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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKON-
STRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wąsowicz
Wstęp...; miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteką to cykl edukacyj-
nych warsztatów proekologicznych. War-
sztaty będą odbywały się w każdy wakacyj-
ny piątek, w godzinach 10:00-12:00 na Pla-
cu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zajęcia zostaną przeniesio-
ne do budynku Biblioteki.
Wstęp wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy

WYSTAWA MARTY CIUĆKI "SPOJ-
RZENIA"
do 23.08.2021, godz. 18:00
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy
w cieniu rzęs, bez zbędnych słów i gestów, do
przepływu zaszytych w źrenicach emocji.
Wstęp bezpłatny; miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44; organizator: ŚOK

WYSTAWA "OCEAN"
do 31.08.2021, godz. 16:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza do obejrzenia
wystawy pt. "Ocean", stworzonej na bazie
fragmentów powieści "Solaris", w której
Stanisław Lem podjął próbę przedstawienia
problemu spotkania w Kosmosie innej niż
człowiek istoty.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna,Plac z dzikami; organizator:
MBP

WYSTAWA "Portrety jeńców"
do 31.08.2021
Ekspozycja składa się z portretów żołnierzy
Wojska Polskiego i Armii Krajowej - Józefa
Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stani-
sława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Breguło-
wej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa
Wajszczuka. Prezentowane osoby są nie-
przeciętne ze względu na swoją moralną po-
stawę, odwagę, dokonania.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA XIV WARSZTATY MALO-
WANIA IKON 
06.08.2021, godz. 18:00
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publi-
czna im. C. K. Norwida w Świdnicy zapra-
szają na wystawę prac powstałych na XIV
Warsztatach Malowania Ikon pod kierun-
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FOTOPUŁAPKI Z WALCE 
Z NIELEGALNYMI ODPADAMI

Pomimo wprowadzenia czytelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wiele
zakamarków Świdnicy wciąż tonie w śmieciach .Władze miasta zamierzają walczyć z tym zjawi-
skiem poprzez monitorowanie miejsc, w których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska, za
pomocą tzw. "fotopułapek".

W najbliższym czasie zostaną zamontowane urządzenia, które nagrywają obraz, a poza tym mogą
się łączyć z siecią GSM i przekazywać obraz na bieżąco. Są odporne na warunki atmosferyczne i
mogą zapewniać doskonałą jakość zdjęć, również w nocy. 

- Zaśmiecanie miejsc publicznych jest zabronione. Mieszkańcy często informują pracowników
Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Straż Miejską o lokalizacjach, w których zostały porzucone
śmieci. Dlatego aby ograniczyć ten proceder, postanowiliśmy zamontować fotopułapki na terenie
miasta. Ich lokalizacja będzie zmieniana w zależności od potrzeb - mówi Krystian Werecki, dyrektor
Wydziału Gospodarki Odpadami.

W ramach działań Wydziału Gospodarki Odpadami na terenie Świdnicy w 2020 roku zlikwido-
wano 19 nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów. Uprzątnięto łącznie 6,94 ton śmieci.  

- Podrzucanie odpadów w krzaki, na obrzeża miasta i inne miejsca, to nie tylko powód do wstydu,
ale także narażenie się na bardzo przykre konsekwencje i wysoką karę grzywnyw wysokości 5 000
zł  - dodaje Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami.

Przypominamy, że w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście prze-
widziane są terminy odbioru wszystkich frakcji odpadów w ramach ponoszonej przez mieszkańców
opłaty. Ponadto, selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble, itp.) można legalnie i bez
dodatkowych opłat dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który
znajduje się przy ul. Metalowców 4.

Foto: W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

BLISKO 10 MILIONÓW ZŁOTYCH Z FUNDUSZY
NORWESKICHDLA MZEC W ŚWIDNICY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako Operator Programu "Środowisko, energia i zmiany
klimatu", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego 2014-2021 ogłosiło wyniki naborów konkursów w obszarze energia. Doceniono wnio-
sek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, któremu przyznano dofinansowanie w
wysokości 9 562 200 zł na budowę nowoczesnego i ekologicznego miejskiego systemu ciepłowni-
czego, opartego o gaz ziemny.

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 3

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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kiem Michała Boguckiego zorganizowa-
nych przy udziale Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji tur-
niej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbędą się w kategorii open mężczyzn. Za-
pisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: ŚOSiR

XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWID-
NICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ
jako ludzie na poziomie musimy robić rze-
czy na poziomie. Festiwal Bachowski w
Świdnicy, w Kościele Pokoju, w regionie
- prosty, organiczny pomysł. Muzyka kla-
syczna, jako międzynarodowa dziedzina
sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kon-
tekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

MUZYKA MI LEŻY #6: VERDE [alter-
natywa]
14.08. 2021 godz. 20:00 - 21:00
Wstęp: 10zł - 15zł; miejsce: Wieża Ratuszo-
wa, Wewnętrzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

9. TROPEM WILCZYM. 
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WY-
KLĘTYCH
15.08.2021, godz. 12:00
Dwukrotnie przekładany z powodu ob-
ostrzeń związanych z pandemią "Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych" odbędzie się 15 sierpnia. W Świdni-
cy areną biegu będą, tak jak w poprze-
dnich latach, trasy wokół zalewu Wito-
szówka.
Wstęp wolny; miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga; organizator: Fundacja Wolność i De-
mokracja 

www.expressem.eu

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, wiceminister klimatu, Ireneusz Zyska
poinformował o przyznanej dotacji, życząc szybkiej realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie wyraził
przekonanie, że nasz region może stać się przykładem dla innych regionów, zmagających się z
problemem smogu. Dzięki tej inwestycji Świdnica zyska pewne i bardziej przyjazne środowisku
źródło energii. 

- Cały projekt z wkładem własnym opiewa na kwotę ponad 23 mln zł. Staramy się także o
współfinansowanie pożyczkowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospo-

darki Wodnej, które przyznane może zostać do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji- mówi
prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Jacek Piotrowski. 

Teraz rozpoczną się prace projektowe niezbędne do realizacji inwestycji. MZEC ma zapewnioną
dostawę gazu z PGNiG w 2023 roku. Musi jeszcze uzyskać koncesję na wytwarzanie i sprzedaż
energii elektrycznej i wziąć udział w aukcji, która pozwoli na sprzedaż nadwyżki tej energii na
kilkanaście lat. 

- To długofalowe zadanie. Musimy zacząć inwestować w zmianę struktury technologii produkcji
ciepła, bo takie są wymogi polityczne, prawne i społeczne. To redukcja emisji CO2, poprawa

ciąg dalszy na str. 4
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efektywności energetycznej, wzrostu udziału OZE i walka o czyste powietrze.Oprócz gazu szukamy
więc także innych rozwiązań - na placu węglowym chcemy zamontować panele fotowoltaiczne .
Współpracujemy również z firmami JCOAL i Sumitomo SHI FWEnergia Polska w zakresie nowo-
czesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii
z biomasy i odpadów - dodaje prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Jacek Piotrowski. 

