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Poszukujemy do pracy na stanowisko
MASZYNISTA OFFSETOWY

Bardzo dobre warunki pracy i p³acy.

Narodowy Fundusz Zdrowia

umowa z

aparaty CPAP
balkoniki i podpórki
ciœnieniomierze
foteliki rehabilitacyjne
gorsety ortopedyczne
koncentratory tlenu
krzes³a i fotele sanitarne
tlen inhalacyjny

poœrednictwo w uzyskaniu odszkodowania
powypadkowego (auto zastêpcze na 
koszt sprawcy)

³ó¿ka rehabilitacyjne
opaski ortopedyczne
ortezy i stabilizatory
pasy przepuklinowe
pionizatory i parapodia
poduszki rehabilitacyjne
wk³adki ortopedyczne
wózki inwalidzkie
inhalatory
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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 16.06.2019, godz. 18:00
Wernisaż wystawy czasowej - Silesia et Du-
cati Silesiae - dawne mapy Śląska i księstw
śląskich Jonasa Scultetusa i Fridericusa
Khunoviusa ze złotego wieku kartografii ni-
derlandzkiej.
Wstęp normalne:  6 zł; ulgowe: 4 zł, miejsce:
Muzeum Dawnego Kupiectwa, organizator:
Muzeum Dawnego Kupiectwa

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRA-
NIC" 
do  01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze, wstęp
wolny

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. CHRISTIANA
SCHLAGA
do 12.07.2019, godz. 18:30
Festiwal odbędzie się w dniach 2 czerwca -
12 lipca 2019 roku. Oprócz koncertów ka-
meralnych i recitali organowych, przygoto-
wane będą spotkania z muzykami w cyklu
"Muzyczne Foyer" dla Subskrybentów ne-
wslettera Fundacji Dobrej Muzyki oraz dwa
spacery historyczne śladami rodziny Schla-
gów.
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

ŚWIEBODZICKA GIEŁDA STAROCI I
RÓŻNOŚCI 
każda pierwsza sobota miesiąca
Rynek w Świebodzicach, wstęp wolny

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI 
każda pierwsza niedziela miesiąca
Rynek w Świdnicy, wstęp wolny

ANTONIADA
13.06.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na "Antoniadę",
czyli Uroczyste Podsumowanie roku oświa-
towego 2018/2019 w Młodzieżowym Domu
Kultury.
Wstęp wolny, miejsce: sala widowiskowa w
I LO, ul. Pionierów 30, organizator: MDK

XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA LI-
TERACKA ŚWIDNICA 2019
14.06-15.06.2019, godz. 18:00
Wręczenie NAGRODY GŁÓWNEJ 12
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ -
ŚWIDNICA 2019, PLENER FORMA SŁO-
WA -Spotkania autorskie -Koncerty -Wysta-
wy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

FINAŁ MIKROPROJEKTU
14.06-15.06.2019
Miejska Biblioteka Publiczna im.C.K. Nor-
wida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w

www.expressem.eu www.expressem.eu

DRODZY ŚWIDNICZANIE
Nasze miasto przygotowuje się do udziału w

konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju. W tym celu konieczne jest
przeprowadzenie wśród mieszkańców badania
dotyczącego oceny funkcjonowania miasta w
obszarach: środowiskowym, społecznym, go-
spodarczym, przestrzennym i administracyjnym.

Zapraszamy więc serdecznie do wypełnienia
ankiety, która znajduje się pod linkiem
http://swidnicaeog.badanie.net/. Odpowiadając
na zawarte w niej pytania, prosimy o stwierdze-
nie czy podany problem występuje na terenie
miasta. Jeżeli nie występuje, prosimy o zazna-
czenie odpowiedzi "nieistotne". Jeżeli występu-
je, prosimy o określenie jego znaczenia wg skali:
mało istotne, istotne, bardzo istotne.  Ankieta jest
anonimowa, a czas jej wypełnienia nie zajmie
Państwu więcej niż 15 minut. Odpowiedzi zosta-

ną poddane analizie, a następnie będą wykorzy-
stane w procesie tworzenia wniosku. Będzie ona
dostępna do 20 czerwca. 

Państwa zaangażowanie zwiększy nasze
szanse na pozyskanie dotacji.

Serdecznie dziękujemy.

UWAGA NA UPAŁY
Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej do końca tygodnia na prze-
ważającym obszarze kraju, w tym również w
powiecie świdnickim, będzie utrzymywała się
bardzo wysoka temperatura od 29 do 33 stopni
Celsjusza. Towarzyszyć jej będą burze, spodzie-
wane już dziś i jutro w zachodniej Polsce oraz
opady deszczu do 30 mm wraz z porywami wia-
tru do 100 km/h.

Utrzymywanie się wysokiej temperatury po-
wietrza może mieć negatywne skutki dla zdrowia
i życia ludzi. W trakcie gorących dni nasz orga-
nizm jest szczególnie narażony na przegrzanie,
co może prowadzić do udaru cieplnego, a nawet
śmierci. Upały są szczególnie groźne dla osób
starszych oraz małych dzieci. Każdy z nas powi-
nien odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo, dlatego powinniśmy unikać wychodzenia
z domu, szczególnie w godzinach od 10-11 do

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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Policach nad Metuji realizuje projekt "Sło-
wem i obrazem" dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
2014-2020 Interreg V
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

DABRO-BAU FURIA ŚWIDNICKA II
15.06.2019, godz. 08:00
Bieg przeszkodowy w okolicach Zalewu
Witoszówka. Zawodnicy pokonywać będą
przeszkody naturalne i sztuczne na trasie
o długości ok. 5km w godzinach 8.00 -
14.00.
Wstęp według regulaminu, miejsce: Bosma-
nat, organizator: Angellsrun Wrocław

MUZAZA: MUZYKA KLEZMERSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
16.06.2019, godz. 12:00
Koncerty o 12.00 i 13.15. Odpowiednio do-
brany i zróżnicowany repertuar, prezentacja
różnych instrumentów i gatunków muzycz-
nych a przede wszystkim możliwość swo-
bodnego odbioru muzyki przez małe dzieci
to główne zalety tych wyjątkowych koncer-
tów - tym razem będzie to spotkanie z ży-
wiołową muzyką klezmerską.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: SOK, Muzaza

KONCERTY POKOJU: GRAŻYNA
ŁOBASZEWSKA & AJAGORE 
16.06.2019, godz. (niedziela), godz. 18:00
Kościół Pokoju w Jaworze, bilety: 30/25 zł

Książęcy Rajd Rowerowy wokół Ślęży
16.06.2019, godz. 08:00
Zapraszamy na kolejną edycję Książęcych
Rajdów Rowerowych. najbliższy rajd odbę-
dzie się 16.06.2019 roku następującą trasą:
Świdnica- Jagodnik- Gogołów - Wirki - Wi-
ry - Mysłaków - Sady - Sobótka - Strzego-
miany - Będkowice - Sulistrowiczki - Tą-
padła - Świdnica. Udział w rajdzie bezpłat-
ny.
Wstęp bezpłatny, miejsce: start przy Domu
Wycieczkowym OSIR, organizator: LOT
Księstwo Świdnicko - Jaworskie

VII MEMORIAŁ BOGDANA SZY-
MAŃSKIEGO
16.06.2019, godz. 09:00
Już po raz siódmy środowisko tenisistów
wspomni nieżyjącego Bogdana Szymań-
skiego, jednego z najlepszych świdnickich
zawodników i wielkiego propagatora "białe-
go sportu". Na kolejną edycję Jego Memo-
riału zapraszają Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Tenis Fan Klub. Fundacja Łączy
nas Football i firma JAKO.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska 35
(korty), organizator: Tenis Fan Klun, ŚOSiR

www.expressem.eu

około 15-16, kiedy upał doskwiera najmocniej.
Musimy pamiętać o regularnym nawadnianiu or-
ganizmu, przed wyjściem na słońce, szczególnie
w upalny dzień, posmarować ciało kremem z
odpowiednim filtrem UVA. Pamiętajmy też o
nakryciu głowy chroniącym przed nadmiernym
nagrzaniem.

Aby pomóc choć w niewielkim stopniu w
przetrwaniu przez falę upałów, Świdnickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ustawiło na Rynku kurtynę wodną.

MEMORIAŁ BOGDANA
SZYMAŃSKIEGO

Już po raz siódmy środowisko tenisistów
wspomni nieżyjącego Bogdana Szymańskiego,
jednego z najlepszych świdnickich zawodników
i wielkiego propagatora "białego sportu".  Na
kolejną edycję Jego Memoriału zapraszają Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tenis Fan
Klub. Fundacja Łączy nas Football i firma JA-
KO. 

Impreza odbędzie się w niedzielę, 16 czerw-
ca na kortach przy ulicy Śląskiej. Przewidziano
rozegranie dwóch turniejów - singlowego - dla
ośmiu najlepszych graczy aktualnego rankingu
prowadzonego przez Tenis Fan Klub oraz deblo-
wy, w którym pary wyłonione zostaną w drodze
losowania. Gry rozpoczną się o godzinie 9.00,
uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę
11.00. Zapisy w dniu imprezy w "Kawiarence
Tenisowej".

Warto nadmienić, że przyjaciele z kortów
wspomną Bogdana nie tylko samą grą. Planowa-
na jest również wspólna wizyta uczestników tur-
nieju na cmentarzu oraz złożenie kwiatów na

grobie. Całość wydarzenia zwieńczy spotkanie
przy grillu. 

Bogdan Szymański był prawdziwą ikoną
świdnickiego tenisa ziemnego. Jako zawodnik
grał na poziomie I i II ligi, później jako amator
przyczynił się do popularyzacji białego sportu w
Świdnicy. "Rozruszał" życie na kortach. Był po-
mysłodawcą rozgrywek rankingu tenisowego,
który nieprzerwanie funkcjonuje od blisko dwu-
dziestu lat i organizatorem meczów międzymia-
stowych, i międzynarodowych reprezentacji
Świdnicy. Poza tym przez długie lata był zdecy-
dowanie najlepszym świdnickim zawodnikiem.

