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W skrócie...

I OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
28.06.2020, godz.10:00
Pierwszy z trzech wakacyjnych turniejów
siatkówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
początek odbędą się turnieje kobiet i męż-
czyzn. Zapisy na miejscu pół godziny przed
rozpoczęciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORGANOWY im. Christiana Schlaga
03.07-17.07.2020, godz. 18:30
V Festiwal Schlaga to 3 koncerty organowe
online z Kościoła Pokoju w Świdnicy, wir-
tualne spotkanie z muzykami po koncercie
oraz spacer historyczny po Świdnicy. Za-
brzmi muzyka klasyczna i sakralna głównie
z XIX, XX i XXI wieku. Transmisje będą
dostępne wyłącznie w czasie rzeczywistym
na profilu Festiwalu na FB
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica Kościół
Pokoju, organizator: Fundacja Dobrej Mu-
zyki

PROGRAM FESTIWALU

3.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
INAUGURACJA FESTIWALU 
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) -
organy / organ
W programie: Bohm, Rheinberger, Grieg,
Karg-Elert, Escaich, Bator

10.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
Krzysztof Grzybowski (Białystok) - klarnet
/ clarinet
Mateusz Rzewuski (Warszawa) - organy /
organ
W programie: Bach, Baermann, Bruch, Fau-
re, Busoni, Vierne, Reger

17.07.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Świdnica, Kościół Pokoju pw. św. Trójcy
Plac Pokoju 6
KONCERT FINAŁOWY / FINAL CON-
CERT
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy / or-
gan
W programie: Bach, Wagner, Dvorak, Rach-
maninoff, Cornelius

Wydarzenia towarzyszące:

4.07.2020, SOBOTA, godz. 12:00
Spacer historyczny "Szlakiem Schlaga" -
prowadzi dr Maciej Bator
Początek w Kościele Pokoju - po minikon-
cercie w ramach "Koncertowej soboty" 

17.07.2020, PIĄTEK, godz. 20:30
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"NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH"
ŚWIDNICCY PRYMUSI

NAGRODZENI
Najlepsi świdniccy absolwenci kończący na-

ukę w szkołach podstawowych odebrali z rąk
Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Sła-
niewskiej - nagrody oraz pamiątkowe statuetki i
dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.    

 Nagrody o wartości 600 zł uczniowie wybie-
rali sobie sami. Sprzęt sportowy czy też kompu-
terowy - takie między innymi prezenty otrzymali
najlepsi z najlepszych. Tytuły Primus Inter Pares
przyznane zostały dziesięciu absolwentom, któ-
rzy mogą pochwalić się średnią ocen od 4,88 do
5,94 i wzorową oceną z zachowania. 

Nagrodzeni zostali:
◆ Miłosz Kałwak - Szkoła Podstawowa nr 1 z

Oddziałami Integracyjnymi im.   T. Kościu-
szki, średnia ocen - 5,83

- Martyna Grzegorzewska - Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, średnia
ocen - 5,56

- Oliwier Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr
4 im. Henryka Sienkiewicza, średnia ocen- 5,83

- Igor Ratajczak - Szkoła Podstawowa nr 6
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, średnia ocen
- 5,39

◆ Lilianna Kozłowska - Szkoła Podstawowa nr
8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, średnia
ocen - 5,94

◆ Maja Pruc - Szkoła Podstawowa nr 105, śred-
nia ocen - 5,59

◆ Filip Kowalczyk - Szkoła Podstawowa nr 315
im. Jana Pawła II, średnia ocen - 5,06

◆ Marek Bujak - Społeczna Szkoła Podstawo-
wa, średnia ocen - 5,94

◆ Gustaw Feruś - Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświa-
towego "Bliżej Dziecka", średnia ocen - 4,88

◆ Radosław Pawlik - Niepubliczna Katolicka
Szkoła Podstawowa "Caritas" Diecezji Świd-
nickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w
Świdnicy, średnia ocen  -  5,06. 

PREZYDENT Z ABSOLUTORIUM
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-

Słaniewska otrzymała absolutorium za wykona-
nie budżetu miasta za 2019 rok. Za absolutorium
głosowało 12 radnych, przeciw było 9, natomiast
od głosu wstrzymała się 1osoba. To szóste abso-
lutorium obecnie urzędującej prezydent. 

Pod względem finansowym był to dobry rok
dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto
Świdnica w 2019 roku to 277 536 391,78 złotych,

co stanowi 100,6% założeń. Wydatki to kwota
270 441 504,34 złotych (96,3%). Nadwyżka bu-
dżetu miasta na koniec 2019 roku wyniosła 7 094
887,44 zł wobec planowanego deficytu na pozio-
mie - 5 123 837,00 zł.

- Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja
finansowa miasta Świdnica jest stabilna, plan na
2019 rok został sporządzony nie tylko w sposób

S³awomir Zerka
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Muzyczne Foyer online z gościem Festiwalu
- organistą Thomasem Corneliusem (Ham-
burg)

Wszystkie zaplanowane wydarzenia Festi-
walu będą transmitowane na żywo na Face-
booku. Oglądanie live-streamingu będzie
publicznie dostępne, ale możliwe wyłącznie
w czasie rzeczywistym. Wirtualny i realny
udział we wszystkich wydarzeniach będzie
bezpłatny, natomiast liczba osób na koncer-
tach będzie ograniczona zgodnie z przepisa-
mi obowiązującymi w lipcu 2020. 
Patronem Festiwalu jest organmistrz Chri-
stian Schlag, założyciel dawnej świdnickiej
wytwórni Schlag&Shne, produkującej orga-
ny piszczałkowe na cały świat (m.in. Europę,
Meksyk, RPA). Wszystkie koncerty wykony-
wane będą na stuletnich, symfonicznych or-
ganach jego produkcji.
Podczas koncertów Festiwalu zaprezen-
towana zostanie muzyka klasyczna i sakral-
na różnych epok z akcentem na XIX, XX i XXI
wiek . Ukazane zostaną w ten sposób szero-
kie możliwości tego instrumentu. Słuchacze
zobaczą z bliska, na czym polega praca or-
ganisty przy instrumencie. 
Szczegółowy i aktualny program festiwalu
znajduje się na: www.fundacjadobrejmuzy-
ki.pl/chistian-schlag/ oraz na: https://www.
facebook.com/FestiwalSchlaga/ 

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
19.07.2020, godz. 10:00
Drugi z trzech wakacyjnych turniejów siat-
kówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym
razem zapraszamy na turniej mikstów. Zapi-
sy na miejscu pół godziny przed rozpoczę-
ciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
09.08.2020, godz. 10:00
Trzeci i ostatni z wakacyjnych turniejów
siatkówki plążowej organizowanych przez
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na
początek zakończenie cyklu zaplanowano
turniej mężczyzn. Zapisy na miejscu pół go-
dziny przed rozpoczęciem gier.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Sportów
Plażowych, OSiR, ul. Śląska 35, organiza-
tor: OSiR Świdnica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.09.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
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prawidłowy od strony formalnej, ale i w oparciu
o realne wskaźniki. Wyższe niż planowano do-
chody własne świadczą o dobrej koniunkturze
gospodarczej, zaś ilość pozyskanych środków
zewnętrznych wynika z bardzo dużej sprawności
urzędników w tworzeniu dobrych merytorycznie
projektów - mówi Kacper Siwek, skarbnik mia-
sta Świdnicy. 

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyra-
ziły pozytywną opinię na temat wykonania bu-
dżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o
wykonaniu budżetu za 2019 rok Skład Orzekają-
cy RIO kierował się podstawowym kryterium,
jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywa-
niu budżetu.

Budżet Świdnicy był konstruowany w opar-
ciu o zrównoważony rozwój miasta. Ponadto nie
zakładał on deficytu, zachowując jednocześnie
bardzo duże środki na inwestycje, na które mia-
sto zaplanowało kwotę 36 249 989 zł.  Taki
kształt budżetu gwarantował stabilność finanso-
wą miasta i jednocześnie pozwalał na realizację
kolejnych dużych i mniejszych inwestycji, na
które czekali mieszkańcy Świdnicy. Z zewnętrz-
nych środków na ich realizację do budżetu miasta
wpłynęło w ubiegłym roku prawie 12 milionów
złotych. 

