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be˛dzie klub przy ul. Malinowej. Mieszkańcy
Kraszowic zyskali nowe, wielopokoleniowe centrum kulturalne - to filia biblioteki i Klub Seniora,
które mam nadzieje˛ be˛da˛ służyć wszystkim mie-

W skrócie...
UWAGA!
W zwia˛zku z sytuacje˛ epidemiologiczna˛ imprezy moga˛ zostać odwołane. W zwia˛zku z
tym należy upewnić sie˛ czy dana impreza
odbe˛dzie sie˛.
WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
do 22.06.2021, godz. 18.00
Zapraszamy po dłuższej przerwie na kolejny
sezon "Wieczorów z kinem rosyjskim". Natalia Nikolska przygotowała kolejny zestaw
wspaniałych klasycznych i współczesnych
filmów. Wste˛p jak zawsze wolny, do zobaczenia w Galerii Fotografii!
Wste˛p wolny w reżimie sanitarnym, miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK

NOWY KLUBU SENIORA
NA KRASZOWICACH
Malarstwo, taniec, pilates czy wycieczki nordic walking,to zaje˛cia w których już od kwietnia
biora˛ udział seniorzy z Kraszowic. W środe˛, 9
czerwca oficjalnie i uroczyście otwarto najmłodszy na terenie Świdnicy Klub Seniora, który powstał z inicjatywy i na wniosek mieszkańców
dzielnicy. Prowadzony jeston przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
- W zaje˛ciach uczestnicza˛ nie tylko mieszkańcy Kraszowic ale także Zarzecza czy Osiedla

szkańcom dzielnicy - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.

Wystawa plenerowa MAKS ANDAŁA
11.06.2021, godz. 18:00
Wystawa plenerowa - MAKS ANDAŁA
"Font- autorski,minimalistyczny plakat filmowy"
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna,Plac z dzikami; organizator: MBP
WERNISAŻ WYSTAWY P. WYBORSKIEGO "REFLEKSY IKONY"
11.06.2021, godz. 18:00
Na wystawe˛ składaja˛ sie˛ prace z dwóch cykli
P. Wyborskiego. Seria "materie" opiera sie˛
na nawia˛zaniu do ikony jako malowidła,
malowanej struktury. Fascynuja˛ca˛ jest w
tym przypadku sama materia ikony: faktura,
malatura, jej swoista cielesna powłoka, zniszczona, złocenia...
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA
AUTORSKA˛ KSIA˛ŻKE˛ LITERACKA˛
ŚWIDNICA
11.06.2021, godz. 18:00
Wre˛czenie Nagrody Głównej Spotkanie autorskie z Tomaszem Ososińskim - laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu na Autorska˛
Ksia˛żke˛ Literacka˛ Wystawa plenerowa Maks Andała - "Font - autorski, minimalistyczny plakat filmowy" Koncert zespołu Strefa Niskich Ciśnień
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, plac z dzikami; organizator: MBP
KONCERT - STREFA NISKICH CIŚNIEŃ
11.06.2021, godz. 18:00
Strefa Niskich Ciśnień to projekt rawickich
muzyków: Krzysztofa Matysiaka, Mariusza
Kupczyka, Tomasza Dzikowskiego oraz Michała Dolnego, którego działalność w dużej
mierze zwia˛zana jest z przestrzenia˛ autorskiego teatru, realizowanego wspólnie z rawickim poeta˛ Henrykiem Pawłowskim.
Wste˛p wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE "KROPKA W KROPKE˛"
12.06.2021, godz. 12:30

Młodych, którzy twierdza˛, że jest to już wspaniale i ciepłe miejsce, w którym moga˛ rozwijać
swoje talenty i spe˛dzać czas w gronie przyjaciół
- mówi Anna Ke˛dzierska-Kle˛sk, kierownik Klubu Seniora.
W wydarzeniu udział wzie˛li: prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, zaste˛pca
prezydent, Jerzy Ża˛dło, dyrektor MOPS, Violetta
Kalin, przewodnicza˛cy Rady Seniorów, Marian
Wilczyński, prezes Świdnickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Wiesław Łabe˛cki i jego zaste˛pczyni Krystyna Lasek oraz prezes Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
Eugeniusz Grabowski.
- Pre˛żnie działaja˛ce kluby seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny Dom "SeniorWigor" to placówki, w których bywam i spotykam coraz wie˛ksze grono świdnickich seniorów.
Kolejnym miejscem spotkań i ciekawych zaje˛ć

Klub dysponuje ponad 80-metrowa˛ przestrzenia˛.Be˛dzie czynny od poniedziałku do pia˛tku, w

godzinach od 8.00 do 16.00. W zaje˛ciach uczestniczyć be˛da˛ osoby, które ukończyły 60 lat, sa˛ nieaktywne zawodowo i mieszkaja˛ w Świdnicy.
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- Taniec, joga, pilates, warsztaty manualne
czy też kulinarne, spotkania z psychologiem - to
tylko niektóre z planowanych zaje˛ć, które już
odbywaja˛ sie˛ w Klubie. Nasi seniorzy be˛da˛ mieli
okazje˛ m. in. do nawia˛zania nowych znajomości,
spe˛dzenia czasu w miłej atmosferze, poprawy
sprawności fizycznej, rozwijania zainteresowań
i nabycia nowych umieje˛tności - mówi Violetta
Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy.
Zakres prac obejmował rozbudowe˛, przebudowe˛ i zmiane˛ sposobu użytkowania budynku
handlowego na klub seniora i miejska˛ biblioteke˛
publiczna˛. Budynek zyskał nowa˛ elewacje˛. Przebudowano instalacje˛ wodocia˛gowa˛, kanalizacje˛
sanitarna˛, centralnego ogrzewania, a także elektryczna˛. Wykonano nowy chodnik, trawnik
oraz przyła˛cza kanalizacji deszczowej.
Ła˛cznie koszt prac to ponad 1 milion 100
tysie˛cy złotych, w tym remontKlubu Seniora to
około 460 tys. zł. Wykonawca˛ zadania był Zakład Ogólnobudowlany "REMECO" Spółka
Jawna Roman Waszczuk & Tomasz Waszczuk z
Wilkowa.
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akces zgłosiło 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Po wste˛pnej ocenie na liście prawidłowo
złożonych wniosków znalazło sie˛ ich 1772. Natomiast biora˛c pod uwage˛ ilość gwarantowanych
środków, dofinansowanie dostało 812 osób.
- Mamy jednak dobre informacje dla tych,
których wniosek został zakwalifikowany i znajduje sie˛ wysoko na liście rankingowej. Już dziś

9. MEMORIAŁ BOGDANA SZYMAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM
13.06.2021, godz. 9:00
Tradycyjnie pocza˛tek sezonu tenisowego na
świdnickich kortach rozpoczyna turniej pamie˛ci wielkiego propagatora białego sportu
Bogdana Szymańskiego.
Wste˛p zapisy; miejsce: Korty tenisowe, ul.
Śla˛ska; organizator: ŚOSiR, Break Point
Tenis&Bar

PODPISANO PIERWSZE UMOWY
W sposób symboliczny, jako jeden z 217
beneficjentów,w poniedziałek, 7 czerwca, z ra˛k
prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej
umowe˛ na "Wymiane˛ wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" odebrał świdniczanin, Dariusz Miziarski.
Jest on jednym z 812 wnioskodawców, którzy otrzymaja˛ dotacje˛ unijna˛ na wymiane˛ dotychczasowego ogrzewania. Przypominamy, że
Świdnica jest liderem programu do którego swój

Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat wraz z
opiekunami 12 czerwca o godz. 12:30 do
Galerii Fotografii na zaje˛cia pt. "Kropka w
kropke˛". Razem zabawimy sie˛ w "malowanie kropek" poznaja˛c jednocześnie jedna˛ z
ciekawszych technik malarskich "Pointylizm". Zaje˛cia poprowadzi Marta Ciućka.
Wste˛p obowia˛zkowe zapisy; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK

wiadomo, że ostatnie unijne środki w ramach
perspektywy unijnej 2014 - 2020, be˛da˛ce w dyspozycji Aglomeracji Wałbrzyskiej i Urze˛du Marszałkowskiego zostana˛ przeznaczone na kontynuacje˛ tego projektu.Oznacza to, że co najmniej
50 % wnioskodawców, których wnioski złożono
cia˛g dalszy na str. 4

ALCHEMIA TEATRALNA: 111
16.06.2021, godz. 18:30
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opieka˛ Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrza˛stowskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111".
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK
BACH FESTIWAL ŚWIDNICA: PROLOG
19.06.2021, godz. 18:00
Jakub Józef Orliński, Capella Cracoviensis,
Jan Tomasz Adamus Christoph Willibald
Gluck Kościół Pokoju w Świdnicy
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: Kościół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: ŚOK
WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKONSTRUKCJE SUKIEN
02.07-12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wa˛sowicz
Wste˛p...; miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

www.taxi-swidnica.pl
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- dokonywania cyklicznych pomiarów na
tych powierzchniach.

ANASTAZJA LATO Z II LO
FINALISTKA˛ OLIMPIADY WIEDZY
EKOLOGICZNEJ
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
mie˛dzynarodowa dziedzina sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...

KINEMATOGRAF - WIECZORY
Z KINEM ROSYJSKIM
1 czerwca 2021 - 22 czerwca 2021
Wste˛p wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator: ŚOK
15 czerwca 2021, godz. 18.00
Kozakow - Bezimienna gwiazda - 1978 - 1 i
2 cz. (129 min.)
Pewnego dnia w małym miasteczku miało
miejsce niewiarygodne wydarzenie: na dworcu zatrzymał sie˛ pocia˛g, który dota˛d nigdy w
tym miejscu nie stawał. Mało tego, na nocnym
peronie la˛duje pie˛kna kobieta z rodzaju tych,
co nigdy nie oddalały sie˛ od Bukaresztu.
Nauczyciel Marian Miroju udziela pie˛knej
Monie schronienia na noc. Młodzi ludzie
uświadamiaja˛ sobie wzajemna˛ miłość i postanawiaja˛ nie rozstawać sie˛. Wstaje jednak
dzień i po pie˛kna˛ przybyszke˛ przyjeżdża jej
przyjaciel.
22 czerwca 2021, godz. 18.00
Kozakow - Pokrowska brama - 1983 - 1 i 2
cz. (132 min.)
Najweselsza, a może i najlepsza, filmowa
rekonstrukcja moskiewskiego życia w latach pie˛ćdziesia˛tych. Ulica Pokrowska i pobliskie zaułki z ich kultura˛ "podwórkowa˛",
znana˛ każdemu, kto mieszkał w wie˛kszym
mieście. Wielkie wielorodzinne mieszkania,
w których sa˛siedzi sa˛ prawie rodzina˛.
Nostalgiczny, nierealnie dobrotliwy świat
prawdziwych, lecz bezbolesnych, dramatów, złożonych, lecz nieszkodliwych, spisków. "Wakacyjny nastrój wiosennego wieku" - tak opisał atmosfere˛ filmu autor scenariusza Leonid Zorin.
**********************************
WERNISAŻ WYSTAWY PAWŁA WYBORSKIEGO "REFLEKSY IKONY"
11 czerwca 2021, godz. 18:00 - 19:00
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Paweł Wyborski (ur. 1975 w Starogardzie
Gdańskim). Malarz i socjolog kultury. Autor
pie˛ćdziesie˛ciu pie˛ciu wystaw indywidualnych w kraju i za granica˛ (w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Belgii). Brał udział w
ponad dwudziestu wystawach zbiorowych

cia˛g dalszy ze str. 3
prawidłowo, otrzyma dofinansowanie. Ostateczna decyzja co do podziału środków i wysokości
zapadnie w najbliższych dniach, a wszyscy
wnioskodawcy, którzy zostana˛ zakwalifikowani
do dofinansowania zostana˛ powiadomieni o tym
listownie - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośla˛skiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym - ZIT
AW". Jego wartość to 24 212 601 ,37 zł, w tym
dofinansowanie ze środków RPO WD 20142020 - 16 840 999,95 zł.

WYKONANIE
WIELKOOBSZAROWEJ
INWENTARYZACJI STANU LASU
Starosta Świdnicki, powołuja˛c sie˛ na pismo
Wo jew od y D oln ośla˛sk ieg o n r NR ŚRŚ.7537.21.2021.IK informuje, że zgodnie z art.
13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich
form własności, w tym także w lasach niestanowia˛cych własności Skarbu Państwa, na terenie
całego kraju, rozpocze˛ło sie˛ w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwa˛ Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach
2020-2024.
Celem tego opracowania jest określenie, a
naste˛pnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i
trendu zachodza˛cych w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji be˛da˛ wykorzystywane wyła˛cznie dla
celów statystycznych, które poza dostarczaniem
danych o lasach polskich dla sprawozdawczości
krajowej i mie˛dzynarodowej, banku danych o
lasach, be˛da˛ również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5-letniego
cyklu obejma˛ 20% powierzchni lasów; polegaja˛
na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach
rozmieszczonych w sieci 44 km.
Prace zwia˛zane z realizacji tego przedsie˛wzie˛cia sa˛ wykonywane przez przedsie˛biorstwo
państwowe Biuro Urza˛dzania Lasu i Geodezji
Leśnej Oddział w Brzegu.
W zwia˛zku z powyższym uprzejmie prosimy
właścicieli lasów, położonych na terenie powiatu
świdnickiego, niestanowia˛cych własności Skarbu
Państwa, o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsie˛biorstwa państwowego do:
- wste˛pu na teren lasów:
- założenia w lasach powierzchni próbnych
według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra
Środowiska w kwietniu 2020 roku;

5 czerwca rozpoczyna sie˛ etap centralny
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zakwalifikowała sie˛ do niego Anastazja Lato - uczennica
klasy biologiczno-chemicznej II Liceum Ogólnokształca˛cego im. Stefana Banacha. Z Dolnego
Śla˛ska w ogólnopolskim finale weźmie udział
siedmioro uczniów.

W zawodach dolnośla˛skich wzie˛ły udział
trzy uczennice z klas biologiczno-chemicznych:
Anastazja Lato, Sandra Sowa oraz Wiktoria
Woźniak. Ich zadaniem było wykonać prace˛ badawcza˛ na jeden z poniższych tematów
Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania
przykłady podje˛tych działań zmierzaja˛cych do
zachowania zasobów przyrody dla przyszłych
pokoleń.
Zapylenie powietrza w Polsce wia˛że sie˛ ściśle ze spalaniem we˛gla kamiennego. Wskaż z
miejsca Twego zamieszkania działania zmierzaja˛ce do istotnej poprawy tego stanu.
Anastazja opisała w swojej pracy gatunki
saproksylistyczne w starodrzewie w miejscowości
Biała, Sandra Sowa zaje˛ła sie˛ zapyleniem powietrza
w Jaworzynie Śla˛skiej a Wiktoria Woźniak opracowała projekt zagospodarowania świdnickiego Parku Strzelnica. Wszystkie trzy prace wykonano na
najwyższym poziomie, w najwyższa˛ ocene˛ komisji
zdobyła praca Anastazji Lato. Opiekunka˛ uczennic
II LO jest pani Beata Misiewicz. Cieszy zainteresowanie uczniów problemami środowiska i klimatu.
Prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie, a uczennice mocna zaangażowały sie˛ w ich
wykonanie. Drugi rok z rze˛du mamy reprezentanta
w finale Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Trzymamy kciuki za Anastazje˛ i życzymy jej tytułu Laureatki.
II Liceum Ogólnokształca˛ce w Świdnicy
W MBP...

