływie
dziewie˛ćdziesie˛ciu minut 3:2 wygrali świdniczanie.
Pierwsza cze˛ść meczu była ta˛ wprowadzaja˛ca˛ i było to widać. Piłkarzy obydwu zespołów badali wzajemnie przeciwnika, sprawdzaja˛c na co moga˛
sobie pozwolić. Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy za sprawa˛ gola autorstwa Jakuba Filipczaka otworzyli wynik meczu. Później jednak nieco
skuteczniej w ofensywie radzili sobie goście, którzy zdołali strzelić dwa gole, w tym jeden z rzutu karnego sprokurowanego po złym wybiciu naszego
bramkarza. Jedenastke˛ w ostatnich sekundach na gola zamienił jeden z piłkarzy Nysy i po pierwszych, trzydziestu minutach to goście schodzili z murawy
w lepszych humorach.
Po zmianie stron tempo meczu wzrosło, a wraz z nim przewaga miejscowych, którzy ponownie przeje˛li inicjatywe˛. Biało-zieloni dłużej utrzymywali
sie˛ przy piłce, ma˛drze przesuwali i dobrze czuli sie˛ w ataku pozycyjnym. Mimo to brakowało im szcze˛ścia, bo choć okazje˛ na gola były to nie mogli
oni przełamać golkipera z Nysy, choć wydarzało sie˛ to głównie za sprawa˛ obramówki bramki. Najpierw po dobrym przechwycie na połowie rywala w
poprzeczke˛ trafił Patryk Paszkowski, a naste˛pnie, kilka minut później, z rzutu karnego w słupek - Robert Myrta. Tym samym po upływie sześćdziesie˛ciu
minut utrzymał sie˛ wynik 2:1.
W ostatniej tercji było widać zme˛czenie w szeregach obydwu zespołów, a co za tym idzie i widowisko nieco na tym ucierpiało. Tempo meczu nieco
spadło, ale mimo to wie˛kszość aktywność wykazywali piłkarze ze Świdnicy. Gospodarzom nie przeszkadzała piłka przy nodze, która rozprowadzana
na skrzydła cze˛sto we˛drowała w pole karne Polonii Nysa. Brakowało jednak kropki nad "i" w postaci gola. W końcówce meczu było widać determinacje˛
i che˛ć wygranej w naszym zespole. Miejscowi wrzucił wyższy bieg i zdominowali przeciwnika. Rezultatem tych wydarzeń było trafienie Roberta
Myrty, który wykorzystał dobre dogranie od Wojciecha Szuby. Wyrównanie stanu rywalizacji nie satysfakcjonowało jednak biało-zielonych, którzy
jeszcze mocniej przycisne˛li rywala zamykaja˛c go praktycznie na jego połowie. Ostatnie minuty to pełna dominacja i doskonały pressing naszego
zespołu, który ostatecznie doprowadził do strzelenia trzeciej bramki. Ponownie piłke˛ dogrywał bardzo dobrze graja˛cy w tym spotkaniu Szuba, a
futbolówke˛ do bramki stra˛cił jeden z zawodników testowanych, tym samym zapewniaja˛c naszemu zespołowi zwycie˛stwo 3:2.
info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
11.07.2021r. godz. 19.09
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce grupy me˛żczyzn siedza˛cych przed jednym ze sklepów przy ulicy
Wodnej. Osoby te spożywały alkohol i używały słów wulgarnych. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Na miejscu ukarano dwie
osoby.
12.07.2021r. godz. 18.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn leża˛cych przy fontannie
na ulicy Łukowej. Skierowany na miejsce patrol zastał dwóch bezdomnych, doskonale znanych z wcześniejszych podobnych interwencji. W obu
przypadkach sprawy zostana˛ skierowane do rozpatrzenia przez Sa˛d Rejonowy w Świdnicy.
12.07.2021r. godz. 20.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce starszego me˛żczyzny, który siedział na skwerze przy ulicy Grodzkiej i nie
mógł samodzielnie wrócić do domu. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Osoba ta cierpia˛ca na schorzenie nóg przeliczyła swoje
możliwości i nie mogła samodzielnie sie˛ poruszać. Do sytuacji tej przyczyniły sie˛ też panuja˛ce upały. Strażnicy przewieźli starszego pana do miejsca
zamieszkania przekazali pod opieke˛ rodziny.
13.07.2021r. godz. 9.18
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej za garażami przy ulicy Wrocławskiej. Skierowani na
miejsce strażnicy zakończyli impreze˛ karza˛c miłośników trunków mandatami karnymi.
cia˛g dalszy na str. 15
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13.07.2021r. godz.20.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny, który leżał na chodniku w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Osoba ta zanieczyściła teren wokół siebie. Me˛żczyzna ten został osadzony do wytrzeźwienia a w dniu naste˛pnym ukarany mandatem
karnym.
14.07.2021r. godz. 15.40
Patrol straży miejskiej patroluja˛c rejon koryta Bystrzycy, zauważył przy moście (ul.Westerplatte) duży konar drzewa, który wpadł do rzeki i
powodował spie˛trzenie wody. Na miejsce wezwano straż pożarna˛, która usune˛ła złamane drzewo likwiduja˛c zagrożenie. Informacje˛ o zaistniałej
sytuacji przekazano do zarza˛dcy terenu.
14.07.2021r. godz. 22.02
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Zamenhofa dotycza˛ce zakłócania ciszy nocnej. Me˛żczyzna twierdził,
że od trzech dni na drzewach w pobliżu jego budynku przesiaduje duża ilość ptaków, które zakłócaja˛ cisze nocna˛ głośno ćwierkaja˛c. Niestety w tym
przypadku strażnicy nie byli w stanie rozwia˛zać tego problemu.
15.07.2021r. godz. 22.29
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce młodego me˛żczyzny spożywaja˛cego
alkohol w Rynku. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Jeszcze przed przybyciem strażników me˛żczyzna załatwił swoje potrzeby
fizjologiczne bezpośredni na ulicy Kotlarskiej. Młodzieniec szybko przekonał sie˛, że takie zachowanie drogo kosztuje. Został on ukarany dwoma
mandatami karnymi na ła˛czna kwote˛ 600 zł.
***
Pasażer wysiadł z pocia˛gu z butelka˛ w re˛ku. Gdy wypił reszte˛ alkoholu z impetem rzucił butelka˛ w drzwi poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto.
Wyczyny pijanego podróżnego cały czas śledził operator monitoringu wizyjnego.