BASEN ZAPRASZA
Od soboty, 15 czerwca czynny będzie basen

odkryty Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ulicy Śląskiej.

Na razie dla kąpiących udostępnione będą
brodzik oraz niecka nr 2 i 3. Na możliwość
korzystania ze wszystkich niecek trzeba będzie
poczekać do przełomu czerwca i lipca.

Basen będzie czynny codziennie od godziny
10.00 do 18.00. Za całodzienny bilet normalny
trzeba zapłacić 6, a za ulgowy 4 złote. Bilet
rodzinny (2 rodziców/opiekunów i jedno dziecko
lub jeden rodzic/opiekun i dwoje dzieci) - 12
złotych. Bilet popołudniowy i przy nienapełnio-

ciąg dalszy na str. 4
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ALCHEMIA TEATRALNA: "HAM-
LET" (SPEKTAKL)
16.06.2019, godz. 18:00
Powtórzenie spektaklu "Hamlet" w reż. A.
Błażewicza. Hamlet w wydaniu młodej Al-
chemii jest opowieścią o brutalnej walce o
władzę w świecie pozbawionym szczerej mi-
łości.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "WYOB-
RAŹ" (pokaz)
18.06.2019, godz. 18:00
Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, tak
opisuje ideę nowego pokazu Alchemii: "Wy-
obrażam sobie teraz spektakl, wyobrażam
sobie coś, co w gruncie rzeczy ma miejsce,
ma miejsce w mojej głowie, ale wyobrażam
sobie przecież też rzecz, która nigdy w takim
kształcie się nie wydarzy..."
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KONFERENCJA "ANNA ŚWIDNICKA
- ŚLĄSK - CZECHY - EUROPA"
21.06.2019, godz. 10:00
W piątek 21 czerwca zapraszamy do udziału
w konferencji popularyzującej postać Anny
Świdnickiej. Odbędzie się ona w godzinach
od 10:00 do 17:00 w sali teatralnej ŚOK w
Świdnicy. W jej trakcie zaplanowano wykła-
dy i prezentacje oraz panel dyskusyjny
"Koncepcja szlaku turystycznego Piastów
Świdnickich".
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: Urząd Miejski w Świdnicy

BIEG MAŁEGO GLADIATORA MA-
TEX
22.06.2019, godz. 9:00
Na sobotę, 22 czerwca zaplanowano drugą
edycji Biegu Małego Gladiatora Matex. W
tym roku przeszkodowy bieg dla dzieci od-
będzie się przy Bosmanacie nad Zalewem
Witoszówka. Ruszyły już zapisy na to wy-
darzenie!
Wstęp wolny - zapisy, miejsce: Bosmanat,
ul. Polna Droga, organizator: ŚOSiR, Matex,
Anngells Run

nych nieckach 3 i 4 kosztuje odpowiednio 4 i 3
złote. Dziecko do lat 7 wchodzą na basen w
ramach ważnego biletu rodzica/opiekuna. 

W ofercie są również promocje dla posiada-
czy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny, Świdnic-
kiej Karty Seniora oraz karnety dziesięcioowej-
ściowe.

WNIOSKI O PRZYZNANIE
NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY

Do 30 czerwca br. można składać wnioski o
przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Upra-
wionymi do ich składania są: Komisja Kultury,
Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady
Miejskiej w Świdnicy, komórki organizacyjne
Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do
spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabyt-
ków, organizacje pozarządowe działające w za-
kresie kultury w mieście oraz jednostki kultury i
oświaty z terenu miasta. 

Nagrody indywidualne lub zbiorowe, w for-
mie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane 

są przez prezydenta miasta wyróżniającym
się w twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, których terenem działania jest
Świdnica. Mogą je otrzymać artyści, twórcy,
organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych, popu-
laryzatorzy kultury oraz pracownicy gminnych
jednostek kultury i oświaty.

Wnioski adresowane na Wydział Kultury,
Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych
- Referat Kultury, należy składać w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy do 30 czerwca br. Uchwała
w sprawie nagród jest do wglądu w referacie
(pokój nr 317, tel. 74/ 856 28 36 i 74/ 856 29 66)
oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Świdnicy - bip.swidnica.nv
.pl/swidnica (prawo lokalne).

PREZYDENT ŚWIDNICY CHCE
WSPOMÓC REMONT KATEDRY
Milion złotych, tyle Prezydent Miasta Świd-

nica, Beata Moskal-Słaniewska chce przekazać z
budżetu miasta w najbliższych dwóch latach na
prace remontowe i konserwatorskie w świdnic-
kiej Katedrze. Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmą radni w trakcie prac nad planem budże-
tu na 2020 rok. 

Miasto od lat wspiera finansowo prace re-
montowe i konserwatorskie prowadzone w Ka-
tedrze. W ostatnich 3 latach na ten cel przezna-
czono z budżetu około 409 tys. zł. Tym razem
prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska po-
stanowiła znacznie zwiększyć kwotę pomocy ze
środków publicznych w najbliższych latach.
Związane jest to z dotacją, jaką niedawno parafia
pw. św. Stanisława i Wacława otrzymała z Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

- Zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją
pragnę zapewnić, iż Katedra, podobnie jak we
wszystkich wcześniejszych latach, liczyć może
na wsparcie z budżetu miasta. Tym razem jednak
w o wiele wyższej niż zazwyczaj kwocie, która

stanowić będzie znaczny udział we wkładzie
własnym beneficjenta. Do projektu budżetu na
rok 2020 zaproponuję dotację w wysokości
500.000 zł. Podobnie w roku kolejnym - 2021.
Jestem głęboko przekonana, że propozycja ta
spotka się z przychylnością wszystkich radnych,
którzy propozycję tę - zgodnie  z obowiązującą
procedurą -  muszą zaakceptować - podkreśla
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

Katedra św. Stanisława i św. Wacława w
Świdnicy jest późnogotycką, orientowaną, trzy-
nawową bazyliką, której budowa rozpoczęła się
w XIV w., na polecenie księcia Bolka II Świdnic-
kiego. Od 2004 roku jest siedzibą biskupa diece-
zji świdnickiej, a w 2017 roku katedra została
wpisana na listę Pomników Historii.

680. URODZINY 
ANNY ŚWIDNICKIEJ

Od 21 do 23 czerwca zapraszamy na oficjal-
ne miejskie obchody 680. rocznicy urodzin Anny
Świdnickiej - piastowskiej księżniczki, czeskiej
królowej i rzymskiej cesarzowej.  

Polsko-czeska konferencja "Anna Świdni-
cka. Śląsk - Czechy - Europa", Pierwszy Śląski
Międzynarodowy Turniej o Pierścień Anny
Świdnickiej, wydanie turystycznego znaczka
okolicznościowego z jej wizerunkiem, obóz
średniowieczny, widowiska historyczne to tylko
część działań, dzięki którym miasto we współ-
pracy ze Świdnickim Bractwem Rycerskim, Pol-
sko-Czeskim Towarzystwem Naukowym i mia-
stem Czeska Skalica uczci przypadającą na czer-
wiec br. 680. rocznicę urodzin Anny Świdnickiej,
księżniczki z linii Piastów Świdnickich, czeskiej
królowej i rzymskiej cesarzowej. 

- Zgodnie z przyjęta Strategią Rozwoju Tury-
stycznego Świdnicy jednym z kierunków polity-
ki turystycznej miasta są działania odnoszące się
do jego dziedzictwa historycznego, czyli m.in.
do sławnych mieszkańców. W tym roku przypa-
da 680. rocznica urodzin Anny Świdnickiej, któ-
ra za sprawą zaaranżowanego przez Bolka II
Świdnickiego małżeństwa z Karolem Luksem-
burskim została czeską królowa, rzymską cesa-
rzowa i matką królów czeskich - mówi Sylwia
Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turysty-
ki.

Międzynarodowa polsko-czeska konferencja
"Anna Świdnicka. Śląsk-Czechy-Europa"

Już 21 czerwca zapraszamy do udziału w
międzynarodowej konferencji popularyzującej
postać Anny Świdnickiej. Odbędzie się ona w
godzinach od 10:00 do 17:00 w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy. W
jej trakcie zaplanowano wykłady i prezentacje
poświęcone postaci Anny Świdnickiej oraz panel
dyskusyjny "Koncepcja szlaku turystycznego
Piastów Świdnickich". W wydarzeniu tym wez-
mą udział przedstawiciele czeskich ambasad w
Polsce, którzy objęli je honorowym patronatem,
a także przedstawiciele Uniwersytetu Wrocła-
wskiego. Zgłoszenia uczestników przyjmowane
będą do 14 czerwca  przez formularz interneto-
wy: https://tiny.pl/twl94,  bądź telefonicznie
kontaktując się w godzinach od 8.00 do 15.30 z
Referatem Turystyki, pod numerami telefonów:
74 856 29 10, 74 856 29 67. Udział w wydarzeniu
jest bezpłatny. 

Konferencja odbędzie się pod patronatem
ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie  dr
Ivana Jestrab, ambasador Rzeczypospolitej Pol-
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I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ RY-
CERSKI O PIERŚCIEŃ ANNY ŚWID-
NICKIEJ
22.06-23.06.2019, godz. 10:00
Zapraszamy na wielkie widowisko history-
czne, które odbędzie się w sobotę, 22 czerw-
ca, w którym uczestniczyć będzie ok. 200
rekonstruktorów ze średniowiecznych
bractw rycerskich z Polski, Czech, Węgier
oraz dodatkowo rzemieślnicy wytwarzający
produkty z epoki średniowiecza. 
Wstęp wolny, miejsce: tereny zielone przy
ul. Śląskiej i Pionierów, organizator: Świd-
nickie Bractwo Rycerskie, Urząd Miejski w
Świdnicy

III BUDZIK Z PIDŻAMIE - BIEG CHA-
RYTATYWNY
23.06.2019, godz. 10:00
Bieg Charytatywny na ok. 6 km oraz biegi
towarzyszące dla dzieci, festyn rodzinny,
dmuchane zabawki, gry i zabawy dla dzie-
ci.
Wstęp: według regulaminu, miejsce: Hhla
OSIR Zawiszów, organizator: KB Hermes
Świdnica, Biegowa Świdnica

skiej w Pradze Barbary Ćwioro, rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Je-
zierskiego, Prezydent Miasta Świdnicy Beaty
Moskal-Słaniewskiej.