WRE˛CZENIE NAGRÓD
KOSMICZNE EKO
1 czerwca 2021 r. - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
odbyło sie˛ wre˛czenie nagród w konkursie pt.: "Kosmiczne eko" zorganizowanym w zwia˛zku z przypadaja˛cym na rok 2021 stuleciem urodzin Stanisława Lema. Data wre˛czenia nagród nie jest przypadkowa - uczestnicy odebrali je w Dniu Dziecka!
Dzieci ze świdnickich szkół podstawowych
przygotowały wyja˛tkowe prace plastyczne inspicia˛g dalszy na str. 6
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ROZSTRZYGNIE˛TE KONKURSY DLA NGO
Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca Zarza˛d Powiatu rozstrzygna˛ł konkursy dla organizacji pozarza˛dowych złożonych w trybie 19a z zakresu
ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.
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cia˛g dalszy ze str. 4
(w Danii, Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii, Kazachstanie i Polsce). Wielokrotny laureat stypendium kulturalnego Miasta Gdańska oraz stypendium kulturalnego Prezydenta Starogardu Gdańskiego W 2020 roku finalista konkursowej wystawy "Beyond the Frame" w
londyńskiej Orleans House Gallery. W tym
samym roku zaproszony do mie˛dzynarodowego projektu "Nowa Ikona", realizowanego przez warszawska˛ Galerie˛ Bohema przy
wsparciu MKiDN. Laureat nagród za działalność artystyczna˛. Mieszka w Gdańsku.
www.facebook.com/PawelWyborskiArt
instagram: @pawelwyborski_art
Autor o wystawie
Refleksy ikony odpowiadaja˛ jednemu z wymiarów mojej praktyki malarskiej, od wielu
lat skierowanej ku złożonej estetyce ikony.
Nie jest to nawia˛zanie tradycyjne ani kanoniczne, bowiem moja relacja z ikona˛ jest
dynamiczna w swej istocie, i zbliżam sie˛ do
niej, i dystansuje˛. Zawsze jednak to ikona i
jej natura stanowia˛ punkt odniesienia. Refleksy ikony wyrażaja˛ pewna˛ przestrzeń znaczeniowa˛, w ramach której mieszcza˛ sie˛
zróżnicowane nawia˛zania do wybranych
aspektów stylistyki ikony - od abstrakcyjnych materii po, wykorzystuja˛ce typowe dla
ikony motywy treściowe, wizjery. Kategoria
"refleksy" wyraża jednocześnie, mam nadzieje˛, pewna˛ ambiwalentność i napie˛cie
wbudowane w szerokie odwołanie do ikony, zawarta jest w niej jakaś znaczeniowa
i wizualna migotliwość: ikonowość tych
obrazów jest możliwościa˛, może pojawiać
sie˛ i znikać. Przywołuja˛c metafore˛ ikony
jako okna (Paweł Florenski), refleks zdaje
sie˛ przebłyskiem tej rzeczywistości, ku
której okno jest skierowane. Jest on zatem
mgnieniem tego ikonowego porza˛dku,
momentem jego prześwitywania na druga˛
strone˛.
Na wystawe˛ w Galerii Świdnickiego Ośrodka Kultury składaja˛ sie˛ prace z dwóch cykli:
materii i wizjerów. Seria materie opiera sie˛
na nawia˛zaniu do ikony jako malowidła,
malowanej struktury. Fascynuja˛ca˛ okazała
sie˛ w tym przypadku sama materia ikony:
faktura, malatura, jej swoista cielesna powłoka, zniszczona, złocona, pope˛kana, poprzecierana. Materie sa˛ z reguły realizacjami
niefiguratywnymi, przeje˛tymi ikona˛ jako artefaktem i skupionymi na świetle, z wszystkimi jego walorami właściwymi stylistyce
ikony. W niektórych obrazach z tego cyklu
zdarzaja˛ sie˛ jednak odwołania do właściwych ikonie figuracji , zwykle jednak sa˛ one
przesłonie˛te i przetworzone. Wszystkie materie sa˛ podporza˛dkowane sa˛ tematowi
światła i jego swoistej fosforescentnej gry z
czystym kolorem, polegaja˛cej na przesa˛czaniu sie˛ i wyświecaniu na powierzchni malowidła.
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rowane twórczościa˛ Stanisława Lema. Na konkurs wpłyne˛ło 77 przestrzennych prac plastycznych.
◆ Joanna Trojan-Skała - kierownik Referatu
Kultury Urze˛du Miasta w Świdnicy
◆ Karolina Dzie˛cielska - wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
◆ Marta Ciućka - artysta grafik
postanowiło przyznać:
I MIEJSCE:
Antoni Trzeciak
Nina Połczyńska
II MIEJSCE:
Szymon Podbielski
Jacek Sobczyński
III MIEJSCE:
Latika Narloch
Łukasz Tomzik
oraz WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Brożbar
Zuzanna Marszałek
Michał Kowalewski
Aleksandra Chmielnicka
Izabela Synowska
Igor Przyborowski
Nadja Bazydło
Olaf Płoczyniak
Dominik Pazdur
Olga Kaczor
Martyna Ke˛pa
Maja Marek
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy kreatywności!
Fundatorem nagród, którymi były tablety
LENOVO, czytniki ebooków KINDLE, głośniki
przenośne JBL GO3 oraz słuchawki SONY jest
INSTYTUT POLSKA PRZYSZŁOŚCI im. Stanisława Lema.

KIERUNEK MORELOWA!
GRA ZA NAMI
W dniu 29.05.2021 roku z okazji otwarcia
nowej siedziby Filii nr 5 odbyła sie˛ gra terenowa
"Kierunek Morelowa"! Drużyny miały do przebycia droge˛ ulicami dzielnicy Kraszowice. Po
drodze czekały na nich zadania do wykonania.
Startowaliśmy spod starej siedziby biblioteki,
natomiast meta˛ była już nowo otwarta przy ulicy
Morelowej 5a . Wszystkie drużyny dotarły do
mety i okazały sie˛ wygrane! Zabawa była wspaniała. Humory i pogoda dopisały. Wszystkim
jeszcze raz gratulujemy!
A w grze udział wzie˛ły drużyny:
Banda Pottera
Drużyna Pana Bałagana
Drużyna Pana Tadeusza
Drużyna Janka Muzykanta
Drużyna Koziołka Matołka
MBP Świdnica
OSiR informuje...

EURO DLA FINEK
We wtorek, 1 czerwca w naszej siedzibie w
obecności prezesa Fundacji Wspierania Sportu

Wiesława Żurka, p.o dyrektora Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jana Czałkiewicza i
Magdalena Rataj-Zbroszczyk oficjalnie otworzyliśmy puszki i przeliczyliśmy pienia˛dze zebrane w ramach zbiórki publicznej na rehabilitacje˛ 5-letniego Ksawerego Zbroszczyka.
Kwota - 11 tysie˛cy 253 złote przeszła najśmielsze oczekiwania!Zbiórka trwała podczas
odbywaja˛cego sie˛ w sobote˛, 29 maja turnieju
piłkarskiego Świdnickie Euro 2021. Turniej
uświetnił jubileusz 10-lecia Fundacji Ła˛czy Nas
Football. W imieniu mamy Ksawerego serdecznie dzie˛kujemy wszystkim, którzy dołożyli swoja˛ cegiełke˛ do pie˛knego wyniku zbiórki
Niskie ukłony także dla wszystkich, którzy
przyczynili sie˛ do organizacji wydarzenia Urza˛d Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Świdnicy, MKS Polonia Świdnica - Żeńska Akademia Piłkarska, Akademia Piłkarska 13 Świdnica, JAKO Polska.
Dodajmy, że w turnieju wzie˛ły udział 23
zespoły z całego Dolnego Śla˛ska. Wygrała Finlandia, w która˛ wcieliły sie˛ piłkarki ŻAP Polonii
Świdnica.

