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W skrócie...

U ZEGARMISTRZA. WYSTAWA ZE-
GARÓW Z KOLEKCJI JANUSZA
SKRZYPCZAKA
01.07-28.08.2022, godz. 18:00
Od 1 lipca do 28 sierpnia br. w Muzeum
Dawnego Kupiectwa będzie można podzi-
wiać kolekcjonerską wystawę zegarów ze
zbiorów antykwariusza Janusza Skrzypcza-
ka z Leszna. Na ekspozycji, przygotowanej
przez dr. Radosława Skowrona, znajdą się
zegary słoneczne, ogniowe i piaskowe oraz
zegary mechaniczne.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

WYSTAWA CZASOWA: ŚWIDNICKA
WYSTAWA PRZEMYSŁU I RZEMIOS-
ŁA Z 1892 R.
do 26.06.2022, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
nową wystawę czasową "Świdnicka Wysta-
wa Przemysłu i Rzemiosła z 1892 roku w
ówczesnej prasie śląskiej", którą będzie
można zwiedzać od soboty 14 maja. Ekspo-
zycja poświęcona jest doniosłemu wydarze-
niu jakim dla Świdnicy i jej mieszkańców
była przygotowana 130 lat temu wystawa.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

"MUZYKA MI LEŻY" W PARKU CEN-
TRALNYM
18.06-27.08.2022, godz. 20:00
Rozpoczęty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza tym razem przed scenę plene-
rową Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentujących rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

SPACER HISTORYCZNY - ŚLADAMI
BOLKA II MAŁEGO
25.06.2022, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na spacer historycz-
ny śladami księcia Bolka II Małego - władcy
księstwa świdnicko - jaworskiego. UWA-
GA! LIMIT MIEJSC WYCZERPANY. ZA-
PISY ZAKOŃCZONE!
Wstęp wolny; miejsce: start przed Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

I OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
26.06.2022, godz. 10:00
W pierwszym z trzech turniejów siatkówki
plażowej zagrają pary męskie i kobiece. Za-
pisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

Świdnica

ZAMKNIĘCIE PRZEBUDOWYWANEJ 
ULICY KORCZAKA

We wtorek, 21 czerwca nastąpiło zamknięcie ulicy Korczaka. Ograniczenie w ruchu w tym rejonie
miasta potrwa do końca czerwca. Dojazd do szpitala "Latawiec" zostanie poprowadzony ulicą Wałbrzyską
i Leśną. Dodatkowo, na ulicy Leśnej zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

Nastąpiły także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie autobusowe nr 9,10, 50
i 52 będą miały nowe trasy przejazdu:
◆ 9 - Przystanki wyłączone: Leśna, Korczaka/szpital. Nowa trasa:  Wałbrzyska/Kusocińskiego

(kończy i rozpoczyna bieg)
◆ 10 - Przystanki wyłączone: Leśna, Korczaka/szpital. Nowa trasa: Wałbrzyska/Kusocińskiego
◆ 50 - Przystanki wyłączone: Leśna, Korczaka/szpital Wałbrzyska/Kusocińskiego. Nowa trasa:

Wschodnia, Leśna, Wałbrzyska/ Głowackiego
◆ 52 - Przystanki wyłączone: Wałbrzyska/Kusocińskiego, Korczaka/szpital, Leśna. Nowa trasa:

Wałbrzyska/ Głowackiego, Leśna, Wschodnia
*dla linii nr 50, 52 ustanawia się przystanki zastępcze na ul. Leśnej (pomiędzy ul. Wrzosową a
ul. Wałbrzyską)

ciąg dalszy na str. 3
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DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Długo wyczekiwany kolejny DZIKI koncert
świdnickiego Dzikiego Chóru pod dyrekcją
Katarzyny Szymko-Kawalec. W repertuarze
jak zwykle mieszanka najprzeróżniejszych
stylów i gatunków - pieśni afrykańskie, mu-
zyka gospel, a także autorskie kompozycje
pisane specjalnie dla dzikiego zespołu przez
K. Szymko-Kawalec.
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

24. FESTIWAL TEATRU OTWARTE-
GO
8 lipca 2022 - 10 lipca 2022
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papiero-
we maski w smugach świateł latarni zamieniają
się w twarze bajkowych stworów. Szczudła
odrealniają drobne figury aktorów, które stają
się podniebnymi tancerzami albo potworami.
Wstęp wolny; miejsce: Rynek, Świdnica;
organizator: ŚOK

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
22.07-31.07.2022, godz. - 17:00
Dzięki konsekwencji w dążeniu do piękna,
spotkania, innowacyjności, otwartości i
wrażliwości Festiwal Bachowski stał się jed-
nym z największych i najważniejszych wy-
darzeń muzyki klasycznej w Polsce oraz nie-
zwykłym zjawiskiem kulturalnym na euro-
pejskiej scenie muzycznej.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica i okolice;
organizator ŚOK

II OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
24.07.2022, godz. 10:00
W drugim z trzech turniejów siatkówki pla-
żowej zagrają miksty. Zapisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
07.08.2022, godz. 10:00
W trzecim i ostatnim turnieju siatkówki pla-
żowej w tym sezonie zagrają pary męskie.
Zapisy: 607 944 999.

www.expressem.eu

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z masy mineral-
no-asfaltowej. Wymieniony zostanie krawężnik, a także  wyregulowane  zostaną urządzenia  infra-
struktury podziemnej.

Ułożenie nawierzchni ulicy poprzedzi naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych. Prace wykonywa-
ne będą przez ich właściciela, czyli Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

Przebudowę ulicy realizuje firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o. Koszt inwestycji to 158670 zł.  

foto: D. Gębala/UM Śwdinica

Świdnica

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
W piątek, 24 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolu-
torium. Poprzedzone to będzie debatą nad raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowaniem
nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania. 

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie:utworzenia ośrodka wsparcia dziennego
dla seniorów pod nazwą "Klub Seniora na Osiedlu Młodych" i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej; nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Świdnicy" dla Violetty Sobczak;
podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych; wyrażenia zgody
na wzniesienia pomnika loga Polski Walczącej na Rondzie im. Powstańców Warszawy 1944 roku
przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji "Road Runners MC" w Świdnicy. 

Ponadto, o godz. 14.00 najlepsi świdniccy absolwenci kończący naukę w szkołach podstawowych
odbiorą z rąk Prezydent Miasta Świdnicy - nagrody oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy z tytułem
Primus Inter Pares.    

Świdnica

WYBRANO RADĘ SENIORÓW W ŚWIDNICY
Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i

inicjatywny. Powstała w  celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. 21 czerwca
odbyły się wybory do trzeciej jej kadencji. 

W posiedzeniu uczestniczyli prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz jej zastępca,
Szymon Chojnowski. W zgromadzeniu seniorów udział wzięło 20 kandydatów na radnych oraz

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11.08-14.08.2022, godz. 17:00
Pierwsze sto osób, które zapiszą się na udział
w festiwalu, otrzyma identyfikator upraw-
niający do zniżek u naszych partnerów oraz
torbę z prezentami od naszych sponsorów.
Uczestnicy będą też mogli zdobyć w festi-
walowych konkursach rozmaite nagrody.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica; organiza-
tor: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MAYDAY BIGAMISTKA" [spektakl
komediowy]
01.12.2022, godz. 19:00
Mayday i Mayday 2 Raya Cooneya to kla-
syka znakomitej komedii Dołącza do nich
Mayday Bigamistka, tegoż Cooneya opo-
wieść będąca odbiciem pierwszego Mayda-
ya - coś podobnego, ale jakże jednak różne-
go!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

DZIKI KONCERT #2
26.06.2022, godz. 17:00
Wstęp 10 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Długo wyczekiwany kolejny DZIKI kon-
cert świdnickiego Dzikiego Chóru pod dy-
rekcją Katarzyny Szymko-Kawalec. W re-
pertuarze jak zwykle mieszanka najprze-
różniejszych stylów i gatunków - pieśni
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przedstawiciele II kadencji, czyli przewodniczący, Marian Wilczyński i wiceprzewodnicząca, Lucyna
Malinowska.