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę,
która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu
i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy
urzędników oraz pracowników  wszystkich jed-
nostek podległych, udało nam się zrealizować tak
wiele potrzebnych inwestycji. Przypomnę tylko
kilka przykładów, to m.in.: remonty ulic: Trau-
gutta, Pogodnej, Chłopskiej, Franciszkańskiej,
Siostrzanej oraz przebudowa chodników i budo-

wa zatok parkingowych. To ponad 1 mln zł przy-
znanych dotacji na remonty zabytkowych obie-
któw w mieście. To oddane do użytku 20 lokale
mieszkalne wspomagane przy ul. 1-go Maja,
gdzie rozpoczęto unikatowy program "Świdnic-
kie Jaskółki", mający na celu pomoc osobom
zagrożonym bezdomnością oraz znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. To także program
rewitalizacji, dzięki temu odmieniono wizerunek
ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni we-
wnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z
przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39
- 40. To również walka z niską emisją, program
KAWKA, dofinansowanie tych inicjatyw, które
miały na celu zmianę systemu i sposobu ogrze-
wania w domach czy mieszkaniach. To kolejne
kilometry nowych ścieżek rowerowych czy
modernizacja taboru Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji, które w 2019 roku zakupiło,
dzięki funduszom unijnym, dwa nowe w pełni
elektryczne autobusy marki Volvo -  mówi pre-
zydent, Beata Moskal-Słaniewska.

ZASŁUŻONA DLA MIASTA
ŚWIDNICY

Osoby, które szczególnie angażują się w ży-
cie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużo-

ciąg dalszy na str. 4
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okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

"CUDOWNA TERAPIA"
10.09.2020, godz. 18:00
Zmiana terminu z 20 marca. Kryzys może
przyjść znienacka, nawet po kilkunastu
wspólnie przeżytych latach.Co wtedy? Leki
na uspokojenie? Nie, mamy inną propozy-
cję! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści, a
w zamian aplikujemy troje znakomitych
aktorów, błyskotliwy tekst i zaskakującą in-
scenizację.
Wstęp 70/80 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Te-
raz" to wynik wielomiesięcznych obser-
wacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program
ukazujący szeroki przekrój codziennych
sytuacji z życia zarówno typowego "Se-
by", jak również celebrytów z pierwszych
stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

FUN WITH ENGLISH
01.10.2020, godz. 09:00
Zmiana terminu z 19 marca. Niepubliczne
Przedszkole Językowe ABRACADABRA i
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają ser-
decznie wszystkie przedszkolaki oraz ucz-
niów klas pierwszych na wspólną przygodę
z językiem angielskim Fun with English! To
już trzecia edycja!
Wstęp zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-

nych dla Miasta. Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej wyróżnienie odebrała Irena Kozło-
wska. 

Wniosek o uhonorowanie pani Ireny Kozło-
wskiej złożyło Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy z poparciem Towarzystwa Regionalne-
go Ziemi Świdnickiej. 

Irena Kozłowska - nauczycielka języka an-
gielskiego. Urodziła się w Warszawie. W 1939
roku ukończyła II Miejskie Gimnazjum i Liceum
Żeńskie im. Jana Kochanowskiego. W czasie
okupacji była członkiem Armii Krajowej, działa-
ła w tajnym nauczaniu, od roku 1943 prowadziła
punkt kontaktowy c ichociemnych.  Po
przyjeździe do Świdnicy podjęła pracę w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, którego dy-
rektorem był Mieczysław Kozar-Słobódzki. 

Dla mnie osobiście szkoła przy Równej to
miejsce niezapomniane. Zdjęcie dyrektora Mie-
czysława Słobódzkiego wzbudziło dawne wspo-
mnienia. Osobista z nim znajomość, jego upór i
zaangażowanie w dzieło, którego się podjął,
sprawiły, że postanowiłam pozostać po
przyjeździe właśnie w Świdnicy. To tu przecież
rozpoczynałam swoją karierę pedagogiczną. Jak
bardzo rozumiałam wtedy potrzebę wiedzy u lu-
dzi, którzy zmuszeni przez wybuch wojny do
przerwania nauki, teraz, w nowych realiach, za-
pragnęli nadrobić utracony czas. Zapewne trochę
inaczej wtedy rozumiało się potrzebę kształcenia
się i zdobycia na przykład matury. Jak to się
wtedy mówiło: "bez papierka i matury trudno
żyć" - wspomina pani profesor Irena Kozłowska.

W liceum przy ul. Równej pani Kozłowska
pracowała w latach 1946-1973 i 1974-1976.
Współtworzyła pierwszą bibliotekę w LO dla
Dorosłych. Pomimo rozporządzenia, aby wszy-
stkie biblioteki poniemieckie zdać na przemiał,

udało się ocalić wiele wartościowych dzieł. Tytuł
magisterski uzyskała w 1952 roku na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Początkowo była jedyną an-
glistką w mieście i uczyła w wielu szkołach,
między innymi w I LO w latach 1953-1973, w II
LO w latach 1952-1954 i 1971-1979, w Liceum
Spółdzielczym (obecnie Zespół Szkół Ekonomi-
cznych) w latach 1946-1951 w niepełnym wy-
miarze godzin. Na emeryturę przeszła w 1978
roku. Nie zerwała jednak kontaktów ze szkołą,
pracowała jeszcze w II LO na pół etatu. Cieszyła
się szczególną sympatią wśród młodzieży.

Pani Irena Kozłowska poza pracą zawodową
działała społecznie w wielu stowarzyszeniach.
Była współzałożycielką Koła Polonistów w
Świdnicy w 1957 roku, które istnieje do dziś. Jest
to nie tylko koło samokształceniowe, ale zespół
ludzi, którzy spotykają się, aby dyskutować o
literaturze, historii, filozofii, organizuje spotka-
nia z ciekawymi ludźmi (m. in. z Olgą Tokar-
czuk). Za swoją pracę zawodową i społeczną
otrzymała wiele wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż
Zasługi, Nagrodę Ministra i Kuratora Oświaty.

ŚWIDNICCY PRZEDSIĘBIORCY
KORZYSTAJĄ Z MIEJSKIEGO

PAKIETU POMOCOWEGO
Pod koniec kwietnia radni miejscy przyjęli

pakiet uchwał - ulg w postaci: obniżenia lub odstą-
pienia od pobierania czynszu za najem lokali użyt-
kowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty
czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących
własność Gminy Miasto Świdnica, przedłużenia
terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od
nieruchomości, przygotowany przez prezydent
miasta. Świdniccy przedsiębiorcy korzystają z tych
ulg, a także z pomocy de minimis na podstawie
Ustawy Ordynacja Podatkowa.  

Do urzędu wpłynęło ponad 120 wniosków.
Po rozpatrzeniu części z nich udzielono już po-
mocy świdnickim przedsiębiorcom w wysokości
prawie 118 tys. zł. Pozostałe są jeszcze w trakcie
realizacji. 

Od najemców lokali użytkowych wpłynęło
57 wniosków,  z tego podpisane zostały przez
strony 23 porozumienia o udzieleniu ulgi, w tym:
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nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.10.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-

- 12 porozumień o odstąpieniu od pobierania
czynszu za kwiecień i maj na łączna kwotę
31 982,70 zł
- 11 porozumień o obniżeniu czynszu na
łączną wartość pomocy 21 797,40 zł (10
porozumień o obniżenie o 80% czynszu, 1
porozumienie o obniżenie o 50% czynszu)
W zakresie zwolnień z podatku od nierucho-

mości o pomoc zwróciło się 16 przedsiębiorców.
Do 5 czerwca rozpatrzono 7 wniosków i udzie-
lono pomocy na kwotę 2 352 zł . Jedno z podań
zostało wycofane, a dwa pozostawiono bez roz-
patrzenia, ponieważ nie dotyczyły one przedsię-
biorców. Cztery załatwiono negatywnie, gdyż
przedsiębiorcy nie znajdowali się w grupie obję-
tej zakazem prowadzenia działalności. Dwa z
wniosków są w trakcie rozpatrywania. 

Wpłynęło także 12 podań w zakresie prze-
dłużeń terminów płatności rat podatku od nieru-
chomości. Osiem z nich rozpatrzono pozytyw-
nie, jedno zostało wycofane, dwa oczekują na
uzupełnienie, a jedno jest w rozpatrzeniu. 

W ramach pomocy de minimis złożono 43
wnioski: w podatku od nieruchomości - 41 (32
od  osób fizycznych i 9 od osób prawnych), a w
podatku od środków transportowych - 2 od osób
prawnych. Z pomocy skorzystało już 9 przedsię-
biorców na łączną kwotę 98 346 zł (w podatku
od nieruchomości osiem osób fizycznych na
kwotę 79 371 zł i jedna osoba prawna na kwotę
18 975 zł).  

Przypominamy, że wymagane dokumenty -
wnioski i oświadczenia, przedsiębiorcy mogą
składać do Prezydenta  Miasta  Świdnicy do 30

czerwca br. Aktualne informacje, dotyczące ofe-
rowanych form pomocy oraz procedur ich uzy-
skania, można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce "Ko-
ronawirus - info" oraz pod numerami telefonów
- tel. 74/ 856 28 91, 74/ 856 28 60, 605 762 069
i 605 788 006 w godz. 7:30 do 15:30.