9. MEMORIAŁ BOGDANA
SZYMAŃSKIEGO W TENISIE
ZIEMNYM
Tradycyjnie pocza˛tek sezonu tenisowego na
świdnickich kortach rozpoczyna turniej pamie˛ci
wielkiego propagatora białego sportu Bogdana
Szymańskiego. Tym razem już po raz dziewia˛ty
memoriał poświe˛cony popularnemu ’Szymonowi’ odbe˛dzie sie˛ w niedziele˛ 13 czerwca. Turniej
corocznie gromadzi grupe˛ przyjaciół, znajomych
i uczniów Bogdana Szymańskiego, którzy nie
tylko w nim uczestnicza˛ czynnie ale też kibicuja˛
graja˛cym. Impreza podzielona jest tradycyjnie na
dwie kategorie. W grach singlowych rywalizuje
8 najlepszych zawodników z aktualnego świdnickiego rankingu rozgrywek. Deble sa˛ rozlosowywane wśród zgłoszonych w dniu imprezy zawodników. Obok rywalizacji memoriał miał zawsze charakter dobrej zabawy, która kończy sie˛
wspólnym grillem. Pocza˛tek rywalizacji planowany jest na godz. 9.00. Organizatorami imprezy
sa˛ Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Break Point Świdnica Tenis&Bar a partnerami
wydarzenia: UM Świdnica, Firma Jako, Fundacja Ła˛czy nas football.
Polonia informuje...

PLAN TO SZYBKI POWRÓT
DO III LIGI!
Piłkarze pierwszej drużyny Polonii-Stali
Świdnica wywalczyli w sezonie 2019/2020 dla
swojego miasta pierwszy po blisko 60 latach
awans na szczebel makroregionalny rozgrywek
składaja˛cy sie˛ z czterech województw - dolnośla˛skiego, lubuskiego, opolskiego i śla˛skiego. Biało-zielonym nie uda sie˛ utrzymać na tym szczeblu rozgrywkowym, ale w klubie nie załamuje sie˛
ra˛k i już wyznacza kolejne, ambitne cele. O tym
rozmawiamy z prezesem Dariuszem Stachurskim.
Sezon 2020/2021 był dla was wyja˛tkowy...
Tak zdecydowanie. Świdnica po blisko 60
latach wróciła na poziom makroregionalny rozgrywek piłkarskich. W tak zwanym mie˛dzyczacia˛g dalszy na str. 8
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Prace z cyklu wizjery sa˛ z kolei efektem
wycinania otworów w obrazach oraz ich ła˛czenia z typowymi motywami właściwymi
estetyce ikony: twarzy czy oka. Wycinanie
otworów stało sie˛ w tym przypadku kadrowaniem przestrzeni i sposobem na koncentracje˛ spojrzenia. Otwór otworzył bowiem
obraz na rzeczywistość spodu, drugiej strony, zakrytej, prowadza˛c do wne˛trza, które
buduja˛ kolejne warstwy obrazów zestawionych na sobie nawzajem. Powstaje w ten
sposób cia˛g obrazów, swoisty korytarz. Ta
okienność staje sie˛ zupełnie dosłownym
sposobem organizacji obrazu, daja˛cym podgla˛d z jednego do naste˛pnego. Wizjery sa˛ z
jednej strony obrazami w najwie˛kszym stopniu odpowiadaja˛cymi stylistyce ikony, z drugiej zaś, podje˛ły arcyciekawy temat sprawczości obrazu. Jest to wa˛tek także bardzo tradycyjny, typowy dla religijności i zakorzeniony w
ludowości - obrazy (ikony) żyja˛ swoim odre˛bnym życiem, przynależa˛ do innego porza˛dku,
ale w ten ludzki czasami sie˛ wtra˛caja˛: pośrednicza˛, pomagaja˛, uzdrawiaja˛. Przysłuchuja˛ sie˛
temu, co dzieje sie˛ dokoła, obserwuja˛ i podpatruja˛, skłonne do interwencji i wmieszania sie˛
w ludzkie sprawy. To jest właśnie dla mnie
kluczowy wa˛tek - ta milcza˛ca obecność, która
przy okazji odwraca zwyczajowa˛ relacje˛, w
której to człowiek ogla˛da obraz. Być może
przeciwnie - to człowiek jest przez obraz ogla˛dany. Wizjer jest ogla˛dany, ale może też ogla˛dać, podpatrywać od drugiej strony. Tym samym wizjery próbuja˛ opowiedzieć o możliwości symetrii: patrzenia na obraz i patrzenia
przez obraz. Poprzez motyw oka, które jest
reprezentacja˛ patrzenia, wizjer ukierunkowany jest na widzenie z dwóch stron: ogla˛daja˛cego i ogla˛danego.
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.
FAMILIJNE WARSZTATY PLASTYCZNE "KROPKA W KROPKE˛"
12 czerwca 2021 godz.12:30 - 14:00
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sie były wyste˛py w III lidze, ale przed reforma˛ te
rozgrywki składały sie˛ jedynie z dwóch województw - w naszym przypadku dolnośla˛skiego i
lubuskiego. Nasi piłkarze i kibice nie mieli możliwości grać i ogla˛dać w akcji mie˛dzy innymi
znakomitych zespołów ze Śla˛ska, jak choćby
pewny awansu do II ligi Ruch Chorzów, czy też
Polonia Bytom i Rekord Bielsko-Biała. Jeśli dorzucimy do tego piłkarzy przeciwko którym mieliśmy przyjemność sie˛ mierzyć, to jest to najlepszy obraz tej ligi i poziomu rozgrywkowego.
Wśród nich byli reprezentanci kraju, byli piłkarze klubów ekstraklasowych jak Piotr Ćwielong,
Łukasz Garguła, Martins Ekwueme, Łukasz
Hanzel, Tomasz Nowak, czy Dawid Jarka.
Co zaważyło o spadku do IV ligi?
Byliśmy absolutnym beniaminkiem wracaja˛cym na taki poziom po kilkudziesie˛ciu latach.
Wiedzieliśmy, że musimy mierzyć sie˛ ze sporym
przeskokiem poziomu rozgrywek, ale ten okazał
sie˛ ogromny. Naszym zdaniem i zdaniem wielu
obserwatorów i fachowców zwia˛zanych z polska˛
piłka˛, przeskok z IV ligi do grupy trzeciej III ligi,
gdzie wyste˛puja˛ zespoły ze Śla˛ska jest najwie˛kszym w naszym kraju. Jesteśmy tego przykładem. Po awansie nie zmienialiśmy w naszej kadrze zbyt wiele. Chcieliśmy grać w głównej mierze swoim wychowankami i osobami z terenu
powiatu świdnickiego, czyli w wie˛kszości piłkarzami, którzy mieli wpływ na historyczny awans
na poziom III ligi. W trakcie całego sezonu 7080% kadry stanowili właśnie nasi zawodnicy i z
tego faktu możemy być dumni. Tym razem utrzymać sie˛ nie udało, ale w klubie czynione sa˛ już
starania, aby wrócić tam gdzie nasze miejsce i
powalczyć o wyższe cele.
Jakie sa˛ zatem plany?
Posmakowaliśmy tej III ligi, nie ukrywamy,
że to zupełnie inny poziom sportowy, organizacyjny i infrastrukturalny. Jest możliwość gry
przeciwko fantastycznym piłkarzom i klubom,
walki na świetnie przygotowanych boiskach w
obecności licznych skautów i obserwatorów. To
znakomite miejsce dla piłkarzy żeby pokazać
swoje umieje˛tności i wybić sie˛ wyżej. W trakcie
sezonu 2020/2021 byliśmy tego świadkami i wie-
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lu młodych, utalentowanych zawodników
wzmocniło w przerwie zimowej kluby z I i II ligi.
Latem z pewnościa˛ be˛dzie to samo. Doskonale
wiemy, że to świetna okazja dla naszych młodych
zawodników z rozgrywek dziecie˛cych i młodzieżowych. Jeśli chodzi o liczbe˛ piłkarzy w klubie,
o liczbe˛ drużyn dziecie˛cych i młodzieżowych
byliśmy w tym sezonie w ścisłej czołówce klubów III ligi. Mało klubów miało takie zaplecze,
jakie jest w Świdnicy i grzechem byłoby z tego
nie korzystać. Chcemy zatem tym wszystkim
utalentowanym, młodym zawodnikom dać możliwość rywalizacji w lidze seniorskiej na jaka˛
zasługuja˛ oni i całe miasto Świdnica.
Sezon 2021/2022 to zatem walka o powrót
do III ligi?
Oczywiście, już od pierwszych kolejek nowego sezonu chcemy walczyć o powrót do III
ligi. Czynione sa˛ już starania, prowadzone sa˛
rozmowy z zawodnikami, którzy graja˛ obecnie i
tymi, którzy mieliby wzmocnić nasze szeregi od
rundy jesiennej sezonu 2021/2022. Nasi piłkarze
zebrali bezcenne doświadczenie na poziomie
trzecioligowym, co z pewnościa˛ zaprocentuje i
przy pomocy nowych piłkarzy wierzymy w sukces. Miejsce Świdnicy jest w III lidze i zrobimy
wszystko żeby tam sie˛ znaleźć. Na poziom trzecioligowy wrócimy mocniejsi sportowo, ma˛drzejsi o zdobyte doświadczenie i silniejsi finansowo! Z tej okazji dzie˛kujemy całej grupie naszych sponsorów za to, że byliście zawsze z nami
i mamy nadzieje˛, że walczyć be˛dziemy wspólnie
w sezonie 2021/2022 o powrót na poziom makroregionalnej III ligi! Dzie˛kujemy również grupie
naszych wiernych kibiców, którzy byli z nami
nawet mimo niekorzystnych rezultatów.
W sezonie 2020/2021 z biało-zielonymi grali
razem: Urza˛d Miasta w Świdnicy, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Świdnica, Miejskie
Przedsie˛biorstwo Komunikacji Świdnica Sp z
o.o., Świdnickie Przedsie˛biorstwo Wodocia˛gów
i Kanalizacji, Przedsie˛biorstwo Utylizacji Odpadów Świdnica Sp z o.o., Dabro-Bau, JAKO Polska, SunOne, BudZiem, Mineral Zdrój, Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budownictwa Społecznego, Sad Burkatów, Pasol-Paco, Ośrodek Szkolenia Kierowców Mikar, Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, Biuru Turystyczne Piotr Żuk, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja ARP,
HiperBar, Nadleśnictwo Pieńsk, Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, PatDesign, DMB Development, ATP Polska, Fundacia˛g dalszy na str. 10
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cja Ziemia Sudecka, Foton Praca, Chiorino, Drago24, ShtelskyArt, portal Swidnica24.pl, portal
Mojaswidnica.pl, Fotografia Artur Ciachowski,
SwidnicaMS - VIDEO Mariusz Ordyniec i VIDEO Kacper Kurzydło.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
Obowia˛zuja˛ zapisy. Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Po długiej przerwie wracaja˛ Familijne Warsztaty Plastyczne!
Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat wraz z
opiekunami 12 czerwca o godz. 12:30 do
Galerii Fotografii na zaje˛cia pt. "Kropka w
kropke˛". Razem zabawimy sie˛ w "malowanie kropek" poznaja˛c jednocześnie jedna˛ z
ciekawszych technik malarskich "Pointylizm". Zaje˛cia poprowadzi Marta Ciućka.
Wste˛p jest wolny, ale ze wzgle˛du na ograniczona˛ liczbe˛ miejsc, obowia˛zuja˛ zapisy:
m.ciucka@sok.com.pl
Przewidywany czas zaje˛ć 12:30-14:00.
Zaje˛cia odbe˛da˛ sie˛ zgodnie obowia˛zuja˛cymi
obostrzeniami sanitarnymi.
ALCHEMIA TEATRALNA: "111" (POKAZ WARSZTATOWY)
16 czerwca 2021 godz.18:30 - 20:00
Bezpłatne wejściówki. Miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Nastolatki - Broń - Teatr
Zainteresowani? To dobrze. Sprawy sa˛ jednak nieco bardziej skomplikowane. Nie
można ich opisać jedynie za pomoca˛ trzech
instagramowych hasztagów.