Spośród zgłoszonych kandydatów wyłoniono siedemnastoosobowy skład Rady Seniorów na lata
2022-2026: Dorota Balcerek , Kazimierz Deptuła, Zdzisław Dybciak, Jerzy Fitrzyk, Jan Grusiecki,
Maria Kasprowicz - Gładysz, Ryszard Kielar, Aleksandra Klacewicz, Lucyna Lewicka, Jolanta
Mieńko, Albert Mścisz, Bolesława Olejniczak, Barbara Przybyła, Sabina Spodymek-Kapuścińska,
Elżbieta Szydełko, Mariola Uczkuronic, Bogusław Wojtal.

Rada trzeciej kadencji wybrała następnie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekre-
tarza, którymi zostali: Przewodniczący -  Ryszard Kielar, Wiceprzewodniczący - Albert Mścisz,
Sekretarz - Maria Kasprowicz - Gładysz

Członkami Rady Seniorów są osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Świdnicy.
Kandydaci musieli także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub
podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senio-
riadzie. Współpracują z podmiotami , których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób
starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i klubami
seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak:
Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Świdnica

NARODOWY CHÓR ADŻARII I ADŻARSKI
PAŃSTWOWY ZESPÓŁ BALETOWY 

WYSTĄPIĄ W ŚWIDNICY 
W piątek, 1 lipcao godz. 20.00na hali lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiodbę-

dzie się koncert organizowany w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury pt. "Gruzińskie
opowieści". Wystąpi Narodowy Chór Adżarii "Batumi" oraz Adżarski Państwowy Zespół Baletowy
"Khorumi". Bilety wstępu w cenie 20 zł są do nabycia w Informacji Turystycznej w Świdnicy (Rynek
39-40). 

Polsko-Gruziński Festiwal Kultury jest przestrzenią współpracy kulturalnej i artystycznej między
regionem Dolnego Śląska, a gruzińską Autonomiczną Republiką Adżarii. Głównym organizatorem
po stronie dolnośląskiej jest  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Zespół Batumi jest najlepszym w Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruzińskich pieśniludowych
(i nie tylko). Artystyczna praca zespołu została doceniona przez takich wielkich mistrzówjak A.
Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą nagrodę oraz Grand-Prix na V Między-
narodowymFestiwalu i Konkursie J. Kakhidze "Tbilisi Jesienią", jednocześnie odnosząc sukcesyza
granicą, występując na licznych festiwalach w Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Iranie, Tur-
cji,Rosji, Francji, Finlandii, Szwajcarii.Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich
regionów Gruzji. Wykonywane są onena perfekcyjnym poziomie, jaki prezentują zarówno poszcze-
gólni soliści oraz cały zespół. Pieśni tezawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów. Unikalna polifonia
gruzińskich śpiewów w 2001 roku została uznana przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.

Adżarski Państwowy Zespół Baletowy Khorumi" powstał w 2002 roku na bazie adżarskiego
państwowego ludowego zespołu śpiewu i tańca imienia M. Kukhianidze. Pod opieką doświadczonych
instruktorów umiejętności taneczne rozwija około 300 osób w różnym wieku - dzieci, młodzież i
dorośli. Od samego początku zespół zachwyca światową publiczność profesjonalizmem, umiejętno-
ściami scenicznymi oraz oryginalną choreografią. Zespół otrzymał wiele nagród na gruzińskich i
międzynarodowych festiwalach, a także na Światowym Konkursie Tańców Ludowych. W 2010 roku
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rząd regionu Adżarii nadał zespołowi status "państwowy". Zespół regularnie bierze udział w
występach organizowanych przez rząd Adżarii dla zagranicznych gości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Do-
lnośląskiego,Davit Gabaidze - Przewodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii,
Zurab Beridze - Ambasador Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Beata Moskal-Słaniewska -
Prezydent Miasta Świdnicy. 

Partnerem projektu jest Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu. Jest on współfinansowany z
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Świdnica

ŚWIDNICKIE TBS Z ABSOLUTORIUM ZA 2021 ROK
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest pierwszą miejską spółką,

której zarząd otrzymał absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
- Miniony rok był trudny i pełen wyzwań, ale możemy uznać go za udany - przyznaje Marek

Zawisza, prezes Świdnickiego TBS.

Spółka kończy właśnie budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kozara-Słobódzkiego
w Świdnicy, gdzie w wakacje zamieszka 45 świdnickich rodzin, które wyłoniono w procesie
otwartego naboru. Na parterze budynku otwarta zostanie nowoczesna biblioteka oraz największy w
mieście klub seniora.

Wraz z budynkiem, ŚTBS odda do użytku ponad 100 miejsc parkingowych - 65 w garażu
podziemnym, 41 wokół sklepu Delikatesy i kilkanaście wokół własnego budynku. 

- Tę część Osiedla Młodych zmieniamy nie do poznania - mówi wiceprezes ŚTBS Tomasz
Chojnowski. - Cieszymy się, że mamy spory wkład w usprawnienie komunikacji oraz ułatwienie
życia kierowcom poszukującym w tym rejonie miejsc do parkowania swoich samochodów.

ciąg dalszy na str. 8

afrykańskie, muzyka gospel, a także auto-
rskie kompozycje pisane specjalnie dla dzi-
kiego zespołu przez Katarzynę Szymko-Ka-
walec. Nie zabraknie również instrumental-
nych niespodzianek.

"Dziki Chór" to świdnicki chór mieszany
- zespół założony w maju 2018 roku w Świd-
nickim Ośrodku Kultury przez Katarzynę
Szymko-Kawalec.

Poprzedni koncert chóru odbył się w 2019
roku, później niestety zatrzymała zespół
pandemia. Dziki Koncert #2 to wielki po-
wrót Dzikiego Chóru do koncertowania, no-
wa energia, długo ćwiczony nowy repertuar
i jeszcze większy skład.

Słownikowa definicja słowa "dziki" to
niezgodny z ogólnie przyjętymi normami,
niestandardowy, nieuchwytny, nieoswojo-
ny, energiczny i żywiołowy i wzrastający
w naturalnym środowisku. W przypadku
Dzikiego Chóru chodzi przede wszystkim
o energetyczność, radość, wyjątkowość i
wymykanie się schematom. Tacy właśnie
są członkowie tego zespołu, szaleni, a
przede wszystkim radośni. Tym właśnie
szaleństwem i radością Dziki Chór będzie
podzieli się z Państwem na swoim koncer-
cie.

24. FESTIWAL TEATRU 
OTWARTEGO
8 lipca 2022 - 10 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Rynek, Świdnica;
organizator: ŚOK
Pod gwiazdami teatr smakuje inaczej. Papie-
rowe maski w smugach świateł latarni za-
mieniają się w twarze bajkowych stworów.
Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami albo
potworami.
Dzieci czasem piszczą, czasem śmieją się w
głos. Dorośli dociekają sensu pochodu prze-
dziwnych postaci, wybuchów ognia i opo-
wiadanych historii. Cokolwiek by nie do-
strzegli, są w środku magii.

http://www.domsenioracm.pl


Od 2014 roku przy ulicy Traugutta 7 w Úwidnicy z powodzeniem funkcjonuje 
Technikum Ortopedyczne. Od wrzeúnia 2022 roku zostanie równieý urucho-

miony  nowy  kierunek:  TECHNIK  WETERYNARII. 
Obecnie zdecydowaliúmy siæ poszerzyã ofertæ edukacyjnà o Technikum 

Weterynaryjne,  jest  to  nowoúã  na  rynku  edukacyjnym w  naszym  regionie.
Wielu techników weterynarii jest "praw¹ rækà" weterynarza. Asystujà przy 

zabiegach, w tym chirurgicznych, wykonujà zabiegi fizykoterapeutyczne, podajà 
zlecone leki, opiekujà siæ zwierzætami w rekonwalescencji.  Ponadto mogà zna-

leêã zatrudnienie w fermach, zakùadach hodowli zwierzàt, zakùadach prze-

twórstwa spoýywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sani-
tarno-weterynaryjnym.