W naborze "Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidu-
alnych źródeł ciepła" pozytywną ocenę uzyskało 14 projektów. Łączna kwota przyznanego dofinan-
sowania to ok. 162,4 mln zł, czyli ok. 37,6 mln euro. 

Foto: W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

BEZPIECZNIEJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
Świdnica otrzyma 440 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę

bezpieczeństwa pieszych. Wsparcie uzyskały dwa złożone projekty na przebudowę przejść dla
pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego (na wysokości wjazdu do  sklepów Stokrotki i Czerwonej
Torebki) oraz w obrębie skrzyżowania ulic Ofiar Oświęcimskich i Zwierzynieckiej.  

- Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym na Zawiszowie było postulatem mieszkańców, a także
radnych Magdaleny Rumiancew - Wróblewskiej oraz Lecha Bokszczanina. Bardzo się cieszę, że
dzięki zewnętrznemu wsparciu uda się spełnić ten postulat - mówi prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska. 

Oba przejścia dla pieszych zaprojektowano w formie przejść z azylem. Takie rozwiązanie pozwoli
na skrócenie czasu przebywania pieszego na jezdni drogi i zapewni bezpieczną przestrzeń dla
pieszego pomiędzy potokami pojazdów poruszającymi się w przeciwnych kierunkach. W celu
uniemożliwienia przekroczenia jezdni poza przejściem dla pieszych, zamontowane zostaną bariery.
Aby osoby niedowidzące mogły zorientować się gdzie jest krawędź jezdni oraz wejście na przejście
dla pieszych, przewiduje się zastosowanie systemu informacji fakturowej. Dodatkowo powstanie
nowe, dedykowane przejściom oświetlenie uliczne.

Kosztinwestycjiprzy ul. Kazimierza Wielkiego to ok. 250 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 200
000 zł.

Zmianie ulegnie lokalizacja przejścia dla pieszych przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Znajdować
się ono będzie po przeciwnej stronie skrzyżowania.W projekcie uwzględnionotakże budowę oraz
przebudowę chodnika na dojściu do przejścia. Przebudowany zostanie również wjazd w kierunku
budynków przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-55. Koszt inwestycji to ok. 300 000 zł. Dofinansowanie
wyniesie 240 000 zł.

Planuje się, że przetarg na place budowlane zostanie rozstrzygnięty w czwartymkwartale br.
Zakończenie prac zgodnie z wnioskiem powinno nastąpić do końca sierpnia 2022 roku.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, w ramach ogłoszonego w marcu 2021 roku naboru,
dofinansowanie przyznano dla 1714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach
gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na
modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych. W województwie dolnośląskim przyznano środki
na przebudowę 90 przejść dla pieszych na drogach gminnych i 39 na powiatowych. 

Foto: W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

CHCĄ ROZWIĄZAĆ PROBLEM 
UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH 

W związku z powtarzającymi się skargami, dotyczącymi uciążliwości zapachowych w rejonie
ulicy Bystrzyckiej oraz ulicy Metalowców, związanych z funkcjonowaniem dwóch świdnickich firm
Adler i Bio-Wat, pomimo braku odpowiednich narzędzi prawnych , miasto Świdnica włączyło się w
działania prowadzone przez powołane do tego jednostki administracyjne, czyli Wojewódzki Inspe-
ktorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Świdnicy. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie prezydent Świdnicy. 

W czwartek, 29 lipca, wwałbrzyskiej delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiskaodbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego Renata Kogut,
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, zastępca Wójta Gminy Świdnica Bartłomiej Struzik oraz
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdnica Zygmunt Balant. WIOŚ repre-
zentowali - kierownik Działu Inspekcji Urszula Paluch, kierownik delegatury w Wałbrzychu,

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.Prace 12 artystów uwiecznią pięk-
no naszego miasta przy pomocy akwareli,
jednej z najtrudniejszych technik malar-
skich. Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia
2021 o godzinie 18.00.
Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

30. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
18.09.2021, godz. 10:00 - 22:00
Fotomaraton Świdnicki ma 30 lat!
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na ju-
bileuszowy FOTOMARATON! Spędź miło
czas, sprawdzając się w fotografowaniu pod
presją czasu.
Wstęp: 40 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica; 

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

XXII BACH FESTIVAL
ŚWIDNICA

19 czerwca 2021 - 8 sierpnia 2021
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

"pragnij przemiany"
Program
5 VIII czwartek 19:00 
Świdnica Kościół Pokoju :: Zróbmy sobie
Paryż
6 VIII piątek 20:30 
Świdnica katedra :: The Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00 
Świdnica Kościół Pokoju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00 
Świdnica Kościół Pokoju :: lArpeggiata

wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl

29. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU
05-08.08.2021
Wstęp wolny, miejsce: Strzegom
Organizatorzy zapraszają na 29. edycję Festi-
walu Folkloru, podczas którego wystąpią - jak
co roku - zespoły polskie oraz egzotyczne
zespoły z najdalszych zakątków świata. Pro-
gramy prezentowane na festiwalu przez zespo-
ły polskie to nie tylko stylizacja tańców i pieśni
ludowych, ale również prezentacje widowisk
autentycznych takich jak: "Wesele łowickie",
"Zabawy młodzieży w czasie Święta Matki
Boskiej Zielnej". W ramach Festiwalu zapla-
nowano koncert Krzysztofa Cugowskiego.
Szczegóły na plakacie str. 5

ciąg dalszy na str. 6
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Zdzisław Kędzior, a także Tomasz Kubicki - p.o. zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspe-
ktora Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Katedry
Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Omawiano sprawę uciążliwości zapachowych, związanych z działalnością cukrowni w Pszennie,
firm Adler oraz Bio-Wat ze Świdnicy . W przypadku cukrowni, gdzie zostały już wytypowane źródła
uciążliwości zapachowych, podjęto dalsze kroki zmierzające do ich wyeliminowania. W przypadku
pozostałych dwóch firm niezbędne będzie zidentyfikowanie źródła uciążliwości zapachowych przy

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO [kon-
cert]
22 sierpnia 2021 godz.17:00
Bilety: 80 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Agencja Artystyczna START

Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej roz-
poznawalny zespół z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieś-
niarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie. 
Występy tej legendarnej formacji stanowią
atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd
skalę. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia największe i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespo-
łu dojrzewając z nim, podąża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższą z mo-
żliwych.