1. Śląski Międzynarodowy Turniej 
o Pierścień Anny Świdnickiej 

W sobotę, 22 czerwca zapraszamy na tereny
zielone położone przy ulicy Pionierów i al. Brzo-
zowej, od północnej strony Fleszy Nowomłyń-
skiej  oraz na  teren campingu OSIR w Świdnicy
przy ul. Śląskiej. Od godziny 10:00 do późnych
godzin wieczornych odbywać się będzie Tur-
niej o Pierścień Anny Świdnickiej. W progra-
mie przewidziano m.in. inscenizacje oblężenia
Świdnicy, zawarcia pokoju oraz wydania Anny
Świdnickiej za żonę Króla Czech i koronacje
jej na cesarzową w wykonaniu polskiej i cze-
skiej grupy teatralnej; otwarcie wioski rzemie-
ślników i warsztatów (garncarstwo, przędze-
nie, kowalstwo, piśmiennictwo i iluminacja,
mennica, warsztaty zielarskie Hildegardy z
Bingen); pokazy konnicy (dżigitówka, spraw-
ność bojowa, walki na kopie); pokazy sztuki
katowskiej i inkwizytora; pokaz strojów histo-
rycznych; pokazowe walki traktatowe na
miecz długi; turniej bojowy na broń wszelaką;
turniej szermierczy na machinach Pagińskie-
go; turniej łuczniczy; turniej KUBB i Bouble.
W inscenizacjach uczestniczyć będzie ok. 200
rekonstruktorów ze średniowiecznych bractw ry-
cerskich z Polski, Czech, Węgier oraz dodatko-
wo rzemieślnicy wytwarzający produkty z epoki
średniowiecza.

W trakcie turnieju nie zabraknie atrakcji dla
najmłodszych. W niedzielę, 23 czerwca pod ha-
słem "Rycerze dzieciom"  odbędą się takie zaba-
wy jak: nauka strzelania z łuku, nauka walki
mieczem, gry średniowieczne, rycerski tor prze-
szkód, nauka pisania średniowiecznego, teatrzyk
kukiełkowy, warsztaty wyplatania sznurków, za-
jęcia z wyrabiania biżuterii i ozdób z drutu. Aktu-
alny program dostępny jest na stronie http://tur-
niejanny.pl. 

Turniej przygotowało stowarzyszenie
Świdnickie Bractwo Rycerskie, działające na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, we
współpracy z Polsko - Czeskim Towarzy-
stwem Naukowym we Wrocławiu oraz Zako-
nem Obroży Psa Gończego Rudenband. Zor-
ganizowany on będzie pod egidą Kapituły Ry-
cerstwa Polskiego.

Wydarzenie realizowane jest w ramach mi-
kroprojektu Razem poprzez wieki" (nr projektu
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001804) współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Programu Współpracy Transgranicznej
2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska -

ciąg dalszy na str. 6
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
23.06.2019, godz. 00:00
Świdnicka Noc Świętojańska to czas muzy-
ki, pysznych przekąsek oraz licznych atra-
kcji dla uczestników.
Wstęp bezpłatny, miejsce: tereny przy zale-
wie Witoszówka

ŚWIAT POD KYCZERĄ
28.06.2019, godz. 17:00
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera"
i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na
XXII edycję Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".
Ten wyjątkowy festiwal to feeria barw, mu-
zyka, taniec, radość, które zapewniają wy-
stępy zespołów folklorystycznych z najdal-
szych zakątków świata!
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

26. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
OPAL OCEAN
29.06.2019, godz. 19:30
Koncert sensacji muzycznej ostatniego se-
zonu OPAL OCEAN (Australia / Nowa Ze-
landia). Duet Alex Champ i Nadav Tabak
zagra w ramach 26. Świdnickich Nocy Jaz-
zowych. Duet gitar akustycznych przekra-
cza granice gatunków, łącząc ze sobą tech-
nikę jazzu, rocka i flamenco, aby stworzyć
własną epicką ścianę dźwięku.
Wstęp wolny, miejsce: patio restauracji "Ry-
nek 43", organizator: ŚOK

XXII FESTIWAL TEATRU OTWARTE-
GO
05.07-07.07.2019, godz. 16:00
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-
mieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami...
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

XX FESTIWAL BACHOWSKI W
ŚWIDNICY
01.08-11.08.2019, godz. 19:00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Wstęp różne, miejsce: różne, organizator:
ŚOK
**********************************
Wybrane...

WYSTAWA "PRZENIKANIE GRANIC" 
do 01.09.2019
Galeria pod Wieżą, Zamek w Jaworze

Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis"

- Postanowiliśmy uczcić 680. rocznicę uro-
dzin Anny Świdnickiej kontynuując dobre tra-
dycje współpracy polsko-czeskiej. Część dzia-
łań, które przygotowano z tej okazji realizowa-
ne są w ramach projektu "Razem poprzez wie-
ki", na który otrzymaliśmy unijne dofinanso-
wanie. Zapraszam serdecznie mieszkańców
miasta i okolic oraz turystów do wzięcia udzia-
łu w wielkim międzynarodowym święcie
Świdnicy. Przygotowany, bogaty program wy-
darzeń pozwoli nam przenieść się w czasy epo-
ki średniowiecza - mówi prezydent, Beata Mo-
skal - Słaniewska.   

Znaczek turystyczny z Anną Świdnicką
Od piątku, 21 czerwca turyści oraz kolekcjo-

nerzy będą mogli również nabyć znaczek oko-
licznościowy upamiętniający 680. rocznice uro-
dzin Anny Świdnickiej wydany przez Urząd
Miejski we współpracy ze spółką Znaczki Tury-
styczne ze Złotego Stoku. Tym razem na drew-
nianym krążku umieszczony został wizerunek
Anny Świdnickiej oraz herb Księstwa Świdnic-
ko-Jaworskiego. Będzie on dostępny w punkcie
Informacji Turystycznej mieszczącej się na świd-
nickim Rynku. 

Konferencja 
Anna świdnicka - Śląsk - Czechy - Europa  

Świdnica, 21 VI 2019 r.
Patronaty:
JE  Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie
PhDr. Ivan Jestrab
JE  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pra-
dze Barbara Ćwioro
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr
hab. Adam Jezierski
Prezydent Miasta Świdnicy - Beata Moskal -
Słaniewska

Program
Miejsce obrad: Teatr Miejski 
10.00 Otwarcie 
10.30 Referaty i dyskusja 
*dr Sobiesław Nowotny (Świdnica)
Układ sukcesyjny Bolka II z Karolem IV w
1353 r.
* prof. PhDr. Lenka Bobkova, CSc. (Praga),
doc.PhDr. MiladaHola,Ph.D.
(Praga)
Księstwo świdnickie w budowaniu Korony
Królestwa Czeskiego  
12.00 przerwa kawowa
12.15 PanelKoncepcja szlaku turystycznego
Piastów świdnickich
13.15 przerwa obiadowa
14.30 Referaty  i dyskusja
* mgr Zbigniew Malicki (Świdnica)  
Śladami Anny świdnickiej(Śląsk - Czechy -
Europa) 
* dr Roman Stelmach (Wrocław) 
Małżeństwo Anny świdnickiej i Karola IV w
dokumentach archiwalnych
* prof. PhDr. Irena Korbelarova,Dr., prof.
PhDr. Rudolf Zacek,Dr. (Opawa)
Stolovani s Annousvidnickou
16.40 Podsumowanie i zamknięcie obrad,
pożegnalna kawa

Organizatorzy konferencji: Miasto Świdnica

TRZY NOWE PRZEDSZKOLNE
PLACE ZABAW

Z nowych urządzeń zabawowych korzy-
stają już dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1,
4 i 6 w Świdnicy. Wyeksploatowane przyrządy
zastąpione zostały nowoczesnymi, estetyczny-
mi i bezpiecznymi zestawami. Inwestycje te
zrealizowane zostały w ramach budżetu oby-
watelskiego.  

Symbolicznego oddania przedszkolakom do
dyspozycji nowych i kolorowych miejsc zabaw
dokonała w piątek, 7 czerwca prezydent Świdni-
cy, Beata Moskal - Słaniewska.

- Dzieci w komfortowych warunkach mogą
rozwijać swoją aktywność fizyczną. Najważniej-
sze jest oczywiście ich bezpieczeństwo, dlatego
też projektując place zabaw brano pod uwagę
zakup urządzeń certyfikowanych i najlepszej ja-

ciąg dalszy ze str. 4
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kości. Barwne i estetyczne elementy sprawiają,
że przedszkolaki z chęcią i radością trenują tutaj
wszystkie swoje zmysły i pozbywają się nadmia-
ru energii - mówiła prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

Nowy plac zabaw w Przedszkolu Miejskim
nr 4, to pomysł dzieci. Przygotowały one jego
projekt. Rysunek wymarzonego miejsca zabaw
przyniosła do prezydent miasta Nicola Kępa z
mamą Arkaną. Projekt przekazany został do Wy-
działu Inwestycji, a rodzice zachęceni do złoże-
nia wniosku w budżecie partycypacyjnym. Ma-
rzenia dzieci zostały spełnione:

- Miejsce zabaw wygląda tak, jak chcieliśmy,
jest prześlicznie - potwierdziła Nicola.