Osoby koñczàce naukæ w naszej szkole zdajà maturæ i egzamin zawodowy.
Absolwenci mogà podjàã pracæ lub rozpoczàã studia na wybranym przez 

siebie  kierunku.
Wiedza i umiejætnoúci zdobyte podczas piæcioletniej nauki sà bardzo dobrym 

przygotowaniem do podjæcia studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania siæ z ofer-

tà  szkoùy  na  stronie  www.toswidnica.pl  oraz  wziæcia  udziaùu  w rekrutacji.

Nowy kierunek dla absolwentów szkóù podstawowych 

TECHNIK WETERYNARII

Technikum Weterynaryjne i Technikum Ortopedyczne 
w Úwidnicy

ul. Traugutta 7,  58-100 Úwidnica
tel. 74 85 13 157 
tel. 507 466 607

www.toswidnica.pl                 sekretariat@sced.pl



- Wraz z burmistrzem Strzegomia, Zbigniewem Suchytą pozytywnie oceniliśmy pracę zarządu
w 2021 roku, zatem udzielenie absolutorium nie budziło żadnych wątpliwości. Mieszkania w
systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, stąd
stawiamy przed spółką kolejne zadania - mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Spółka ma plany kolejnych swoich inwestycji. Gotowa jest już koncepcja budynku mieszkalno-
usługowego, który powstanie przy ul . Ks. Bolka/Łukasińskiego w Świdnicy. Będą tam 44 mieszkania
oraz 69 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Jest też koncepcja architektoniczna budynku
ŚTBS przy ul. Leśnej, który powstanie w miejscu rozpoczętej, a niedokończonej budowy hospicjum
- vis a vis szpitala Latawiec. Tę nieruchomość spółka otrzymała właśnie od miasta i planuje tam
zbudować 28 mieszkań oraz 42 miejsca parkingowe.

W Strzegomiu natomiast - w pierwszym etapie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul.
Parkowej - powstaną dwa budynki ŚTBS po 44 mieszkania i 44 miejsca postojowe w garażu
podziemnym każdy. Spółka ma już pozwolenie na budowę tych budynków i infrastruktury towarzy-
szącej. Obecnie ŚTBS zapewnia środki na finansowanie tej inwestycji.

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to spółka gminy Miasto Świdnica
(88,74 proc. udziałów) oraz gminy Strzegom (11,26 proc. udziałów). Spółka buduje mieszkania na
wynajem oraz zarządza nieruchomościami. W zasobach mieszkaniowych spółki są 363 lokale (w tym
41 wydzierżawionych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Świdnicy), w których mieszka
ponad 700 osób.

Powiat Świdnica

JAKICH WYBORÓW DOKONALI ÓSMOKLASIŚCI?
Zakończył się etap wyboru szkół ponadpodstawowych. Znane są już tegoroczne preferencje

ósmoklasistów z Powiatu Świdnickiego. Szkoły prowadzone przez Powiat Świdnicki wybrało z
pierwszej preferencji 1.733 absolwentów szkół podstawowych. Niespełna 270 osób zdecydowało się
na szkoły prowadzone przez inne organy prowadzące.

W bieżącym roku największą popularnością cieszą się
◆ II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy - o jedno miejsce w tym liceum

ubiega się 1,73 kandydata,
◆ III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie - wskaźnik popularności to 1,58

kandydata na jedno miejsce,
◆ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia - wskaźnik popularności wynosi tu 1,46

kandydata na jedno miejsce,
◆ I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy - wskaźnik popularności to dla

tego liceum 1,41 kandydata na jedno miejsce,
◆ Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy - wskaźnik

popularności wynosi 1,15 kandydata na jedno miejsce,
◆ Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach - wskaźnik popularności

wynosi 1,10 kandydata na jedno miejsce .
A jakie profile w liceach ogólnokształcących oraz zawody w technikach cieszą się największą

popularnością? Jest ich oczywiście wiele, ale trzymając się terminologii sportowej to na podium
uplasowały się ...

Wśród liceów hitem tego roku jest klasa artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową w
III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, do której chce się dostać 2,73 kandydata na jedno
miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się klasa biologiczno-chemiczna z zajęciami laborato-
ryjnymi w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (2,20 kandydata) oraz klasa politechniczna w
I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (2,03 kandydata).

Natomiast wśród techników przewodzi klasa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
kształcąca w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, gdzie o jedno miejsce ubiega się 3,00
kandydatów. Jest to równocześnie najwyższy wynik wśród wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Na kolejnych miejscach znajdują się technik fotografii i multimediów (2,60 kandydata) również w

ciąg dalszy na str. 10
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Raz do roku, zawsze w lipcu, zawsze na
świdnickim Rynku.

24. Festiwal Teatru Otwartego
PIĄTEK - 8 lipca
godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji po-
klatkowej - Galeria Fotografii (*zapisy)
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zaba-
wy
godz. 17.00 "Ristorante" Teatr na Walizkach
godz. 18.00 "Leśne ludki" Teatr Bajka
godz. 18.30 Wernisaż wystawy prac plasty-
cznych Anny Jędrzejczak - Wieża Ratuszo-
wa
godz. 19.00 "Epitafium Błazna" Kolektyw
KEJOS - sala teatralna ŚOK
godz. 21.30 "Czas wilka" Teatr Ewolucji
Cienia

SOBOTA - 9 lipca
godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji po-
klatkowej - Galeria Fotografii (*zapisy)
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zaba-
wy
godz. 17.00 "Zielonomu i Babci" Teatr JaSię
godz. 18.00 "Gamer over" OtoTo Teatr
godz. 19.00 "Ukochany kraj, umiłowany
kraj" Physical ArtHouse - sala teatralna ŚOK
godz. 20.00 "H2Oooops" Grupa Tras de la
Nada
godz. 21.30 "Trzy Oblicza Salvadora Dali"
Teatr Formy

NIEDZIELA - 10 lipca
godz. 16.00-19.00 "Ale Heca" Strefa zaba-
wy
Godz17.00 "On The Road" Cirkus trochu
jinak
godz. 18.00 "Rapsodia świdnicka, czyli hi-
storia piernikiem pisana" Dom Dzienny Se-
nior Wigor - sala teatralna ŚOK
godz. 19.00 "Historie rodzinne" Teatr Czer-
wona Walizka
godz.19.30 wernisaż wystawy prac Joanny
Pałys - Galeria Fotografii

www.expressem.eu





Zespole Szkól Ekonomicznych w Świdnicy oraz technik programista (1,40 kandydata) i technik
elektronik (1,40 kandydata) w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

Świdnica

U ZEGARMISTRZA. WYSTAWA ZEGARÓW 
Z KOLEKCJI JANUSZA SKRZYPCZAKA.

Od 1 lipca do 28 sierpnia br. w Muzeum Dawnego Kupiectwa będzie można podziwiać
kolekcjonerską wystawę zegarów ze zbiorów antykwariusza Janusza Skrzypczaka z Leszna. Na
ekspozycji, przygotowanej przez dr. Radosława Skowrona, znajdą się zegary słoneczne, ogniowe i
piaskowe oraz zegary mechaniczne w podziale na stołowe, ścienne, kieszonkowe oraz kuriozalne.

