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W skrócie...

U ZEGARMISTRZA. WYSTAWA ZE-
GARÓW Z KOLEKCJI JANUSZA
SKRZYPCZAKA
do 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

VII FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
1 lipca 2022 - 15 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organi-
zator:
Fundacja Dobrej Muzyki

Wykład o historii browarnictwa w Świdnicy
02.07.2022, godz. 15:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wykład dr Dobiesława Karsta pt. "Piwowar-
skie tradycje Świdnicy. Świdnickie piwo
wczoraj i dziś" poświęcony historii browar-
nictwa świdnickiego, który odbędzie się w
sobotę 2 lipca o godz. 15:00. Dodatkową
atrakcją po wykładzie będzie koncert gitaro-
wo-wokalny Marcela Kambra
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

Świdnica

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 
- ŚWIDNICCY PRYMUSI NAGRODZENI

Najlepsi świdniccy absolwenci kończący naukę w szkołach podstawowych odebrali z rąk
Prezydent Miasta Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej - nagrody oraz pamiątkowe statuetki i
dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.    

 Nagrody o wartości 800 zł uczniowie wybierali sobie sami. Karty podarunkowe, sprzęt elektro-
niczny, wydawnictwa encyklopedyczne - takie między innymi prezenty otrzymali najlepsi z najle-
pszych.

Tytuły Primus Inter Pares przyznane zostały dziesięciu absolwentom, którzy mogą pochwalić się
średnią ocen od 5,42 do 6,00 i wzorową oceną z zachowania. 

Nagrodzeni zostali:
◆ Wojciech Bętkowski - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki,

średnia ocen - 5,94
◆ Lena Gączkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, średnia ocen- 5,83
◆ Hanna Kała - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, średnia ocen - 6,00
◆ Daria Piechurska - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, średnia ocen -

5,50
◆ Marcelina Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, średnia ocen -

5,80
Łukasz Kasprzak - Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich Podróżników i Odkrywców, średnia

ocen - 5,79
Oliwia Bilińska - Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II, średnia ocen - 5,81

ciąg dalszy na str. 3
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GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
03.07.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

24. FESTIWAL TEATRU OTWARTEGO
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

WARSZTATY ANIMACJI POKLAT-
KOWEJ
08.07-09.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na warsztaty animacji poklat-
kowej, które poprowadzi Anastazja Kon-
nyk! Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od
8 do 14 lat ze Świdnicy i Ukrainy. Wspólnie
stworzą filmik o Świdnicy - bajkową historię
o przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
09.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne,
które odbędą się w Muzeum Dawnego Ku-
piectwa. Pierwsze spotkanie pt. "W pracow-
ni astronoma - czyli jak wyglądał warsztat i
praca nowożytnego astronoma.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

KINO LETNIE SPEKTRUM
16 lipca godz. 21:00 
C’mon, C’mon, reż. Mike Mills (2021) 20
sierpnia godz. 20:30 - Najgorszy człowiek

www.expressem.eu

◆ Alicja Leszko - Społeczna Szkoła Podstawowa, średnia ocen - 5,61
◆ Amelia Jagiełło - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego

"Bliżej Dziecka", średnia ocen - 5 ,42
◆ Łukasz Pfanhauser - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa "Caritas" Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy, średnia ocen - 5,50

Świdnica

KINO WRACA DO ŚWIDNICY LATEM!
Festiwal Filmowy Spektrum zaprasza na trzy pokazy plenerowe w ramach zapowiedzi nadcho-

dzącej 8. edycji festiwalu. W samym sercu świdnickiego rynku zostaną pokazane trzy najciekawsze
pełne metraże sezonu.

Widzowie zobaczą kameralny, przepełniony czułością "Cmon Cmon" - czarno-biały film Mikea
Millsa, który buduje mosty pomiędzy pokoleniami, dodaje otuchy i przykleja plastry na nasze
najdotkliwsze rany; dwukrotnie nominowanego do Oscara "Najgorszego człowieka na świecie" -
figlarną, zabawną, słodko-gorzką i zupełnie nieprzewidywalną historię miłosną w reż. Joachima
Triera, oraz najnowszy obraz mistrza hiszpańskiego kina Pedro Almodóvara "Matki równoległe" z
nagrodzoną za swoją rolę na festiwalu w Wenecji Penlope Cruz - to wyznanie wiary w siłę w kobiet,
ich solidarność i odwagę, a przy tym ciepłe żywiołowe i niepozbawione dramatycznych zwrotów
akcji kino pełne nadziei.

Wstęp na pokazy jest bezpłatny! Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/23dxfZBry
Kino Letnie Spektrum - plan projekcji

◆ 16 lipca, godz. 21:00 - "C’mon C’mon", reż. Mike Mills
◆ 20 sierpnia, godz. 20:30 - "Najgorszy człowiek na świecie", reż. Joachim Trier
◆ 3 września, godz. 19:30 - "Matki równoległe", reż. Pedro Almodovar

Powiat Świdnica

TARGI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy we współpracy z Sudecką Izbą Przemysłowo - Handlową,

zorganizował kolejną edycję Targów Pracy. XXVII Targi Pracy były targami szczególnymi, ponieważ
odbyły się po dwóch latach przerwy spowodowanej COVID-19.