Dyrektor placówki, Renata Strugała serdecz-
nie podziękowała radnemu Wiesławowi Żurko-
wi i rodzicom Nicoli za ich zaangażowanie w
promocje tej inwestycji w budżecie obywatel-
skim.

Przedszkole Miejskie nr 1 uczestniczy w pro-
jekcie edukacyjnym "Szkoła z prawami dzie-
cka". Przez cykl zajęć dzieci nabyły wiedzę i
umiejętności korzystania ze swoich praw. Przy-
gotowały one niespodziankę dla gości przyby-
łych na otwarcie placu zabaw - odznaczyły
szczególną "gwiazdą szeryfa" za wykazaną tro-
skę i dobro dzieci, osoby, które wpłynęły na
poprawę ich funkcjonowania. W ten sposób po-
dziękowały za pomoc w zbudowaniu nowego
miejsca zabawy. Nominację na "Szeryfa praw
dziecka" otrzymali: Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy, Tadeusz Niedzielski, dyre-
ktor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego,
Krzysztof Jaśkowiak, pracownik Wydziału Dróg
i Infrastruktury Urzędu Miejskiego oraz radny
Wiesław Żurek. 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 na nawierzch-
ni z piasku zainstalowano zestaw wielofunkcyj-
ny ze zjeżdżalniami, tunelami i drabinkami, a
także huśtawkę gniazdo oraz zestaw gier eduka-
cyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przed-
szkolaki korzystać mogą także z nowych ławe-
czek i stolików. Koszt prac, czyli m.in.: przygo-
towanie terenu, demontaż urządzeń, nasadzenie
żywotników, montaż i zakup urządzeń zabawo-
wych to ponad 146 tys. zł. 

Natomiast w przedszkolach nr 4 i 6 zamon-
towano m. in. : zestawy zabawowe Bambino,
karuzele, piaskownice, domki krasnoludka do
wspinania oraz stoliki.  Na obu placach wyre-
montowano i nadbudowano ogrodzenia. Dodat-
kowo w Przedszkolu Miejskim nr 4 nasadzono
drzewa i krzewy oraz wybudowano wiatę śmiet-
nikową. Koszt prac w każdym z przedszkoli  to
ponad 200 tys. złotych.

PREZYDENT W RANKINGU
NAJLEPSZYCH WŁODARZY MIAST

Podczas uroczystej gali X Kongresu Regio-
nów we Wrocławiu nagrodzono najlepszych
włodarzy miast. W rankingu "N 15" Beata Mo-
skal - Słaniewska zajęła 8 miejsce. 

- To bardzo miłe, kiedy dostrzeżone zostaje
przez innych, że oddajesz się pracy w 100 pro-
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Wstęp wolny

Wystawa Intersecting Boundaries - Przeni-
kanie granic to jedna z głównych atrakcji
sezonu letniego, którą przygotowało Muze-
um Regionalne w Jaworze. Ekspozycja sku-
pia wokół siebie wielu artystów pochodzący
z różnych stron świata np. Indii, Niemiec,
Argentyny, Polski, Japonii, USA i oczywi-
ście Kanady. W wydarzeniu bierze 27 arty-
stów prezentujących i specjalizujących się w
mieszanych technikach graficznych ale rów-
nież rzeźbiarzy z Royal Canadian Ackademy
of Arts czy laureatów projektu Digital Stone
we Włoszech, a to wszystko okraszone in-
termediale, video art oraz performance.
Wystawa modeluje sieć społeczności, w
której równi sobie wymieniają się przeróż-
nymi perspektywami kulturowymi dla
konkurujących ze sobą publiczności i
kontr-publiczności w celu przedstawienia
wielu kulturowych narracji, perspektyw i
zainteresowań.
Kuratorką wystawy jest jaworzanka, Agnie-
szka Koziarz, artystka wizualna, mieszkają-
cą i żyjącą w Edmonton (Alberta). Koziarz
ukończyła Projektowanie Mody na Richard
Robinson Academy of Fashion Design w
Ottawie. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzi-
nie sztuki i projektowania z wyróżnieniem
na Wydziale Grafiki i Rzeźby, a następnie
magistra na Wydziale Rzeźby (rzeźba w ar-
chitekturze) na University of Alberta pod
kierunkiem prof. Peter Hide. Jej badania ar-
tystyczne dotyczące tematyki bezdomności,
takie jak aspekty doświadczeń imigrantów:
migracji, dezorientacji i transformacji indy-
widualnej tożsamości w kontekście społecz-
ności, zostały nagrodzone i wsparte finanso-
wo przez Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada.
W 2017 roku była laureatką konkursu z oka-
zji obchodów 150 rocznicy powstania Kana-
dy i jako jedyna z najbardziej produktyw-
nych rzeźbiarek została nominowana do
udziału w dwuletniej wystawie w Parku
Rzeźby (Borden Park) przez Edmonton Art
Counsil (Alberta, Canada). Oprócz naucza-

ciąg dalszy na str. 8
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centach i widać tego efekty. Zaszczytem jest dla
mnie znalezienie się w gronie najlepszych wło-
darzy miast, w grupie, w której większość od lat
stanowią mężczyźni. To jest historyczny mo-
ment, bo w N15 jeszcze nigdy nie było tylu
kobiet. Nie ma samorządów bez kobiet - mówiła
odbierając nagrodę prezydent Świdnicy, Beata
Moskal - Słaniewska.  

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie an-
kiet rozesłanych do wszystkich prezydentów
polskich miast. Osób piastujących tę funkcję jest
w Polsce 107 - to głównie włodarze miast, które
mają powyżej 50 tys. mieszkańców. W tej liczbie
znajdują się również włodarze około 20 miast
mniejszych, którzy historycznie nazywali się
prezydentami i taki tytuł zachowali. Swoje pun-
kty dodała też kapituła, w skład której weszli:
prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warsza-
wskiego, dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr An-
drzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast
Polskich, oraz Dariusz Ćwiklak, szef działu Bi-
znes "Newsweeka".
Ranking najlepszych prezydentów 2019:
1. Paweł Adamowicz, Gdańsk 
2. Wadim Tyszkiewicz, Nowa Sól 
3. Ryszard Brejza, Inowrocław 
4. Zygmunt Frankiewicz, Gliwice
5. Janusz Żmurkiewicz,
Świnoujście 
6. Tadeusz Ferenc, Rze-
szów 
7. Roman Szełemej,
Wałbrzych 
8. Beata Moskal-Słanie-
wska, Świdnica 
9. Hanna Zdanowska,
Łódź
10. Paweł Silbert, Jawo-
rzno 
11. Wojciech Szczurek,
Gdynia 
12. Piotr Przytocki,
Krosno 
13.  Beata Klimek,
Ostrów Wielkopolski
14. Marek Materek, Sta-
rachowice 
15. Tomasz Andrukie-
wicz, Ełk 

Zebrani ze wzrusze-
niem wysłuchali lauda-
cji wygłoszonej przez
Tomasza Lisa, redakto-
ra naczelnego "News-
weeka", który przypo-
mniał postać  Pawła
Adamowicza, tragicz-
nie zmarłego Prezyden-
ta Gdańska. To właśnie
on pośmiertnie został
laureatem rankingu.
Kiedy rozsyłano ankie-
ty konkursowe, Gdańsk
był już po tragicznej
śmierci  p rezydenta

Adamowicza, ale jeszcze przed wyborami. W
gronie kapituły N15 uznano, że formalnie należy
ocenić zeszłoroczne dokonania prezydenta. Na-
grodę odebrał jego brat Piotr. 

Tytuł "Superprezydenta" trafił do Jacka Kar-
nowskiego - prezydenta Sopotu, który wygrał
plebiscyt już trzykrotnie.

Pierwszy ranking ukazał się w 2008 roku.
Nosi nazwę "n15" - "n" od słowa "najlepszy" i od
"Newsweeka", a "15", bo tylu nagrodzonych
obejmuje. Tradycyjnie pod uwagę nie brany jest
prezydent Warszawy. Uznano, że stolica powin-
na konkurować z metropoliami Europy, a nie z
polskimi miastami wielokrotnie od niej mniej-
szymi.

W MDK...
WERNISAŻ W ZAMKU KSIĄŻ
10 czerwca 2019 r. odbyło się w Zamku

Książ podsumowanie Konkursu Plastycznego
"Wycieczka z przewodnikiem po Regionie
Wałbrzyskim". W uroczystości wzięła udział
Pani Elżbieta Tarnowska z trzema laureatami
konkursu : Amelią Stankiewicz, Ewą Szustak
i Grzegorzem Olatowskim. Laureatką konkur-
su została także Konstancja Kulak z pracowni
plastycznej Joanny Waksmundzkiej, za akwa-
relę przedstawiającą mauzoleum w Książu.
Świdniccy młodzi plastycy wykonali prace
malarskie w technice batiku i akwareli. W pra-
cach należało zaprezentować walory regionu
wałbrzyskiego, jego zabytki, krajobrazy, pięk-
no przyrody. Organizatorem konkursu było
Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych
przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej oraz

nia na University of Alberta, Agnieszka
wspiera warsztaty artystyczne dla różnych
grup i uczestniczy w wolontariacie w lokal-
nych ośrodkach artystycznych i innych or-
ganizacjach (non-profit).
Obecnie tworzy rzeźby i grafiki, biorąc
udział zarówno w wystawach lokalnych jak
i międzynarodowych, jako artystka i kurator.
Jej prace znajdują się w publicznych i pry-
watnych kolekcjach w Kanadzie, Anglii,
Bułgarii, Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, Włoszech, Irlandii, Japonii, Libii,
Niemczech, Polsce i USA.
Na wydarzenie zapraszamy w piątek 10 ma-
ja na godz. 18.00 do Galerii pod Wieżą w
Zamku Piastowskim w Jaworze. Wystawa
czynna będzie do końca września.