ZMARŁ BYŁY PREZYDENT
ŚWIDNICY 

KRZYSZTOF DUNIEWSKI
12 czerwca, w wieku 69 lat zmarł Krzysztof

Duniewski, prezydent Świdnicy w latach 1991 -
1994. 

Krzysztof Duniewski został wybrany pre-
zydentem 11 października 1991 roku. Na sta-
nowisku zastąpił, po krótkim urzędowaniu, Ja-
cka Drobnego. Wcześniej był wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej, a zawodowo pełnił
funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Komunikacji Urzędu Miejskiego.
Krzysztof Duniewski miał być gwarancją spo-
koju i stabilnej pracy rady. Do końca pełnienia
swej kadencji był popierany przez większość

ciąg dalszy na str. 6
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wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00
Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie 50 lat gromadzi w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy
świdniczan oraz przyjeżdżających z całego
Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w skle-
pach już kupić nie można.

radnych, jednak miał także silną grupę oponen-
tów. 

Prezydent Duniewski za najważniejsze uwa-
żał, by spowodować w mieście pobudzenie go-
spodarcze, zahamować bezrobocie i zwiększyć
dochody miasta. Za jego kadencji uporządkowa-
no w dużej części przestrzenną wizję rozwoju
miasta, przygotowując i uchwalając miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, nie-
zbędne dla powstania inwestycji. Kontynuowa-
no, rozpoczętą kilka lat wcześniej, budowę oczy-
szczalni ścieków. Realizowano program restau-
racji Starówki miejskiej - wyremontowano ele-
wacje kilku kamienic, rozpoczęto także restaura-
cję nawierzchni Rynku, usuwając asfalt i przy-
wracając kostkę granitową. Przyjęto nowe zasa-
dy prywatyzacji mieszkań komunalnych, two-
rząc bardziej liberalne i dogodne dla mieszkań-
ców warunki zakupu. Niemal do końca zagospo-
darowano mienie posowieckie pod kątem znale-
zienia nowych właścicieli dla pokoszarowych
budynków - wspomina obecna prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal - Słaniewska.

Krzysztof Duniewski spoczął na cmentarzu
komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego
w Świdnicy. 

ZABYTKI Z WIĘKSZYM
DOFINANSOWANIEM

Dodatkowe pieniądze na realizację programu
dotacji celowych na planowane prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdują-
cych się w gminnej ewidencji zabytków chce
przekazać Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska. Ostateczna decyzja będzie jednak
należała do radnych, którzy w czwartek, 18
czerwca będą obradować.

Ten rok był dla samorządów w Polsce szcze-
gólnie trudny. Zmiany w polityce finansowej
wprowadzone przez rząd w ubiegłym roku, ob-
ciążanie gmin dodatkowymi zadaniami bez sub-
wencji wypłacanej z budżetu państwa czy pan-
demia koronawirusa sprawiły, że dziś wielu sa-
morządowców stoi przed niezwykle trudnymi
decyzjami. Ich konsekwencje najmocniej odczu-
ją mieszkańcy danych miast, miasteczek i wsi.
Czeka nas radykalne obniżenie jakości życia.
Mimo tych wszystkich trudności budżet Świdni-
cy pozostaje na stabilnym poziomie, dzięki roz-
ważnej polityce finansowej, która od lat jest pro-
wadzona oraz znacząco lepszej prognozie wyko-
nania budżetu za 2019 rok. W związku z tym
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska
postanowiła przeznaczyć dodatkowy 1 milion
złotych na realizację programu dotacji celowych
na prace konserwatorskie przy świdnickich za-
bytkach.

- Jestem przekonana, że radni przyjmą moją
propozycję, bo ratowanie zabytków miasta jest
dla nas wszystkich priorytetem - mówi prezydent
miasta. 

Zarówno biskup Marek Mendyk z Diecezji
Świdnickiej, jak i biskup Waldemar Pytel z Die-
cezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, zostali poinformowani o propo-
zycji prezydent miasta odnośnie dofinansowa-
nia. Dzięki temu świdnicka Katedra otrzyma,
jeśli radni przyjmą projekt uchwały, 500 tys. zł.,
a Kościół Pokoju 250 tys. zł. na obecnie prowa-
dzone prace w świątyniach. 

To nie jedyne pieniądze jakie trafią do świd-
nickich zabytków. Propozycja Prezydent Miasta
do radnych dotyczyć będzie również dotacji na
prace remontowe dla 5 podmiotów: Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego
24, Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. 1000-le-
cia Państwa Polskiego 2, Wspólnoty Mieszka-
niowej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51,
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Komunar-
dów 20 i Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl.
Grunwaldzkim 5. Dodatkowo wsparcie otrzyma
również Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.
Świętokrzyskiej 2 na opracowanie dokumentacji
remontu  elewacji bocznej i tylnej.

ciąg dalszy ze str. 5
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Budynek przy pl. 1000-lecia Państwa Pol-
skiego 2 stanowi świadectwo minionej epoki,
gdyż został on wybudowany w 1913 roku. To
przykład reprezentacyjnej kamienicy pałacowej
łączącej elementy secesji, neorenesansu i neoba-
roku. Jest materialnym świadectwem rozwoju
przestrzennego i przemian architektonicznych w
Świdnicy. Zachował pierwotną bryłę, kształt ele-
wacji, detal, stolarkę okienną i drzwiową. W
ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
jest istotnym elementem komponującym wnę-
trze urbanistyczne południowej części starego
miasta i fragmentem autentycznego pejzażu
miejskiego z początków XX w.

Natomiast budynek przy ul. Pułaskiego 24 to
barokowa kamienica, wzniesiona w I połowie
XVIII wieku, w typie rezydencji miejskiej, o
pałacowym charakterze z zachowanymi gotycki-
mi i późnogotyckimi piwnicami, oraz renesanso-
wym sklepienie traktu tylnego parteru, o bryle i
układzie wnętrz, które ukształtowane zostały w
czasie barokowej przebudowy. Usytuowana w
centrum historycznego miasta, w pierzei ul. Pu-
łaskiego wyróżnia się bogatym barokowym po-
rtalem oraz detalem sztukatorskim. W ocenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest to
obiekt o dużym znaczeniu historycznym, zabyt-
kowym, kulturowym i wymaga szczególnego
traktowania. Należy do najcenniejszych przykła-
dów śląskiej architektury mieszczańskiej. 

Kamienica przy ul. Pułaskiego 51 to czte-
rokondygnacyjny budynek z początków XIX w.
kryty dachem mansardowym z lukarnami w ele-
wacji bocznej w zabudowie zwartej. Poszczegól-
ne kondygnacje oddzielone są dość wydatnym
balkonem a oś symetrii fasady podkreślona zo-
stała umieszczeniem portalu wejściowego ryza-

litowo ujętego pilasami oraz szczególnie boga-
tym opracowaniem obramieni okiennych tej osi.
Podlega on ochronie prawnej ze względu na war-
tości artystyczne jako przykład architektury
przełomu XIX i XX wieku.  

Pozostałe dwa budynki, wskazane do udzie-
lenia dotacji, nie znajdują się w rejestrze zabyt-
ków a jedynie w ewidencji gminnej, jednak
wsparcie remontu jest niezwykle potrzebne ze
względu na zły stan techniczny elewacji i usytuo-
wanie obu obiektów w ważnym ekspozycyjnie
miejscu miasta.  

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: organizacje poza-
rządowe działające w zakresie kultury w mieście,
jednostki kultury i oświaty z terenu miasta, Ko-
misja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy
oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
właściwe do spraw kultury oraz ochrony i kon-
serwacji zabytków. 

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

www.expressem.eu www.expressem.eu

Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

**********************************
Wybrane...

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

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

CUDOWNA TERAPIA (spektakl teatralny)
10 września 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 70 zł - 80 zł

ciąg dalszy na str. 8
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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 wraz ze stosownymi oświadczenia-
mi dot. przetwarzania danych osobowych należy
składać w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr
1a Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii
Krajowej 49 lub przesłać na adres: Urząd Miejski
w Świdnicy, Referat Kultury, ul. Armii Krajowej
49, 58-100 Świdnica w terminie do 30 czerwca
(liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Mia-
sta). Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu
w Referacie Kultury, ul. Długa 33 pokój nr 003
(tel. 74/856 28 36, 74/856 29 66) oraz umiesz-
czona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy - bip.swidnica.nv.pl/swidnica (pra-
wo lokalne).