Udostępniony zestaw, choć pochodzi z Wielkopolski, byłby ozdobą każdego europejskiego
muzeum. Zainteresowania bowiem Janusza Skrzypczaka są bardzo szerokie i obejmują wiele
dziedzin kolekcjonerskich, także historycznych oraz związanych z regionalistyką. Ale zegary,
pierwsza, jeszcze dziecięca, kolekcjonerska fascynacja, to w zbiorach najważniejsze trofea. Do tego
stopnia, że dzięki kontaktom z zegarmistrzami, sam został godziniarzem, jak po staropolsku lubi się
nazywać. Stąd na naszej ekspozycji spełniliśmy marzenie kolekcjonera i pokazujemy, w formie
minimalistycznej aranżacji, zegarmistrzowski warsztat.

Podczas wernisażu 1 lipca o godz. 18.00 oraz w dniach 3 lipca i 7 sierpnia (niedziele, godz. 13.00)
kolekcjoner osobiście oprowadzi po wystawie i opowie, o tym, jak powstaje czas. Zapraszamy do
krainy czasu i techniki.

Świdnica

ZAMIEŃ ELEKTROŚMIECI 
NA NASIONA ŁĄK KWIETNYCH

W sobotę, 25 czerwca  od godz. 9.00 do 15.00 na parkingu przed Urzędem Miejskim w Świdnicy
odbędzie się wielka zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można
zamienić na nasiona łąk kwietnych. Stare lodówki, zepsute pralki, nieużywane telefony komórkowe,
aparaty fotograficzne, ładowarki, zabawki elektroniczne, komputery, laptopy - lista elektroodpadów
gromadzonych w naszych domach i mieszkaniach jest naprawdę długa. Czas na porządki! Organiza-
torem zbiórki jest miasto i Fundacja Odzyskaj Środowisko.

Według statystyk magazynujemy w naszych domach i mieszkaniach ponad 20 milionów sztuk
elektrośmieci, które zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji np. kadm, nikiel, ołów, rtęć.

- Warto pamiętać, że niepozorna i niewielka na pozór bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m?
gleby i zatruć 400 litrów wody. Zachęcam wszystkich mieszkańców Świdnicy do oddania elektro-

ciąg dalszy na str. 11
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godz. 21.30 "Suita dla dwojga" Lwowski
Teatr Woskresinnia
wstęp wolny na wszystkie wydarzenia
*zapisy: m.ciucka@sok.com.pl

MUZYKA MI LEŻY W ŚWIDNICKIM
PARKU CENTRALNYM
Rozpoczęty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza tym razem przed scenę plene-
rową Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentujących rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Kalendarz tegorocznej edycji Muzyka Mi
Leży zapowiada się następująco:
2 lipca / HAFT [rock-blues]
Harmonia, Ambicja, Fantazja i Talent to we-
dług zespołu ich podstawowe zalety. My
tylko dodamy, że gości tego wydarzenia cze-
ka też energetyczny repertuar wypełniony
coverami klasyków i autorskimi kompozy-
cjami.
23 lipca / ARTHUR SAMUEL [pop]
Dwudziestoletni singer-songwriter, który
swoją muzyką oprawia otaczający go świat
ramką myślenia osoby wysoko wrażliwej.
Jego zróżnicowane kompozycje oraz teksty
wzruszają słuchaczy, skłaniają do refleksji,
ale również zachęcają do tańca.

http://www.bojero.com.pl
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śmieci w czasie zbiórki. To świetna okazja, by zadbać o siebie, swoich bliskich oraz o środowisko
naturalne - mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko. 

ciąg dalszy na str. 15
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13 sierpnia / ŚLAD [country-blues]
Stali już bywalcy Pikniku Country w Mrą-
gowie, chociaż nie stronią też od rocka i
bluesa. Niezależnie od tego czy w kwartecie,
trio czy duecie, bracia Oryńczak zawsze pre-
zentują najwyższy poziom.
27 sierpnia / AKADEMIA ROZWOJU
TALENTÓW + MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY [pop]
Utalentowane artystki dwóch świdnickich
szkół wokalnych zaprezentują w towarzy-
stwie livebandu covery m.in. takich wyko-
nawców jak Mrozu, Sanah, Miley Cyrus czy
Maanam.
Muzyka Mi Leży to wydarzenie, którego
celem jest prezentacja lokalnych wykonaw-
ców podczas koncertów plenerowych. Ze-
szłoroczna edycja przyciągnęła ponad 400
gości. W tym roku, dzięki współpracy z Klu-
bem Łaźnia, wstęp na wydarzenia będzie
niebiletowany . Jednocześnie artyści i wi-
dzowie mogą liczyć na jeszcze lepsze wra-
żenia dzięki ofercie baru i restauracji, która
dba o jakość usług i dobry smak. Bliskość
Parku Centralnego i dwupoziomowy taras
zapewnią niepowtarzalną atmosferę. Szcze-
gółowe informacje dotyczące pierwszego
wydarzenia są już na naszej stronie:
https://sok.com.pl/wydarzenie/muzyka-mi
-lezy-srednusha/

Zużyty sprzęt trafi do profesjonalnych zakładów przetwarzania. W procesie recyklingu z elektrośmieci odzyskuje się metale żelazne, nieżelazne,
tworzywa sztuczne oraz szkło. Z części odzyskanych materiałów powstają ule z recyklingu oraz wyjątkowe dzieła w nurcie trash art. Za każdy zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny Fundacja Odzyskaj Środowisko będzie rozdawać nasiona łąk kwietnych i miododajnej facelii.

Świdnica

ŻYCZYLI KOLEJNYCH STU LAT DLA PANI STANISŁAWY
17 czerwca sto lat temu, czyli w 1922 roku

na świat przyszła szacowna jubilatka, Pani Stani-
sława Żołubak. Ten wyjątkowy dzień spędziła w
gronie rodziny. Kolejnych stu lat w zdrowiu ży-
czyła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanie-
wska, która wraz z dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich, Apolonią Kawką-Szczygieł
przekazały jubilatce nagrodę okolicznościową.

Pani Stanisława urodziła się 17 czerwca 1922
roku w Tomaszowie Mazowieckim, w powiecie
brzezińskim, w województwie łódzkim. Spędziła
tam lata przedwojenne, natomiast w czasie okupacji
została wywieziona do pracy do Niemiec. 

Zawarła związek małżeński w 1945 roku z
Franciszkiem Żołubakiem. Urodziła troje dzieci:
Danutę, Barbarę oraz Mariana. Po zakończeniu
wojny Pani Stanisława wróciła do Polski. Osiedliła
się na stałe w Świdnicy, w której mieszka od 1954
roku. Zatrudniona była między innymi w Zakła-
dach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. 

Jubilatka ma 9 wnuków i 15 prawnuków.
Opiekuje się nią troskliwie jej córka Barbara.

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Powiat Świdnica

TRWA REMONT DROGI POWIATOWEJ Bystrzyca Górna - Bojanice
Trwa długo wyczekiwany remont drogi powiatowej 2885 D na odcinku od Bystrzycy Górnej do Bojanic. Aktualnie trwają roboty rozbiórkowe oraz

oczyszczanie rowów z profilowaniem dna i skarp.
Kolejnym etapem prac będzie: wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z

mieszanek mineralno-bitumicznych.









Koszt prac przekroczy kwotę 3 mln. 300 tys. zł. Prace mają potrwać do końca wakacji.
Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

OSiR Świdnica

DO KOŃCA CZERWCA TANIEJ NA KORTACH!
Sezon tenisowy w pełni. Na amatorów "białego sportu" na kortach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej od czwartku, 23

czerwca do końca miesiąca czeka atrakcyjna promocja!
W tym okresie ceny za udostepnienie kortu będą niższe o 10 złotych, zatem w zależności od dnia i godziny gry zapłacić trzeba będzie 15 lub 25

złotych, a nie jak zwykle 25 i 35 złotych. 
Przypomnijmy, że w tym sezonie administratorem kortów jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przy sprzyjającej pogodzie korty czynne są

codziennie od godziny 7.00 do 21.00. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie u gospodarza obiektu - Stanisława Seweryna (tel. 509
855 137). 