IV FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
do 12.07.2019
Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych
Wstęp wolny

Najważniejsze przedsięwzięcie dla naszej
Fundacji to Festiwal Schlaga, czyli cykl kon-
certów organowych odbywających się latem
w miejscowościach Dolnego Śląska, w któ-
rych znajdują się organy firmy Schlag &
Söhne. Festiwal jest kontynuacją Międzyna-
rodowego Festiwalu Organowego Młodych,
organizowanego na początku działalności
Fundacji.
Christian Schlag założył w 1869 roku w
Świdnicy fabrykę organów. Katalog firmo-
wy obejmuje ponad tysiąc instrumentów.
Obecnie zachowanych jest około 700 na ca-
łym świecie (m.in. w Europie, Meksyku,
RPA) - w samej Polsce zachowało się kilka-
dziesiąt.
Instrumenty świdnickiej fabryki odznaczają
się bardzo miękkim brzmieniem, czym od-
różniają się od innych dominujących ów-
cześnie firm (Sauer, Steinmeyer).
Fabryka zakończyła swoją działalność na
skutek kryzysu gospodarczego w latach
dwudziestych XX wieku. Instrumenty firmy
Schlag ung Söhne spotkać można w co trze-
ciej miejscowości Dolnego Śląska.

ciąg dalszy ze str. 7
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Zamek Książ - Lokalna Organizacja Turysty-
czna Aglomeracja Wałbrzyska. Serdeczne gra-
tulacje!

info: MDK Świdnica

"WIERSZYKARNIA"
Dzieciaki z "Grupy ze spalonego teatru",

grupy " Pauza"  oraz Grupy Pierrot wyruszyły w
dniu 5 czerwca do SP nr  4 (dawne Gimnazjum
nr 1) przy ul. M.K.Słobódzkiego na Wierszykar-
nię czyli na Konkurs Recytatorski.

Konkurs odbył się w holu szkoły, gdzie ucze-
stnicy grup teatralnych pani Wioletty Ziobro-
wskiej pięknie przygotowali scenografię. Widza-
mi byli rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy.
Przed konkursem zaprezentował się zespól tane-
czny prowadzony przez panią Olimpię Kuzio.
Recytatorzy z "Grupy ze spalonego teatru" za-
prezentowali  się jako pierwsi w kategorii 7-10
lat, a uczestnicy z grupy "Pauza" wystąpili w
kategorii starszej.

W skład jury weszły trzy panie: Alina Barć,
Małgorzata Serewiś, Karaśkiewicz Wanda.

Po wysłuchaniu 19 recytatorów jury posta-
nowiło przyznać Grand-Prix, nagrody, wyróż-
nienia.

Grand Prix Miłosz Stolpiński
Nagrody w "Grupie ze spalonego teatru "

otrzymały: Gabriela Gołębczyk, Bianka Sala-
mon.

Nagrody w "Grupie Pierrot" otrzymały: Zu-
zanna Moas, Hanna Stanejko 

Wyróżnienia: Oliwia Kurzawa, Natasza Mi-
kuś, Hanna Ostafińska, Marta Moląg, Alicja
Szcześniak, Wiktoria Przychocka, Anna Paszkie-
wicz. W grupie " Pauza"nagrodzeni zostali: Zu-
zanna Bieńkowska, Marcel Mazurkiewicz, wy-
różnienie otrzymała Daria Piechurska. Wszyscy
recytatorzy otrzymali nagrody książkowe, dy-
plomy a nagrodzonym wręczono patery wykona-

ne przez pracownię ceramiczną pani Elżbiety
Tarnowskiej

Prowadzenie konkursu Sandra Matyszczyk z
grupy TS i osoby wspomagające Bogda Tysze-
cka grupa TS,  Anna Piskosz i Marcelina  Ra-
dwańska z Grupy Pierrot

Wszystkim recytatorom serdecznie dzięku-
jemy.

info: MDK Świdnica

"TOTUS MUSICUS"
NA"FESTIWALU WRAŻEŃ2019"
1 czerwca 2019 zespół muzyki dawnej "To-

tus Musicus" z pracowni muzycznej dz. II MDK
wystąpił na świdnickim Rynku  w ramach proje-
ktu "Festiwal Wrażeń". Tegoroczne uroczyste
otwarcie tego projektu było jednym z punktów
programu obchodów Dni Świdnicy 2019. Zespół
w skladzie: Laura Fitrzyk  (fidel kolanowa, flet
sopranowy, tenorowy), Maja Urbaniak (flet so-
pranowy i sopranino), Weronika Mongiało  (gi-
tara, lutnia), Julia Kozów (harfa, śpiew), Zuzan-
na Gąszowska (flet sopranowy, scheitholt, instru-
menty perkusyjne) oraz opiekun Agnieszka Ba-
nach   (flet altowy, instrumenty perkusyjne) za-
prezentował wesołe średniowieczne pieśni i tań-
ce - branle. Swoim koncertem świetnie wprowa-
dził zgromadzoną na Rynku publiczność w ko-
lejny punkt festiwalowego programu, którym był
pokaz walk rycerskich. A kolejny koncert zespo-
łu juz niebawem - 21-23 czerwca w Świdnicy
będzie maił miejsce I Międzynarodowy Śląski
Turniej Rycerski o pierścień Anny Świdnickiej,

na którą to imprezę ze-
spół "Totus Musicus"
został zaproszony przez
Świdnickie Bractwo
Rycerskie.

info: MDK Świdnica

BIENNALE
GRAFIKI 

I RYSUNKU
5 czerwca 2019 r. w

Młodzieżowym Domu
Kultury "Śródmieście"
we Wrocławiu odbyło
się podsumowanie XV
Ogólnopolskiego Bien-
nale grafiki i rysunku
"Niech żyje linia". W
uroczystym wernisażu
uczestniczyły: Elżbieta
Tądel ,  Aleksandra
Skrzyńska i Karolina
Jończyk, które zdobyły
w tym prestiżowym
konkursie wyróżnienia.

Na wystawie zosta-
ły także zaprezentowa-
ne prace innych uczest-
ników zajęć plastycz-
nych świdn ick iego
MDK-u. Dyplomy za
udzia ł  w wystawie
otrzymali: Weronika Ja-
dach, Filip Surowiec,
Arkadiusz Homenda,
Kamila Łuczak, Róża

www.expressem.eu www.expressem.eu

W Świdnicy znajdowało się źródło produ-
kcji instrumentów, które ukształtowały
krajobraz muzyczny regionu. Do dzisiaj kil-
kaset organów jest regularnie używanych i
świadczą o wysokiej jakości firmy Schlag
und Söhne.
Wybór organmistrza - Christiana Schlaga -
na patrona Festiwalu - to zjawisko rzadkie i
wyjątkowe na tle innych polskich wydarzeń.
Tradycje organmistrzowskie Świdnicy się-
gają końca XV wieku, ale ich szczególny
rozkwit przypadł na przełom XIX i XX w.
za sprawą fabryki Christiana Schlaga.
Zależy nam na szerzeniu wiedzy o znanej
organistom na całym świecie firmie Schlag
und Söhne, której Christian Schlag był zało-
życielem. Chcemy by jego postać zaistniała
w świadomości lokalnej społeczności. Dla-
tego wszystkie koncerty wykonywane są w
kościołach wyposażonych w organy firmy
Schlag und Söhne.
Świdnica jest pięknym, zabytkowym mia-
stem. Nie posiada swojej Filharmonii, Opery
ani sali koncertowej, w której regularnie od-
bywałyby się koncerty muzyki klasycznej.
Międzynarodowy Festiwal im. Christiana
Schlaga wychodzi naprzeciw tym potrze-
bom. Podczas koncertów obraz gry organi-
sty jest transmitowany na ekran znajdujący
się na dole, dzięki czemu słuchacze mogą
zobaczyć z bliska, na czym polega praca
organisty przy instrumencie.
Organy firmy Schlag&Söhne to instrumenty
zabytkowe, a zarazem nowoczesne. Umożli-
wiają wykonywanie muzyki klasycznej i
dawnej, jak dzieła J.S.Bacha, a zarazem
współczesnej, improwizowanej i niestandar-
dowej, w tym także eksperymentalnej i jaz-
zowej.
Program:
14.06.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Joanna Woszczyk-Garbacz (Łódź) - flet /
flute
Jakub Garbacz (Łódź) - organy / organ

21.06.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Piotr Damasiewicz (Wrocław) - trąbka /
trumpet
Maciej Bator (Świdnica) - organy / organ

23.06.2019, NIEDZIELA, 19:00
Świebodzice, Kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Bolesława Prusa 1
Stanislav Surin (Bratysława) - organy / or-
gan

28.06.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Dominika Zamara (Wenecja) - sopran / so-
prano
Zuzanna Bator (Świdnica) - organy / organ

30.06.2019, NIEDZIELA, 19:00
Wałbrzych, Kościół pw. św. Zbawiciela
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Krawczyk, Wiktoria Rucińska, Tymoteusz Ar-
czykowski, Kamila Urban (nauczyciel Joanna
Waksmundzka), oraz Hanna Kała, Julia Tarno-
wska, Aleksandra Jakuszewa, Hanna Stanejko,
Anna Wojno (nauczyciel Elżbieta Tarnowska).
Prace świdnickich młodych grafików wykonane
zostały w technice linorytu, pleksorytu, były to
też rysunki ołówkiem czy piórkiem i tuszem.
Cieszymy się, że aż 16 osób ze Świdnicy mogło
zaprezentować swoje prace na wystawie pokon-
kursowej, którą można oglądać przez całe waka-
cje w MDK "Śródmieście" we Wrocławiu .

info: MDK Świdnica

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
KLAS 1 i 2 SP

Tym razem pogoda wreszcie dopisała i naj-
młodsi lekkoatleci mogli wystartować. Zawody
Trójboju lekkoatletycznego klas 1 i 2 SP na po-
ziomie miejskim już dwukrotnie właśnie ze
względu na złą pogodę były odwoływane. Ostat-
nia w tym roku szkolnym rywalizacja świdnic-
kich podstawówek ostatecznie przeniesiona na 7
czerwca odbyła się razem z Finałami strefy wał-
brzyskiej. Młodzi sportowcy, dla których start w
zawodach w większości był pierwszą w życiu
taką imprezą, rywalizowali w trzech konkuren-
cjach: biegu na 60 m, skoku w dal i rzucie piłe-
czką palantową. Każda reprezentacja szkoły li-
czyła 10 zawodników (5 dziewczynek i 5 chło-
pców). Wyniki ośmiorga uczniów z każdej dys-
cypliny po dodaniu dawały rezultat w konkuren-
cji. Suma wyników trzech konkurencji dawała
ostatecznie kolejność zajętych miejsc na podium.
Rewelacyjnie w zawodach wypadli uczniowie
SP 1 w Świdnicy. We wszystkich kategoriach, w
których startowali zajmowali pierwsze miejsce.
Na zakończenie dla zwycięskich drużyn organi-
zator imprezy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, przygotował pamiątkowe dyplomy, me-
dale i puchary. Dla zdecydowanej większości

najmłodszych lekkoatletów były to pierwsze w
życiu zdobyte trofea.