Wandal wpadł w re˛ce strażników zanim opuścił dworzec. Okazało sie˛, że sprawca˛ tego czynu jest 46 letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego.
Swoje zachowanie be˛dzie musiał wyjaśnić przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy, gdzie zostana˛ mu postawione zarzuty spożywania alkoholu w miejscu
zabronionym, zaśmiecenia miejsca publicznego oraz używania słów nieprzyzwoitych. Za czyny te grozi kara grzywny do 5000 zł.
cia˛g dalszy na str. 16
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ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM
Straż Miejska w Świdnicy ogłosiła nabór na stanowiska aplikanta w tutejszej jednostce. Kandydat musi spełnić ustawowe wymagania, to jest:1)
posiadać obywatelstwo polskie; 2) ukończone 21 lat; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie
branżowe; 5) cieszy sie˛ nienaganna˛ opinia˛; 6) jest sprawna pod wzgle˛dem fizycznym i psychicznym; 7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sa˛du
za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przeste˛pstwo lub przeste˛pstwo skarbowe; 8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Czy praca w straży miejskiej należy do najłatwiejszych? Na pewno NIE. Strażnicy pracuja˛ w systemie 3-zmianowym, 7 dni w tygodniu. W teren
wychodza˛ niezależnie od panuja˛cych warunków atmosferycznych.
Co oferuje straż miejska swoim pracownikom?
Aplikant straży miejskiej otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie od 5 do 20% w
zależności od stażu pracy, dodatek za prace˛ w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"), możliwość otrzymania nagród
uznaniowych, nagrody jubileuszowe, posiłki profilaktyczne (od 1 listopada do 31 marca), inne świadczenia wynikaja˛ce z ustawy o pracownikach
samorza˛dowych. Oprócz tego, pracownik Straży Miejskiej w Świdnicy, może korzystać z dofinansowań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, w tym dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie, dofinansowania w okresie zwie˛kszonych wydatków w czasie
świa˛t, skorzystania z pożyczki na remont mieszkania, otrzymania bezzwrotnej zapomogi losowej.
Jeżeli szukasz niebanalnej pracy, jesteś gotowy do podejmowania trudnych wyzwań, interesuje cie˛ ekologia, ochrona praw zwierza˛t, socjalizacja
dzieci i młodzieży, pomoc mieszkańcom naszego miasta - wsta˛p w nasze szeregi ! ZADZWOŃ tel. 74 8515673 (7.00-15.00 w dni robocze). Na wszystkie
twoje pytania odpowie Edward Świa˛tkowski - Zaste˛pca Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.
http://bip.swidnica.nv.pl/sm,a,124389,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-aplikanta-strazy-miejskiej-w-swidnicy.html
info: www.sm.swidnica.pl