Targi odbyły w dniu 23.06.2022 r. w sali Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Świdnicy
w godzinach: 10.00 - 13.00. Targi odwiedziło blisko 400 osób poszukujących zatrudnienia. Do
dyspozycji pozostawało ponad 400 miejsc pracy w zawodach: specjalista ds. logistyki, operator

ciąg dalszy na str. 4
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na świecie, reż. Joachim Trier (2021) 3
września godz. 19:30 - Matki równoległe,
reż. Pedro Almodovar (2021)
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

29. ŚNJ: NAT OSBORN BAND
22.07.2022, godz. 19:30
Pochodzący z Nowego Jorku Nat to niespo-
kojna dusza. Studiował grę na tabli w In-
diach. Grał na gitarze na ulicach, pisał utwo-
ry na hiszpańskich balkonach. Wypełniał po
brzegi miejsca koncertowe w całym Nowym
Jorku, został deportowany z Wielkiej Bryta-
nii, a to wszystko przed ukończeniem 25
roku życia.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
23.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne
2022, które odbędą się w Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Drugie spotkanie pt. "Dawne mia-
ry" - czyli żywa lekcja o dawnych miarach.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

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

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
30.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne
2022, które odbędą się w Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Trzecie spotkanie pt."Ulepione,
wygniatane  z gliny w bryle zbudowane" - o
tajnikach pracy garncarza.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
07.08.2022, godz. 10:00
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wózka widłowego, inżynier produkcji, kontroler produkcji, pracownik produkcji, operator maszyn,
elektromechanik, ślusarz - mechanik, monter, magazynier, technik utrzymania ruchu, operator wózka
widłowego, technik utrzymania ruchu, operator jakości, operator automatów tokarskich, ustawiacz
automatów tokarskich, operator/ustawiacz CNC, specjalista ds. zakupów, kierownik laboratorium,

lider, operator suwnicy, oferty pracy za granicą, oferta służby wojskowej. Zatrudnienie na okres
wakacji mogła znaleźć również młodzież dzięki ofertom pracy Ochotniczego Hufca Pracy. Składamy
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za liczny udział w Targach Pracy a pracodawcom
za przygotowanie bogatej oferty zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Świdnica

STARTUJE LETNIA EDYCJA AKCJI "WSPIERAM
LOKALNIE - ŚWIDNICA PRZEDSIĘBIORCOM"

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza świdnickich przedsiębiorców do wzięcia udziału w letniej
edycji akcji "Wspieram Lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom". Prowadzisz biznes w Świdnicy lub
najbliższej okolicy? Pokaż się klientom - całkowicie bezpłatnie!

Aby dołączyć do akcji, należy przygotować wizytówkę swojej firmy, która zostanie opublikowa-
na w kilku miejscach:
◆ na stronie Świdnica Przedsiębiorcom ( www.facebook.com/SwidnicaPrzedsiebiorcom)
◆ w grupie Zakupy w Świdnicy ( www.facebook.com/groups/ZakupyWSwidnicy)
◆ na oficjalnej stronie miasta ( www.um.swidnica.pl)

Zasady są proste:
◆ Zrób zdjęcia pokazujące Twoją działalność i Ciebie samego/samą przy pracy.
◆ Napisz o sobie (max 1000 znaków), podając m.in.: nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela,

adres firmy, numeru telefonu, asortyment, adres WWW, stronę na Facebooku.
◆ Wyślij to wszystko na: j.lembryk@um.swidnica.pl.
◆ Firmy biorące udział w akcji promocyjnej otrzymają także specjalnie przygotowaną naklejkę

"Wspieram Lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom" - do przyklejenia na szybę wystawową lub w
innym widocznym miejscu firmy.
Od początku akcji wzięło w niej udział ponad 60 świdnickich przedsiębiorców, a posty na ich

temat dotarły do ponad 0,5 mln osób.
Szczegółowych informacji na temat akcji "Wspieram Lokalnie - Świdnica Przedsiębiorcom"

udziela Justyna Lembryk z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Świdnicy (74 856 29 77,  605 762 069, j.lembryk@um .swidnica.pl).

MDK Świdnica

WAKACYJNE PÓŁKOLONIE
Miło nam poinformować że w tym roku w wakacje zapraszamy na 4 turnusy półkolonii.
I turnus 27.06 - 01.07.2022  r.
II turnus 04.07 - 08.07.2022 r.
III turnus 11.07 - 15.07.2022 r.
IV turnus 18.07 - 22.07.2022  r.
W programie:
atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty tematyczne, gry edukacyjne, konkuren-
cje rekreacyjne i sportowe.
KOSZT 540 zł za jeden turnus. W cenę wliczony jest obiad. Dzieci mają opiekę od 8:00-15:00.

MDK Świdnica
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Świdnica

UCZNIOWIE Z BANACHA 
W BOART LONGYEAR POLAND

Klasa 2a (matematyczno-fizyczna) z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy zwiedziła Boart
Longyear Poland Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Zapoznali się z pracą zarówno inżynierów jak i pracowników na taśmie produkcyjnej. Mieli
okazję zobaczyć, jak pracują nowoczesne maszyny i roboty. Było to bardzo ważne doświadczenie
dla uczniów, dający im dużo wiedzy w podjęciu w przyszłości dalszej ścieżki kształcenia i wyboru
przyszłej kariery zawodowej. Większość z nich planuje swoją karierę naukową na studiach politech-
nicznych a zawodową w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. II LO dziękujemy Boart Longyear
Poland Sp. z o.o. za umożliwienie zapoznania się z Firmą.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

MBP Świdnica

OTWARCIE FILII NR 3
Zapraszamy na otwarcie Filii nr 3: 
1 lipca, godz. 11.00-15.00, Szpital "Latawiec" ul. Leśna 27-29, poziom -1
Filia nr 3 będzie czynna w każdy czwartek w godz. 7.30 - 15.30
Filia posiada księgozbiór liczący 4000 woluminów, systematycznie powiększany o nowe egzem-

plarze. Placówka gromadzi głównie beletrystykę w mniejszym zakresie literaturę popularnonaukową.
Z księgozbioru filii nr 3 mogą korzystać pacjenci szpitala "Latawiec". Książki dostarczane są

bezpośrednio na oddziały do sal szpitalnych, a chorzy, którzy mogą i wolą sami dokonywać wyboru,
odwiedzają lokal, biblioteki.

ciąg dalszy na str. 8

W trzecim i ostatnim turnieju siatkówki pla-
żowej w tym sezonie zagrają pary męskie.
Zapisy: 607 944 999.
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

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



W trakcie pracy z chorymi wykorzystywane są zasady biblioterapii, czyli "leczenia" poprzez
odpowiedni dobór literatury.

Z biblioteki korzysta również personel szpitala.