GRALIŚMY I POMAGALIŚMY
W ROZTOCE!
Niesamowitym sukcesem zakończył sie˛ zorganizowany z wielkim rozmachem turniej piłkarski "Gramy dla Leny i Oliwii". W zmaganiach
w Roztoce (gmina Dobromierz) wzie˛ło udział 40
dziecie˛cych drużyn piłkarskich z całego Dolnego
Śla˛ska, a uczestnicy i widzowie szeroko otwierali serca dla Leny i Oliwki. Biało-zieloni posłali
do boju w sumie 5 zespołów trenerów Mariusza
Krupczaka, Szymona Krupczaka, Ryszarda
Tyndla i Andrieja Kozachenko.
Zorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji przy wsparciu Gminy
Dobromierz, Sołectwa Roztoka i Klubu Granit
Roztoka zmagania trwały dwa dni. W sobote˛ 5
czerwca rywalizowali piłkarze z grup wiekowych 2011 i 2012, w niedziele˛ 2010 i 2009.
Zespoły przyjechały m.in. z Wrocławia, Dzierżoniowa, Jawora, Lubina i Świdnicy. Najlepszym
puchary wre˛czał Jarosław Kubicki, wychowanek Zagłe˛bia Lubin, obecnie zawodnik Lechii
Gdańsk.
Dopisał sportowy zapał, wspaniała pogoda i
widzowie. Turniej poprzedziły licytacje na portalu społecznościowym, na które wystawiono
mnóstwo cennych fantów, a także koszulki i piłki
z podpisami sportowców. Na boisku w Roztoce
uczestnicy turnieju mieli moc dodatkowych
atrakcji. Czekał na nich ka˛cik gastronomiczny,
loteria fantowa i kolejne licytacje, a na najmłodszych konkursy i dmuchany zamek.