OD 1 LIPCA ZAPRASZAMY 
NA PŁYWALNIĘ KRYTĄ!

Po przerwie spowodowanej pandemią CO-
VID 19 od 1 lipca ponownie uruchomiona zosta-
nie Pływalnia Kryta
przy ulicy Równej. W
okresie wakacji obiekt
czynny będzie codzien-
nie od godziny 10.00 do
18.00.

Wejście do wody o
pełnych  godzinach
(10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00). Według
aktualnie obowiązują-
cych obostrzeń sanitar-
nych dla tego typu obie-
któw, jednorazowo bę-
dą mogły pływać 4 oso-
by na jednym torze czyli
łącznie maksymalnie 20
osób. Podział godzin na
sportowe (z wydzielo-
nymi torami) i rekre-
acyjne (bez torów) do-
konany zostanie po ana-
lizie zainteresowania i
potrzeb gości Pływalni.

Ceny biletów nie
uległy zmianie - 10 zł
normalny, 7 zł ulgowy.
W ofercie są też bilety
rodzinne i karnety. W
obiekcie honorowane są
karty Multisport, OK
System, FITPROFIT

Warto przypo-
mnieć, że w czasie za-
mknięcia pływalni w
związku z pandemią
Covid 19 w obiekcie

wykonano prace remontowe, m.in. uszczelniono
niecki basenu, częściowa wymieniono glazury,
renowację przeszły rury infrastruktury baseno-
wej.

ŚWIETNA ATMOSFERA NA BIEGU
DLA "KUSEGO"

Dopisała pogoda i humory uczestników. Za
nami Bieg Pamięci Janusza Kusocińskiego. 21
czerwca, dokładnie w 80 rocznicę tragicznej śmier-
ci rozstrzelanego przez Niemców w Palmirach
"Kusego" biegaczki i biegacze ze Świdnicy stanęli
w szranki nietypowego biegu na dystansie 10 tysię-
cy metrów. Nietypowego, bo rozgrywanego w sy-
stemie australijskim z eliminacją ostatnich zawod-
ników na kolejnych okrążeniach stadionu. 

Do zawodów zostały zaproszone pięciooso-
bowe zespoły kobiet i mężczyzn z lokalnych
grup i stowarzyszeń biegowych: Świdnicka Gru-
pa Biegowa, Biegowa Świdnica, Żelazna Świd-
nica i GLKS Świdnica.  Kobiety i mężczyźni
startowali w dwóch osobnych biegach. Regula-
min biegu sprawił, że rywalizacja była niezwykle
widowiskowa i zacięta. Wśród pań najlepsza
okazała się Sonia Rozumkiewicz (ŚGB) przed
Pauliną Wojtanowską  (Żelazna) i Karoliną Ma-
linowską (Żelazna). Drużynowo najlepsza oka-
zała się ŚGB . Wśród panów zwyciężył Jakub
Pasiewicz (Żelazna) przed Pawłem Kondziorem
(BŚ) i Dariuszem Szczepanikiem (ŚGB). Zespo-
łowo wygrała Żelazna.

Dystans biegu - 10 tysięcy metrów nie był
przypadkowy. To właśnie na nim w 1932 roku w
Los Angeles Janusz Kusociński zdobył złoty me-
dal olimpijski. Popularny "Kusy" był jednym z

ciąg dalszy ze str. 7
"Komedia małżeńska, którą powinni zoba-
czyć wszyscy, który są, byli lub planują być
w związku"
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po
kilkunastu wspólnie przeżytych latach.Co
wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, mamy
inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syro-
py i maści, a w zamian aplikujemy troje
znakomitych aktorów, błyskotliwy tekst i
zaskakującą inscenizację.
Państwo Dorek są doświadczonym małżeń-
stwem, które - jak to w życiu - ma za sobą
dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są
wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi
w swoich małżeńskich kłótniach o drobiaz-
gi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im
nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną
decyzją wybrali się jednak do wybitnego
psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szan-
sę na uratowanie małżeństwa. Czy za pomo-
cą różnych ćwiczeń terapeutycznych uda się
pojednać parę, która potrafi urządzać sobie
niezłe piekło?
Czy specjalista znajdzie sposób, by małżon-
kowie zrozumieli, jak wiele ich łączy, by
zaczęli ze sobą współpracować i słyszeć się
wzajemnie? I czy przypadkiem terapeuta po
spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrze-
bował pomocy? Odpowiedzi znajdą Pań-
stwo w najnowszej inscenizacji komedii au-
striackiego dramatopisarza Daniela Glat-
tauera "Cudowna terapia". Czekają Was bły-
skotliwe dialogi, zabawne życiowe sytuacje
i trzy wspaniałe kreacje aktorskie.
Obsada (wymiennie *):
W roli Joanny Dorek: Dominika Ostało-
wska/ Edyta Jungowska*/ Olga Bończyk *
W roli Walentego Dorka : Dariusz Kordek/
Marcin Kwaśny*
W roli Terapeuty: Andrzej Młynarczyk/ Ar-
tur Pontek*/ Dariusz Taraszkiewicz*
Reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz
Scenografia i kostiumy: Dorota Kalitowicz
Choreografia: Krzysztof Hulboj i Janja Le-
ser
Muzyka: Krzysztof Matysiak
ZAMIAST DO GABINETU ZAPRASZA-
MY DO TEATRU NA CUDOWNĄ TERA-
PIĘ!

http://www.bojero.com.pl


najwybitniejszych przedwojennych polskich
lekkoatletów. Oprócz olimpijskiego złota miał na
swoim koncie między innymi srebrny medal Mi-
strzostw Europy na 5000 metrów i dwa rekordy
świata - na 3000 metrów i 4 mile. Był wielokrot-
nym mistrzem Polski na średnich i długich dystan-
sach. Zginął tragicznie w trakcie II wojny świato-
wej, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach 21
czerwca 1940 roku. Stadion Miejski w Świdnicy
nosi imię Janusza Kusocińskiego od 1956 roku. 

Przed biegami odbyła się na stadionie krótka
ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą Janusza Kusocińskiego oraz wspo-
mnienie lekkoatletycznego mistrza. W wydarze-
niu obok sportowców wziął udział zastępca pre-
zydenta Świdnicy, Jerzy Żądło, wicestarosta Po-
wiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, p.o dyre-
ktora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Jan Czałkiewicz, kierownik Biura Sportu Urzędu
Miejskiego Radosław Werner. 

Organizatorem wydarzenia był ŚOSiR. O
przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy
śmierci Kusocińskiego przypomniał kilka tygo-
dni wcześniej radny miejski Wiesław Żurek. 

ZAPRASZAMY NA CAMPING!
Trwa sezon na Campingu nr 231 Świdnickie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Goście muszą się
jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami w
związku ze stanem epidemii. 

Na Campingu uwzględnione zostały proce-
dury zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 02.05.2020 w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
COVID-19. Do najważniejszych obostrzeń nale-
ży zakaz korzystania  z sanitariatów i WC che-
micznego, części wspólnych, to jest świetlicy,
zaplecza kuchennego i grilla. Na terenie campin-
gu nie można też organizować zgromadzeń wię-

kszych niż przewidzianych w wytycznych Mini-
stra Zdrowia. Z  tych powodu na teren campingu
wjechać mogą goście jedynie w kamperach po-
siadających pełne zaplecze sanitarne i kuchenne.
Nie ma możliwości wjazdu pojazdem innego
typu lub rozbicia namiotu.  Ponadto goście pro-
szeni są, aby w miarę możliwości zgłaszać przy-
jazd wcześniej, kontaktując się z Campingiem
telefonicznie lub mailowo: tel: 513 310 715,
email: dw@osir.swidnica.pl 

Na tonącej w zielni powierzchni ponad 5000
m kw. urządzone zostały stanowiska caravanin-
gowe dla 15 kamperów, czy przyczep (wymiary:
12 x 15 m), każde z oddzielnym przyłączem
elektrycznym. Swobodna atmosfera i przyjazne
otoczenie sprzyja relaksowi , również w towarzy-
stwie swoich milusińskich. Na terenie campingu
wydzielony jest parking monitorowany całą do-
bę. Świdnicki Camping jest jednym z najlepiej
ocenianych w Polsce. W tym roku, po raz pier-
wszy w historii zdobył pierwsze miejsce w pre-
stiżowym konkursie Polskiej Federacji Campin-
gu i Caravaningu, Mister Camping 2019. 

W ubiegłym roku Camping odwiedziło 1759
osób, to o 11 procent więcej niż w 2018 roku.
Udzielono 2595 noclegów.

info: OSiR Świdnica

DWA NOWE ZNACZKI
TURYSTYCZNE!