CENNIK KORTÓW TENISOWYCH OD 23 CZERWCA DO KOŃCA MIESIĄCA
poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00: 15,00 zł/godz. godz. 15.00 - 21.00: 25,00 zł/godz.
weekend, święta godz. 7.00 - 15.00: 25,00zł /godz. godz. 15.00 - 21.00: 25,00 zł/godz.
Z regulaminem kortów można zapoznać się na stronie internetowej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem: https://www.osir.swid-

nica.pl/obiekty/obiekty/kort-tenisowy/
Przypomnijmy, że niezależnie od kortów przy ulicy Śląskiej, dostępny jest również samoobsługowy kort przy ulicy Prądzyńskiego na Osiedlu

Młodych. 

OSiR Świdnica

NASI "CZWARTKOWICZE" NA 28. OGÓLNOPOLSKIM 
FINALE CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

Reprezentacja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskim finale zawodów. 18 i 19 czerwca na
stadionie AZS-u Łódź rywalizowało 1471 dziewcząt i chłopców z 86 ośrodków z Polski. Świdnicka drużyna liczyła 11 zawodniczek i zawodników. 

Wyłonieni podczas Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych nasi reprezentanci zaprezentowali się ze znakomitej strony. Rywalizując w
większości z dziećmi i młodzieżą trenującymi lekkoatletykę w klubach, pod okiem doświadczonych trenerów pokazali olbrzymią ambicję i charakter.
Wielu pobiło rekordy życiowe, ale przede wszystkim dobrze się bawili i wzięli udział w niezapomnianym wydarzeniu. Osiągnięte wyniki pokazały, że
drzemie w nich olbrzymi potencjał, a przy regularnym treningu mają szansę nawet na krajową czołówkę! O poziomie sportowym imprezy najlepiej
świadczy fakt, że pobito dwa rekordy Polski. W kategorii U 13 (2009) Szymon Dołęga z

Siedlec w biegu na 60m uzyskał 7,23,  Julia Jasielon z Suwałk w skoku wzwyż - 170 cm.
Z naszych "czwartkowiczów" Indywidualnie najlepiej spisała się Zofia Malczyk (rocznik 2011), która w biegu na 300 metrów najpierw wygrała bieg

eliminacyjny, a w finale z rekordem życiowym 48,85 zajęła znakomite czwarte miejsce. Tuż za pierwszą dziesiątką - na jedenastej lokacie w biegu na
1000 metrów sklasyfikowany został Oskar Walewski (rocznik 2010). On także pobił rekord życiowy 3:23,02. Na szczególną uwagę zasługują też dwa

ciąg dalszy na str. 16
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wyniki w konkurencji skoku w dal. Nasi repre-
zentanci oddali w życiu nie więcej niż 30 sko-
ków, ale potencjał mają olbrzymi. Julia Klima
(rocznik 2011) wynikiem 3,73 zajęła 36 miejsce
w gronie 63 zawodniczek, a Maciej Cisek z re-
zultatem 4,17 był 22 w gronie 36 zawodników.
Słowa podziękowania należą się multimedaliście
Mistrzostw Polski - Mateuszowi Jopkowi, który
kilka dni przed zawodami spotkał się z naszymi
"czwartkowiczami" na dwóch treningach.

Wjazd do Łodzi był możliwy dzięki środ-
kom zebranym ze zbiórki publicznej zorgani-
zowanej przez Świdnicką Grupę Biegową.
Członkowie grupy wraz z przedstawicielem
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
opiekowali się reprezentacją Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych w trakcie po-
bytu w Łodzi. Bezpieczną podróż zapewniła
firma Cegła Travel z Jaźwiny. 

Przypomnijmy, żeŚwidnickie Czwartki
Lekkoatletycznewskrzeszone zostały w 2019 ro-
ku z inicjatywy Świdnickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. Do współorganizacji wydarzenia włączyła się też Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie. 

Nowy cykl Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych wystartuje we wrześniu. 
Wyniki naszych reprezentantów:
600 m K (2009)
Emilia Jakacka - 2:02,25 - 43 miejsce/56 zawodniczek
600 m K (2010) 
Julia Rychel 2:07,08 - 38 miejsce/51 zawodniczek

Ola Szpytma 2:10, 32 - 42 miejsce/51 zawodni-
czek
300m K (2011 i młodsze) 
Zofia Malczyk 48,85 - 4 miejsce/61 zawodniczek
Julia Zaruska 55,78 - 38 miejsce/61 zawodniczek
1000m M (2010) 
Oskar Walewski 3:23,02 - 11 miejsce/34 zawod-
ników
Jan Olszewski 3:47, 05 - 28 miejsce/34 zawod-
ników
SKOK W DAL M (2009) 
Szymon Wiśniewski - 2,75 - 34 miejsce/34 za-
wodników
SKOK W DAL M (2010)
Maciej Cisek 4,17 - 22 miejsce/36 zawodników
SKOK W DAL K (2011)
Julia Klima - 3,73 - 36 miejsce/67 zawodniczek
PCHNIĘCIE KULĄ K (2009) 
Zuzanna Ucieszyńska -5, 99 - 19 miejsce/21
zawodniczek

Komplet wyników: https://online.domtel-
sport.pl/index2 .php?seria=1&runda=1&konku-
rencja=m1000_1&dzien=0000-00-00&rank=
2&impreza=a585

Polonia Stal Świdnica

SZEŚĆ SPARINGÓW
PRZED STARTEM

SEZONU!
Piłkarze pierwszej drużyny IgnerHome Po-

lonii-Stali Świdnica rozegrają sześć meczów
kontrolnych przed startem ligowych zmagań w
sezonie 2022/2023. Cztery z nich odbędą się w
Świdnicy, dwa z kolei na wyjazdach.

Pierwszy sparing zaplanowano na sobotę, 16
lipca. Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji zmierzymy się z beniaminkiem IV ligi
- Górnikiem Wałbrzych. W planie są głównie
mecze z czwartoligowcami, jak również starcia
z Centralną Ligą Juniorów Śląska Wrocław, czy
kolejnym beniaminkiem, ale tym razem III ligi -
Chrobrym II Głogów.   

Plan sparingów seniorów IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica:

ciąg dalszy na str. 19
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16.07: Górnik Wałbrzych (IV liga) - mecz w Świdnicy
20.07: Bielawianka Bielawa (IV liga) - mecz w Świdnicy
23.07: Chrobry II Głogów (III liga) - mecz wyjazdowy

30.07: Piast Żmigród (IV liga) - mecz wyjazdowy
3.08: Śląsk Wrocław (Centralna Liga Juniorów) - mecz w Świdnicy 

6.08: Karkonosze Jelenia Góra (IV liga) - mecz w Świdnicy 
13.08: start rozgrywek ligowych 

info: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WYGRANE OSTATKI W BOLESŁAWCU!
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej juniorów starszych mają za sobą bardzo udany sezon 2021/2022, a w szczególności

rundę wiosenną najważniejszych na Dolnym Śląsku rozgrywek w tej kategorii wiekowej. Biało-zieloni występujący pod dowództwem trenera Jakuba
Rosiaka pokonali na wyjeździe w swoim ostat-
nim pojedynku BKS Bolesławiec 2:0. 

Znacznie wyżej notowani w tabeli świdni-
czanie pragnęli w dobrym stylu zakończyć kam-
panię rozgrywkową w sezonie 2021/2022, będą
faworytem tego pojedynku. Papierowe kalkula-
cje muszą iść jednak w parze z dyspozycją na
boisku i zaangażowaniem. Tak też się stało. Moc-
no zdeterminowani biało-zieloni zgarnęli pełną
pulę punktów, choć na pierwsze trafienie czeka-
liśmy do samej końcówki pierwszej odsłony.
Wtedy to do sieci trafił Ksawier Okarmus, a
goście wyszli na prowadzenie 1:0. Po zmianie
stron nie zamierzaliśmy zwalniać tempa, chcieli-
śmy dołożyć kolejne gole, ale ta sztuka udała
nam się tylko raz. W 66. minucie wynik na 2:0
ustalił Łukasz Sałata. 