KONIEC DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU SZCZEPIEŃ NA TERENIE OSIR ŚWIDNICA
W zwia˛zku z bardzo dużym spadkiem zainteresowania szczepieniami, od środy, 21 lipca odbywać sie˛ be˛da˛ one w Centrum Usług Medycznych
Eskulap przy ul. Ludwika Zamenhofa 47, a nie jak dota˛d w Lodowisku w Świdnicy. Szczepienia be˛da˛ wykonywane od poniedziałku do soboty, zgodnie
zaplanowanym harmonogramem. Zarejestrować sie˛ można dzwonia˛c na dotychczas działaja˛ca˛ specjalna˛ infolinie˛ 74 662 27 79.

GMINA ŚWIDNICA
UWAGA NA OSZUSTÓW
METODA˛
NA "STRAŻAKA"
Komenda Państwowa Straży Pożarnej
ostrzega przed przeste˛pcami, którzy działaja˛ nowa˛ metoda˛ "na strażaka".
Kilka dni temu w województwie łódzkim
osoby przebrane w strażackie mundury próbowały dostać sie˛ do mieszkania chorego me˛żczyzny pod pretekstem kontroli przeciwpożarowej.
Na szcze˛ście me˛żczyzna nie wpuścił ich do mieszkania.
W zwia˛zku z tym zdarzeniem, Państwowa
Straż Pożarna informuje, że strażacy nie prowadza˛ kontroli w domach i mieszkaniach prywatnych!
Według danych Komendy Głównej Policji, od pocza˛tku stycznia do końca czerwca
2021 roku co najmniej 1176 starszych osób
straciło oszcze˛dności życia w zwia˛zku z
oszustwami popełnionymi metodami "na
wnuczka", "na policjanta", czy na "funkcjonariusza CBŚP". Starty wyniosły
ponad 63 mln zł.
cia˛g dalszy na str. 19
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MAKOWY, ROWEROWY SZLAK NA ROZPOCZE˛CIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBU ROWEROWEGO W MAKOWICACH

Członkowie nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Makowicach postanowili założyć klub rowerowy "Makowy Rowerowy Szlak". Dzie˛ki
funduszom pozyskanym z Fundacji "Merkury", zaprosili wszystkich che˛tnych mieszkańców sołectwa i okolicy na inauguracyjny "Spacer Rowerowy".
Pierwszy wspólny "spacer rowerowy" zaliczamy do udanej imprezy. Nieważne gdzie, ile kilometrów i w jakim tempie - dla nas liczy sie˛ aktywnie
spe˛dzony czas, w miłym towarzystwie. Dzie˛kujemy za mile spe˛dzone chwile, za zaangażowanie uczestników biora˛cych udział w wymyślonej zabawie
- czytamy na facebookowym profilu sołectwa Makowice.