Jeden z nich jest znaczkiem okolicznóścio-
wym, a więc dostępnym wyłącznie do wyczerpa-

nia nakładu. Jest on po-
święcony świdnickiej
astronom Marii Kunic.
Druga z nowości to kla-
syczny znaczek turysty-
czny przedstawiający
bardzo oryginalną i je-
dyną w swoim rodzaju
rzeźbę, tzw. "Bolka My-
śliciela". Kto nie widział
na żywo niech żałuję i jak
najszybciej nadrabia ;)

Znaczki do nabycia
m.in. w świdnickiej In-
formacji Turystycznej w
cenie 8 (znaczek tury-
styczny) i 13 zł (znaczek
okolicznościowy).

Mamy nadzieję, że
nowe wzory będą do-
brym pretekstem do od-
wiedzin Świdnicy (być
może kolejnych już) i
zapoznania się z kolej-
nymi ciekawymi miej-
scami w tym niezwy-
kłym mieście.

STRATEGIA
ROZWOJU
POWIATU -

KONSULTACJE
SPOŁECZNE
Zarząd  Powiatu

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

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

GALA WIEDEŃSKA/koncert SCENY
KAMIENICA
22 października 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią naj-
większe przeboje króla walca - Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów
związanych z muzycznym Wiedniem. Nie
zabraknie także popisowych arii z najsłyn-
niejszych operetek "Zemsta nietoperza",
"Baron cygański", "Wesoła Wdówka",
"Noc w Wenecji". Publiczność usłyszy
m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Duna-
jem", Arię Barinkaya "Wielka sława to
żart", przebojowe "Brunetki, blondynki",
czy arie i kuplety kapryśnej Adeli, Duet
wszech czasów "Usta milczą dusza śpie-
wa" czy polki "Grzmoty i błyskawice" i
"Tritsch- Tratsch" w zabawnej choreogra-
fii baletu.
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Występują:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Kameraliści Straussowscy
Czas trwania koncertu: 110 minut (w tym
jedna przerwa 15-minutowa)

MUZAZA: "BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH"
8 listopada 2020, godz.10:00 - 12:30
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sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu
Świdnickiego w perspektywie do 2030 roku.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 czerwca
2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 3 lipca 2020 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu strategii należy zgłaszać wy-
pełniając internetową ankietę, do której link znaj-
duje się poniżej.

https://www.webankieta.pl/ankieta/528532
/strategia-powiatu-swidnickiego-konsultacje.h
tml 

Projekt wysłany zostanie emailem do Człon-
ków Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Powiecie Świdnickim, organiza-
cji pozarządowych znajdujących się w bazie Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy, zamieszczony
będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Powiatu Świdnickiego:
www.powiat.swidnica.pl (aktualności).

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
konsultacji: Anna Borowska - Biuro ds. Europej-
skich i Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3d ust.1 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z
2020 r., poz. 920 z późn. zm.).

Aktywne uczestnictwo społeczności Powia-
tu Świdnickiego w procesie aktualizacji ułatwi
nam wspólne decydowanie o tym, czy rozwój
zmierza we właściwym kierunku, uwzględniając
lokalne potrzeby społeczne i gospodarcze oraz
naszą sytuację na tle kraju i Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego okre-
śla długookresowe cele rozwoju i niezbędne kie-
runki działania, których skuteczna realizacja
przyczyniać się będzie do poprawy warunków
życia naszych mieszkańców i funkcjonowania
różnych podmiotów.

AKTYWNE MAMY!
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego za-

prasza wszystkich zainteresowanych do udziału
w projekcie, którego celem jest umożliwienie
powrotu do pracy, znalezienie zatrudnienia lub
utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekują-
cych się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68
kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa
dolnośląskiego, poprzez stworzenie warunków
opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi,
w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego
Śląska oraz aktywizację zawodową niepracują-
cych matek, ojców, opiekunów prawnych.

Dzięki udziałowi w projekcie możesz otrzy-
mać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagro-
dzenie opiekunki do dziecka dla mam powraca-
jących na rynek pracy. Jako nianię można zatrud-
nić mamę, tatę czy innego członka rodziny! W
ramach projektu Aktywne Mamy dostępne jest
1.777 zł miesięcznie na pensję dla opiekunki oraz
stypendium szkoleniowe dla mamy!

Dowiedz się więcej:
https://www.sirr.pl/aktywnemamy/ 

SZKOLENIE DLA NGO
Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Fundacja

"Merkury"zapraszają organizacje obywatelskie

(stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe,
ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działa-
nia i koła gospodyń wiejskich) na szkolenie nt.
jak złożyć poprawnie sprawozdania finansowe-
go za 2019 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 29
czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15:00-
17:00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 (sala konfe-
rencyjna nr 225).

Szkolenia odbędzie się z zachowaniem reżi-
mu bezpieczeństwa (prosimy o zebranie ze sobą
maseczek). Prosimy o potwierdzenie uczestnic-
twa w spotkaniu do dnia 26 czerwca br. do godz.
11:00 mailowo lub telefonicznie: justyna.kry-
gier@powiat.swidnica.pl , tel. 74 85 00 439.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! (osoby,
który nie potwierdziły swojej obecności nie będą
mogły wziąć udziału w szkoleniu). Szkolenie
realizowane w ramach Dolnośląskiego Kole-
gium Obywatelskiego realizowanego przez Fun-
dację "Merkury". Sfinansowano przez Narodo-
wy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

4. EDYCJA WYSTAWY 
DIGITALTOP 10

Po raz czwarty uczniowie III Liceum Ogól-
nokształcącego w Świdnicy prezentują najlepsze
pracy wykonane techniką cyfrową. Tym razem
wystawa nie wyszła poza ramy wirtualnego świa-
ta. Prace się nie zmaterializowały (nie wydruko-
wały) lecz pozostały jako zapis zero-jedynkowy.
Teraz 4 edycja DigitalTOP 10 ukazuje się jako
prezentacja. Mamy nadzieję, że po powrocie do
szkoły przygotujemy i zaprezentujemy całemu
światu wersję "na sztalugach", tak jak to było do
tej pory.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia prac
Magdaleny Błaszczyk, Olafa Butkiewicza, Poli
Demarc, Dawida Prokopczaka, Agaty Kaczmar-
czyk i Dominiki Mikły. Wszystkie grafiki to
dzieła kreatywne, do których stworzenia wyko-
rzystano tablet graficzny i odpowiednie progra-
my.

Wystawa zapisana jest w pliku pdf, który
można swobodnie uruchomić w darmowych
przeglądarkach tych dokumentów.

Miłego oglądania
http://www.lo3.net.pl/wp-content/uploads/

2020/06/DigitalTop10-edycja-4.pdf

W MDK...
KACPER SOWA - LIDER

MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY W ŚWIDNICY 2020

Kacper Sowa ma 17 lat. "Lider MDK". Obe-
cnie jest uczniem klasy II Technikum Mecha-
nicznego w Świdnicy. Od roku szkolnego
2013/2014 jest uczestnikiem zajęć teatralnych w
Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego, uczęszczał również do
pracowni muzycznej pana Dariusza Jarosa, do
pracowni plastycznej pani Elżbiety Tarnowskiej
i muzycznej pani Agnieszki Banach.

Kacper przeszedł wszystkie stopnie edukacji
teatralnej w mojej pracowni, zaczynając od
udziału w zajęciach "Grupy ze spalonego teatru",
"Pauza", i aktualnie grupy "Cedeen".  Posiada
wyjątkowe zdolności aktorskie, wokalne, które
można było, przez okres 7 lat, podziwiać na
imprezach wewnętrznych MDK, miejskich, na
scenie teatru miejskiego w Świdnicy, na przeglą-
dach teatralnych o zasięgu ogólnopolskim, wo-
jewódzkim, rejonowym. Dzięki swoim predy-
spozycjom stworzył niezapomniane kreacje

ciąg dalszy ze str. 9
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Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Bilety:  15 zł (dorośli) / 10 zł (dzieci)
Przed nami kolejny rodzinny koncert gordo-
nowski przeznaczony dla niemowląt i ma-
łych dzieci (do 7 lat) oraz kobiet w ciąży.
Jego interaktywna forma ma na celu wpro-
wadzenie maluchów w muzyczny świat za
pomocą dostosowanego dla dzieci repertu-
aru oraz wspólnych gier dźwiękami i rytma-
mi. Tym razem będziemy bawić się w ryt-
mach prawdziwego bluesa. Wystąpi Paulina
Gołębiowska z zespołem oraz znana dobrze
z poprzednich koncertów świdnicka Muza-
za.