MBP Świdnica

PIĄTKOWE PORANKI 22’ 
BIBLIOTEKA NATURALNIE

W każdy piątek w godzinach 10:00-12:00, na placu z dzikami przez dziewięć tygodni od początku
lipca aż do końca sierpnia, odbywać się będą Piątkowe Poranki 22’ - biblioteka naturalnie. W razie
niepogody spotkamy się w gmachu biblioteki.

To już szósta edycja naszych działań (od 2017 r.) i co roku korzysta z nich ponad 300 dzieci.
Zważywszy na fakt, że wiele dzieci wakacje spędza w mieście, chcemy pokazać, że nawet najbliższa
przestrzeń wokół nas - biblioteka/przestrzeń miejska - może stać się wymarzoną przestrzenią z
dzieciństwa, a tym, co ją tworzy są przede wszystkim "sąsiedzkie" relacje i wspólnie spędzony czas.
Tegoroczne wakacje będą szczególne, gdyż z miejskiej oferty wakacyjnej będą korzystali mieszkańcy
naszego miasta, ale również osoby narodowości ukraińskiej.

Na wszystkie wakacyjne wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
W programie:

◆ TEATR MASKA - Podczas tegorocznych poranków odwiedzą nas aktorzy z Teatru Maska z
Krakowa z przedstawieniem dla dzieci "Magiczna księga" (29.07.2022 r., godz. 10.00) oraz "Baśń
dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych brzuszków" (19.08 .2022 r., godz. 10.00)

◆ WARSZTATY - Piątkowe Poranki 22?- Biblioteka naturalnie to cykl dziewięciu spotkań podczas,
których na uczestników będą czekały warsztaty manualne gdzie ekologia będzie przeplatać się
ze sztuką i edukacją.

◆ RODZINNA STREFA ZABAWY - MAXI gry - Podczas piątkowych spotkań cały plac będzie
wypełniony sprzętem edukacyjno - animacyjnym. Specjalnie na tą okazję będą przygotowane
MAXI gry, które cieszą się dużym zainteresowaniem podczas imprez plenerowych. Dodatkowym
atutem MAXI gier będą przygotowane instrukcje / zasady gry w języku polskim i ukraińskim
dzięki czemu będą dostępne dla szerszego grona odbiorców.

◆ STREFA CHILLOUTU - zostanie utworzona strefa relaksu, gdzie na leżakach będzie można
odpocząć w towarzystwie dobrej książki i chłodnej lemoniady.

◆ WYSTAWA DLA DZIECI JASNOWIDZE - Wystawa jest zwieńczeniem pierwszej edycji
konkursu dla ilustratorów Jasnowidze, zorganizowanego przez wydawnictwo Dwie Siostry, który
miał na celu odkrycie młodych talentów i umożliwienie im zaistnienia na polskim rynku
wydawniczym. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańska
18, na II piętrze.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

MBP Świdnica

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W WAKACJE
W okresie od 02 lipca do 31 sierpnia 2022 r. zmianie ulegają godziny otwarcia Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Świdnicy:
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia Multimediów, Wypożyczalnia Naukowa i Czy-

telnia Czasopism, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00-17:00, czwartek: 09:00-16:00, sobota: nieczynne
Filia nr 1, Filia nr 2 i Filia nr 5:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 10:00-17:00, czwartek: 09:00-16:00, sobota: nieczynne
Filia nr 3:
czwartek: 7:30-15:00, pozostałe dni: nieczynne

ciąg dalszy na str. 10
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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...

VII FESTIWAL ORGANOWY IM.
CHRISTIANA SCHLAGA
1 lipca 2022 - 15 lipca 2022
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organi-
zator:
Fundacja Dobrej Muzyki

W piątek 1 lipca rozpoczyna się Między-
narodowy Festiwal Organowy im. Christia-
na Schlaga! Fundacja Dobrej Muzyki oraz
Kościół Pokoju w Świdnicy po raz siódmy
zapraszają na cykl letnich koncertów orga-
nowych, prezentujących organy dawnej
świdnickiej firmy Schlag & Sohne. Na wszy-
stkie wydarzenia wstęp jest wolny!
W ramach tegorocznego organowego święta
odbędą się trzy koncerty w Kościele Pokoju
w Świdnicy w kolejne piątki: 1, 8 i 15 lipca.
Podczas Festiwalu wystąpią uznani polscy
muzycy: organiści - Zuzanna i Maciej Bato-
rowie ze Świdnicy, Paweł Głowiński z Toru-
nia i Zbigniew Gach ze Słupska, a także
oboistka Magdalena Maniewska i klarneci-
sta Tomasz Klepczyński z Gdańska. W ich
wykonaniu będzie można usłyszeć muzykę
kameralną i organową, w tym kompozycje
klasyczne, romantyczne oraz improwizacje
jazzowe.
Wybór organmistrza - Christiana Schlaga -
na patrona Festiwalu to zjawisko rzadkie i
wyjątkowe na tle innych polskich wydarzeń
muzycznych. Wynika z tradycji organmi-
strzowskich Świdnicy, które sięgają końca
XV wieku, a ich szczególny rozkwit przy-
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Muzeum Świdnica

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE 2022
Muzeum Dawnego Kupiectwa z wielką radością zaprasza dzieci i młodzież wraz z opiekunami

na bezpłatne polsko - ukraińskie Letnie Warsztaty Muzealne, które odbędą się w trzy lipcowe soboty,
tj. 09, 23 oraz 30 lipca o godzinie 12:00.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. do czego służyła stopa i dlaczego łokieć łokciowi nie
równy? Wykorzystując  pomoce naukowe zmierzą łokciem tkaninę oraz wystrychują miarę nasypną
z ryżem. Poznają dawny warsztat pracy astronoma oraz przyrządy którymi dokonywano obserwacji
nieba. Na koniec dzieci i rodzice poznają także tajniki zawodu garncarza a także pod fachowym okiem
mistrza wykonają i ozdobią niewielkie naczynia metodami stosowanymi w przeszłości.