DZIAŁANIA PN. "MOTOCYKLISTA"
- CZYLI POLICJANCI APELUJA˛ O BEZPIECZNA˛ JAZDE˛
Wypadki drogowe, w których uczestnicza˛
motocykliści, cze˛sto pocia˛gaja˛ za soba˛ poważne
skutki. Sta˛d od wielu lat podejmowane sa˛ różne
działania, w tym kontrolno-edukacyjne, których
celem jest zmniejszenie tego zjawiska. W ostatnich dniach, na terenie powiatu świdnickiego, w
tym gminy Świdnica prowadzone były działania
policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Świdnicy pn. "Motocyklista".
Jazda motocyklem z pasażerem wymaga odpowiedniego przygotowania dlatego świdniccy

policjanci ponownie zwracaja˛ sie˛ z apelem !
- Motocyklisto, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym dostosuj pre˛dkość do
warunków ruchu, zawsze zawczasu i wyraźnie
sygnalizuj zamiar wykonania manewru.
- Kierowco samochodu, zanim rozpoczniesz
manewr wyprzedzania upewnij sie˛, że bezpiecznie możesz go wykonać. Motocykle ze wzgle˛du
na swoje gabaryty cze˛sto poruszaja˛ sie˛ sprawniej
i bardziej dynamicznie, staja˛ sie˛ przez to mniej
widoczne dla pozostałych uczestników ruchu.
Obserwuj droge˛, patrz w lusterka - w tym przy-

padku, te z pozoru proste czynności nabieraja˛ ogromnego znaczenia i moga˛ uratować ludzkie życie.
Obu stronom przypominamy! Pamie˛tajcie, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na wzgle˛dzie bezpieczeństwo własne oraz innych
użytkowników dróg. Jak ważne to zasady, Komenda Główna Policji na swoich stronach internetowych publikuje MAPE˛ WYPADKÓW DROGOWYCH
ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM. (powyżej)
Od momentu rozpocze˛cia publikacji zdarzeń na polskich drogach doszło do 168 śmiertelnych wypadków, w tym 131 od pocza˛tku wakacji. Za każdym
punktem na mapie kryje sie˛ ludzkie życie i ludzka tragedia. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, najbliższych i innych użytkowników dróg tak, aby czarnych
punktów było jak najmniej!

cia˛g dalszy na str. 22
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WIZYTA W INDIAŃSKIEJ WIOSCE, CZYLI WYJAZDOWE
WAKACJE Z GOKSiREM NA PÓŁMETKU
W pia˛tek 16. lipca odbyła sie˛ kolejna z cyklu wycieczek WAKACJE Z GOKSIREM. Po ostatniej wyprawie do kopalni złota w Złotym Stoku, tym
razem młodzież i dzieci z terenu gminy wybrali sie˛ do Wioski Indiańskiej Pocahontas.
Po indiańskim przywitaniu z wodzami, na małych mieszkańców gminy Świdnica czekała moc konkurencji i zabaw, takich jak strzelanie z łuku, tor
przeszkód czy spacer po szyszkach boso! Wycieczka zakończona została wspólnym ogniskiem.
Już wkrótce kolejna wyprawa. Uczestnicy poda˛żać be˛da˛ szlakiem gina˛cych zawodów, które poznawać be˛da˛ w Kudowie Zdroju.