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia 2021 o
godzinie 18.00.
Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.
Marta Ciućka, Jarosław Drążek, Anna Lari-
na-Dzimira, Paweł Gładkow, Agata Kwiat-
kowska, Paulina Kopestyńska, Anatol Mar-
tyniuk, Miłosz Nosiadek, Adam Papke,
Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Justyna
Talik to dwunastu artystów, których zaprosili-
śmy do udziału w wydarzeniu. Ich prace uwie-
cznią piękno naszego miasta przy pomocy ak-
wareli, jednej z  najtrudniejszych technik ma-
larskich, w której  wykorzystuje się farby wod-
ne. Malowanie nimi polega na stopniowym
nakładaniu cienkich, transparentnych warstw
pigmentu, przez które przebija papier. Techni-
ka ta wymaga niesamowitej precyzji i dokład-
ności. Akwarela nie daje prawie żadnej możli-
wości dokonywania poprawek. Nie można
usunąć namalowanego fragmentu, a jedynie
nieznacznie go modyfikować .
Świdniczanie będą mogli przyglądać się pra-
cy artystów na ulicach miasta.
Zapraszamy na wernisaż wystawy poplenero-
wej mokrej do Galerii Fotografii w Świdnicy
(Rynek 44) 28 sierpnia 2021 o godzinie 18:00,
gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać efe-
kty tej kilkudniowej pracy twórczej.
Mamy nadzieję, że I Ogólnopolski Plener
Akwareli ŚWIDNICA 2021 stanie się kolej-
nym, cyklicznym wydarzeniem w kalenda-
rzu imprez kulturalnych naszego miasta, a
uczestniczący w nim artyści rozkochają się
w Świdnicy i będą chętnie do Nas wracać.

http://www.domsenioracm.pl
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udziale Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. To pozwoli na podjęcie dalszych kroków prawnych. 
Dzień wcześniej na zaproszenie prezydent miasta, w urzędzie miejskim spotkali się przedstawiciele mieszkańców Świdnicy i Pszenna, radni miejscy

oraz radcy prawni magistratu. 
Foto: W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale

to także czas na przygotowanie budynków oświa-
towych na kolejny rok szkolny. W świdnickich
przedszkolach i szkołach przeprowadzane są re-
monty, których łączy koszt to ponad 3 miliony
900 tysięcy złotych.

Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z
osuszeniem budynku za kwotę ponad 3 milionów
złotych - to prace, które realizowane są w Szkole
Podstawowej nr 8. Budowa placu zabaw oraz
drobne remonty to zadania, które wykonywane
będą w Szkole Podstawowej nr 2, a ich koszt to
202 760 tysięcy złotych. 160 tysięcy złotych
kosztować będzie remont instalacji elektrycznej

w Szkole Podstawowej nr 105. Modernizację schodów wejściowych do budynku zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 4. Zadanie wyceniono na 75
tysięcy złotych. W Szkole Podstawowej nr 1 wymienione zostaną drzwi wejściowe zewnętrzne oraz wykonane będą prace izolacyjne i doszczelnienie
dachu. Koszt tych zadań to 38 500 tysięcy złotych. Prace malarskie, konserwacyjne, remont nawierzchni na boiskach za kwotę ponad 27 tysięcy złotych
wykonane zostaną w Szkole Podstawowej nr 6. Z kolei remont instalacji elektrycznej, to inwestycja za 8 tysięcy złotych, zaplanowana w Szkole
Podstawowej nr 315. 

Miejskie przedszkola również czekają prace modernizacyjne. W przedszkolu nr 1 przeprowadzony zostanie remont szatni dziecięcych na parterze.
Prace te wyceniono na 33 tysiące złotych. W  przedszkolu nr 3 za kwotę 10 tysięcy złotych zaplanowano remont oświetlenia awaryjnego. Natomiast w
przedszkolu nr 4 wymienione zostanie oświetlenie stałe i ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych. To inwestycja oszacowana na 17 tysięcy złotych.
W przedszkolu nr 15 zmodernizowany zostanie plac zabaw. Na to zadanie zarezerwowano 200 tysięcy złotych. 

W Młodzieżowym Domu Kultury za 2 500 złotych przeprowadzone zostaną prace malarskie i konserwacyjne. 
Foto: W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

TRWA REWITALIZACJA PARKU MŁODZIEŻOWEGO
W Parku Młodzieżowym trwają prace związane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonuje je wyłonione w przetargu konsorcjum, czyli Firma

Handlowo Usługowa "Borowski" ze Świdnicy oraz firma "Ogrody" Grzegorz Szmidla ze Świebodzic.
Posadzonych zostało 149 drzew.W parku pojawi się także ponad 3 tysiące nowych krzewów oraz 38 tysięcy bylin, roślin runa, traw, paproci oraz

pnączy.Nasadzenia wykonywane są na podstawie projektu.
- Tysiące nowych roślin rodzimych i tych, które wzbogacą reprezentacyjny fragment parku spowodują, że runo za jakiś czas zamieni się w zielone

dywany. Tysiące krzewów zwiększy ilość zacisznych zakątków, oddzieli fragmenty parku od jezdni, zwiększy estetykę miejsc, w których opowiadać
będziemy przy pomocy tablic, plansz, makiety czy odtworzonych lub oczyszczonych kamiennych słupków historię tego miejsca.Nowo posadzone drzewa
to całe fragmenty odtworzonych historycznych alei. Mało kto pamięta, ale niewielka część parku dawniej była cmentarzem. I o to miejsce zadbamy w
sposób specjalny. Z szacunku dla zmarłych, likwidujemy niewielkie odcinki ścieżek, dziś przebiegających dokładnie nad miejscem pochówku - mówi
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

W Parku Młodzieżowym nasadzono: lipy szerokolistne, lipy drobnolistne, kasztanowce białe, dęby szypułkowe, modrzewie pospolite, czereśnie
ptasie i graby pospolite. Wśródparkowej roślinności znajdą się również takie gatunki jak: mahonia pospolita, suchodrzew tatarski, jaśminowiec wonny,
cis pośredni, kalina koralowa, bez koralowy, leszczyna pospolita, hortensje, śnieguliczki, dzwonki, barwinek pospolity, zawilce, liliowce, konwalia
majowa, bodziszki, fuksja, narecznica samcza, śmiałek darniowy, pióropusznik strusi czy też bluszcz pospolity.

Powstaną także nowe trawniki oraz wnioskowana przez wielu mieszkańców i radnych łąka kwietna.Przez okres trzech lat od zakończenia zadania
zagospodarowania zieleni, konsorcjum firm prowadzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Wszystkie prace realizowane są na podstawie prawomocnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy udziale inspektora nadzoru w
zakresie  zieleni, dr Piotra Redy. Ich koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową powinny zakończyć się na początku września tego
roku. 

Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni
istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów

byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także
uzupełnieniu runa. 

W parku zakończyła się już budowa infrastruktury  podziemnej, dotyczącej  oświetlenia i monitoringu. Do końca września zamontowane zostaną
lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze na odpady oraz wykonana będzie docelowa nawierzchnia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

Świdnica otrzymała na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów 171 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie
Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu

ciąg dalszy na str. 11
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji to ponad 9 milionów 248 tysięcy złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię,
czyli około 11 hektarów.

W II etapie remontu odbudowana zostanie historyczna altana wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Miasto na realizację tego zadania otrzymało z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 miliony 300 tysięcy złotych. 

Foto: W.Bąkiewicz/UM Świdnicy oraz D.Gębala

WEŹ UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym powinni
uczestniczyć wszyscy mieszkający na terenie Polski. W Świdnicy obowiązkiem tym objętych jest
56222 mieszkańców. Do 29 lipca spisało się już 30 191 świdniczan, co stanowi 53,7 %. 

- Metod spisania się jest kilka - można zrobić to samodzielnie poprzez aplikację na stronie
internetowej, można także przyjść do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, gdzie pracownicy pomogą w
przeprowadzeniu spisu. Specjalnie przygotowane stanowisko znajduje się na parterze, w pokoju 1 A,
czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 11.00 - zachęca do spisu prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska. 

Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.
Będzie on dzwonił z numeru telefonu 22/ 828 88 88 lub 22/ 279 99 99.Ich tożsamość można
zweryfikować pod numerami telefonów: 22/279 99 99 (infolinia GUS) oraz 74/ 856 28 20, 74/ 856
28 84 (Gminne Biuro Spisowe).

Prace rachmistrzów, których jest w Świdnicy 19, nadzoruje Małgorzata Synowiec, dyrektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wśród nich są między innymi pracownicy
Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych. 

W przeprowadzanej ankiecie podajemy dane dotyczące naszego wykształcenia, wykonywanego zawodu, stanu cywilnego, miejsca i warunków
zamieszkania. 

- Nie ma pytań dotyczących dochodów, czy też stanu majątkowego. Badanie to pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkanio-
wych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań , zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i
aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych - mówi Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. 

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57
ustawy o statystyce publicznej. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną
nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę
gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Aktualne informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są dostępne na stroniespis.gov.pl. Uruchomiono także
infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

15 SIERPNIA TROPEM WILCZYM! 
Dwukrotnie przekładany z powodu obostrzeń związanych z pandemią "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" odbędzie się 15

sierpnia. W Świdnicy areną biegu będą, tak jak w poprzednich latach, trasy wokół zalewu Witoszówka.
Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu imprezy od godziny 10.00 w Biurze Zawodów w Bosmanacie.

Pierwszych 350 osób otrzyma pakiety startowe z pamiątkową koszulką, a na mecie medal. Organizatorzy zapewnią także wodę i batona.
Start zaplanowano na godzinę 12.00. Do pokonania będzie symboliczny dystans 1963 metrów.
Wydarzeniem dodatkowym będzie program artystyczny przygotowany przez młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury. Występy rozpoczną się o

godzinie 11.00.
Impreza ma charakter rekreacyjny i patriotyczny, głównym celem jest przekazanie treści historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy

Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia jest: Fundacja Wolność i Demokracja oraz Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne. Partnerami: Świdnicki Ośrodek

Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP Świdnica Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy,
Nadleśnictwo Świdnica, Związki Kombatanckie i Żołnierskie, firma UNITRON. Koordynatorem projektu jest Tadeusz Grabowski (tel: 601 996 788).
Patronat nad imprezą objął JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk.

Pełna informacja na stronie 12.
***

Kim byli żołnierze wyklęci, dlaczego pobiegniemy akurat 1963 metry?

Ideą przedsięwzięcia biegowo-edukacyjnego "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy
na ten temat. Dystans 1963 metrów jest ściśle związany z roczną datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim "Lalek", ostatnim poległym w boju partyzantem
ruchu poakowskiego w Polsce. "Lalek" został zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki w Majdanie Kozic Górnych koło
Świdnika.

Powiat

KOLEJNY CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ
2 sierpnia podpisana została umowa z wykonawcą na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2794 D w miejscowości Dzierzków.
Długość remontowanego chodnika to 464 m a zakres prac obejmie:
Mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie
krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, regulacja studzienek, eemont cząstkowy nawierz-
chni bitumicznej.
Prace mają potrwać do końca października.
To kolejna inwestycja w poprawę bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach Powiatu Świdnickiego. Aktualnie trwają prace modernizacyjne

chodników w Witoszowie Dolnym, Bystrzycy Górnej i Olszanach.

11www.expressem.eu www.expressem.eu
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Polonia informuje...

Trenerzy ciąg dalszy

Trenerzy: Tomasz Oleksy
Posiada licencję UEFA A, to trener koordynator szkolenia grup dziecięco-młodzieżowych Polo-

nii-Stali Świdnica. W przeszłości przez wiele lat pracował w naszych grupach młodzieżowych, był
też szkoleniowcem ekipy seniorów. Ukończył studia podyplomowe Analityk Gry Sportowej oraz
Rozumienie Gry na Wyższej Szkole Sportu, jest wykładowcą podczas kursów UEFA B dla trenerów
(Wielkopolski ZPN) oraz prelegentem podczas licencjonowanych szkoleń organizowanych przez
Zachodniopomorski ZPN.

Tomek Oleksy to także uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in. Coerver Coaching level Basic,
czy Międzynarodowej Konferencji w Lizbonie (2019). Ponadto jest autorem projektu "Pozytywny
Coaching", mającym w swoim CV staże trenerskie w następujących klubach: PSV Eindhoven, Ajax
Amsterdam, Dinamo Zagrzeb, MSK Zilina, Benfica Lizbona, Legia Warszawa (I zespół) i Zagłębie
Lubin (I zespół)!

Teraz trener Oleksy odpowiedzialny będzie za utalentowaną grupę piłkarzy z roczników
2005/2006 z ligi dolnośląskiej juniorów młodszych. Życzymy powodzenia w walce o punkty, do
startu ligowej rywalizacji coraz bliżej!

Trenerzy: Piotr Krygier
Trener Piotr Krygier jest posiadaczem licencji UEFA A, posiada 15-letni staż trenerski i 13-letni

w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Jako zawodnik bronił świdnickich barw, a oprócz
tego reprezentował Śląsk Wrocław, Cukrownika Pszenno i FC Kostomłoty. Jako trener związany był
w przeszłości z Gryfem Świdnica, LKS-em Bystrzyca Górna i Dabro-Bau Makowice.

Nasz szkoleniowiec w trakcie swojej kariery trenerskiej prowadził też kadry Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej rocznika 1998 , 1999, 2000 i 2001. Po największy sukces sięgnęła dolnośląska
ekipa z rocznika 2001, która zdobyła wicemistrzostwo Polski, rocznik 2000 był z kolei czwarty w
kraju. Trener Krygier w ostatnim sezonie z wielkim powodzeniem trenował biłao-zieloną drużynę
trampkarzy, wprowadzając ją do I ligi wojewódzkiej - najbardziej prestiżowych dolnośląskich
rozgrywek z udziałem ósemki najlepszych zespołów z terenu naszego województwa! W tym sezonie
będzie się opiekował również trampkarzami, lecz będą to już piłkarze z roczników 2007/2008.

Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy młodzików z
roczników 2007-2008 odbywające się na terenie OSiR-u Świdnica. Wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich sił w biało-zielonych barwach
zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!

Trenerzy: Ryszard Tyndel 
Trener Ryszard Tyndel jest posiadaczem licencji UEFA B. Na swoim koncie posiada również

wiele ukończonych kursów m.in. z przygotowania motorycznego zawodników, czy Coerver Co-
aching. W biało-zielonym klubie jako trener pracuje od 2016 roku. Do tego momentu pracował z
piłkarzami z różnych kategorii wiekowych, zaczynając od skrzata przez orlika, żaka aż do młodzika.
W ubiegłym roku był szkoleniowcem kadry rocznika 2011 i w obecnym sezonie to się nie zmieni.

Największy sukces to wygranie dolnośląskiej rywalizacji w rozgrywkach "Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku" z rocznikiem 2011! Były jeszcze zwycięstwa w Deichmann Minimi-
strzostwach, nawet w ubiegłym roku, ale wtedy walka kończyła się tylko na rozgrywkach regional-
nych. Ulubionym zawodnikiem trenera jest Xavi Hernandez, trenerem Pep Guardiola, a drużyną FC
Barcelona.

Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy orlików rocznika
2011 odbywające się na terenie OSiR-u Świdnica. Wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich
sił w biało-zielonych barwach zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!

Trenerzy: Szymon Krupczak
Trener Szymon Krupczak jest posiadaczem licencji Grassroots C, do tego z wynikiem pozytyw-

nym zakończył szkolenia: Akademię Przygotowania Motorycznego (ETA) - kilka edycji, Akademię
Planowania Treningu (Betterway), czy Kształtowanie zdolności motorycznych młodych sportowców
(platforma wgrze.pl).

W sezonie 2020/2021 wspólnie ze swoim starszym bratem - Mariuszem Krupczakiem z powo-
dzeniem prowadzili grupy młodzików (rocznik 2008) i młodzików młodszych (2010). W nadcho-
dzących rozgrywkach pod ich wodzą będą dalej piłkarze z kategorii wiekowej młodzika, a biało-zie-
loni puszczą do boju aż trzy ich drużyny z I ligi wojewódzkiej, III ligi wojewódzkiej i IV ligi
wojewódzkiej. Oprócz tego będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne naszych młodych
adeptów futbolu. Jego ulubionym zespołem jest Real Madryt, zawodnikiem Gennaro Gattuso, a TOP
trenerami Jose Mourinho oraz Diego Simeone.

Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy młodzików z
roczników 2009-2010. Wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich sił w biało-zielonych barwach zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i
zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!

Trenerzy: Mariusz Krupczak
Trenera Mariusz Krupczak wszystkim osobom związanym z naszą świdnicką i regionalną piłką nożną przedstawiać z pewnością nie trzeba. Od wielu,

wielu lat trener ma pod opieką grupy w kategoriach wiekowych orlików i młodzików, a wszelkich sukcesów, wygranych turniejów, czy ligowych
mistrzostw nie sposób byłoby zliczyć. Jego podopieczni m.in. dwukrotnie okazali się najlepsi na Dolnym Śląsku w rozgrywkach "Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku", rywalizując następnie w finałach ogólnopolskich! W zakończonym sezonie biało-zieloni młodzicy w znakomitym stylu wywalczyli
pod jego wodzą awans do I ligi wojewódzkiej - prestiżowych rozgrywek z udziałem ósemki najlepszych zespołów naszego województwa.

www.expressem.eu
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Trener Mariusz Krupczak jest magistrem wychowania fizycznego - specjalizacja trenersko-in-
struktorska - trener klasy drugiej, posiada do tego licencję UEFA A. Na jego koncie znajduje się sporo
odbytych kursokonferencji i staży jak choćby ten mający miejsce u trenera Marcina Brosza w Górniku
Zabrze!

Podobnie jak w poprzednich sezonach, tak i teraz trener Krupczak będzie odpowiedzialny za
rozwój młodzików Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica. Silna grupa zawodników
z roczników 2009-2010 wystartuje w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej
młodzików, III ligi wojewódzkiej młodzików i IV ligi wojewódzkiej młodzików. Jeszcze jako
zawodnik Mariusz Krupczak był zawodnikiem świdnickiej drużyny, a także Kuźni Jawor, ulubionym
klubem jest Real Madryt, trenerami Carlo Ancelotti i Jose Mourinho, a zawodnikami Luka Modrić,
Giorgio Chiellini, a także Fernando Redondo.

Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy młodzików z
roczników 2009-2010. Wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich sił w biało-zielonych
barwach zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!

tekst i foto: www.poloniastal. swidnica.pl

Polonia informuje...

SPARINGOWE DERBY DLA BIAŁO-ZIELONYCH 
Kolejny mecz sparingowy mają za  sobą seniorzy Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica, którzy  zmierzyli się w starciu derbowym

ze Zjednoczonymi Żarów. Tym razem  trener świdniczan, Grzegorz Borowy potraktował ten dodatkowy test-mecz  czysto szkoleniowo, dając wielu
piłkarzom wolne, a dając szanse sporej  grupie juniorów starszych, a nawet juniorów młodszych!

Lepiej w to spotkanie rozgrywane na  terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji weszli żarowianie.  Goście po asyście Klimaszewskiego i
trafieniu Uszczyka objęli  prowadzenie 1:0. Jeszcze do przerwy miejscowi odrobili straty z  nawiązką. Po dwóch golach autorstwa Wojciecha Szuby
zrobiło się 2:1 dla  Polonii-Stali Świdnica. Po zmianie stron Szuba skutecznie przymierzył z  rzutu karnego i było 3:1, lecz dwa następne trafienie
zanotowali  żarowianie (Sajdak i Szewczyk). Zwycięskiego gola dla gospodarzy  strzelił Sebastian Białasik i mecz zakończył się wygraną miejscowych
w  wymiarze 4:3. W sobotę, 7 sierpnia ostatni sprawdzian ekipy  Polonii-Stali Świdnica. Na terenie OSiR-u Świdnica o godz. 11.00  podejmiemy piłkarzy
Śląska Wrocław z Centralnej Ligi Juniorów.

źrodło:  www.poloniastal. swidnica.pl

Polonia informuje...

SPARINGOWA PORAŻKA Z FOTO-HIGIENĄ
Po raz kolejnym w krótkim  odstępie czasu doszło do konfrontacji piłkarzy Polonii-Stali Świdnica i  Foto-Higieny Gać. Po czerwcowym,

wyjazdowym zwycięstwie biało-zielonych,  tym razem w grze kontrolnej przed startem nowego sezonu górą byli  przeciwnicy. 
Przypomnijmy, że w sobotę 19 czerwca w  ostatniej kolejce sezonu 2020/2021 świdniczanie pokonali przeciwników na  ich własnym terenie 3:2. Po

tym spotkaniu obie ekipy formalnie  pożegnały się z rozgrywkami III ligi, spadając do niższej klasy  rozgrywkowej. Do gacian uśmiechnęło się jednak
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szczęście. Ze względu na  rezygnację z awansu mistrza IV ligi opolskiej - Ruchu Zdzieszowice, a  także wicemistrza tych rozgrywek - LZS-u Starowice
Dolne, Foto-Higiena  jeszcze po perturbacjach i sprawach rozstrzyganych przez Polski Związek  Piłki Nożnej zachowała ostatecznie ligowy byt. Dziś
obie ekipy  znajdujące się na nieco innym etapie przygotowań zmierzyły się po raz  kolejny.

- Widać  było, że drużyny są na innym etapie przygotowań. My mieliśmy tydzień  przeciążeniowy, byliśmy po codziennych treningach i środowym
sparingu z  Prochowiczanką Prochowice. Dla Foto-Higieny, która rusza z ligą już za  tydzień, była to próba generalna. Nasz start zaplanowany jest z
kolei na  14 sierpnia (od red. domowy pojedynek z Sokołem Wielka Lipa). W  dzisiejszym starciu borykaliśmy się z różnych względów z absencjami
sześciu zawodników. Z założeń taktycznych jestem zadowolony, z gry po  części też, bo stworzyliśmy sobie kilka naprawdę dogodnych sytuacji do
strzelenia gola. Była poprzeczka Sebastiana Bialasika, czy  niewykorzystana sytuacja sam na sam naszego napastnika. Nie ustrzegliśmy  się oczywiście
kilku głupich strat i musimy to wyeliminować. Cieszą  kolejne debiuty w seniorskiej drużynie na przykład młodego Emila Migasa z  rocznika 2005.
Pracujemy dalej - ocenia trener świdnickiej drużyny, Grzegorz Borowy.