Końcowa klasyfikacja klas 1 i 2 SP:
KLASY 1:

1. SP 1 Świdnica
2. SP 2 Świdnica
3. SP 4 Świdnica
4. SP 6 Świdnica

KLASY 2
1. SP 1 Świdnica
2. SP 4 Świdnica
3. SP 6 Świdnica
4. SP 2 Świdnica

Klasyfikacja Finału strefy wałbrzyskiej klas 3 i4
SP:
KLASY 3

1. SP 15 Wałbrzych
2. SP 4 Świdnica

KLASY 4
1. SP 1 Świdnica

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
31.05.2019r. o godz. 14:15 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od mieszkanki Świdnicy, dotyczące roju
pszczół, który zagnieździł się przy ulicy Teniso-
wej. Problem został błyskawicznie rozwiązany
przez pszczelarza, który zaopiekował się bezdo-
mnymi pszczołami. Owady znalazły nowy dom
i zapewne szybko zajęły się produkcją miodu.
31.05.2019r. o godz. 19.55 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące mężczyzny z obrażeniami głowy,
który siedział przy ulicy Wałbrzyskiej. Osoba
zgłaszająca stwierdziła, że nie wzywała pogoto-
wia,  gdyż zakrwawiony mężczyzna był
nietrzeźwy. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Natychmiast wezwano po-
gotowie ratunkowe, które przewiozło poszko-
dowanego do szpitala. 
03.06.2019r. o godz. 6.43 

Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące demontaży pojazdu w jednym z
garaży przy ulicy Teatralnej. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Za niele-
galny demontaż pojazdu sprawca został ukarany
mandatem karnym. W trakcie prowadzonych
czynności okazało się, iż mężczyzna nie był wła-

Plac Kościelny 4
Duo "Les Brume"
Tommaso Mazzoletti (Lozanna)  - organy /
organ
Enea Luzzani (Brescia) - flet / flute

5.07.2019, PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Karcz (Bielsko-Biała) - organy /
organ

6.07.2019, SOBOTA, 19:00
Wałbrzych, Kościół pw. św. Aniołów Stró-
żów
Garbarska 4
Stefano Pellini (Modena) i Stefano Manfre-
dini (Modena) - organy / organ

7.07.2019, NIEDZIELA, 19:00
Świebodzice, Kościół pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
Bolesława Prusa 1
Tadeusz Barylski (Częstochowa) - organy /
organ

12.07.2019  PIĄTEK, 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6

KONCERT FINAŁOWY 
Magdalena Cornelius (Hamburg) - mezzo-
sopran / mezzosoprano
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan

Wydarzenia towarzyszące:
22.06.2019, sobota, 12:00 - spacer history-
czny "Szlakiem Schlaga"; start na Placu Po-
koju w Świdnicy; 
Spotkania Muzycznego Foyer dla Subskry-
bentów newslettera Fundacji.

WSTĘP WOLNY! / ENTRY FREE!

Festiwal wypełnia lukę w ofercie kulturalnej
Świdnicy i jej okolicach, jest jedynym festi-
walem organowym w regionie i stwarza oka-
zję do poznania muzyki organowej osobom
dotychczas niezwiązanym z muzyką klasy-
czną.

**********************************
XX FESTIWAL BACHOWSKI

PROGRAM

PROLOG
czwartek 25.07 Żarów, godz. 21:00, Scena
Dworzec 
:: RECITAL Michalina Bienkiewiczwartek
sopran Marek Szlezer fortepian :: Teichmul-
ler Berg Mendelssohn-Hensel :: wstęp wol-
ny
piątek 26.07 Księginice Małe, godz. 19:00,
kościół 
:: PIKNIK ROMANTYCZNY Mozart
Brahms kwintety smyczkowe :: wstęp wol-
ny :: kosze piknikowe mile widziane
sobota 27.07 Sokołowsko, godz. 11:00,
Grunwald 

www.expressem.eu www.expressem.eu10
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ścicielem samochodu i nie był w stanie udoku-
mentować jego pochodzenia. Sprawę ustalenia
pochodzenia samochodu przekazano Policji.
05.06.2019r. o godz.14:05 

Do dyżurnego straży miejskiej zgłosił się
mężczyzna twierdząc, iż na poczekalni dworca
PKP jeden z podróżnych prawdopodobnie ma
zawał serca. Dyżurny natychmiast wezwał pogo-
towie ratunkowe. Mężczyzna uskarżał się na sil-
ne bóle w klatce piersiowej, duszności i silne
poty. Gdy po chwili na miejsce przybyła karetka
pogotowia, lekarz stwierdził, iż chory mężczy-
zna samowolnie opuścił szpital, gdzie był w tra-
kcie leczenia. Uciekinier został ponownie prze-
wieziony do szpitala.

***
Tuż po godzinie 23.00 na placu zabaw (os.

Zarzezcze), przy stole do ping ponga, zebrała się
grupa młodzieży. Nie zamierzali jednak rozegrać
nocnego turnieju tenisa stołowego, lecz urządzili
sobie ping pong party.

Już po chwili pojawiło się piwo i papierosy.
Puste butelki, niedopałki oraz inne śmieci lądo-
wały na trawniku. Zabawa się rozkręcała. Jej
uczestnicy nie przypuszczali nawet, że kamera
monitoringu miejskiego z odległości stu kilku-
dziesięciu metrów śledzi ich każdy krok, a na
miejsce libacji właśnie dojeżdża radiowóz straży
miejskiej. Zaskoczenie było pełne. Młodzieńcy
zostali poproszeni o posprzątanie swoich śmieci,
co z ochotą wykonali.  Miało to wpływ na wyso-
kość mandatów, które na zakończenie interwe-
ncji otrzymały cztery osoby.

Okazuje się, że najnowsze kamery monito-
ringu miejskiego posiadają bardzo duże możli-
wości. Rejestrują obraz o dużej rozdzielczości
niemal w całkowitych ciemnościach, z bardzo
dużej odległości. Plac zabaw na Zarzeczu jest

pod stałą obserwacja kamer, niestety bardzo czę-
sto dochodzi tam do przypadków naruszania
przepisów prawa i interwencji naszych funkcjo-
nariuszy. Mamy nadzieję, iż nasze działania zde-
cydowanie poprawią sytuację w tym rejonie i w
końcu mieszkańcy tego osiedla będą mogli spo-
kojnie wypoczywać w swych mieszkaniach na-
wet przy otwartych oknach.

info: SM Świdnica (sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
WÓJT GMINY Z ABSLUTORIUM

Debata nad raportem o stanie gminy, udzie-
lenie wotum zaufania  i udzielenie absolutorium
wójtowi gminy Świdnica z tytułu wykonania
budżetu gminy Świdnica za rok 2018 były jed-
nymi z głównych punktów obrad IX Sesji Rady
Gminy Świdnica.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorzą-
dzie gminnym ustawodawca wprowadził insty-
tucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić
podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku
kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny
dokument obejmujący analizę wielu dziedzin
funkcjonowania samorządu gminy Świdnica.
Pragnę w tym miejscu podziękować kierowni-
kom, pracownikom oraz dr Jerzemu Tutajowi
wraz z całym jego zespołem za półroczną współ-
pracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to

:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Szostakowicz
Kwartet Brahms Kwintet :: wstęp wolny ::
kosze piknikowe mile widziane

FESTIWAL
czwartek 01.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: INAUGURACJA Ensemble Oltremonta-
no Wim Becu :: Gabrieli Porta Grandi ::
obowiązują bezpłatne wejściówki
czwartek 01.08, Żarów, godz. 21:30, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Rubiś sopran Magdale-
na Blum fortepian :: wstęp wolny
piątek 02.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: LA FOLIA Barockorchester :: Marini Vi-
valdi Schmelzer Biber :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
piątek 02.08, Świdnica, godz. 21:30, daw-
ny kościół św. Barbary - restauracja Mio-
dowe Pola 
:: LAGRIME MIE Emanuela Galli Agnieszka
Oszańca Fabio Bonizzoni :: bilety: 30 / 20 / 1 zł
sobota 03.08, Pożarzysko, godz. 11:00, 
kościół 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE sonaty wio-
lonczelowe :: Oszańca Misiarz Palomba Bo-
nizzoni :: wstęp wolny :: kosze piknikowe
mile widziane
sobota 03.08, Świdnica 17:00, Kościół Po-
koju 
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dokument, który będzie służył wszystkim i bę-
dzie doskonałym materiałem porównawczym
dla przyszłorocznego raportu - podkreślała wójt
gminy Teresa Mazurek.