Serdecznie zapraszamy małych i dużych, ciekawych otaczającego świata odkrywców z Polski i
Ukrainy wraz z opiekunami  do spędzenia wolnych, wakacyjnych chwil z Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Zapisy ruszają już od czwartku 30.06.2022.

Tematyka spotkań:
◆ 09.07.2022, godz. 12:00 - W pracowni astronoma - czyli jak wyglądał warsztat i praca nowożyt-

nego astronoma
◆ 23.07.2022, godz. 12:00 - Dawne miary - żywa lekcja historii o dawnych miarach
◆ 30.07.2022, godz. 12:00 - Ulepione, wygniatane  z gliny w bryle zbudowane - o tajnikach pracy

garncarza.
W każdym z podanych terminów w warsztatach uczestniczyć może 25 osób.
Zapisy pod numerem telefonu 74/852-12-91 (pon - pt 8:00 - 15:30) 
lub mailowo: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Powiat Świdnica

ZEBRANIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W środę, 22 czerwca, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Policji, Straży
Pożarnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Szpitala Latawiec i
Pogotowia oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii i Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Na spotkaniu omawiane były kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym mieszkańców
powiatu, działaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zagrożeniem powodziowym,

ciąg dalszy na str. 11
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padł na przełom XIX i XX w. za sprawą
fabryki Christiana Schlaga. Założył on w
1869 roku w Świdnicy fabrykę organów pi-
szczałkowych, która wyprodukowała ponad
tysiąc instrumentów. Obecnie zachowanych
jest około 700 na całym świecie (m.in. w
Europie, Meksyku, RPA) - w samej Polsce
przetrwało kilkadziesiąt.
Instrumenty świdnickiej fabryki odznaczają
się bardzo miękkim brzmieniem, czym od-
różniają się od innych dominujących ów-
cześnie firm (jak np. Sauer, Steinmeyer).
Organy Kościoła Pokoju w Świdnicy w spo-
sób szczególny umożliwiają wykonywanie
muzyki klasycznej i dawnej, jak dzieła J.S.
Bacha, a zarazem współczesnej, improwizo-
wanej i niestandardowej, w tym także ekspe-
rymentalnej i jazzowej. Odwiedzających za-
dziwia blisko 4 000 piszczałek ułożonych w
62 głosy, m.in. skrzypce, wiolonczela, kon-
trabas, flet, róg, puzon, a także barokowe
anioły grające na dwóch bębnach. To szero-
kie spektrum możliwości organów Schlaga
z Kościoła Pokoju zaprezentują zaproszeni
na Festiwal muzycy.

1.07.2022, godz. PIĄTEK
17:00-18:00 Zwiedzanie organów Schlaga
Obowiązu j ą  bezpłatne zapisy na:
https://forms.gle/SUTfaaDApWsohkyd6
Liczba miejsc ograniczona.

http://www.bojero.com.pl
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przewodnik: dr Maciej Bator
18:30-19:30  Koncert
Paweł Głowiński (Toruń) - organy
Tomasz Klepczyński (Gdańsk) - klarnety
w programie:
Cesar Franck - III chorał h-moll - wyk. Pawł
Głowiński (symfoniczne organy solo)
Improwizacja gregoriańska na temat se-
kwencji "Veni Sancte Spiritus"
Improwizacja gregoriańska na temat sekwe-
cji "Dies Irae"
Tabulatura Jana z Lublina: "Dances et
Estampies" - wyk. Pawł Głowiński (organy
ołtarzowe solo)
Improwizacja gregoriańska na temat se-
kwencji "Lauda Sion Salvatorem"
Improwizacja gregoriańska na temat se-
kwencji "Victimae Paschali Laudes"

8.07.2022, godz. PIĄTEK
17:00-18:00 Zwiedzanie organów Schlaga.
Obowiązu j ą  bezpłatne zapisy na:
https://forms.gle/ujLUHqq6ho5q8iU5A Li-
czba miejsc ograniczona.
przewodnik: dr Maciej Bator
18:30-19:30 Koncert
Zbigniew Gach (Słupsk) - organy
Magdalena Maniewska (Gdańsk) - obój
w programie:
Georg Friedrich Hendel - "Lascia chio pian-
ga" - wyk. duo
Mikołaj z Krakowa - "Preambulum in F"

aktualnym stanem zagrożenia epidemicznego związanym z SARS Cov-2, działaniem systemu
ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu oraz uchodźców z Ukrainy, kwestie związane z zagro-
żeniem ASF oraz bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Spotkaniu przewodniczył Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

Powiat Świdnica

PCPR INFORMUJE
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu

działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pod nazwą ,,Przeprowadzenie na terenie powiatu
świdnickiego w 2022 r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełno-
sprawnych intelektualnie"

W oparciu o ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz . 1057 z póź. zm), a także o uchwal Zarządu Powiatu w Świdnicy Nr 810/2022
z dnia 14 czerwca 2022 r informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadze-
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nie na terenie powiatu świdnickiego w 2022 r. działań treningowych zmierzających do usamodziel-
niania osób niepełnosprawnych intelektualnie jako najkorzystniejszą wybrano ofert:

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Świd-
nicy, 58-105 Świdnica, ul. K. Słobódzkiego 28

Oferta spełnia warunki określone w załączniku nr 1 do Uchwały nr 786/2022 Zarządu Powiatu
w Świdnicy z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz otrzymała największą ilość punktów w ustalonych
kryteriach oceny ofert, tj. 90,3 pkt.

Na realizację ww. zadania przeznacza się kwotę 54.240, - zł (słownie zł: pięćdziesiąt dwieście
czterdzieści 00/100 zloty) pochodzące z budżetu Powiatu Świdnickiego.