Finalnie Foto-Higiena Gać zwyciężyła  2:0. Pierwsze trafienie przeciwnicy zanotowali w 47. minucie po dobrej  wrzutce ze skrzydła i skutecznie
wykończonej akcji. Trafienie na 2:0  miało miejsce pod koniec spotkania i było dość przypadkowe. Futbolówka  po rykoszecie i odbiciu się od jednego
z naszych graczy wturlała się do  sieci. We wtorek, 3 sierpnia świdniczanie zagrają kolejny, dodatkowy  test-mecz. O godz. 18.00 na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i  Rekreacji podejmiemy przedstawiciela klasy okręgowej - Zjednoczonych  Żarów.

Polonia-Stal Świdnica - Foto-Higiena Gać
2:0 (0:0)

Polonia-Stal: Szczepaniuk,  Czarny, Paszkowski, Salamon, Białas, Filipczak, Staroń, Białasik,  Tragarz, Myrta, Migas, Michta, Barros, Kusio oraz 3
zawodników  testowanych.

źrodło:  www.poloniastal. swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
26.07.2021r. godz. 19.40 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy jednym z marketów na
ulicy Kliczkowskiej. Skierowany na miejsce patrol zastał tam Jana Ch., osobę bezdomną. W stosunku do tego mężczyzny tylko w tym dniu dwukrotnie
podejmowano interwencję, jednak nie przyniosły one właściwego rezultatu, dlatego też tym razem został on umieszczony do wytrzeźwienia w
Policyjnej Izbie Zatrzymań. Za swoje czyny odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

27.07.2021r. godz. 6.27
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego dotyczące spożywania alkoholu przez grupę mężczyzn,
siedzących na ławce w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Mandatami ukarano dwie osoby.

www.expressem.eu
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27.07.2021r. godz. 14.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące spożywania alkoholu na
ulicy Łukowej. Na miejscu zastano znanych
z wcześniejszych  interwencji bezdomnych.
Za swoje czyny, odpowiedzą przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

27.07.2021r. godz. 1.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od dyspozytora MPK doty-
czące awanturującego się mężczyzny w au-
tobusie komunikacji miejskiej, stojącym na
przystanku przy ulicy Wałbrzyskiej. Pijany
pasażer doprowadził do zatrzymania pojaz-
du. Na miejscu strażnicy potwierdzili zgło-
szenie. Mężczyzna był wulgarny i agresyw-
ny. Obrażał pasażerów, znieważył również
strażników oraz groził im pozbawieniem ży-
cia. Patrol szybko opanował sytuację stosu-
jąc środki przymusu bezpośredniego. Męż-
czyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań w
celu wytrzeźwienia. Za swoje czyny odpo-
wie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.
Grozi mu  kara grzywny, ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

29.07.2021r. godz. 9.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dwóch mężczyzn







spożywających alkohol na przystanku komunikacji miejskiej i zanieczyszczających to miejsce w rejonie Placu Drzymały. Skierowany patrol
potwierdził zgłoszenie. Jeden z miłośników trunków spał i nie było z nim logicznego kontaktu. Został on osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej
Izbie Zatrzymań a za swój czyn odpowie przed sądem, natomiast drugi delikwent został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł.

29.07.2021r. godz. 17.17 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od  dyspozytora MPK dotyczące nietrzeźwego mężczyzny śpiącego w autobusie linii nr
"1" na ulicy Muzealnej. Patrol na miejscu usiłował dobudzić mężczyznę, jednak nie udało się z nim nawiązać kontaktu. Pasażer został osadzony do
wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań a za swój czyn odpowie przed sądem.

***
Szkoła Podstawowa nr 4, poniedziałkowe popołudnie. Ktoś gra w piłkę, ktoś jeździ na elektrycznej deskorolce, ktoś rozmawia ze znajomymi. Na

schodach przed wejściem do szkoły siedzi dwóch młodych mężczyzn i pije piwo. Teren szkoły obserwuje operator monitoringu wizyjnego.
Już po chwili na miejscu pojawili się strażnicy, którzy ukarali miłośników piwa mandatami karnymi. Wydawało się, że interwencja ta skutecznie

zniechęci ich do naruszania prawa. Nic bardziej mylnego. Po dwóch godzinach ponownie obaj pojawiają się na terenie szkoły. Młody mężczyzna z
impetem kopie w ramę okienną. Przez wyważone okno wchodzi do środka. Po chwili wychodzi tą samą drogą ze skradzioną piłką, wewnątrz
pomieszczenia, jak się później okazało, dokonał poważnych dewastacji. Po chwili obaj mężczyźni oddalają się tuż przed przybyciem patrolu straży
miejskiej. Jednak nie będą się cieszyć bezkarnością. Tożsamość obu wandali wraz z zabezpieczonym materiałem z kamer monitoringu przekazano Policji.
Za swoje czyny odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

info i foto: sm.swidnica.pl

W MBP

"PORTRETY JEŃCÓW" 
Losy polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej na przykładzie sześciu osób, które reprezentują wszystkie najbardziej

charakterystyczne grupy jenieckie wśród Polaków, tj. jeńców obozów Wehrmachtu i NKWD, w tym szeregowych, podchorążych i oficerów. Świdnicka
biblioteka zaprasza na niezwykłą ekspozycję.

- "Portrety jeńców" to najnowsza wystawa prezentowana w progach naszej biblioteki. Ekspozycja składa się z portretów żołnierzy Wojska Polskiego
i Armii Krajowej - Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa
Wajszczuka. Prezentowane osoby są nieprzeciętne ze względu na swoją moralną postawę, odwagę, dokonania m.in. w kulturze i nauce. Wystawa będzie
prezentowana na I piętrze budynku głównego przez cały lipiec - informuje Katarzyna Poznańska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
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Obok uczestników kampanii wrześniowej wystawa ukazuje także powstańców warszawskich, obok żołnierzy zawodowych - rezerwistów, obok
mężczyzn - kobiety i dzieci. Zgromadzone fotografie, dokumenty i pamiątki opowiadają historię życia bohaterów poczynając od okresu przed 1939 r.,
przez II wojnę światową, która jest przedstawiona najobszerniej, aż do losów powojennych .

W MBP

"OCEAN" - niezwykła wystawa inspirowana twórczością Lema
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza do obejrzenia wystawy pt. "Ocean", stworzonej na bazie fragmentów powieści

"Solaris", w której Stanisław Lem podjął próbę przedstawienia problemu spotkania w Kosmosie innej niż człowiek istoty, bytu, który nie byłby ludzki,
ani humanoidalny. Bytem tym jest w powieści ocean, wciąż zmieniający się, nierozumiany przez jego badaczy, obserwatorów.