OGŁOSZONO PRZETARG NA ROZBUDOWE˛
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
Gmina Świdnica ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy stanicy
rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie, Lubachowie i Bystrzycy Dolnej, budowy
stanicy rowerowej wraz z przystania˛ kajakowa˛ oraz zagospodarowaniem terenu w Burkatowie,
budowy miejsc obsługi rowerów.
Realizacja planowanej inwestycji zwia˛zana rozbudowa˛ infrastruktury turystycznej w dolinie
rzeki Bystrzycy i Piławy w zakresie budowy 5 stanic rowerowych w: Wilkowie, Bystrzycy Dolnej,
Burkatowie, Bystrzycy Górnej i Lubachowie, oznakowania dróg rowerowych, budowy 2 single-tracków, pumptracka, przystani kajakowej z bud. gosp. oraz poła˛czenia szlaków rowerowych poprzez
kładke˛ nad rzeka˛ Bystrzyca˛ w Wiśniowej planowana jest na lata 2021-2023. Na ten cel gmina
Świdnica otrzymała dofinansowana w kwocie ponad 6,7 mln zł. w ramach Funduszu Inicjatyw
Lokalnych (RFIL).
Pełna dokumentacja przetargowa doste˛pna jest na https://gminaswidnica.logintrade.net

cia˛g dalszy na str. 25
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70 TYS. ZŁ NA RATOWANIE ZABYTKÓW Z BUDŻETU
WOJ. DOLNOŚLA˛SKIEGO TRAFI DO 2 PARAFII W GMINIE ŚWIDNICA
2 Parafie rzymskokatolickie z terenu gminy
Świdnica znalazły sie˛ na tegorocznej liście beneficjentów, które otrzymaja˛ dotacje z budżetu woj.
dolnośla˛skiego na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach
w 2021 roku. Sejmik Województwa Dolnośla˛skiego przyja˛ł dziś jednogłośnie uchwałe˛ przekazuja˛ca˛ 5 milionów złotych na ochrone˛ zabytków.
Pienia˛dze be˛dzie można przeznaczyć na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajduja˛cych sie˛ na terenie całego regionu.
Warto podkreślić, że w tegorocznym naborze
złożono 308 wniosków na ła˛czna˛ kwote˛ 39 mln
zł. Wymogi formalne spełniło 213 wniosków, z czego ostatecznie dofinansowanie zostało obje˛tych 93.
Parafia rzymskokatolicka w Bojanicach otrzymana˛ dotacje˛ w wysokości 50 tys. planuje przeznaczyć na remont konserwatorski dachów kościoła pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - skrzydła północno - wschodnie. Natomiast parafia rzymskokatolicka w Grodziszczu przyznane środki
w kwocie 20 tys. przeznaczy na II etap remontu elewacji kościoła parafialnego św. Anny.

KLUB ABC SENIORA OBCHODZI DZIŚ 2 ROK SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
Przed dwoma laty mieszkańcy gminy Świdnica w wieku 60+ otrzymali nowe, funkcjonalne
miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku oraz do realizacji swoich planów i pomysłów. Dziś Klub ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej świe˛tuje 2 rok swojej działalności. Jednym z
ostatnich działań seniorów była produkcja mydła
glicerynowego. To kosmetyki po które sie˛ga coraz wie˛cej osób. Ich podstawowym składnikiem
jest gliceryna, która nie tylko idealnie nawilża i
wygładza skóre˛, ale przede wszystkim nie powoduje reakcji alergicznych. Doskonale wiedza˛ o
tym seniorzy z Klubu ABC Seniora, którzy postanowili przygotować pachna˛ce kosmetyki. Radości, uśmiechu i zapachu było co niemiara.
Drodzy Seniorzy! Z ogromna˛ radościa˛ składam Państwu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 2 roku działalności Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej.
Przed dwoma laty mieszkańcy gminy Świdnica w wieku 60+ otrzymali nowe, funkcjonalne miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku
oraz do realizacji swoich planów i pomysłów. W tym wyja˛tkowym dniu życze˛ Państwu przede wszystkim wielu kolejnych wspólnie spe˛dzonych chwil.
Dzie˛kuje˛ za zaangażowanie w życie społeczne gminy Świdnica, za wszystko czego dokonaliście i w dalszym cia˛gu dokonujecie.
Życze˛, aby Klub ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej nadal sie˛ rozwijał, abyście mieli Państwo ciekawe pomysły, które pozwola˛ sie˛ Wam realizować,
a nade wszystko życze˛ zdrowia, pogody ducha i tego abyście Państwo mieli wokół siebie życzliwych ludzi. Pokazujcie młodemu pokoleniu, że w wieku
senioralnym można żyć pełnia˛ życia. Niech jesień życia be˛dzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, a każdy dzień przynosi wiele
uśmiechu i radości.
Na dalsze lata działalności życze˛ pomyślności i sukcesów, niegasna˛cego zapału i wytrwałości w podejmowaniu nowych inicjatyw.
Z najlepszymi życzeniami Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek

35 TYS. DOTACJI NA KONSERWACJE˛ ROWÓW MELIORACYJNYCH
W JAGODNIKU, MIŁOCHOWIE I PSZENNIE
57 dolnośla˛skich gmin, a wśród nich gmina Świdnica otrzymało promesy na realizacje˛ zadań z konkursu na bieża˛ce utrzymanie urza˛dzeń melioracji wodnych.
Przyznane środki pozwola˛ na czyszczenie i naprawe˛ budowli na rowach, naprawe˛ skarp oraz budowli drenarskich. Przyznane w tym roku fundusze dla gminy
Świdnica w wysokości 35 tys. zł. zostana˛ przeznaczone na konserwacje˛ rowów melioracyjnych w obre˛bach Jagodnik i Miłochów, Pszenno.
Każdego roku władze gminy Świdnica prowadza˛ konserwacje˛ urza˛dzeń melioracyjnych. Tylko w roku ubiegłym w celu utrzymania optymalnych
stosunków wodnych na użytkach rolnych wykonano gruntowna˛ konserwacje˛ rowu R-L w miejscowości Bystrzyca Dolna, a w 2019 rowów melioracyjnych w miejscowościach: Burkatów i Lutomia Dolna o ła˛cznej długości 1670 mb, wykorzystuja˛c dotacje z budżetu Województwa Dolnośla˛skiego.

TRWAJA˛ PRACE˛ WYKOŃCZENIOWE
KUCHNI I POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA
W Pszennie trwaja˛ obecnie prace wykończeniowe w kuchni i pozostałych pomieszczeniach powstaja˛cego gminnego żłobka, a także budowa parkingu
przy obiekcie.
Przypomnijmy - prace zwia˛zane z budowa˛ żłobka o powierzchni 811m? maja˛ sie˛ zakończyć do 30 września 2021 roku, budowa drugiego skrzydła
(przedszkola)o powierzchni 737 m? do 31 maja 2022 roku. W nowo powstałym żłobku znajdzie sie˛ miejsce dla 96 dzieci, w przedszkolu natomiast,
znajdzie sie˛ miejsce dla dwóch oddziałów licza˛cych po 25 dzieci.
Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej, na budowe˛ nowej placówki w latach 2020-2022 przewidziano w budżecie gminy Świdnica
kwote˛ 11,7 mln złotych, w tym dofinansowanie z naste˛puja˛cych programów.
Żłobek gminny: 3 168 000,00 zł w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 i
1 302 000,00 z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedszkole w kwocie 1 163 757,00 zł z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przypominamy, że do 16 lipca br. przedłużona została rekrutacja do nowo powstaja˛cego Żłobka Gminnego w Pszennie. Podstawowym dokumentem
w procesie rekrutacji jest "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka". Wie˛cej informacji o naborze http://www.gmina .swidnica.pl/content/view/6575/1/
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