Świdnica

ŚWIĘTOWALI 50-LECIE MAŁŻEŃSTWA

W sobotę, 25 czerwca w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości jubileu-
szowe pożycia małżeńskiego. Medalami przyznanymi przez prezydenta RP odznaczonych zostało
dziewięć par ze Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 16
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Johann Sebastian Bach - "Wachet auf, ruft
uns die Stimme BWV 645" - wyk. duo
Georg Friedrich Hendel - "I know that my
Redeemer liveth" (z Oratorium "Mesjasz") -
wyk. duo z obojem
Johann Sebastian Bach - "Adagio" BWV
249 - wyk. duo
Johann Sebastian Bach - Toccata i fuga d-
moll "Dorycka" BWV 538
Alessandro Marcello - Koncert obojowy d-
moll (cz. I Allegro, cz. II Adagio cz. III
Presto) - wyk. duo
Siegfrid Karg-Elert - "La Nuit" z cyklu "Tro-
is Impressions" op. 72

15.07.2022, godz. PIĄTEK
18:30-19:30 Koncert 
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) -
organy
w programie:
Johann Ernst IV. Sachsen-Weimar (1696-
1715) - "Concerto in C" (transkrypcja orga-
nowa J.S. Bach, BWV 595) - wyk. M. Bator
Chorał "Der tag der ist so freudenreich"
BWV 605 (transkrypcja na dwoje organów
Kościoła Pokoju) - wyk. Z. i M. Batorowie
Chorał "In dir ist Freude" BWV 615 - wyk.
M. Bator
Georg Bohm(1661 - 1733) - Chorał "Vater
unser im Himmelreich" - wyk. Z. Bator



Ceremonia ta to niezwykły czas nie tylko dla małżonków, ale także dla całych rodzin. Wywołuje
wiele wzruszeń, jest miłą okazją do spotkania się z  dawno niewidzianymi członkami rodzin, do
odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za szczęśliwych małżonków.

Złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, świętowali: Mirosława i Andrzej Gulawscy, Irena i Bogusław
Kryccy, Grażyna i Władysław Mazurowie, Jadwiga i Jerzy Miarowie, Joanna i Krzysztof Polniasz-
kowie, Grażyna i Franciszek Stróżykowie, Alicja i Romuald Szaroninowie, Jolanta i Krzysztof
Szczeponikowie oraz Anna i Zdzisław Zubkowscy.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska.

Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób,
które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w
zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta
Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci
zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się
w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym
urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni poinformować o dacie i miejscu zawarcia związku małżeń-
skiego przez jubilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga
małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z
Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o
wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

Powiat Świdnica

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU
Na Sesji Rady Powiatu Świdnickiego w dniu 24.06.2022 r. radni głosowali nad zatwierdzeniem

sprawozdania finansowego powiatu za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz
za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powia-
tu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok
2021. Za głosowało 17 radnych, żaden radny nie
głosował przeciw a 9 radnych wstrzymało się od
głosu.

Świdnica

PREZYDENT ŚWIDNICY
Z ABSOLUTORIUM

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska otrzymała absolutorium za wykona-
nie budżetu miasta za 2021 rok. Za absolutorium
głosowało 14 radnych, przeciw było 9. To ósme
absolutorium dla obecnej prezydent, która pełni
swoją funkcję od 2014 roku. 

Finanse miasta pozostają na bezpiecznym
poziomie. Zrealizowane dochody gminy miasto
Świdnica w 2021 roku to 347 534 487 złotych,
co stanowi 106,6% założeń. Wydatki to kwota
323 351 450 złotych (95,7%). Nadwyżka budże-
tu miasta na koniec 2021 roku wyniosła 24 183
037 zł wobec planowanego deficytu na poziomie
13 986 007 zł. Zadłużenie Miasta Świdnicy w
2021 roku wyniosło 115 584 998 zł i zmniejszyło
się o 2 317 055 zł.  

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyra-
ziły pozytywną opinię na temat wykonania bu-
dżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o
wykonaniu budżetu za 2021 rok Skład Orzekają-
cy RIO kierował się podstawowym kryterium,
jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywa-
niu budżetu.

Rok  2021 to kolejny rok  walki  z  pandemią
COVID-19 w  Polsce  i  na  świecie. Miasto
aktywnie włączyło się do działań związanych z
ochroną mieszkańców przed pandemią. Stwo-
rzyło też pakiet wsparcia dla świdnickich przed-
siębiorców.  

- Czasowe ograniczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej określonych grup za-
wodowych, zamknięte instytucje kultury, rozry-
wki, czy zakaz dużych zgromadzeń i imprez
masowych, odbiły się mocno na kondycji naszej
gospodarki. Skutki zamrożenia gospodarki przez
wiele tygodni najbardziej odczuli przedsiębiorcy

ciąg dalszy na str. 19
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Joseph-Ermend Bonnal (1880-1940) - "La
Vallee du Behorleguy, au matin" - wyk. M.
Bator
Max Reger (1873 - 1916) - Toccata i fuga
d-moll op. 59 nr 5,6 - wyk. Z. Bator
Nicolaus de Grigny (1672 - 1703) - "Ave
Maris Stella" - wyk. Z. Bator
Zuzanna Bator (1986) "Radość" (prawyko-
nanie) - wyk. Z. i M. Batorowie
www.fundacjadobrejmuzyki.pl
Dyrektor artystyczna Festiwalu: Zuzanna
Bator
Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki i
Kościół Pokoju w Świdnicy
Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Instytut Muzy-
ki i Tańca
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki (regu-
larni Darczyńcy Fundacji), Firma Szkole-
niowo-Doradcza Anna Szywała, Metikam,
Przedszkole Abracadabra, Hotel i Restaura-
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prowadzący działalność w gastronomii, branży fitness, usług kosmetycznych, fryzjerskich i wielu
innych. Równolegle z pomocą oferowaną przez rząd RP (tarcza antykryzysowa) wprowadziliśmy
nasze, miejskie programy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych finansowo przez pandemię.
Uruchomiliśmy program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji, pomoc
de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zwolnienia z podatku od nieruchomości
czy opłat za sprzedaż napojów alkoholowyych oraz ulgi polegające na odstąpieniu od pobierania
czynszu lub obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych. Dużym wysiłkiem okazało się stworze-
nie punktu szczepień masowych w hali lodowiska przy ul. Śląskiej. Organizacja pracy, wyposażenie,
zapewnienie odpowiedniej kadry i logistyka całego przedsięwzięcia były wyzwaniem, szczególnie
w tak krótkim czasie - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. 63 725 498 zł
przeznaczono na kolejne duże i mniejsze inwestycje, na które czekali mieszkańcy Świdnicy. Z
zewnętrznych środków na ich realizację do budżetu miasta wpłynęło w ubiegłym roku 26,3 miliona
złotych. 