Główną osią raportu jest strategia rozwoju
gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.  Ra-
port o stanie Gminy Świdnica 2018, opracowany
zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi doku-
ment otwarcia dla kolejnych raportów o stanie
gminy, które rokrocznie będą przedstawiać pod-
sumowanie działalności wójta, a w szczególno-
ści realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy  i budżetu partycypacyjnego.
Przedmiotowy dokument, w postaci zestawienia
najważniejszych danych o samorządzie, stanowi
swoiste kompendium wiedzy o sytuacji na tere-
nie  gminy. Raport zawiera szczegółowe infor-
macje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjo-
nowania jednostki samorządu terytorialnego i w
syntetycznym ujęciu wskazuje jej główne uwa-

runkowania przestrzenne oraz tendencje rozwo-
jowe. Porównanie z latami poprzednimi daje na-
tomiast możliwość analizy zmian społeczno-go-
spodarczych, które dokonały się na przestrzeni
lat, oraz zachodzących tendencji rozwojowych -
mówiła wójt gminy.  

Prezentacja aktualnej, wewnętrznej i zewnę-
trznej, sytuacji gminy w poszczególnych dzie-
dzinach funkcjonowania pozwala również wska-
zać wyzwania, jakie stoją przed jednostką w
kolejnych latach. Dokument Raportu będzie
więc przydatny przy kształtowaniu polityk roz-
woju przestrzennego i społeczno-gospodarczego
gminy oraz przy opracowywaniu analiz i studiów
dla potrzeb władz samorządowych. Raport bę-
dzie stanowić narzędzie zarządzania umożliwia-
jące efektywne planowanie, alokację środków,
okresową ocenę i dostosowanie podejmowanych
działań zgodnie ze zmieniającymi się warunkami
społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi
potrzebami. Zawarta w nim wielowymiarowa
analiza pozwalająca na identyfikację sił, słabo-
ści, szans i zagrożeń rozwoju gminy może rów-
nież zostać wykorzystana w dalszej analizie stra-
tegicznej. Natomiast wskazane inwestycje i dzia-
łania zrealizowane w 2018 roku prezentują dzia-
łalność wójta podejmowaną w zakresie rozwoju
gminy oraz realizacji polityk, programów, strate-
gii, uchwał rady gminy i budżetu partycypacyj-
nego

www.expressem.euwww.expressem.eu

:: SCHUBERTIADA Oscar Arguelles Ro-
bert Bachara et consortes :: Schubert Oktet
F-dur :: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 03.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół św. Józefa 
:: CAPRICCIO STRAVAGANTE Skip
Semp :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 04.08, Świdnica, godz. 18:00,
dawny kościół św. Barbary - restauracja
Miodowe Pola 
:: Akademia Bachowska MARCIN ŚWIĄT-
KIEWICZ :: kantaty przedbachowskie :: bi-
lety: 30 / 20 / 1 zł
niedziela 04.08, Strzegom, godz. 21:30,
bazylika 
:: BOCCHERINI: STABAT MATER Bien-
kiewicz Kim Góra Dumanowska Misiarz
Rybak-Żymła :: wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz. 11:00,
kościół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
poniedziałek 05.08, Świdnica, godz.
19:00, kościół św. Krzyża 
:: BACH EN TRIO Izabela Kozak skrzypce
Marta Gawlas flet Marek Pilch klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
wtorek 06.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: PRIVATISSIMUM Justyna Młynarczyk
Piotr Młynarczyk viole da gamba Nils Pfef-
fer teorba :: bilety: 20 / 10 / 1 zł
środa 07.08, Świdnica, godz. 11:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: BACH DLA DZIECI wstęp wolny
środa 07.08, Świdnica, godz. 19:00, ko-
ściół św. Krzyża 
:: ZEFIRA VALOVA & AAPO HaKKINEN
barokowe sonaty na skrzypce i klawesyn ::
bilety: 20 / 10 / 1 zł
czwartek 08.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL James Geer tenor Wioletta Flu-
da fortepian :: wstęp wolny
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
18:30, wieża ratuszowa 
:: POKÓJ MARZENY spektakl dla jednego
widza :: Marzena Lubaszka solo Tomasz
Cyz reżyseria :: jeden widz co 15 minut ::
bilety 100 zł (z powodu ograniczonej liczby
miejsc karnet nie upoważnia do wstępu na
ten koncert)
alter ego :: piątek 09.08, Świdnica, godz.
22:00, piwnica średniowieczna - Długa 33
:: SANATORIUM DŹWIĘKU Electroacou-
stic Art of Noise - Jerome Noetinger Mario
de Vega Gerard Lebik :: bilety: 20 zł (z
powodu ograniczonej liczby miejsc karnet
nie upoważnia do wstępu na ten koncert)
sobota 10.08, Zastruże, godz. 11:00, ko-
ściół
 :: ŚNIADANIE NA TRAWIE kwintety na
instrumenty dęte :: Harmoniemusik Tomasz
Dobrzański :: wstęp wolny :: kosze pikniko-
we mile widziane
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Zakres tematyczny Raportu o stanie gminy
Świdnica zawiera wielowymiarową analizę spo-
łeczną, ekonomiczną, przestrzenną, infrastruktu-
ralną i instytucjonalną oraz szczegółowe infor-
macje o wielu dziedzinach ważnych dla fun-
kcjonowania gminy. Obejmuje między innymi
prezentację procesów zachodzących w gospo-
darce narodowej z uwzględnieniem zjawisk
istotnych z punktu widzenia rozwoju: proce-
sów demograficznych, tendencji na rynku pra-
cy i zachowań podmiotów gospodarczych. W
14 blokach tematycznych prezentuje on infor-
macje o stanie zagospodarowania i trendach
rozwojowych oraz porównuje je do wielkości
powiatowych, regionalnych i krajowych. In-
formacje zostały podzielone na bloki tematy-
czne obejmujące takie obszary jak: środowi-
sko przyrodnicze, demografia i mieszkalnic-
two, gospodarka i rynek pracy, oświata i wy-
chowanie, kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego, turystyka, sport i rekreacja,  ochrona
zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo
publiczne, komunikacja i transport, infrastru-
ktura techniczna, współpraca wewnętrzna i
zewnętrzna, planowanie przestrzenne, gospodar-
ka finansowa i wartość mienia, system zarządza-
nia strukturami samorządu.

Analizowane obszary zawierają ponadto in-
formację na temat. finansowania. Statystyczny
obraz gminy zaprezentowany został w oparciu o
zestaw wskaźników zarówno w układzie tabela-
rycznym, jak i w postaci wykresów. Raport o
stanie gminy został opracowany przy wykorzy-
staniu najbardziej aktualnych danych pochodzą-
cych ze statystyki publicznej (GUS, BDL) oraz
w oparciu o informacje i materiały uzyskane z
działów urzędu,  gminnych jednostek organiza-
cyjnych i innych instytucji działających na tere-
nie gminy. Ocena zjawisk i zmian zagospodaro-
wania dokonana została poprzez porównanie sta-
nu z obecnego, tj. głównie roku 2018 lub 2017
przy braku dostępu do aktualniejszych danych,
ze stanem z roku 2012. Pozwoliło to na przedsta-
wienie aktualnej informacji o stanie zagospoda-
rowania i rozwoju społeczno-gospodarczym jed-
nostki terytorialnej oraz wskazanie najistotniej-
szych tendencji zmian zachodzących na jej tere-
nie.

W debacie nad Raportem wzięli udział prze-
wodniczący komisji tematycznych Rady Gminy
Świdnica wraz z przewodniczącą Rady oraz jej
wiceprzewodniczącymi.

Kolejnym punktem w porządku obrad było
głosowanie nad absolutorium poprzedzono roz-
patrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania
budżetu gminy Świdnica za rok 2018. Budżeto-
we sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała ko-
misja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej
przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek
o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świd-
nica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:
- prognozowane dochody ogółem w wysoko-

ści 90.675.433,02 zł zrealizowano w kwocie
84.037.643,22 zł, co stanowi 92,68% planu, z
tego: dochody bieżące 70.826.075,67 zł, docho-
dy majątkowe 13.211.567,55 zł, w tym ze sprze-
daży majątku w kwocie 918.322,65 zł.(54,34 %
planu)

- planowane wydatki ogółem w wysokości
103.190.701,02 zł zrealizowano w kwocie
95.573.900,83 zł, co stanowi 92,62% planu, z
tego wydatki bieżące 63.693.126,42 zł, wydatki

majątkowe 31.880.774,41 zł. Wykonanie wydat-
ków majątkowych wyniosło 92,99%, a ich udział
w wydatkach ogółem 33,36%. W roku budżeto-
wym wyemitowano obligacje komunalne w wy-
sokości 13.500.000,00 zł. Wynik operacyjny bu-
dżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią
i wynosi 7.132.949 ,25 zł przy planowanej dodat-
niej jego wartości 5.416.288,22 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu spra-
wozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych
obligacji komunalnych stanowi 46,04 % wyko-
nanych dochodów 2018 r. Wymagalne zobowią-
zania nie wystąpiły. Przy formułowaniu pozy-
tywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu gminy za 2018 rok Skład Orzekający kie-
rował się podstawowym kryterium jakim jest
przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budże-
tu gminy, wskazując jednocześnie, iż ocena wy-
datkowanych środków pod kątem celowości i
gospodarności należy do wyłącznej właściwości
organu stanowiącego.

Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdni-
ca, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy Świdnica za kolejny rok dobrej
współpracy. Absolutorium udzielane jest wójto-
wi gminy, ale jest to praca zespołowa i za to raz
jeszcze dziękuję. Rok 2018 był rekordowym pod
względem nakładów na inwestycje, które z pew-
nością będą służyły mieszkańcom naszej gminy
- mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolu-
toryjnej.

Udzielone przez radnych Teresie Mazurek
absolutorium, jest 16 z tyt. wykonania budżetu,
a 17 w dotychczasowej historii na stanowisku
wójta.