TURBO AKUSTYCZNIE - 40-LECIE
ZESPOŁU
26 listopada 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 35 zł- 45 zł

Zespół Turbo - 40 lat legendy polskiego
heavy metalu
Grupa powstała w styczniu 1980 roku w
Poznaniu, a niecałe cztery miesiące później
(23 kwietnia) zagrała swój pierwszy koncert
. Po udanym debiucie, Turbo zostało zapro-
szone przez organizatorów do wzięcia
udziału w pierwszym festiwalu muzyki
rockowej "Jarocin 80". Od tamtego czasu
zespół zagrał tysiące koncertów w Polsce,
biorąc udział w wielu istotnych festiwa-
lach rockowych i metalowych. Grupa kil-
kukrotnie wyjeżdżała koncertować poza
granice ojczyzny, między innymi do Au-
strii, Czech, Irlandii, Niemiec, Słowacji,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, a ostatnio tak-
że do Rosji.
W trakcie swojej kariery zespół miał przyje-
mność grać na tej samej scenie między inny-
mi z takimi wykonawcami jak: Hanoi
Rocks, Pretty Maids, Helloween, Running
Wild, Overkill, Kreator, Citron, Sepultura,
Deep Purple, Uriah Heep.
Od początku działalności Turbo oscylowało
w kierunku hard rockowym, z biegiem lat
coraz bardziej udoskonalając styl w oparciu
o kolejne metalowe trendy. Jednocześnie ca-
ły czas udawało się grupie zachować własny,
charakterystyczny styl pozwalający kwalifi-
kować zespół w gatunkach heavy i thrash
metalu.
Twórczość zespołu wielokrotnie zdobywała
uznanie krytyków i dziennikarzy. W muzy-
cznych rankingach płyty Turbo otrzymywa-
ły tytuł "Płyty roku", muzycy zajmowali
pierwsze miejsca w branżowych plebiscy-
tach, a grupa była nominowana do najbar-
dziej prestiżowych nagród, w tym dwukrot-
nie do Fryderyków.
Formacja posiada w swoim dorobku sporo
wydawnictw, w tym dwanaście albumów
studyjnych. Już pierwsza płyta, zatytułowa-
na "Dorosłe dzieci", wydana w 1983 roku,
stała się dużą sensacją,
a to za sprawą bezkompromisowej energii i
nowatorskich jak na tamte czasy aranżacji.
Utwór tytułowy stał się nie tylko jednym z
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aktorskie w spektaklach realizowanych przez
grupę "Pauza", "Cedeen": "Bajki lat minionych",
"Zabawa musi być",  "Kosmos po prostu Kos-
mos", "Dusze zamknięte w słoiku", "Raz doko-
ła", "Zabużański wirus". Kacper jest najbardziej
znanym uczestnikiem MDK również dzięki swo-
im umiejętnościom recytatorskim, ponieważ
wielokrotnie reprezentował naszą placówkę na
uroczystościach i imprezach miejskich. Kacper
Sowa posiada interesującą barwę głosu, dosko-
nałą dykcję i prawidłową wymowę oraz zdolno-
ści interpretacyjne tekstów poetyckich. Te predy-
spozycje dały mu możliwość udziału w licznych
konkursach recytatorskich, zdobywaniu przez
niego nagród i wyróżnień: na Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, w
konkursie Dolnośląskim Poezji i Prozy J.P II
"Arka"oraz na Ogólnopolskim Konkursie Recy-
tatorskim. W dniach 1,2,3 2020 maja wziął udział
w koncercie przygotowanym z okazji Świąt Ma-
jowych, przez pracownie muzyczne i teatralne
MDK. W programie przygotowanym online
"Rozpłynęła się już pieśń radosna"zaprezento-
wał utwór Juliana Tuwima "Rwanie bzu".

Kacper jest również dobrze znany społecz-
ności MDK dzięki swoim umiejętnościom kon-
feransjerskim, ponieważ prowadził imprezy:
"Przebój z jajem", "Dzień Talentów MDK", "Pa-
pali", Dolnośląski Konkurs Pieśni Patriotycznej,
Uroczyste Zakończenie Roku Oświatowego -
"Antoniada", "Gryfiadę", Dolnośląski Konkurs
Poezji i Prozy J.P II "Arka", Powiatowy Konkurs
Poezji Patriotycznej "Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród".

Dał się poznać jako poeta, ponieważ jego
wiersze wzięły udział w konkursie  XXXIV
Wojewódzkiego i XX Ogólnopolskiego Przeglą-
du Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Lite-
rackiej -Lipa 2016 w Bielsku Białej i otrzymały

nagrodę oraz zostały opublikowane w tomiku
poezji "Lipa 2016?

Oprócz swoich licznych zdolności opisa-
nych powyżej, w wielkim skrócie, Kacper Sowa
to niezwykle odpowiedzialny młody człowiek ,
dla którego nasza placówka jest "drugim do-
mem". Przez lata uczęszczania do MDK spędził
w niej wiele czasu, nie tylko na zajęciach. Po-
święcał swój wolny czas na pracę w Radzie
Aktywnej Młodzieży, poprzez wprowadzanie i
realizację swoich pomysłów , współorganizowa-
nie "Wieczorów kolęd". działań profilaktycz-
nych, np. udział w happeningach "Rock przeciw
AIDS"był jednym z pomysłodawców i organiza-
torów wewnętrznej imprezy "Katyń. Pamięta-
my."

Kacper Sowa wyróżnia się wysoką kulturą
osobistą, godnie reprezentuje naszą placówkę i
bardzo świadomie utożsamia się z nią.

PÓŁKOLONIA - ODWOŁANE
Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo z

przykrością informuje, że tegoroczna epide-
mia spowodowała o braku możliwości spotka-
nia się w lipcu. Na podstawie aktualnych prze-
pisów sanitarnych oraz po konsultacji z orga-
nem prowadzącym i nadzorującym naszą pla-
cówkę, zmuszony jestem odwołać Lipcowe
Turnusy Półkolonii w Młodzieżowym Domu
Kultury.  Nasze warunki lokalowe oraz brak
jasno określonych wytycznych ze strony na-

szych kontrahentów (aquapark we Wrocławiu,
przewoźnicy) uniemożliwiają nam organizacje
Półkolonii w 2020 roku. Nawet wycieczki i spa-
cery z zachowaniem bezpiecznego dystansu spo-
łecznego są niemożliwe. Mając na względzie
przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo
uczestników półkolonii oraz nauczycieli zmu-
szony jestem podjąć taką decyzję. Mam nadzieję,
że powrócimy w przyszłości do dobrej tradycji
organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w
okresie wakacji.

info: MDK Świdnica
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najważniejszych i największych przebojów
początku lat 80-tych, ale i całej polskiej mu-
zyki rockowej.
Zespół świętuje 40 rocznicę istnienia, która
to przypadła właśnie na 2020 rok. Muzycy
przygotowali z tej okazji przekrojowy pro-
gram zawierający najważniejsze utwory ze-
społu. Będzie go można posłuchać na kon-
certach w dwóch odsłonach: elektrycznej
lub akustycznej. W Świdnicy usłyszymy tę
drugą.
Obecnie Turbo występuje w składzie:
Tomasz Struszczyk - śpiew
Wojciech Hoffmann - gitara prowadząca
Bogusz Rutkiewicz - gitara basowa, śpiew
Mariusz Bobkowski - perkusja
Przemysław Niezgódzki - gitara rytmiczna
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UWALNIAMY KSIĄŻKI!
W ramach Międzynarodowego Dnia Bookc-

rossingu do akcji uwalniania książek, która pole-
ga na spontanicznej wymianie książek z innymi
czytelnikami w różnych miejscach... zaprosiła
biblioteka. To akcja, która polega na zostawianiu
książek w miejscach publicznych, aby mógł je
przeczytać również ktoś inny - ten, kto ją znaj-
dzie.

Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa
forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma
wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, rega-
łów, kart bibliotecznych.

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku
w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem
obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od
2003.

Daj książce drugie życie - Przeczytaj i podaj
dalej!

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
05.06.2020r. godz. 6.55

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie z Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w sprawie zlokalizowania
bezdomnego Mariana K. Strażnicy szybko
ustalili jego miejsce pobytu i po wykonaniu
testów na coronawirusa został on umieszczo-
ny w schronisku dla bezdomnych, gdzie
MOPS przygotował już dla niego miejsce.

05.06.2020r. godz.9.35 
Ponowne zgłoszenie z MOPS dotyczące bez-
domnego, Dariusza S., który w piżamie
uciekł ze szpitala w Świebodzicach. Strażni-
cy zlokalizowali mężczyznę w rejonie ulicy
Kliczkowskiej. Został on przewieziony do
ośrodka MOPS, a następnie po dokonaniu
stosownych uzgodnień do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie, gdyż ta gmina była
jego ostatnim miejsce zameldowania. Osta-
tecznie trafił do Integracyjnego Domu dla
Bezdomnych w Wałbrzychu. Po kilku dniach
ponownie pojawił się na terenie Świdnicy.