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu         i
wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek
podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Rozpoczęliśmy realizację
ambitnych projektów, takich jak przebudowa kompleksu basenów odkrytych przy ul. Śląskiej czy
remont alei Niepodległości. Kolejnym dużym zadaniem jest przebudowa ul. Polna Droga, które
realizowane jest wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu miasta. W 2021 roku rozpoczęliśmy
również remont kolejnego fragmentu ul. Sikorskiego. Zakończono remonty ulic: Pogodna, Kraszo-
wicka, Jarzębinowa, Wrzosowa, Wrocławska. Nie zapomnieliśmy jednocześnie o tych drobniejszych
zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci, czy ścieżkach rowerowych. W dalszym
ciągu realizowaliśmy programy proekologiczne, które pozwoliły zlikwidować wiele wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła i poprawiły jakość powietrza w mieście. Rozpoczęto odbudowę tarasu widoko-
wego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym, równocześnie kontynuowane były prace związane z
rewaloryzacją terenów zielonych w tym parku - dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

OSiR Świdnica

1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
KOBIET I MĘŻCZYZN

Cykl trzech turniejów siatkówki plażowej organizowanych tradycyjnie przez Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji rozpoczął się 26 czerwca od rywalizacji w dwóch kategoriach: Open-Kobiet i
Open-Mężczyzn. Do rywalizacji stanęło 6 par żeńskich i 11 męskich. Mecze w kategorii panów
rozgrywane były systemem brazylijskim do dwóch przegranych spotkań. Panie grały najpierw w
dwóch grupach eliminacyjnych a następnie w dwóch półfinałach i w walce o miejsca. Cieszy fakt,
że obok stałych bywalców na świdnickiej plażówce zaczęli pojawiać się nowi fascynacji tej dyscy-
pliny sportowej. Choć szkoda, że zazwyczaj mało jest reprezentantów Świdnicy. Nasze miasto w

pierwszym turnieju reprezentowali po jednej parze zawodnicy w obu kategoriach. Turniej przy
rewelacyjnych warunkach pogodowych rozpoczął się o godz. 10.00 a ostatnie mecze kończyły się
przed 16.00. W kategorii pań zdominowanych przez drużyny z Wrocławia w całych zawodach
najlepiej zagrały Agnieszka Sitko i Ewa Mirosławska wygrywając w finale z duetem Maria Jachowicz
i Amelia Waśniewska. O miejsce trzecie powalczyły kolejne wrocławianki pary: Karolina Gostyńska,
Natalia Ławniczak i Agnieszka Szczerba, Alina Biskupska. W bezpośredniej rywalizacji lepsze
okazały się Gostyńska-Ławniczak. Wśród panów od półfinałów mecze były bardzo wyrównane i
każdy kończył się dopiero w tie-breaku. Ostatecznie w turnieju zwyciężyła para Jędrzej Jasnos i
Tomasz Romańczyk. W finale pokonali duet Wojciech Zaremba i Klaudiusz Lubczyński. W meczu
o trzecie miejsce Paweł Frydrychowski i Michał Jagiełło pokonali zespół Mateusz Michaliski i
Szymon Szklarz. Cztery najlepsze drużyny w obu kategoriach otrzymały od organizatora w nagrodę
talony na sprzęt sportowy do zrealizowania w firmie Jako oraz pamiątkowe dyplomy.

Kolejne turnieje w Świdnicy odbędą się: 24 lipca - turniej Mikstów oraz 14 sierpnia - Open
Mężczyzn.

ciąg dalszy na str. 22
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cja Preemier, Cukiernia Łukowa, Winnica
Świdnicka, Pałac Gruszów, Manufaktura
Wspomnień, Drukarnia Edytor, Palarnia
Blend
Partnerzys: Gmina Miasto Świdnica, Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy
Projekt "VII Festiwal Organowy im. Chri-
stiana Schlaga" dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu "Muzyka", reali-
zowanego przez Narodowy Instytut Muzyki
i Tańca, oraz ze środków Gminy Miasta
Świdnica i Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy.

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.
Raz do roku, zawsze w lipcu, zawsze na
świdnickim Rynku.

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 zabawy
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 zabawy
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







Końcowa klasyfikacja:
Open-Kobiet:
1. Agnieszka Sitko, Ewa Mirosławska - Wrocław
2. Maria Jachowicz, Amelia Waśniewska - Wrocław
3. Karolina Gostyńska, Natalia Ławniczak - Wrocław
4. Agnieszka Szczerba, Alina Biskupska - Wrocław
5. Agnieszka Sieldzińska, Justyna Adamowicz - Złotoryja
6. Małgorzata Byczek, Paulina Mielniczuk - Świdnica
Open-Mężczyzn:
1. Jędrzej Jasnos, Tomasz Romańczyk - Jelenia Góra
2. Wojciech Zaremba, Klaudiusz Lubczyński - Wrocław
3. Paweł Frydrychowski, Michał Jagiełło - Kudowa Zdrój
4. Mateusz Michalski, Szymon Szklarz - Jawor
5-6. Jakub Wiśniewski, Kamil Nowak - Świdnica
5-6. Stanisław Krajewski, Bartosz Mucha - Wrocław
7-8. Marcin Mrozowski, Dawid Sasin - Wrocław
7-8. Patryk Giera, Grzegorz Spustek - Dzierżoniów
9-11. Andrzej Rybiancew, Mariusz Górnicki - Wrocław
9-11. Dorian Kowalczyk, Mirosław Radkiewicz - Żarów
9-11. Tomasz Malewicki, Dominik Obrycki - Kłodzko

foto: Waldi Kurek

Polonia Stal Świdnica

BRAWO ZOSIA! NASZ PIŁKARKA W KADRZE DZPN!
18 zawodniczek powołanych zostało do kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii

wiekowej młodziczek U-13. Grupa w dniach 17-22 lipca weźmie udział w obozie letnim naszej
wojewódzkiej kadry, który odbędzie się w Domasławicach. Wśród powołanych piłkarek jest zawod-
niczka IgnerHome Polonii-Stali Świdnica - Zosia Przyborowska. 