Przed startem sezonu 2021/2022 kadra junio-
rów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
przeszła gruntowną przebudowę i potrzeba było
trochę czasu, by wszelkie mechanizmy zaczęły
odpowiednio funkcjonować. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze zwycięstwo zanotowaliśmy dopiero w 9. kolejce, trudno było myśleć, że sezon
zakończymy z tak pokaźnym dorobkiem punktowym. Później przyszła jednak seria, który wywindowała nas bardzo wysoko. Na przełomie rundy
jesiennej i wiosennej zapisaliśmy na swoim koncie serię ośmiu kompletów punktów z rzędu, przebijając się do pierwszej połówki tabeli. Finalnie
rywalizację zakończyliśmy na najlepszej od lat piątej lokacie w stawce szesnastu czołowych dolnośląskich drużyn w kategorii juniorów starszych,
plasując się w absolutnym topie klasyfikacji rundy wiosennej rozgrywek. - Wpływ na dobre wyniki miała z pewnością pozytywna atmosfera,
zaangażowanie i ciężka praca wszystkich zawodników podczas treningów. Dziękuję im ze swojej strony za ambicję i determinację - wyznaje trener
drużyny, Jakub Rosiak.       

BKS Bolesławiec - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:2 (0:1)

Skład: Przyborowski, Dubojski, Kaźmierczak (46’ Tragarz), Ilski, Staroń, Okarmus (52’ Markowski), Kasprzycki, Król (71’ Reczyński), Metelica
(56’ Sałata), Dyś (79’ Kruczek), Michta (84’ Koczut).

info i foto: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

ZAKOŃCZYLI SEZON ZWYCIĘSTWAMI
Z bardzo dobrej strony podczas  ostatnich meczów sezonu 2021/2022 zaprezentowali się trampkarze i  juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica. Biało-zieloni  podejmujący rywali na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  odprawili z kwitkiem zarówno Gwarka Wałbrzych,
jak i Chrobrego Głogów.

Drudzy w tabeli trampkarze IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica w meczu o tytuł wicemistrzowski rozgrywek klasy  okręgowej trampkarzy mierzyli
się z trzecim w stawce Gwarkiem Wałbrzych.  Druga biało-zielona drużyna (pierwsza rywalizująca w lidze wojewódzkiej  zakończyła już ligowe

ciąg dalszy na str. 22
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zmagania) nie mogła tego spotkania przegrać.  Gospodarze nie zamierzali grać jednak na remis, szybko wzięli się do  roboty i objęli prowadzenie za
sprawą trafienia Pawła Łabędzia. Jeszcze  przed przerwą ten sam zawodnik podwyższył rezultat na 2:0. Po zmianie  stron przeciwnicy złapali kontakt
po golu Jakuba Kryściaka, ale to  jeszcze bardziej zmobilizowało miejscowych. Najpierw hat-tricka  skompletował Paweł Łabędź, a wynik pojedynku
na 4:1 ustalił Szymon  Pieńkowski. Ostatecznie zawodnicy IgnerHome Polonii-Stali II Świdnica  dowodzeni przez trenera Piotra Krygiera zakończyli
zmagania w klasie  okręgowej trampkarzy na drugiej pozycji.

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Gwarek Wałbrzych 
4:1 (2:0)

Skład: Janowicz,  Kołodziejczyk, Urbańczyk, Sztabiński, Kuśnierz, Podleśny, Kaźmierczak,  Pieńkowski, Pierzchała, Bereś, Łabędź, Sahaidak,
Kiliszewski, Szeremeta,  Jaworski, Redlica, Wacht.

***
Równolegle na drugim boisku Świdnickiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji toczył się bój w ramach ligi wojewódzkiej  juniorów młodszych pomiędzy

IgnerHome Polonią-Stal Świdnica a Chrobrym  Głogów. Do przerwy na murawie toczyła się wyrównana walka, obie ekipy  miały swoje okazje, lecz po
pierwszych 45 minutach mieliśmy bezbramkowy  remis. Już na starcie drugiej połowy podopieczni trenera Tomasza  Oleksego postanowili wrzucić
wyższy biegi i zaznaczyć swoją przewagę. W  48. minucie znakomitym uderzeniem głową popisał się Hubert Lipiński nie  dając bramkarzowi Chrobrego
żadnych szans na skuteczną interwencję.  Jakby kłopotów głogowian było mało, to za niesportowe gesty w stronę  arbitra zawodnik Chrobrego został
ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji  czerwoną kartką. Biało-zieloni postanowili zaznaczyć swoją przewagę na  boisku i w 60. minucie objęli już
dwubramkowe prowadzenie. Po szybko  wykonanym wrzucie z auto, Hubert Lipiński trafił w poprzeczkę, ale  świetnie w polu karnym znalazł się Igor
Malinowski, dobijając futbolówkę  do sieci. Kilka minut później na indywidualną akcję zdecydował się Emil  Migas, który minął dwójkę obrońców i
pokonała bramkarza Chrobrego,  strzelając na 3:0. W końcówce meczu do ataków ruszyli głogowianie. Gości  stać było jednak na tylko jedno trafienie
autorstwa Marcelego  Józefowicza. Świdniczanie zwyciężyli ostatecznie 3:1, kończąc rozgrywki  ligi wojewódzkiej juniorów młodszych na siódmej
lokacie.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chrobry Głogów 
3:1 (0:0)

Skład: Janas, Bujak,  Ratajczak, Kałwak, Król, Safian (65’ Gliwa), Ptak, Błasz (55’  Malinowski), Szewczyk (55’ Zawiła), Migas, Lipiński (66’
Dudzic).

info: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

NAJLEPSI W POLSCE
Znakomite wieści prosto z  Głuchołazów do-

płynęły do Świdnicy w sobotnie popołudnie. Pił-
karze  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wystę-
pujący pod szyldem swoich klas  sportowych w
Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy sięgnęli po
mistrzostwo  Polski klas 5-6 podczas rozgrywa-
nego na Opolszczyźnie ogólnopolskiego  finału
Igrzysk Dzieci.

Cała przygoda rozpoczęła się od eliminacji
miejskich, zmagań na szczeblu  powiatowym i
strefowym, a następnie triumfu w mistrzostwach
województwa  dolnośląskiego. Świdniczanie
wywalczyli sobie tym samym przepustkę do
ogólnopolskiego finału rozgrywanego w Głu-
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chołazach. Na starcie w piątek  stawiło się osiem zespołów - mistrzów swoich województw i w tej grupie  nie brakowało silnych ośrodków, jak choćby
Łódź, Płock, czy Chojnice.  Nasi piłkarze rozpoczęli turniej rozgrywany systemem każdy z każdym  znakomicie. W piątkowe popołudnie wygraliśmy
4:0 z Płockiem i  pokonaliśmy 3:1 Szczecinek i 3:2 ekipę z Chojnic. Sobota była równie  udana. Wszystko zaczęło się od triumfu 3:2 nad Łodzią, a
następnie  zwycięstwa 4:0 z Terespolem . Na dwie serie spotkań przed zakończeniem  rywalizacji mieliśmy trzy punkty przewagi i w perspektywie lepszy
bilans  bezpośredniego starcia z Chojnicami. Wygrana z Ełkiem gwarantowała już w  sobotę przypieczętowanie tytułu mistrzów Polski. Piłkarze
IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica reprezentujący barwy Szkoły Podstawowej nr 6 w  Świdnicy dopięli swego. Na co dzień podopieczni trenerów
Mariusza  Krupczaka i Szymona Krupczaka, a występujący podczas ogólnopolskiego  finału pod okiem trenera Sebastiana Błaszczyka zawodnicy wygrali
2:0,  gwarantując sobie przed ostatnim, niedzielnym spotkaniem z Dobiegniewem złote medale mistrzostw Polski! Na zakończenie turnieju naszym
zawodnikom przytrafiła się porażka 1:2, ale nie popsuła ona fantastycznych nastrojów z osiągniętego wyniku w postaci złotego medalu mistrzostw Polski
szkół podstawowych (klasy 5-6) podczas zakończonego właśnie ogólnopolskiego finału Igrzysk Dzieci. 