- Zapraszamy na plac z dzikami przy ul. Franciszkańskiej. Ekspozycja wzbogacona jest kompozycjami graficznymi, które inspirowane są opisami
nieodgadnionego tworu. Wystawę można podziwiać do końca sierpnia - mówi Katarzyna Poznańska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Stanisław Lem pisał: "Science fiction zakładała niemal zawsze, że jeżeli nawet Inny, którego spotykamy, prowadzi jakąś grę, to my jej reguły prędzej
czy później zrozumiemy; przeważnie zresztą chodziło o reguły walki. Ja natomiast pragnąłem zamurować wszystkie ścieżki rozumowania wiodące do
uczłowieczenia Istoty, jaką jest solaryjski ocean, aby się okazało, że kontakt z nią nie daje się zrealizować na sposób międzyludzki, choć równocześnie
w jakiś dziwny, inny sposób jednak zachodzi ."

Omówienia oceanu pobudzają wyobraźnię czytelnika, zachęcając do intelektualnych poszukiwań tego, czym ów byt mógłby być.

ZASZCZEP SIĘ W APTECE
Obok przychodni i powszechnych punktów szczepień, apteki to kolejne miejsce, w którym można zaszczepić się przeciw Covid-19.
Szczepienia w aptece - jak to zrobić?
Na szczepienie w aptece zarejestrujesz się:

◆ dzwoniąc na infolinię 989,
◆ poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
◆ bezpośrednio w samym punkcie szczepień.

Proces szczepień w aptekach jest bezpieczny. Kwalifikację do szczepienia, ale też samo szczepienie wykona przeszkolony farmaceuta.
Wykaz wszystkich punktów aptecznych realizujących szczepienia znaleźć można na specjalnej mapie punktów szczepień dostępnej na stronie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ (po zaznaczeniu przy typie punktu opcji "apteczny").

Gmina Świdnica

PONAD PÓŁ TYSIĄCA PRZEJECHANYCH KM 
Młodzi mieszkańcy gminy Świdnica przeby-

li ponad  550 km w poszukiwaniu przygód. Od-
wiedzili Kudowę Zdrój przemierzając szlakiem
ginących zawodów.  Zawitali do Indiańskiej
Wioski k/ Wrocławia, Kopalni Złota w Złotym
Stoku oraz Ogrodu Zoologicznego i Afrykarium
we Wrocławiu. Wszystko za sprawą wakacji z
gminą Świdnica, organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. We wspól-
nej zabawie udział wzięło 186 dzieci z terenu
gminy Świdnica. Na poznawaniu nowych miejsc
spędzili około 35 godzin.

Kolejnym etapem organizacji letniego wy-
poczynku są Gminne Igrzyska Sportowo - Rekre-
acyjne 6-9.08.2021 na które już teraz serdecznie
zapraszamy!

Więcej szczegółów o Igrzyskach na plakacie
str. 23

ciąg dalszy na str. 25
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PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE 
ABY DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY

Taktyka gaszenia pożarów i działań ratowni-
czych oraz zajęcia z praktycznej obsługi sprzętu
strażackiego i wyposażenia osobistego straża-
ków były przedmiotem szkolenia podstawowego
strażaków ratowników ochotniczych straży po-
żarnych z terenu gminy Świdnica.

Szkolenie ukończyło 10 druhów, w tym:
OSP Panków - 4
OSP Mokrzeszów - 1
OSP Burkatów - 1
OSP Grodziszcze - 2
OSP Lutomia - 1
OSP Gogołów - 1
Absolwenci po ukończeniu szkolenia i zali-

czeniu egzaminu nabyli uprawnienia do udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w naj-
bliższym czasie zapewne będą nieść pomoc mie-
szkańcom naszego powiatu.

W gminie Świdnica funkcjonuje 8 jednostek
OSP w tym 3 należą do Krajowego System Ra-
towniczo-Gaśniczego (KSRG), a łączna ilość
czynnych druhów wynosi 145.

Gmina Świdnica

WAKACJE Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ 
CZYLI KOLONIA ARTYSTYCZNO-PROFILAKTYCZNA

2 sierpnia wystartowała druga odsłona waka-
cji z gminą Świdnica w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubachowie. Kolonia artysty-
czno-profilaktyczna - to oferta dla każdego, kto
nie lubi wakacyjnej nudy i chce aktywnie, w
bardzo urozmaicony sposób spędzić czas!

Podczas 5 dniowego pobytu na uczestni-
ków czeka wiele fascynujących przygód i za-
jęć takich jak: zajęcia taneczne, warsztaty ar-
tystyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,
wycieczka do jump planet - to tylko niektóre z
przygotowanych atrakcji. Poza tym w progra-
mie nie zabraknie również zajęć sportowych i
plastycznych, gier i zabaw terenowych, kon-
kursów, wieczornych ognisk, obozowych dys-
kotek i mocy innych niewątpliwie fascynują-
cych atrakcji. Mamy nadzieję, że to wszystko
sprawi, że to będą niezapomniane i pełne emo-
cji wakacje dla dzieci z naszej gminy - mówi
Dorota Waliszak, kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, organizator wypo-
czynku w Lubachowie.
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OD 2 SIERPNIA ROLNICY MOGĄ
UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Od 2 sierpnia rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do
produkcji rolnej.

Wnioski w terminie od  2 do 31 sierpnia 2021 r. należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021
r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Środki zwracane będą w terminie od 1 do 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Link do formularza: http://www.gmina.swidnica.pl/images/stories/rzecznik/2021/07/wniosek_akcyza.pdf

Gmina Świdnica

ŚWIĘTO ŚWIDNICKIEJ POLICJI
- Służycie mieszkańcom w bardzo trudnych i wymagających czasach, dlatego dziś bardzo doceniamy waszą pracę i zaangażowanie - mówił komendant

powiatowy, Andrzej Dobies, podczas obchodów upamiętniających 102 rocznicę powstania Policji Państwowej. W piątek, 30 lipca w sali narad Urzędu
Miejskiego w Świdnicy policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy obchodzili swoje doroczne święto.

Obecny na uroczystościach komendant wojewódzki nadinspektor Dariusz Wesołowski dziękował funkcjonariuszom za ich codzienną pracę
podkreślając, że bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Podczas ceremonii wyróżniono funkcjonariuszy odznaczeniami resortowymi, państwowymi

oraz awansowano na kolejne stopnie służbowe i przyznano awanse.
W tym gronie znaleźli się byli i obecni funkcjonariusze z Posterunku Policji w Słotwinie.

◆ na stopień młodszego aspiranta: sierżant sztabowy Marta Balewicz,
◆ na stopień sierżanta sztabowego: starszy sierżant Paweł Janiszewski i starszy sierżant Rafał Jarosz,
◆ na stopień sierżanta: starszy posterunkowy Łukasz Wojak,
◆ na stopień starszego posterunkowego: posterunkowy Daniel Morawski i posterunkowy Daniel Porucznik.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrody i listy gratulacyjne z rąk wójt gminy Świdnica otrzymali: aspirant sztabowy Tomasz
ZDEB, młodsza aspirant Marta BALEWICZ, starszy posterunkowy Daniel PORUCZNIK, sierżant sztabowy Rafał JAROSZ, starszy aspirant Adam
KŁYSZEJKO

Obecna na uroczystościach wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, życzyła wszystkim policjantom oraz policjantkom, by policyjny mundur zawsze
kojarzył się z honorem i troską o godność drugiego człowieka. Niech nie opuszcza Was bezpieczeństwo i ludzka życzliwość.