Gmina Świdnica

UWAGA NA UPAŁY 
Do dnia 1 lipca br. w powiecie świdnickim obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami

wydane przez IMGW-PIB we Wrocławiu. Przypominamy! Upały są szczególnie niebezpieczne dla
małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy
z sercem. Warto w tych dniach pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania w
czasie upałów.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022 r.
Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 34 st. C, w

piątek lokalnie do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

Gmina Świdnica

STARTUJE SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że jest organizatorem warsztatów
doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą,
pn. "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Zajęcia prowadzone będą przez dwóch trenerów
posiadających certyfikaty realizatorów ww. programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Program "Szkoła dla rodziców i wychowawców" spełnia standardy jakości poziomu II, Dobra
praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów
Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan
Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem zajęć jest przeciwdziałanie przemocy oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniom dzieci i
młodzieży, poprzez zmianę postaw wychowawczych osób dorosłych, nabywanie przez nich najno-
wszej wiedzy pedagogicznej i praktycznych umiejętności stwarzania dzieciom środowiska optymal-
nie wspierającego ich rozwój.

Zajęcia odbywać się będą w grupie do 12-15 osób w formie 10 spotkań w raz w tygodniu (40
godzin dydaktycznych), w godzinach popołudniowych (15.00-18.00) w siedzibie Urzędu Gminy w
Świdnicy, przy ul. Głowackiego 4. Pierwsze zajęcia planowane są już 12 lipca 2022 r.

Poniżej harmonogram spotkań:
12.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2022, 02.08.2022, 09.08.2022, 16.08.2022, 23.08.2022,
30.08.2022, 06.09.2022, 13.09.2022

Ilość miejsc ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Podania należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4,
parter, pokój 110 lub na adres e-mail gops@gmina.swidnica.pl. W podaniu prosimy o podanie danych
kontaktowych (adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e -mail). W razie watpliwości prosimy o
kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, pod numerem 74 852
30 67 wew. 113.
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godz. 19.00 "Historie rodzinne" Teatr Czer-
wona Walizka
godz.19.30 wernisaż wystawy prac Joanny
Pałys - Galeria Fotografii
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.
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/

29. ŚNJ: NAT OSBORN BAND
22.07.2022, godz. 19:30
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator: ŚOK
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PSZENNO I MAKOWICE GOŚCIŁY 
MIŁOŚNIKÓW EDUKACYJNYCH GIER

TERENOWYCH
III Dolnośląski Weekend z Questami za nami. Edukacyjne gry terenowe i poznawanie malowni-

czych zakątków gminy Świdnica dostarczyły wielu emocji i niezapomnianych wrażeń. Makowice i
Pszenno to w tych dwóch sołectwach gościli nie tylko mieszkańcy gminy, ale i turyści z całego kraju,
poszukujący skarbów na trasie questów.

Inauguracja wydarzenia miała miejsce na boisku sportowym w Makowicach i była połączona z
festynem rodzinnym. Dzień później miłośnicy gier terenowych gościli w Pszennie, gdzie podążali
m.in. trasą nowego questu ŚLADAMI CUKROWNIKA. To był prawdziwy, rodzinny maraton,
połączony z rodzinnym okdrywaniem tajemnic gminy Świdnica. Edukacyjne gry terenowe są dla
każdego, bez względu na wiek.

Dolnośląski Weekend z Questami był doskonałą okazja do otwarcia lata i rozpoczęcia wakacji.
To także dobry argument do integracji entuzjastów turystyki aktywnej i krajoznawczej oraz społecz-
ności lokalnej. To były dwa dni pełne atrakcji i przygód spędzone w miłej atmosferze - podkreśla
Krzysztof Jas, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Słowa podziękowania kierujemy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, przedstawi-
cieli sołectw z Makowic i Pszenna, Gminnego Koła PTTL Teraz Sudety, za pomoc i organizację
wydarzenia, a także do opiekunów questów z Boleścina, Burkatowa, Bystrzycy Górnej, Grodziszcza,
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Pochodzący z Nowego Jorku Nat to niespo-
kojna dusza. Studiował grę na tabli w In-
diach. Grał na gitarze na ulicach, pisał utwo-
ry na hiszpańskich balkonach. Wypełniał po
brzegi miejsca koncertowe w całym Nowym
Jorku, został deportowany z Wielkiej Bryta-
nii, a to wszystko przed ukończeniem 25
roku życia. To naturalny i płodny kompozy-
tor, jego płynność w przechodzeniu przez
gatunki ( jazz, funk, rock, soul, dance) two-
rzy niepowtarzalność i naprawdę oryginalny
dźwięk.
Z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem
performera, tekściarza oraz lidera zespołu na
swoim koncie, w 2011 roku, zebrał silny
siedmioosobowy zespół "The Nat Osborn
Band ". Chrapliwy wokal i euforyczne Ho-
oki Osborna, połączone ze zintegrowaną se-
kcją rytmiczną i mocną trzyczęściową se-
kcją dętą przyniosły im wyprzedane kon-
certy w Rockwood Music Hall, Brooklyn
Bowl i innych salach USA i Europy. Wy-
stępując z takimi artystami jak Paul Si-
mon, Wynton Marsallis, Ludocnis, Marc
Broussard, doświadczeni koledzy z zespo-
łu Osborna stworzyli niezaprzeczalnie
wysokiej klasy jednostkę z prawdziwie
urzekającym brzmieniem.
Nat Osborn: vocal/keys
Dustin Carlson: guitar
Mike Parker: bass
Piotr Przewozniak: drums
Slawek Pezda: tenor sax
trumpet- to be determined

**********************************
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Lubachowa, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Mokrzeszowa, Makowic, Pszenna za przygotowanie ze swoimi drużynami gier na swoich stoiskach.
Zapraszamy za rok.