05.06.2020r. godz. 17.10 
Patrol straży miejskiej podjął interwencję na
ulicy Lelewela w stosunku do bezdomnego
Marka H., który uskarżał się na bóle w klatce
piersiowej w okolicach serca. Na miejsce
wezwano karetkę pogotowia. Przybyły na
miejsce lekarz po przeprowadzeniu badania
nie znalazł podstaw do przewiezienia męż-
czyzny do szpitala. Marek H. oświadczył, że
już go nic nie boli i oddalił się z miejsca
interwencji.

05.06.2020r. godz. 19.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszego mężczy-
zny leżącego na klatce schodowej w budyn-
ku przy ulicy Kotlarskiej. Na miejscu zastano
Pana Mariana K., który rano został przewie-
ziony do schroniska przy ulicy Św.Brata Al-
berta. W tym schronisku nie odpowiadały mu
warunki, więc opuścił je. Poprosił strażni-
ków, aby odwieźli go do schroniska na ulicy
Westerplatte, co też uczynili.

05.06.2020r. o godz. 22.20
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż
na ławce przystanku komunikacji publicznej
na Palcu Grunwaldzkim leży mężczyzna.

Skierowany na miejsce patrol zastał bezdo-
mnego Marka H. (wcześniejsza interwencja
o godzinie 17.10 na ulicy Lelewela). Męż-
czyzna oświadczył, że nie potrzebuje żadnej
pomocy i oddalił się. Osoba ta wielokrotnie
trafiała już do schroniska dla bezdomnych.
Niestety, ze względu na spożywanie alkoho-
lu Marek H. Zazwyczaj opuszczał schroni-
sko już po kilku dniach.

06.06.2020r. godz. 7.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go na ławce przystanku komunikacji publi-
cznej na Palcu Grunwaldzkim. Na miejscu
ponownie zastano Marka H. Tak jak poprze-
dnio stwierdził on, że nie potrzebuje żadnej
pomocy i oddalił się.

06.06.2020r. godz. 17.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszego mężczy-
zny siedzącego na klatce schodowej przy
ulicy Dębowej. Na miejscu patrol zastał Ma-
riana K., który opuścił schronisko przy ulicy
Westerplatte. Strażnicy skontaktowali się z
pracownikami schroniska i ustalili, że Pan
Marian nie chciał spać na wieloosobowej
sali, pokłócił się z innymi podopiecznymi
schroniska i oddalił się. Tym razem mężczy-
zna stwierdził, że nie potrzebuje żadnej po-
mocy i oddalił się .

06.06.2020r. godz. 23.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiące-
go na klatce schodowej przy ulicy Francisz-
kańskiej. Na miejscu ponownie zastano Mar-
ka H. Tak jak poprzednio stwierdził on, że
nie potrzebuje żadnej pomocy i oddalił się.

07.06.2020r. godz. 10.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na
ławce przystanku komunikacji publicznej na
ulicy Jodłowej. Skierowany na miejsce pa-
trol zastał bezdomną Renatę K. Kobieta
oświadczyła, że nie potrzebuje żadnej pomo-
cy i oddaliła się.

07.06.2020r. godz. 15.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, cyt. "Pijanego,
śmierdzącego mężczyzny leżącego na przy-
stanku przy ulicy Kopernika".  Na miejscu
ponownie zastano Marka H. Mężczyzna od-
dalił się z miejsca interwencji.

07.06.2020r. godz. 15.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od ochrony szpitala "Lata-
wiec", iż na miejscu przebywa bezdomny,
który oczekuje pomocy od straży miejskiej.
Na miejscu patrol zastał Mariana K., który

ciąg dalszy ze str. 11
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stwierdził, że jednak chce przebywać w
schronisku i prosi, aby tam go przetranspo-
rtować. Tym razem strażnicy poinformowali
mężczyznę aby samodzielnie udał się do
MOPS i tam uzyskał nowe skierowanie do
schroniska.

07.06.2020r. godz. 17.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, nietrzeźwego
mężczyzny leżącego na terenie targowiska
przy ulicy Wałbrzyskiej. Na miejscu patrol
zastał Norberta N., który po dobudzeniu od-
dalił się. Mężczyzna nie oczekiwał żadnej
pomocy od strażników.

07.06.2020r. godz. 18.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżą-
cego na ławce przy szpitalu "Latawiec". Oso-
ba ta zanieczyściła ławkę swoimi odchoda-
mi. Na miejscu zastano Mariana K. W tym
wypadku strażnicy skierują wniosek o uka-
ranie do sądu. Mężczyzna oddalił się.

07.06.2020r. godz.18.20 
Operator monitoringu wizyjnego zgłosił, iż
na ławce przystanku komunikacji publicznej
na Palcu Grunwaldzkim leży mężczyzna.
Skierowany na miejsce patrol zastał Rolanda
Ch. Z mężczyzną nie można było nawiązać
żadnego kontaktu. Strażnicy podjęli decyzję
o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Lekarz
podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny
do szpitala, w związku ze stanem zagrożenia
życia.

07.06.2020r. godz. 19.57 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżą-
cego na klatce schodowej w budynku przy
ulicy Leśnej. Pomimo nalegań lokatorów
osoba ta nie chciała opuścić bramy. Na miej-
scu strażnicy zastali Mariana K. W związku
z opadami deszczu i za zgodą lokatorów
mężczyzna został do rana na korytarzu.

07.06.2020r. godz. 21.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, starszego mężczy-
znę leżącego na chodniku przy ulicy Głów-
nej. Na miejscu zastano Mariana K. Mężczy-
zna oświadczył, że nie potrzebuje żadnej po-
mocy, wstał i stwierdził, że pozostanie w tym
miejscu, gdyż nic złego nie robi.

07.06.2020r. godz. 22.56 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, bezdomnej kobie-
ty, która przebywała w Rynku i oczekiwała
pomocy od straży miejskiej. Strażnicy na
miejscu zastali znaną im Danutę G., która
została wydalona ze schroniska w związku
ze spożywaniem alkoholu. Kobieta oddaliła
się.

08.06.2020r. godz. 9.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące starszego mężczy-
zny leżącego w bramie przy ulicy Głównej.
Na miejscu zastano Mariana K., który na
widok strażników oddalił się. O wszystkich
interwencjach w stosunku do w/w osoby
straż miejska informowała MOPS.

08.06.2020r. godz. 11.53 
Pracownik MOPS zwrócił się z prośbą o
przewiezienia Mariana K. do schroniska na
ulicę Św. Brata Alberta. Panu Marianowi wy-
konano testy na obecność koronawirusa. Po
raz kolejny został umieszczony w schronisku

dla bezdomnych. Niestety o godzinie 14.40
po awanturze z pracownikami i podopiecz-
nymi schroniska opuścił je.

08.06.2020r. godz. 14.46 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżą-
cego przy sklepie Lidl na ulicy Kliczko-
wskiej. Na miejscu zastano Marka H. Tak jak
poprzednio stwierdził on, że nie potrzebuje
żadnej pomocy i oddalił się.

08.06.2020r. godz. 16.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na
chodniku przy ulicy Okrężnej. Na miejscu
strażnicy zastali Barbarę J., która po zbada-
niu przez lekarza została przewieziona do
KPP celem wytrzeźwienia.

09.06.2020r. godz. 10.16 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny siedzą-
cego na chodniku przy ulicy Długiej. Na
miejscu strażnicy zastali Mariana K. Męż-
czyzna stwierdził, że bolą go nogi i nie może
chodzić. Na miejsce wezwano pogotowie ra-
tunkowe. Uzyskano informację, że osoba ta
była chwilę wcześniej badana przez lekarza i
nie wymaga hospitalizacji. Mężczyzna odda-
lił się.

09.06.2020r. godz. 16.34 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące, mężczyzny leżą-
cego na chodniku ulicy Pułaskiego. Na miej-
scu strażnicy zastali Krzysztofa K. Mężczy-
znę dobudzono i nakazano udać się do miej-
sca zamieszkania, co też uczynił.

10.06.2020r. godz. 2.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiące-
go na ławce poczekalni dworca autobusowe-
go Świdnica Miasto. Na miejscu zastano Ro-
landa Ch., który po dobudzeniu opuścił po-
czekalnię.

10.06.2020r. godz. 10.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny leżącego na trawniku przy ulicy
Wrocławskiej. Na miejscu zastano Marcina
N. Mężczyzna po dobudzeniu oddalił się.