Skład zwycięskiego zespołu:  Wiktor Duda, Mateusz Jedliński, Franciszek Kołakowski, Michał Hajduga,  Franciszek Jeziorny, Mikołaj Kozar,
Krystian Monica, Szymon Mrzygłód,  Michał Oleś, Mateusz Politański, Mateusz Sikora, Piotr Waśniowski.  Niemalże cała grupa reprezentuje na co
dzień barwy klubu IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica, walcząc pod okiem trenerów Mariusza Krupczaka i  Szymona Krupczaka w rozgrywkach ligi
wojewódzkiej. Franciszek Kołakowski  reprezentuje obecnie barwy Śląska Wrocław do którego trafił właśnie z  biało-zielonych szeregów.

info i foto: poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
10.06.2022r. godz. 15.18 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca dotyczące czarnego kundelka, który od kilku godzin
przebywa bez opieki w okolicy restauracji "Mc Donalds" przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Na miejsce skierowano pracownika schroniska, który
rozpoznał pieska. Jak się okazało nie była to jego pierwsza samowolka. Właścicielka za brak opieki została ukarana przez strażników mandatem
karnym.  

12.06.2022r. godz. 7.15 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył, że mimo wczesnej pory na skwerze przy pl. Grunwaldzkim spotkało się trzech miłośników mocnych
trunków. Z uwagi, że wszystkie te osoby dość często łamią zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym skierowano wobec sprawców wnioski
o ukaranie do Sądu.

12.06.2022r. godz. 16.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca dotyczące znalezienia w Parku Centralnym wiewiórki z otwartym
złamaniem łapki. Na miejsce zadysponowano pracownika schroniska dla zwierząt, który zaopiekował się ranną wiewiórką .

12.06.2022r. godz. 21.15 
Strażnicy pełniący służbę w rejonie "Ogrodu Różanego"  na placu 1000 lecia Państwa Polskiego zauważyli kobietę zrywającą kwiaty. Jak się okazało
w/w chciała podarować je bliskiej osobie z okazji imienin.  Były to drogie kwiaty bo sprawczyni   został ukarana mandatem karnym 100 złotych .

15.06.2022r. godz. 17.34 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Kościelnej, dotyczące gniazda pszczół, które zagnieździły się na
terenie boiska byłej szkoły. Na miejsce  skierowano zastęp straży pożarnej, który zapanował nad owadami.
15.06.2022r. godz. 18.59  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ul. Grodzkiej, że z jednego z okien spadła donica z kwiatkiem na chodnik.
Natychmiast skierowani na miejsce strażnicy ustalili sprawcę odpowiedzialnego za zdarzenie. Kobieta do końca nie zdawała sobie sprawy z powagi
zajścia. Odmówiła przyjęcia mandatu nie chciała również posprzątać rozsypanej ziemi z chodnika. Za swój czyn odpowie przed Sądem Rejonowym
w Świdnicy.

info: Straż Miejska w Świdnicy

Gmina Świdnica

PIERWSI ABSOLWENCI PRZEDSZKOLA W BYSTRZYCY DOLNEJ
Pierwszy rocznik dzieci, który był w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej od początku jego istnienia właśnie pożegnał swoją placówkę i

opiekunów. Od września dzieci rozpoczną naukę w szkole podstawowej.
Podczas uroczystego pożegnania nie zabrakło łez wzruszenia, ani ciepłych słów i wyrazów sympatii. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały

program artystyczny, a całość rozpoczęły pięknie odtańczonym Polonezem.
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Zakończenie edukacji przedszkolnej to bardzo ważny etap w życiu dziecka. Już za chwilę otworzą się przed Wami drzwi szkoły. Powitają ich nowi
koledzy, koleżanki i nauczyciele. Będziecie podejmowali nowe wyzwania, nowe zadania, ale nie martwcie się dacie radę, bo zrobiłyśmy wszystko co w
naszej mocy, aby jak najlepiej przygotować Was do przekroczenia progu szkoły - mamy nadzieję, że nam się to udało - mówiła dyrektor przedszkola
Beata Klęsk-Nazarko dziękując rodzicom za współpracę i życząc wielu pięknych przeżyć i powodów do dumy podczas zdobywania przez dzieci kolejnych
szczebli edukacji.

Pożegnanie przedszkolaków z Bystrzycy Dolnej uświetnił występ Jakuba i Laury Panas , rodzeństwa absolwentki przedszkola Liwii Panas, którzy
zaśpiewali dla dzieci piosenki z Krainy Lodu oraz Vaiany.

Gmina Świdnica

ZA NAMI SŁONECZNY I MUZYCZNY CZERWIEC Z KONCERTAMI 
MUZYKI KLASYCZNEJ W GMINIE ŚWIDNICA

Od 2 lat gmina Świdnica wspólnie z Fundacją Dobrej Muzyki realizuje zadanie publiczne z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa
narodowego, pod nazwą "Koncerty Ziemi Świdnickiej. W tym roku we współpracy z 3 parafiami rzymskokatolickimi i Fundacją gościliśmy w kościele
parafialnym św. Anny w Grodziszczu, św. Mikołaja w Pszennie i NMP Częstochowskiej w Bojanicach. To był wyjątkowy czas z udziałem muzyków ze
Świdnicy, Zielonej Góry i Śląska.

Przystępując do tego projektu chcieliśmy przede wszystkim ułatwić dostęp do kultury mieszkańcom naszej gminy. W stolicy Dolnego Śląska, czy
w Wałbrzychu koncerty muzyki klasycznej odbywają się dość często. Niestety dla wielu mieszkańców wyjazd do Wrocławia jest niemożliwy, czy to z
braku transportu czy po prostu z racji kosztów. Stad tez pomysł, aby takie spotkania z kulturą zorganizować na terenie gminy Świdnica w obiektach
sakralnych. Co ważne wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, aby każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział.

Dolnośląskie kościoły, były świadkami historii tworzonej przez Polaków, Czechów, Austriaków i Niemców. Świadkami tych wydarzeń było również
16 kościołów w gminie Świdnica. Odkrywając piękno muzyki organowej w naszych obiektach sakralnych, przekazujemy także historię związana z
gminą Świdnica jak również historię tych właśnie kościołów - mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Podczas pierwszego koncertu, który miał miejsc w XIII w. kościele św. Anny w Grodziszczu melomani muzyki klasycznej mogli nie tylko wysłuchać
wspaniałego koncertu na flet i organy w wykonaniu Sylwi Waindok i Macieja Batora, ale także zobaczyć kute, gotyckie drzwi z początku XVI wieku
posiadające działającą po dzień dzisiejszy zasuwę widłową, która jest prototypem późniejszych mechanizmów stosowanych w sejfach.

Gmina Świdnica

"CZYSTE POWIETRZE" - SPOTKANIE INFORMACYJNE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDNICA

Wójt Gminy Świdnica zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców miejscowości Jagodnik, Miłochów i Gogołów, w ramach rządowego
Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godzinie 17:30 w świetlicy w Gogołowie, w trakcie którego
przedstawione zostaną główne założenia Programu "Czyste Powietrze", rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, sposób składania
wniosków, zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Dofinansowanie przyznawane jest do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy oraz termomodernizację budynków. Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jaworzyna Śl.