800 LAT KOŚCIOŁA FILIALNEGO
W GOGOŁOWIE

Po raz pierwszy kościół w Gogołowie wspo-
mina się w dokumentach źródłowych 16 czerwca
1219 r. Dokładnie 800 lat od tych wydarzeń
mieszkańcy Gogołowa i wspólnoty parafialnej
parafii rzymskokatolickiej w Wirach dziękować
będą za dar istnienia kościoła filialnego pw. św.
Marcina. 16 czerwca o godz. 9.00 uroczystej
mszy św. przewodniczyć będzie J.E. ks. biskup
Ignacy Dec.

Kościół filialny pod wezwaniem świętego
Marcina (przynależny do parafii w Wirach),
wzmiankowany był w 1219 roku i uchodzi za
jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku. Począt-
kowo obiekt sakralny był budowlą jednonawo-
wą, na planie prostokąta, krytą stropem z pro-
stym prezbiterium zamkniętym drewnianą
skrzynią więźby o trapezoidalnym kształcie.
Przebudowany został na przełomie XVII i XVIII
wieku.

W latach 1945-2019 parafią w Wirach kiero-
wało czterech proboszczów: ks. Władysław Pelc
(1946-1984), ks. Stanisław Pluta (1984-
2002),ks. Andrzej Pajdak- administrator parafii
(2002-2003), Ks. Tadeusz Chlipała (2003-2005),
Ks. Adam Woźniak (2005 - nadal)  

i

sobota 10.08, Świdnica, godz. 17:00, Ko-
ściół Pokoju 
:: MIŁOŚĆ LUDZKA MIŁOŚĆ BOSKA
Nria Rial Juan Sancho Capella Cracoviensis
:: obowiązują bezpłatne wejściówki
sobota 10.08, Świdnica, godz. 21:00, ko-
ściół zielonoświątkowy 
:: MAHAN ESFAHANI & AAPO HAKKI-
NEN Akademia Bachowska :: Bach koncer-
ty na 2 klawesyny :: bilety: 40 / 30 / 1 zł
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 10:00,
Kościół Pokoju 
:: MUZYKA W LITURGII
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 16:00, ka-
tedra 
:: AKADEMIA BACHOWSKA JUNIOR &
CHÓR SPOŁECZNY wstęp wolny
niedziela 11.08, Świdnica, godz. 19:00,
Kościół Pokoju 
:: LARPEGGIATA Christina Pluhar :: Medi-
terraneo :: obowiązują bezpłatne wejściówki

POST SCRIPTUM
czwartek 15.08, Żarów, godz. 21:00, Sce-
na Dworzec 
:: RECITAL Natalia Kawałek sopran Lech
Napierała fortepian :: wstęp wolny
sobota 17.08, Bielawa, godz. 11:00, Pałac
Dębowy 
:: ŚNIADANIE NA TRAWIE Ensemble
Fiorini :: Handel - duety włoskie :: wstęp
wolny :: kosze piknikowe mile widziane

Na koncerty w Kościele Pokoju obowią-
zują bezpłatne wejściówki, dystrybucja
od 4 czerwca.
karnety w cenie 170 zł obejmują wstęp na
wszystkie koncerty, oprócz Pokoju Ma-
rzeny i Sanatorium Dźwięku 09.08.2019

ALCHEMIA TEATRALNA: "WYOB-
RAŹ" (POKAZ) i rozstrzygnięcie kon-
kursu na sztukę teatralną
Data: 18 czerwca 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny

Reżyser pokazu, Andrzej Błażewicz, tak opisuje
ideę nowego pokazu Alchemii: "Wyobrażam so-
bie teraz spektakl, wyobrażam sobie coś, co w
gruncie rzeczy ma miejsce, ma miejsce w mojej
głowie, ale wyobrażam sobie przecież też rzecz,
która nigdy w takim kształcie się nie wydarzy.
Wyobrażam sobie spektakl o wyobraźni, o wyob-
rażaniu sobie rzeczy. O wyobrażaniu sobie siebie.
W wyobraźni widza i w wyobraźni aktora. Zmie-
rzenie się z wyobrażeniem o sobie, z wyobraże-
niem o dawnych wspomnieniach, z wyobraże-
niem przyszłości, z wyobrażeniem sobie rzeczy
nie do wyobrażenia".

OBRZĘD NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
Data: 23 czerwca 2019
Godzina: 16.00 (stoiska, warsztaty, gra tere-
nowa); 21.00 (obrzęd)
Miejsce: tereny przy zalewie Witoszówka
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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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Nadarzy się okazja, żeby podjąć dodat-
kową pracę lub naukę. Powinieneś skorzystać z
propozycji. Nawet jeżeli będzie trzeba zmienić
plany. Ktoś oczekuje, że przyznasz się do błędu,
jaki ostatnio popełniłeś. Może warto pomyśleć o
przeprosinach? Możesz w ten sposób wiele zy-
skać. 
BYK Nastąpi ożywienie w sprawach sercowych.
Byki, te jeszcze wolne, będą miały okazję napra-
wdę się zakochać. Okoliczności będą sprzyjały
miłosnym uniesieniom i fascynacjom. W nad-
chodzących dniach będziesz bardzo leniwy, nic
nie będzie w stanie tego zmienić. Sprawy zawo-
dowe odejdą więc na dalszy plan. 
BLIŹNIĘTA Będziesz miał dobry nastrój. Po-
myślisz o kimś, kogo znałeś kiedyś dawno i teraz
te wspomnienia ożyją. A to za sprawą pewnych
wiadomości, które do Ciebie dotrą. Spojrzysz
łaskawszym okiem na swoich sąsiadów i znajo-
mych. Być może uda Ci się uregulować wszy-
stkie zobowiązania. 
RAK Nie wmawiaj sobie, że masz depresję. To
nieprawda. Jesteś po prostu zmęczony i nic Ci się
nie chce. Postaraj się lepiej zorganizować sobie
życie, zadbaj o kontakty towarzyskie, o bliskich,
a wszystko się zmieni. Twoje sprawy nabiorą
zupełnie innych barw. 
LEW Pewne sprawy bardzo się skomplikują.
Pomyślisz nawet, aby z niektórych rzeczy zre-
zygnować. Jeżeli dobrze poustalasz terminy, nie
będzie takiej potrzeby. Musisz wykazać więcej
cierpliwości. Na sukcesy finansowe również
przyjdzie pora. Nie trać więc wiary i zapału do
pracy. 
PANNA Wkrótce rozwiążesz problemy związa-
ne z finansami. Uregulujesz zobowiązania, które
spędzają Ci sen z powiek. Okaż trochę więcej

zainteresowania swoim bliskim. Jeżeli masz
dzieci, to porozmawiaj z nimi o ich problemach.
Bardzo tego teraz potrzebują.
WAGA Nie bój się ryzyka. Szczególnie w spra-
wach finansowych. Wszystko będzie teraz sprzy-
jało Twoim posunięciom. Pod warunkiem, że nie
wejdziesz w konflikt ze samym sobą. W piątek
przygotuj się na wizytę jakiegoś niespodziewane-
go gościa. Będzie to dla Ciebie ogromne zasko-
czenie. 
SKORPION Nastąpi duże ożywienie w spra-
wach zawodowych. Nie daj się wciągnąć w jakąś
niezdrową rywalizację. Zachowaj twarz, bądź
zawsze sobą. Jedynie taka postawa uchroni Cię
od konfliktów w pracy i pozwoli na uzyskanie
dobrych efektów. Wytchnienia od całej tej afery
szukaj w gronie najbliższych. 
STRZELEC Za bardzo wszystko i wszystkich
krytykujesz. Wynikają z tego same niemiłe sytu-
acje. Więcej tolerancji! Czasami warto wysłu-
chać racji innych osób. Pomimo wszystko, bę-
dziesz miał bardzo dobry tydzień w interesach.
Pewne posunięcia przyniosą duży zysk. 
KOZIOROŻEC Jesteś zaniepokojony, że nie
nadchodzi długo oczekiwana przesyłka. Cier-
pliwości! Skontaktuj się ze swoim przyjacie-
lem, potrzebuje teraz Twojej pomocy. Jego
problem jest naprawdę niewielki i razem dacie
mu z pewnością radę. Sytuacja finansowa bez
zmian. 
WODNIK Otrzymasz bardzo ciekawą propozy-
cję. Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pie-
niędzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorganizo-
wać sobie czas. Nie powinienieś przepuścić ta-
kiej okazji. Nie popadaj w przesadne sprzeczki
ze swoim partnerem, nie ma co się kłócić o takie
drobnostki. 
RYBY  Nadszedł czas, aby płacić swoje zobo-
wiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Lepiej
wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój wewnę-
trzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz. Ma
dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i szczęśli-
wie spędzisz nadchodzący weekend. 

◆ 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 

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

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6211 37,72 m kw., 2 pokoje, I piętro, po remoncie,
ogrzew. elektryczne 149.000 zł
0-6206 63,49 m kw., 3 pokoje, II piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, 299.000 zł 
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
docelowo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie
wspólne dla kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica,
ogrzewanie gazowe,  220.000 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
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ga-
zowe, okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 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,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000
zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazo-
we,okolice Rynku,220.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie pieco-
we, okolice Centrum, 210.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie
249.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, 223.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 89.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglo-
wy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 230.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
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
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 209.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.500 zł
0-6076 61 m kw., 3 pokoje, I piętro, umeblowane oś
Młodych 1.600 zł
0-5077 48 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum  - od 15.06.2019 r. 1.300 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 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, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość
podziału na 2 lub 3 działki)
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 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość
podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
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
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego,
okolice Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł
netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice
Świdnicy, 8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a
- okolice Świdnicy 500.000 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:
0-6221 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, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6126 190 m kw., działka 3,47 a, segment w zabudowie
szeregowej Świdnica, 545.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 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, zadaszo-
ny, 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
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 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
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
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
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media ,
okolice Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny,
garaż, okolice Świdnicy, 689.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