11.06.2020r. godz. 22.41 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego, dotyczące mężczyzny leżącego na
chodniku przy ulicy Franciszkańskiej. Na
miejscu zastano Marka H., który po dobu-
dzeniu opuścił miejsce zdarzenia.

13.06.2020r. godz. 10.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kierowcy autobusu komu-
nikacji MPK dotyczące pasażera, który prze-
bywał w autobusie bez maseczki. Mężczy-
zna uważał, że obowiązek zasłaniania twarzy
został już zniesiony, a argumenty kierowcy
go nie przekonały. Na ulicę Kraszowicką,
gdzie znajdował się autobus skierowano pa-
trol straży miejskiej. Funkcjonariusze szyb-
ko przekonali pasażera co do obowiązku no-
szenia osłony twarzy w środkach komunika-
cji publicznej.

15.06.2020r. godz. 7.09 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mieszkańca ulicy
Sikorskiego, który wyrzucił do pojemników
dużą ilość śmieci z garażu nie segregując ich.

 Przybyli na miejsce strażnicy pouczyli męż-
czyznę o zasadach segregacji odpadów.
Sprawca zastosował się do tych wskazówek.
Śmieci trafiły do odpowiednich pojemni-
ków.

15.06.2020r. godz. 10.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące wyrzucenia bardzo
dużej ilości bio-odpadów do kontenera na
odpady zmieszane przy ulicy Garbarskiej.
Odpady, głównie zgniłe warzywa, podrzucił
kierowca samochodu zarejestrowanego w in-
nym powiecie. Gdy strażnicy sprawdzili nu-
mery rejestracyjne, stwierdzili, że sprawca
jest osobą, która była karana już wcześniej za
podrzucanie śmieci w różne miejsca. Tym
razem również nie uniknął on kary. Interwe-
ncje zakończono wystawieniem mandatu
karnego na kwotę 500 złotych.

16.06.2020r. godz. 18.54 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące grypy około 100
osób, które na terenie szkoły przy ulicy Galla
Anonima zakłócały spokój i spożywały alko-
hol. Strażnicy podjęli interwencję, przy
wsparciu patroli Policji. Na miejscu ukarano
mandatami karnymi osoby naruszające prze-
pisy prawa. Prawdopodobnie byli to tegoro-
czni maturzyści, którzy drogą internetową
umówili się na to spotkanie. O godzinie
22.15 ponownie w tym samym miejscu ze-
brała się grupa około 50 młodych osób. Ko-
lejna interwencja straży miejskiej i Policji
zakończyła nocne spotkanie młodzieży.

17.06.2020r. godz. 15.34 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące agresywnego psa,
który został wypuszczony w Parku Central-
nym bez opieki. Przybyli na miejsce strażni-
cy ukarali właściciela psa mandatem karnym
oraz pouczyli mężczyznę aby następnym ra-
zem  stosował nakazane środki przy wycho-
dzeniu z psem na spacer.

info: SM Świdnica (sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
W LUBACHOWIE MUFLON WITA

TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW
GMINY 

5 czerwca, czyli w Światowy Dzień Środo-
wiska społeczność Lubachowa zapowiedziała
niespodziankę. Dotrzymali słowa, a pierwsze
efekty są już widoczne.

Mowa o kolorowych przystankach autobu-
sowych, które będą witały korzystających z ko-
munikacji autobusowej, a także turystów. Pier-
wszy z trzech projektów jest już gotowy. Trzeba
przyznać, że na żywo wygląda jeszcze bardziej
okazale. Co będzie na kolejnych? To jeszcze
niespodzianka, którą już niebawem odkryje pan
Robert Kukla, autor namalowanego Muflona.
Przedsięwzięcie sfinansowane zostało z budżetu
gminy Świdnica w ramach funduszu sołeckiego
wsi Lubachów oraz ze środków własnych rady
sołeckiej Lubachowa.
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

BARAN Zakończysz poważny etap w swojej
pracy zawodowej i poczujesz wielką ulgę. Od-
prężysz się od wszystkiego, co dotychczas powo-
dowało zmęczenie i znużenie. Ktoś doceni Twoje
starania. Podniesiesz poczucie własnej wartości.
Życie uczuciowe będzie motorem napędzającym
Cię do dalszych działań, niekoniecznie na grun-
cie zawodowym. 
BYK W pogoni za pieniędzmi zapomniałeś co
naprawdę jest dla Ciebie ważne. Warto na chwilę
się zatrzymać i wszystko jeszcze raz dokładnie
przemyśleć. Wiele problemów można rozwiązać
mniejszym wysiłkiem. W najbliższym czasie zy-

skasz wiernego przyjaciela. Dziś jeszcze się nie
domyślasz kto to taki. 
BLIŹNIĘTA Gwiazdy będą sprzyjały wszelkim
ryzykownym posunięciom. Będziesz miał szczę-
ście w interesach. Wkrótce zaczniesz zbierać efe-
kty całej dotychczasowej pracy. Brak czasu dla
partnera może zaowocować sprzeczką lub po-
ważniejszym konfliktem. Popracuj nad tym.
Szkoda byłoby tego wszystkiego, do czego ra-
zem doszliście. 
RAK Nadejdą bardzo szczęśliwe dni. Będzie Ci
się wiodło pod każdym względem. Wykorzystaj
ten czas na realizację spraw, które dotychczas
przysparzały Ci problemów. Znaczna poprawa
sytuacji finansowej pozwoli na zapłacenie zobo-
wiązań finansowych. Ciekawie zapowiada się
nadchodzący weekend. 
LEW Nie upieraj się przy swoim. Nie masz racji.
Sprawa wygląda zupełnie inaczej. Są aspekty, o
których nie masz pojęcia. Można znaleźć inne,
bardziej korzystne rozwiązanie. Sprawy sercowe
będą się wspaniale układać. 
PANNA Nadal wytrwale walcz o swoje. Jesteś
bliski sukcesu. Musisz tylko wytrwać i poradzić
sobie ze stresem i zmęczeniem. Już wkrótce
wszystko się ułoży i będziesz mógł odpocząć.
Bardzo dobrze będą się układały sprawy finan-
sowe. Nie obejdzie się jednak bez dodatkowych
wydatków. 
WAGA Więcej czasu poświęć swojemu partne-
rowi. Po ostatnich wydarzeniach ma podły na-
strój i czuje się osamotniony. A Ty ciągle gdzieś
znikasz. Nie musisz się tak poświęcać. I tak
osiągniesz upragniony cel. Wymaga to jednak

cierpliwości. Sprawy finansowe potoczą się po
Twojej myśli. 
SKORPION Spotkasz się z kimś z dawnych lat
i myślami ciągle będziesz wracał do przeszłości.
Będziesz miał melancholijny nastrój i niewiele
ochoty na pracę, obowiązki i wszystko to, co
wymaga od Ciebie zaangażowania. Do działania
zmusi Cię dopiero brak gotówki. Wtedy
weźmiesz się w garść i zaczniesz żyć dniem
dzisiejszym. 
STRZELEC Pojawi się okazja, żeby trochę zaro-
bić. Nie bój się pracy. Ze wszystkim dasz radę, a
trochę wysiłku wyjdzie Ci na dobre. Zaczniesz
lepiej szanować zarobione pieniądze. Świetnie bę-
dą się układały sprawy rodzinne. Będziesz dumny
ze swoich bliskich. Ktoś spod znaku Wagi będzie
Ci czegoś bardzo zazdrościł.
KOZIOROŻEC W pracy nareszcie docenią
Twoje starania i ciężką pracę. Będziesz z siebie
dumny. Konflikt z partnerem zostanie rozwią-
zany. Czy warto było tak się upierać? Teraz
wszystko wróci do normy i odzyskasz dawny
spokój. Będzie Ci sprzyjało szczęście w grach
losowych.
WODNIK Tydzień będzie przebiegał pod zna-
kiem spotkań towarzyskich. Dni będą upływały w
radnosnej atmosferze, pełnej zabawy i beztroski.
Dzięki dodatkowym dochodom będziesz mógł so-
bie pozwolić na dobrą zabawę. Nie zapomnij o
swoim przyjacielu. Ciągle jest przy Tobie i cieszy
się Twoim sukcesem. 
RYBY Nie daj się przygnębieniu. Wszystko się
ułoży. Ważne, że zawsze możesz liczyć na swo-
jego partnera. Na pewno Cię nie opuści w tym
trudnym dla Ciebie czasie. Już wkrótce wszystko
się zmieni. Postaraj wziąć się w garść i dalej robić
swoje. Sprawy finansowe nieznacznie się popra-
wią.

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

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

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

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

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

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

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

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

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

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

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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