 POCIĄG SPECJALNY "CZESKI EXPRESS"
Serdecznie zapraszamy 25 czerwca 2022 r. do wzięcia udziału w wyjątkowym projekcie Muzealny Pociąg Specjalny "Czeski Express" . Parowy

express połączy region pardubicki z województwem dolnośląskim. To wyjątkowe wydarzenie przygotował region pardubicki we współpracy z Muzeum
Starych Maszyn w amberku, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. oraz samorządami polskich miast na trasie przejazdu : Międzylesia, Bystrzycy
Kłodzkiej, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Świdnicy oraz Jaworzyny Śląskiej. Skład Parowego Expressu to zabytkowe wagony oraz lokomotywa
555.153. Lokomotywa ta to niemiecki parowóz wojenny przejęty po wojnie przez kolej czeską, oznaczony serią 555. Przejazd jest częścią planu
uruchomienia turystycznej linii kolejowej z Muzeum Kolejnictwa w Dolnej Lipce we współpracy z Muzeum Dawnych Maszyn i Technologii w amberku,
muzeami należącymi do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz samorządem Dzierżoniowa.

Czescy i polscy turyści odwiedzą region Dolnego Śląska, podróżując wagonami produkcji Linke-Hoffman-Werke z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.
Każde z miast na trasie oferuje atrakcyjny pobyt.

Ząbkowice Śląskie
Na stacji będzie czekał na turystów sam Frankenstein z przewodnikiem, który zaprowadzi do Izby Pamiątek Regionalnych.
Oferujemy bilet ulgowy na wszystkie atrakcje( Krzywa Wieża + laboratorium Frankensteina + Izba Pamiątek Regionalnych) oraz bezpłatnie będzie

można wejść z przewodnikiem na nowo wyremontowany Zamek.
Dzierżoniów
W Dzierżoniowie na stacji kolejowej będzie czekał na chętnych przewodnik, który zabierze na wieże ratuszową, skąd będą mogli podziwiać piękną

panoramę na Góry Sowie, masyw Ślęży oraz Dzierżoniów w całej jego okazałości. Będzie też okazja przejścia Traktem radioodbiorników Diory i
zobaczenia najciekawszych dzierżoniowskich zabytków.

Świdnica
Na turystów decydujących się wybrać na miejsce postoju piękną Świdnicę, będzie czekał bezpłatny przewodnik miejski, który zabierze na wycieczkę

po świdnickiej starówce. Dodatkowo będzie zwiedzić wieżę ratuszową, z której można podziwiać piękną panoramę miasta.
Podczas godzinnego postoju w Jaworzynie Śląskiej turyści zwiedzą Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.

Miejsca są sprzedawane do pojemności wagonu miejsc siedzących, bez miejscówek. 
Do zobaczenia na szlaku ! 

www.expressem.eu www.expressem.eu28

Rozkład Jazdy:
10:02 - 10:30 Międzylesie
10:55 - 11:04 Bystrzyca Kłodzka
11:26 - 11:39 Kłodzko
12:03 - 12:23 Kamieniec Ząbkowicki
12:36 - 12:38 Ząbkowice Śląskie
13:15 - 13:20 Dzierżoniów
13:43 - 13:48 Świdnica

14:02 - 15:00 Jaworzyna Śląska
15:12 - 15:13 Świdnica
15:40 - 15:45 Dzierżoniów
16:20 - 16:21 Ząbkowice Śląskie
16:34 - 16:55 Kamieniec Ząbkowicki
17:24 - 17:30 Kłodzko
17:55 - 18:05 Bystrzyca Kłodzka
18:28 - 18:54 Międzylesie
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BARAN Dobry tydzień na robienie interesów,
jakieś zakupy, czy sprzedaż. Wszystko będzie
przebiegało dla Ciebie korzystnie. Pojawi się
szansa na poprawę sytuacji materialnej. Mu-
sisz tylko wyczuć właściwy moment i podjąć
pewne działania. Będziesz miał bardzo dobre
relacje z najbliższymi. 
BYK Nie popadaj w zwątpienie. Wszystko
jest na najlepszej drodze, wkrótce sam się o
tym przekonasz. Używając odpowiednich ar-
gumentów uchronisz kogoś bliskiego od po-
pełnienia poważnego życiowego błędu. Ta
osoba w przyszłości będzie Ci bardzo wdzię-
czna. Nie wydawaj zbyt wiele gotówki. 
BLIŹNIĘTA W ciągu kilku najbliższych dni
wypełni Cię optymizm i dużym zaangażowa-
niem podejdziesz do wszystkich obowiązków.
Twoje pozytywne nastawienie udzieli się rów-
nież rodzinie, w której zapanuje harmonia i
wzajemne zrozumienie. Problemy finansowe
nie będą dla Ciebie istniały. 
RAK Możesz w pełni zaufać partnerowi. Posłu-
chaj, co ma do powiedzenia i spróbuj wykorzy-
stać jego dobre rady. Z pewnością się nie zawie-
dziesz. Będziesz miał bardzo niewiele czasu dla
siebie, więc postaraj się dokładnie zaplanować
każy nadchodzący dzień. 
LEW Dużo sytuacji konfliktowych w których
nie będziesz czuł się najlepiej. Musisz prze-

czekać zły okres i nie wdawać się w sprzecz-
ki i kłótnie. Zachowaj dla siebie swoje myśli
i poglądy. Najbliższe dni mogą okazać się
przełomowe. Zapadnie ważna decyzja doty-
cząca Twojej osoby. 
PANNA W tym tygodniu będziesz robił to, co
lubisz. Poświęcisz się jakiejś pasji i wszystko
temu przyporządkujesz. Na dalszy plan ode-
jdzie życie uczuciowe i zawodowe. Postaraj
się jednak nie zaniedbywać obowiązków.
Przebudzenie może być wówczas bolesne... 
WAGA Wpadnie Ci trochę nieoczekiwane-
go grosza. Nie będziesz wiedział na co te
pieniądze wydać. Masz tyle potrzeb, że na
wszystko z pewnością nie wystarczy. Decy-
zję podejmiesz szybko i zdecydowanie. W
pracy nienajlepsza atmosfera spowodowana
wzajemną rywalizacją.
SKORPION Będziesz w dobrej formie. Na-
wiążesz nowe znajomości, choć nie będą one
trwałe. Z pewnością nie przerodzą się w
przyjaźń, a tym bardziej miłość. Tym nie mniej
przyniosą radość i satysfakcję. Postaraj się
ograniczyć swoje nałogi, zobaczysz, że warto.

STRZELEC Zapowiada się tydzień pełen
pracy. Nawet się nie spodziewasz jak wiele

spadnie na Ciebie obowiązków. Jeżeli bę-
dziesz systematyczny, poradzisz sobie ze
wszystkim. Nie możesz pozwolić sobie na
chwile słabości. W codziennych sprawach po-
proś o pomoc swojego partnera. Z przyjemno-
ścią Ci pomoże. 
KOZIOROŻEC Nie przejmuj się głupimi
uwagami zazdrosnych i zawistnych osób.
Niech sobie gadają, a tymczasem Ty rób dalej
swoje. Dzięki uporowi i pracowitości osiąg-
niesz upragniony cel. W chwili słabości poroz-
mawiaj z przyjacielem. Ta rozmowa z pewno-
ścią doda Ci wiary w siebie. 
WODNIK Zbyt mało czasu spędzasz na
świeżym powietrzu. I to jest właśnie przy-
czyna złego samopoczucia i nawracających
bólów głowy. Postaraj się wybrać na spacer
lub zaplanować wyjazd za miasto. Wkrótce
uporasz się z nadmiarem pracy i nadarzy się
ku temu wspaniała okazja. 
RYBY Jeżeli nie zmienisz swojego zacho-
wania, możesz wiele zepsuć w stosunkach z
bliską osobą. Później trudno to będzie na-
prawić. Postaraj się jej nie ranić. Ostatnio
zbyt często to czynisz. Sytuacja finansowa
znacznie się poprawi. Będziesz z tego powo-
du bardzo zadowolony. 

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

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 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 Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
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 -
265.000 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

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
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 150 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 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
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:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 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 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 - kotłownia 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 67,80m 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
0-5885 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:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 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
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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