Mamy też smutną wiadomość dla piratów drogowych. Od kilku tygodni świdnicka drogówka ma na wyposażeniu nowy motocykl marki YAMAHA,
który z pewnością zwiększy skuteczność działań funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego. Symboliczne przekazanie kluczyków odbyło się
podczas dzisiejszych uroczystości.

Gmina Świdnica

SOŁECTWO BURKATÓW WALCZY O TYTUŁ NAPIĘKNIEJSZEJ
DOLNOŚLĄSKIEJ WSI 

Sołectwo Burkatów zgłoszone zostało do
konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2021" w
kategorii Najpiękniejsza Wieś. Trzymamy moc-
no kciuki!

Podczas XIII edycji konkursu uczestnicy
oceniani będą w dwóch kategoriach:

Najpiękniejsza Wieś;

Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi.

Celem konkursu jest promowanie działalno-
ści społeczności lokalnych w ramach programu
Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stro-
nie internetowej:

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejski
e/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/konkurs
-piekna-wies-dolnoslaska/
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BARAN Wszyscy, z którymi przyszło Ci
współpracować ostro walczą i nie pozwala-
ją sobie na chwile słabości. Mając wrażliwą
naturę nie możesz się z tym pogodzić. W
pracy bądź bardziej pewny siebie, walcz o
swoje. Stać Cię przecież na bardzo wiele.
Pod koniec tygodnia nie wykluczona miła
niespodzianka. 
BYK Powinieneś się zdecydować na ro-
mantyczną przygodę z kimś, kto od dawna
Cię adoruje. Twoja osobowość i ogromna
siła przebicia zaowocują w pracy zawodo-
wej. Może to się wiązać z wyższymi docho-
dami. Wszystko teraz w Twoich rękach. Nie
oglądaj się na innych. Oni też by tak zrobili.
BLIŹNIĘTA Nie zapracowuj się tak bar-
dzo. Rób to co do Ciebie należy i nie
wychodź przed szereg. W pracy unikaj spo-
rów i dyskusji. Ktoś może to wykorzystać
przeciwko Tobie. Odprężenie znajdziesz w
ramionach bliskiej osoby. Poświęć jej wię-
cej czasu i uwagi. Sprawy finansowe są na
dobrej drodze. 
RAK Ciągle masz jakieś pretensje i wy-
mówki dla swojego partnera. Wszystko to
prowadzi do ciągłych kłótni i złej atmosfery
w domu. Zastanów się, ile winy ponosi za
obecny stan rzeczy? Przecież na wiele
spraw nie ma wpływu. Zmień swoje nasta-
wienie, a będzie Ci o wiele lżej. Wkrótce
nastąpi poprawa sytuacji. 
LEW Bardzo udany okres w uczuciach.
Nagle okaże się, że ktoś na kogo do tej pory

nie zwracałeś uwagi, jest wspaniałą osobą i
że możesz zawsze na niego liczyć. Docenisz
wszystko, co dla Ciebie uczynił. W pracy
wiele zmian. Nie zawsze będziesz nimi za-
chwycony. Wypełniaj swoje obowiązki i
cierpliwie czekaj na lepsze czasy. 
PANNA Myślałeś, że wszystko masz już z
głowy, zacząłeś planować urlop, a tu masz,
jak grom z jasnego nieba spadły kłopoty. Już
wkrótce sprawy powinny się wyjaśnić. Bę-
dzie Cię to jednak kosztowało wiele ner-
wów. Nie przenoś swego złego nastroju na
rodzinę. Zaufaj intuicji i sprawdzonym
przyjaciołom. 
WAGA Tydzień pod znakiem trudnych de-
cyzji. Trzeba będzie wybrać mniejsze zło.
Już wkrótce niebo się nad Tobą rozjaśni.
Nieoczekiwany przypływ gotówki pozwoli
na zakup kilku drobiazgów, które bardzo
Cię ucieszą. Napięte stosunki z domownika-
mi. Postaraj się cierpliwie wysłuchać part-
nera. 
SKORPION W pracy wiele się zmieni.
Będziesz się bardzo obawiał tych zmian.
Poczujesz wielką niepewność o dzień ju-
trzejszy. Nie martw się, dzięki energii i
intelektowi poradzisz sobie z nowym
układem sił. Trochę lepiej w miłości. Ty i
Twój partner zaczniecie nadawać na tych
samych falach.
STRZELEC Towarzyszy Ci dobra passa w
interesach. Wykorzystaj to. Pamiętaj, że
zmarnowane okazje już nigdy się nie powtó-
rzą. Warto więc podjąć ryzyko. Tym bar-
dziej, że niewiele możesz stracić. Rzucając

się w wir pracy nie zapominaj o bliskiej
osobie. Ma problemy i bardzo Cię teraz
potrzebuje. 
KOZIOROŻEC Uważaj na osobę spod
znaku Bliźniąt, która nagle zacznie być
dla Ciebie miła i uprzejma. Ma w tym jakiś
niecny interes. Nie daj się wykorzystać.
Postaraj się dyskretnie dowiedzieć o co w
tym wszystkim chodzi i podjąć właściwą
decyzję. Sprawy finansowe są na dobrej
drodze. 
WODNIK Jesteś wściekły, bo znowu do-
łożyli Ci obowiązków, a nie wiążą się z
tym żadne korzyści finansowe. Czasami
tak bywa. Zagryź zęby i walcz. Nie masz
przecież innej perspektywy. W sprawach
sercowych wszystko na najlepszej drodze.
Miłe chwile przeżyjecie w nadchodzący
weekend. 
RYBY Nagle pewne sprawy się skompliku-
ją. Stracisz wiarę w sens swoich działań. A
było już tak dobrze. Nie poddawaj się.
Wszystko jeszcze można naprawić. Nie raz
już byłeś pod kreską i zawsze dawałeś jakoś
radę. Sprawy sercowe będą układały się po-
myślnie. 

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90  m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47  m kw., 58,47  m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60  m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30  m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443  25,10  m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037  84,80  m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77  m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł

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

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42  m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63  m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110  m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42  m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:
0-6601 WM 50  m kw., 2 pokoje, I piętro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30  m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł 
0-6172 WM 84  m kw., 3 pokoje, I piętro, winda, miejsce parkin-
gowe, wysoki standard, nowy Zawiszów 3.500 zł
0-5735 WD 96  m kw., dwa poziomy, ogrzewanie gazowe, osiedle
Słowiańskie 2.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
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0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/ m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/ m
kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/ m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 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 - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6613 SL 27,30  m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32  m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30  m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120  m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaple-
cze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164  m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro,
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.- 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
0-5871 SL 65,70  m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36  m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240  m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A  SL 275,10  m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30  m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

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