Jak poinformował Łukasz Citkow, w sumie
udało sie˛ zebrać 71 463,80 zł. Cały dochód został
wpłacony na konto Fundacji "Zda˛żyć z pomoca˛", której podopiecznymi sa˛ Lenka i Oliwia, dla
których zorganizowano turniej. Pienia˛dze zostana˛ przeznaczone na rehabilitacje˛ Oliwii, która
cierpi na wrodzona˛ wade˛ mózgu - agenezje˛ ciała
modzelowatego oraz na proteze˛ dla Leny, która
urodziła sie˛ bez lewej dłoni i przedramienia.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

WYSOKA WYGRANA
NA BOISKU BENIAMINKA
Nie było niespodzianki w kolejnym meczu z
udziałem juniorów młodszych Polonii-Stali
Świdnica. Biało-zieloni walcza˛cy o podium na
zakończenie rozgrywek ligi dolnośla˛skiej pewnie wygrali na wyjeździe z LZS-em Kościelnik.
Spotkanie pierwotnie miało sie˛ odbyć w sobote˛, 5 czerwca, ale ze wzgle˛du na prośbe˛ naszego zespołu zostało przełożony na termin poniedziałkowy. Goście mimo wielu zmian w wyjściowej jedenastce podeszli do spotkania bardzo
skoncentrowani. To wszystko spowodowane jest
maratonem jaki czeka biało-zielonych. Wszystko zacze˛ło sie˛ dziś, a kolejne spotkania planowane sa˛ na środe˛ (9 czerwca), sobote˛ (12 czerwca), środe˛ (16 czerwca) i sobote˛ (19 czerwca).
Podopieczni trenera Grzegorza Borowego jechali w okolice Lubania po punkty i tak sie˛ stało.
Finalnie przyjezdni wygrali 7:1, a łupem bramcia˛g dalszy na str. 11
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kowym podzielili sie˛ Maciej Król (3), Paweł
Michta (2), Kacper Szewczyk i Mateusz Solarz.
LZS Kościelnik - Polonia-Stal Świdnica
1:7 (0:3)
Polonia-Stal: Przyborowski, Duma, Kaźmierczak,
Kruczek, Migas, Jesionka, Michta, Kałwak, Ratajczak, Szewczyk, Bujak oraz Gliwa, Staroń, Król,
M. Solarz, J. Solarz, Bogacki.
***
W dramatycznych okolicznościach z czwarta˛
siła˛ tabeli - FC Academy Wrocław przegrali juniorzy starsi Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnośla˛skiej. Drużyna prowadzona przez Sebastiana
Błaszczyka obje˛ła prowadzenie już w 12. minucie po trafieniu Tomasza Trzyny z rzutu karnego.
Jeszcze przed przerwa˛ wyrównał Łukasz Sałata,
nota bene były gracz biało-zielonych. W drugiej
cze˛ści spotkania mieliśmy swoje okazje do ponownego wyjścia na prowadzenie. Tej najlepszej
nie udało sie˛ niestety wykorzystać Tomaszowi
Trzynie, który tym razem zmarnował kolejna˛ dla
świdnickiej ekipy jedenastke˛. W trzeciej minucie
doliczonego czasu gry rywale trafili na 2:1 za
sprawa˛ Bartłomieja Kubiaka. Gospodarze szukali jeszcze swoich szans na wyrównanie, ale ta
sztuka nam sie˛ nie udała. W środe˛, 9 czerwca
czeka naszych juniorów kolejny pojedynek o
punkty. Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji podejmiemy kolejna˛ drużyne˛ z czołówki - wicelidera rozgrywek Chrobrego Głogów.
Polonia-Stal Ś-ca - FC Academy Wrocław
1:2 (1:1)
Polonia-Stal: Doliński, Dżugaj, Tragarz, Żukowski, Hruszowiec, Sieradzki, Trzyna, Madziała, Istelski, Czarny, Jajko oraz Lepak-Przybyłowicz, Reczyński.
źródło: poloniastal.swidnica.pl

Z CHROBRYM NA REMIS
Podziałem punktów zakończył sie˛ niezwykle
ciekawie zapowiadaja˛cy sie˛ bój pomie˛dzy czwarta˛ ekipa˛ I ligi wojewódzkiej trampkarzy - Polonia˛-Stal Świdnica a trzecim w stawce Chrobrym
Głogów. Obie ekipy zachowały swoje pozycje w
rozgrywkach skupiaja˛cych osiem najlepszych
zespołów z Dolnego Śla˛ska w tej kategorii wiekowej.
Świdniczanie prowadzeni przez trenera Piotra Krygiera pragne˛li zrewanżować sie˛ przeciwnikom za nieznaczna˛ porażke˛ w Głogowie w
wymiarze 0:1. Bardzo dobrze rozpocze˛li, bo już
w 5. minucie za sprawa˛ Huberta Lipińskiego
znaleźli sie˛ z przodu, prowadza˛c 1:0. Goście
dwukrotnie zdołali w pierwszej cze˛ści gry jednak
odpowiedzieć. Po trafieniach Oliwiera Myszki i
Szymona Kotuły wygrywali do przerwy 2:1. Po
zmianie stron biało-zieloni walczyli choćby o
wyrównuja˛cego gola i ta sztuka nam sie˛ udała.
Do sieci ponownie trafił Lipiński, a spotkanie
zakończyło sie˛ podziałem punktów i wynikiem
2:2. W tabeli I ligi wojewódzkiej trampkarzy nasi
piłkarze wcia˛ż plasuja˛ sie˛ na czwartym miejscu,
uste˛puja˛c miejsca Olympic’owi Wrocław, Zagłe˛biu Lubin i wspomnianemu Chrobremu Głogów.
W środe˛, 9 czerwca czeka nas kolejny pojedynek.
Na wyjeździe zmierzymy sie˛ wtedy z WKS-em
Śla˛sk Wrocław, którego u siebie ograliśmy w
stosunku 5:1.
Polonia-Stal Świdnica - Chrobry Głogów
2:2 (1:2)
Polonia-Stal: Widła, Zawiła, Nowak, Paliński,
Dudzic, Pawlik, Taratuta, Korab, Kindel, Król,
Lipiński, Wiecheć, Zaczyński, Safian, Cybruch.
***
Druga drużyna trampkarzy Polonii-Stali
Świdnica wyste˛puja˛ca na boiskach ligi dolnośla˛skiej rywalizowała z kolei na wyjeździe z Moto-

www.expressem.eu

11

cia˛g dalszy ze str. 9
Jelczem Oława. Biało-zieloni prowadzeni przez
trenera Oskara Wajdzika ulegli swoim przeciwnikom 0:4.
Moto-Jelcz Oława - Polonia-Stal II Świdnica
4:0
Polonia-Stal: Janas, Horobets, Sahaidak, Choromański, Ke˛dzior, Jurczak, Malinowski, Cybruch,
Matyszczyk, Sauter, Wiatrowski, Korab, Taratuta, Paliński, Zaczyński, Lipiński, Bereś.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
30.05.2021r. godz. 13.03
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce młodej sowy, która
wypadła z gniazda przy ulicy Śla˛skiej. Choć
strażnicy potwierdzili zgłoszenie, nie podje˛to żadnych działań. O tej porze roku młode
ptaki (podloty) opuszczaja˛ gniazda i rozpoczynaja˛ samodzielne życie. Podloty sa˛ dokarmiane przez swych rodziców i w żadnym
przypadku nie wolno ich łapać, czy zabierać
z miejsc gdzie przebywaja˛.
31.05.2021r. godz. 11.04
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce parkowania na
"kopercie inwalidzkiej" znajduja˛cej sie˛ przy
ulicy Marcinkowskiego nieuprawnionego
pojazdu. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Jak ustalono, kierowca
nie posiadał karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Interwencja zakończyła sie˛ ukaraniem sprawcy wykroczenia mandatem w
kwocie 500 złotych oraz przypisaniem 5
punktów karnych.
01.06.2021r. godz. 17.07
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał dość nietypowe zgłoszenie. Na Placu
Świe˛tej Małgorzaty dziecku wpadły klucze
od mieszkania do studzienki burzowej. Na
miejscu szybko pojawił sie˛ patrol straży
miejskiej. Strażnicy zdemontowali krate˛ i
wydobyli klucze, które wróciły do zrozpaczonego właściciela.
02.06.2021r. godz. 18.25
Wyja˛tkowa˛ spostrzegawczościa˛ wykazał sie˛
funkcjonariusz straży miejskiej. Na ulicy
Kunic zauważył on me˛żczyzne˛, którego wizerunek był podobny do osoby poszukiwanej
przez Policje˛. Patrol wylegitymował podejrzanego i potwierdził, iż jest on poszukiwany. Me˛żczyzna został uje˛ty i przekazany Policji.
02.06.2021r. godz. 20.27
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce dość dużej grupy
osób spożywaja˛cych alkohol w podwórzu
ulicy Pułaskiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Jedna osoba została ukarana mandatem a w stosunku do
drugiej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sa˛du.
03.06.2021r. godz. 5.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym Dworca PKP Świdnica
cia˛g dalszy na str. 16