ciowej. Letnia pora sprzyja w Twoim
przypadku nawia˛zywaniu nowych znaBARAN Be˛ dziesz miał teraz wiele jomości. Warto jednak, gdyż niektóre z
energii, aby podja˛ć nowe wyzwania. Po- nich moga˛ sie˛ okazać naprawde˛ intryguwinieneś wykorzystać dobra˛ passe˛, mo- ja˛ce.
żesz wiele osia˛gna˛ć. Praca sprawi Ci PANNA Nie pozostaniesz samotny.
wiele satysfakcji. Be˛dziesz naprawde˛ Pod koniec miesia˛ca możesz nawet nadumny ze swoich osia˛gnie˛ć.
rzekać na nadmiar towarzystwa. Znów
BYK Sporo kłopotów moga˛ Ci przy- zate˛sknisz za cisza˛ i spokojem. Niesporzyć ludzie z najbliższego otoczenia. długo spotkasz kogoś dawno nie wiMiej sie˛ wie˛c na baczności. Powinieneś dzianego i wszystko potoczy sie˛ zwypomyśleć o dłuższym wypoczynku, pra- kłym torem.
ca pochłania całe Twoje siły. Zadbaj WAGA Wykorzystaj szanse˛, jaka sama
lepiej o swoja˛ kondycje˛.
Ci niedługo wpadnie w re˛ce. Może Ci
BLIŹNIE˛TA Poczynione inwestycje przynieść wiele nieoczekiwanych kozaczna˛ przynosić wkrótce dochody, mo- rzyści. Lepiej wyjaśnij wszystko do
żesz wie˛c spać spokojnie. Ktoś zauważ- końca, to dobry czas na rozwia˛zywanie
ny i doceni teraz Twoje wysiłki. Twoje problemów bez wie˛kszego wysiłku.
życie osobiste ułoży sie˛ pomyślniej niż SKORPION Zastanów sie˛ dwa razy,
mógłbyś sie˛ spodziewać.
zanim podejmiesz decyzje˛, gdyż be˛dzie
RAK Twoje życie uczuciowe może w bardzo ważna. Ktoś czeka, aż pierwszy
najbliższym czasie nieco sie˛ skompliko- wycia˛gniesz do niego re˛ke˛, bo sam nie
wać, nie na tyle jednak, abyś stracił nad ma odwagi. Twoje uczucia nieco teraz
nim kontrole˛. Umów sie˛ z kimś bliskim przygasna˛, warto o nie zadbać.
na spotkanie w sympatycznym miejscu, STRZELEC Be˛dziesz miał mnóstwo
tylko na to czeka.
roboty, przygotuj sie˛ na to. NieoczekiLEW Be˛dziesz miał przejściowe trud- wane spotkanie może wiele zmienić, nie
ności z zachowaniem równowagi uczu- powinieneś wie˛c zamykać sie˛ w domu.

Ktoś, kogo dobrze znasz, jest Ci bardzo
życzliwy i może Ci pomóc.
KOZIOROŻEC Powinieneś uwierzyć w swoje możliwości, w przeciwnym wypadku możesz wiele stracić.
Ktoś poszukuje człowieka dokładnie
takiego jak Ty. Rozejrzyj sie˛ tylko
uważnie. Stan Twoich finansów ulegnie poprawie.
WODNIK Ktoś uważnie obserwuje
każdy Twój krok. Nie powinieneś sie˛
jednak martwić, gdyż jest Ci życzliwy.
Twoje uczucia moga˛ sie˛ zmienić. Upewnij sie˛, co chcesz naprawde˛ osia˛gna˛ć.
Uważaj na kieszonkowców, zwłaszcza
w sklepach.
RYBY Znajdziesz sie˛ w centrum zainteresowania. Powinieneś być na to przygotowany, aby nie dać sie˛ zbić z tropu.
Możesz teraz znaleźć dla siebie coś ciekawego, co pozwoli Ci pokazać swoje
umieje˛tności i uzdolnienia.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie miejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6599 sprzedaż działek o pow. 20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:

0-6601 WM 50 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł
0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, winda, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Zawiszów 3.500 zł
0-5735 WD 96 m kw., dwa poziomy, ogrzewanie gazowe, osiedle
Słowiańskie 2.500 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł

www.expressem.eu

0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
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 100zł/ 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 Śle˛ży - 100 zł/ m
kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej 1.070.000 zł
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI
DO SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:
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0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32 m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 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

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