Młodzieżowa grupa Alchemików pod opieka˛ Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrza˛stowskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111". Z czym tym razem mierza˛ sie˛ młodzi,
wchodza˛cy w dorosłość artyści i artystki? Z
pewnościa˛ ze społecznym tabu zwia˛zanym
z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,
agresja˛, ale także z poszukiwaniem źródeł
tragedii, która być może nie musiała sie˛ wydarzyć. Na jednej z prób pada pytanie: "Czy
kiedykolwiek ktoś rozmawiał z wami o tym
jak radzić sobie ze złościa˛?" W góre˛ ida˛ trzy
dłonie. "Czy ta rozmowa była dla was przydatna, pomocna, ciekawa?" W górze zostaje
tylko jedna re˛ka. Może wie˛c najwyższy czas
przestać sie˛ bać i po prostu zacza˛ć rozmawiać o tym co w nas bolesne, trudne, gadzie?
Spróbujemy. W środe˛ 16 czerwca o 18:30 na
sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Instruktorzy prowadza˛cy:
Andrzej Błażewicz
Juliusz Chrza˛stowski
Tomasz Dajewski
Obsada:
Patrycja Ćwiertnia
Amelia Dzwonkowska
Sandra Matyszczyk
Daria Miechurska
Hanna Szalecka
Zuzanna Wolińska
Liwia Żak
Adam Cisek
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.
Projekt "Alchemia teatralna" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodza˛cych z
Funduszu Promocji Kultury.
MUZYKA MI LEŻY #3: BLUEFACES
[synthpop]
26 czerwca 2021 godz.20:00 - 21:00
Wste˛p: 10 zł - 15 zł. Miejsce: dziedziniec
pod Wieża˛ Ratuszowa˛, ul. Wewne˛trzna,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
Trzeci z cyklu koncertów plenerowych prezentuja˛cych lokalnych artystów. Spotkajmy
sie˛ przy Wieży! Na leżakach! Usłyszycie
m.in. cold wave, pop, blues, chillout a wszystko to na świeżym powietrzu i z dystansem.
Miasto. Bloki z wielkiej płyty. Nocna jazda
samochodem bez określonego celu. Długie,
wieczorne spacery pośród brudnego, niemalże
stopniałego śniegu. Takie obrazy maja˛ swoje
brzmienie. Duet Bluefaces tworzy szeroko poje˛ta˛ muzyke˛ elektroniczna˛ w klimatach synthpop, synthwave i post-punk. Ich muzyczna˛
inspiracja˛ sa˛ lata 80-te: zza zachodniej jak i zza
wschodniej granicy. Utwory, które tworza˛ zache˛caja˛ słuchaczy do refleksji, ale też rytmicznego poruszenia noga˛.
Organizatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarza˛dowych w Świdnicy,
Ksie˛stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
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Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej
Trzy Sosny - "Zielona Aktywizacja". Głównym
punktem tego dnia były odwiedziny w Punkcie
Utylizacji Odpadów w Sulisławicach, gdzie najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali wiedze˛ m. in.
w zakresie zasad segregacji odpadów, sposobów

cia˛g dalszy ze str. 11
Miasto. Na miejscu niemal natychmiast pojawili sie˛ strażnicy, którzy ukarali mandatem
sprawce tego czynu.
03.06.2021r. godz. 8.40
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol na Placu Jana Pawła II.
Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. W zwia˛zku z faktem, że obaj panowie byli już wielokrotnie karani za tego typu czyny ich sprawe˛
rozpatrzy Sa˛d Rejonowy w Świdnicy.
03.06.2021r. godz. 14.00
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne do kosza
na śmieci na poczekalni dworca PKP Świdnica Miasto. Za czyn ten strażnicy ukarali
młodego mieszkańca Wałbrzycha mandatem
w kwocie 500 złotych.
źródło: sm.swidnica.pl

8. czerwca odbyło sie˛ kolejne, kreatywne,
pro-ekologiczne spotkanie w ramach projektu

mach przedsie˛wzie˛cia planowane sa˛ edukacyjne
spotkania.
Zadanie współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność" obje˛tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach
przedsie˛wzie˛cia IV. Aktywna Społeczność "Szlakiem Granitu" - projekt grantowy (wsparcie finansowe wynosi 13 980,00 zł).

ZYGMUNT ZELEK ODZNACZONY
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
W Dolnośla˛skim Urze˛dzie Wojewódzkim
we Wrocławiu odbyło sie˛ uroczyste spotkanie,
pozyskiwania energii, czy ptactwa żyja˛cego na
składowisku odpadów.

GMINA ŚWIDNICA
KOLEJNA ODSŁONA ZIELONEJ
AKTYWIZACJI. TYM RAZEM NA
SKŁADOWISKU ODPADÓW
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Mobilizacja do aktywnego działania i kształtowania postaw proekologicznych, a także dbanie o zdrowie, to główne cele projektu . W ra-

podczas którego sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej minister
Andrzej Dera, w towarzystwie Wojewody Dolnośla˛skiego Jarosława Obremskiego, wre˛czył
odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dude˛.

www.expressem.eu
cia˛g dalszy ze str. 16

W zaszczytnym gronie uhonorowanych
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznokombatanckiej na rzecz środowiska sybirackiego- znalazł sie˛ mieszkaniec Bystrzycy Dolnej
(gmina Świdnica) Pan Zygmunt Zelek! Serdecznie gratulujemy!
Zygmunt Zelek urodził sie˛ w 1940 roku na
Syberii w miejscowości Kalucze Irkucka Obłast. Wraz z rodzicami i młodsza˛ siostra˛ powrócił do Polski w czerwcu 1946. W roku 1951
zamieszkał w Bystrzycy Dolnej. Po odbyciu
zasadniczej służby wojskowej pracował w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej
na stanowisku kierownika. Naste˛pnie w Lidze
Obrony Kraju na stanowisku instruktora strzelectwa sportowego w powiecie świdnickim. W
1989 roku wsta˛pił do Zwia˛zku Sybiraków i
nadal jest jego aktywnym członkiem. Od 2000
roku jest Prezesem Zwia˛zku Sybiraków Koło
Ziemi Świdnickiej. Od wielu lat czynnie uczestniczy w spotkaniach z młodzieża˛ świdnickich szkół przedstawiaja˛c sytuacje˛ Polaków
zesłanych na Syberie˛. Wyróżnia sie˛ niezwykła˛
pogoda˛ ducha, che˛cia˛ niesienia bezinteresownej pomocy, otwartościa˛.

5000 ZŁ DOFINANSOWANIA NA
BITWE˛ NA PRZYŚPIEWKI
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi
Burkatów otrzymało dofinansowanie na realizacje zadania pn: "Burkatów walecznych mieszkańców"! Zadanie obejmuje miedzy innymi organizacje˛ "Bitwy na przyśpiewki" czy wykonanie tablicy i materiałów informacyjno- promocyjnych.
Wartość projektu to 9100 zł, dofinansowanie
wynosi 5000 zł.

PODRÓŻUJ PO EUROPIE
Z UNIJNYM
CERTYFIKATEM COVID
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, na Internetowym Koncie Pacjenta jest już doste˛pny
Unijny Certyfikat COVID. Można pobrać kod
QR UCC jeżeli spełniamy określone warunki.
Kod QR doste˛pny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), a
później w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji
mObywatel.
Czym jest Unijny Certyfikat COVID
(UCC)?
Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje
osoba, która:
- otrzymała przynajmniej jedna˛ dawke˛ szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decyduja˛
czy wymagaja˛ pełnego zaszczepienia, czy tylko
jednej dawki; w Polsce wymagane be˛dzie pełne
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szczepienie, a certyfikat be˛dzie ważny od 14 do
365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
- otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu
to 48 godz.) lub

www.expressem.eu
- wyzdrowiała po COVID-19 (UCC be˛dzie
ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).
Wie˛cej szczegółowych informacji doste˛pnych na www.pacjent.gov.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Dyplomowana masażystka z doświadczeniem zaprasza na masaż leczniczy, limfatyczny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenie˛ najbardziej.
Wykonuje˛ masaż bo wiem, że to naprawde˛
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

BARAN Twoim najwie˛kszym problemem jest
oszukiwanie samego siebie. Spójrz prawdzie
w oczy, posłuchaj swoich bliskich, a znajdziesz dobre wyjście z sytuacji. Nie możesz
cia˛gle od tego uciekać. Załatw te˛ sprawe˛ raz
na zawsze. Wkrótce otrzymasz jakieś pienia˛dze. Szcze˛śliwe be˛da˛ dni o numerach parzystych.
BYK Do wielu spraw podejdziesz z optymizmem i nowa˛ energia˛. Na wyniki nie be˛dzie
trzeba długo czekać. Sukcesy be˛da˛ sypały sie˛
niemal każdego dnia. Wszystko przemyślisz
jeszcze raz i postanowisz zmienić swoje decyzje, które wydawały sie˛ być nieodwołalne.
Bardzo tym wszystkich zaskoczysz.
BLIŹNIE˛TA Spotkasz sie˛ z ogromna˛ serdecznościa˛ ze strony osoby spod znaku Ryb lub
Wodnika. Be˛dziesz tym mile zaskoczony i troszeczke˛ zawstydzony, nie wiedza˛c jak sie˛ właściwie masz zachować. Skorzystaj z tej pomocy.
Być może w przyszłości nadarzy sie˛ okazja, żeby
sie˛ zrewanżować.
RAK Po długim odpoczynku nie be˛dziesz
miał wielkiej ochoty do pracy. A tu szykuja˛ sie˛

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

jakieś nowości, jakieś zmiany. Trzeba sie˛ be˛dzie solidnie przyłożyć do nowych obowia˛zków. Pojawi sie˛ możliwość zarobienia dodatkowych pienie˛dzy. Postaraj sie˛ wykorzystać te˛
szanse˛. Tym bardziej, że masz wiele wydatków.
LEW Nadszedł czas, żebyś sie˛ pozbierał z ostatnich porażek. Trzeba wszystko przemyśleć, wycia˛gna˛ć wnioski i żyć dalej. Masz przed soba˛
jeszcze tyle wspaniałałych rzeczy do zrobienia.
Sytuacja finansowa już wkrótce sie˛ poprawi.
Be˛dziesz mógł zrobić dawno planowane i oczekiwane zakupy.
PANNA Powinieneś mieć wie˛cej zaufania do
swoich bliskich. Cia˛głe kontrolowanie ich zachowań, decyzji i planów wkrótce doprowadzi
do dużego konfliktu. Atmosfera już teraz nie
jest dobra. Od problemów rodzinnych odpoczynek znajdziesz w pracy zawodowej. Be˛dzie ona źródłem satysfakcji.
WAGA Postaraj sie˛ troche˛ odpocza˛ć od problemów rodzinnych. Twoi bliscy nie moga˛
cia˛gle liczyć, że załatwisz ich sprawy. Sa˛ na
tyle dojrzali, że świetnie dadza˛ sobie ze wszystkim rade˛. Postaraj sie˛ skoncentrować na sobie i bardziej o siebie zadbać. Zobaczysz, że
nikt nie be˛dzie sie˛ na Ciebie za to gniewał.
SKORPION Ktoś sie˛ z Toba˛ rozliczy z dawnych zobowia˛zań. Be˛dziesz z tego powodu
bardzo uradowany. Dawno straciłeś przecież
nadzieje˛ na dobry finał tej sprawy. W pracy
pojawia˛ sie˛ pewne problemy nad którymi trzeba sie˛ be˛dzie dobrze zastanowić i podja˛ć poważne decyzje. Kieruj sie˛ intuicja˛ i zdobytym
dotychczas doświadczeniem.

STRZELEC Twoje marzenia nareszcie sie˛
spełnia˛. Be˛dziesz w bardzo radosnym nastroju, którym zarazisz najbliższe osoby. Wszyscy
be˛da˛ świe˛towali Twój sukces. Pamie˛taj, żeby
podzie˛kować osobom które cały czas Cie˛
wspierały w trudnych chwilach. Sprawy sercowe odejda˛ teraz na dalszy plan.
KOZIOROŻEC Tydzień upłynie pod znakiem pracy. Trzeba be˛dzie nadrobić zaległości. Inaczej pojawia˛ sie˛ problemy. Postaraj
sie˛ zachować spokój i powoli realizować
swoje zadania. Nerwy w niczym tu nie pomoga˛. Już wkrótce ze wszystkim sie˛ uporasz
i be˛ dziesz mógł cieszyć sie˛ ze swoich wyników.
WODNIK Ktoś liczy na Twoja˛ pomoc. Sam
zreszta˛ kiedyś mu to obiecałeś. Postaraj sie˛ załatwić sprawe˛ jak najlepiej. W przyszłości to zaprocentuje. |Bardzo dobrze ułoża˛ sie˛ Twoje stosunki z partnerem. Jeszcze raz sie˛ przekonasz, że
wybrałeś właściwa˛ osobe˛, która˛ bardzo kochasz
z wzajemnościa˛.
RYBY Dobry tydzień na podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych. Warto pomyśleć
o jakiś inwestycjach, o przyszłości. W uczuciach
be˛dziesz przeżywać jakieś wa˛tpliwości. Nie do
końca masz zaufanie do partnera. Jego poste˛powanie jest zbyt niejasne. Serce podpowie Ci
jak posta˛pić.
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R E K L A M A

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie
elektryczne, Centrum, 220.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu,
ogrzewanie piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, 2 balkony, ogrzewanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro,
ogrzewanie gazowe, ogródek 340.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 235.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, garaż 335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard, 190.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje, dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III pie˛tro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 300.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE MŁODYCH
0-6578 54,70 m kw., 3 pokoje, IX pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, 268.000 zł
10525 35,42 m kw., kawalerka, I pie˛tro, ogrzewanie
miejskie, 250.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
10556 39,20 m kw., 1 pokój, wysokiparter, ogrzewaniemiejskie, 215.000 zł
0-6585 49,22 m kw., parter, dwapokoje z oddzielna˛kuchnia˛, ogrzewaniemiejskie, 295.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewaniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300
zł
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0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960
zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:

INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne, Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewaniecentralne,
balkon - 193.000 zł

0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne, okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
pie˛tro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III pie˛tro, okolice ul. Wodnej,
ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypialnia. 1.600 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
DZIAŁEK:
0-6586 15,87 a, płaska, z widokiem na góry, gm. Dzierzoniów 129.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000
zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
100zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży 100 zł/ m kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej - 1.070.000 zł
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a,
okolice Świdnicy 880.000 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 standard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekreacyjnego, okolice Świdnicy, 560.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000
zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