Gmina Świdnica

WYCIECZKI I ZAJĘCIA W SZKÓŁCE LEŚNEJ TO PROPOZYCJA 
NA PIERWSZY TYDZIEŃ WAKACJI

Za nami półmetek pierwszego tygodnia WAKACJI Z GMINĄ ŚWIDNICA. Podobnie jak latach ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świdnicy przy wsparciu Gminnego Zespołu Oświaty oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jest organizatorem wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje połączone z aktywnym wypoczynkiem, spotkaniami z historią i przyrodą.







Wyjazdy na basen i halę sportową w Witoszowie Dolnym, do Minii zoo w Łącznej k/Mieroszowa, na zamek Bolków i średniowieczny Okrągły
zamek Owiesno, a także zajęcia w szkółce leśnej w Bojanicach to propozycja na pierwszy tydzień wakacji. Wyjazdy odbywają się spod 5 placówek
oświatowych tj. SP Bystrzyca Górna, SP Pszenno, SP Witoszów Dolny, SP Lutomia Dolna, SP Grodziszcze.

Gmina Świdnica

GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Wyczekiwany przez uczniów, dwumiesięcz-

ny odpoczynek od nauki - właśnie stał się faktem!
W Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w
Witoszowie Dolnym, odbyło się dziś gminne za-
kończenie roku szkolnego 2021/2022. Nie za-
brakło występów artystycznych, wręczenia na-
gród, dyplomów, podziękowań dla grona peda-
gogicznego, przekazującego niezwykle cenną
wiedzę, wzruszeń, ale także słów przestrogi.

"Korzystajcie z wakacji w pełni, ale także z
rozsądkiem. Bezpiecznie wróćcie do nas w no-
wym roku szkolnym, przepełnieni nową energią
i motywacją do dalszej nauki" - mówiły zgodnie
wójt gminy Świdnica oraz dyrektor szkoły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszo-
wie, w której odbyła się tegoroczna gminna uro-
czystość związana z zakończeniem roku szkol-
nego, zdobyli najwięcej stypendiów z grona
wszystkich uczniów z gminy Świdnica.

 "Serdecznie Wam gratuluję, jestem z Was
bardzo dumna. Życzę jeszcze większej ilości
osiągniętych sukcesów i dalszego rozwoju - mówiła wójt gminy Świdnica.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów, życzymy dużo pięknej pogody i niezapomnianych, wakacyjnych wrażeń!

Gmina Świdnica

DZIECI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR 
OTRZYMAŁY LAPTOPY, KOMPUTERY STACJONARNE I TABLETY

Blisko 300 tys. zł. zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw
Rolnych. 87 laptopów, 7 komputerów stacjonarnych i 2 tablety trafiło dziś do uczniów - czyli beneficjantów programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał zastępca wójta gminy Świdnica Bartłomiej
Strózik wspólnie z dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Marią Jaworską .

Bardzo dziękuję dyrektor Marii Jaworskiej za zaangażowanie Gminnego Zespołu Oświaty w przygotowanie wszelkiej dokumentacji, wykonane
telefony, wysłane pisma. To ogrom włożonej pracy. Mam nadzieję, że przekazany dziś sprzęt przyczyni się do rozwoju cyfrowego, sukcesów w nauce,
ale także przygotuje nas do ewentualnego zdalnego nauczania, czego oczywiście nie życzę nikomu z nas. Życzę natomiast owocnej pracy! - mówił
podczas spotkania zastępca wójta gminy.

Jesienią ubiegłego roku gmina Świdnica przystąpiła do projektu "Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Ogółem zebrano 105 oświadczeń od pełnoletnich uczniów i rodziców uczniów poniżej 18 roku życia, jednak na etapie weryfikacji 9 wniosków
zostało odrzuconych głównie z uwagi na to, że rodzice nie dostarczyli wymaganych dokumentów. Warunkiem udzielenia wsparcia było pokrewieństwo
w linii prostej z pracownikiem byłych pegeerów oraz zamieszkiwanie na terenie gminy, w której funkcjonowały takie przedsiębiorstwa. W efekcie
dofinansowanie zostało przyznane dla 96 uczniów - beneficjentów ostatecznych , do których trafi zakupiony sprzęt.

W drodze przetargu został wyłoniony dostawca, który dostarczył sprzęt komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz z załączonym
oprogramowaniem biurowym, tj. 87 laptopów i 7 komputerów stacjonarnych All-in-One oraz 2 tablety - zgodnie ze złożonymi deklaracjami rodziców
i dorosłych uczniów.

Zakup na kwotę 294.969,99 zł sfinansowano w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W umowie każdy z Obdarowanych znajdzie podaną wartość otrzymanego laptopa, komputera stacjonarnego lub tabletu. Z chwilą przekazania sprzęt

staje się własnością Obdarowanego, czyli ucznia, dla którego został przekazany. Dzięki przekazanemu sprzętowi młodzi mieszkańcy naszej gminy mają
większe możliwości na rozwijanie umiejętności informatycznych, łatwiejszy dostęp do nowych technologii i zasobów cyfrowych, co z pewnością
przyniesie pozytywne rezultaty oraz umożliwi wykorzystanie tych umiejętności w codziennym życiu.
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BARAN Sprawy sercowe będą się świetnie ukła-

dały. Przekonasz się, że Twój partner jest w stanie

wiele dla Ciebie poświęcić. Będziesz otoczony

ciepłem i opieką. Wszystko to sprawi, że poczu-

jesz się bezpieczny i potrzebny. Będziesz odczu-

wał niesmak z powodu swojej ostatniej rozrzut-

ności. Pojawią się nawet wyrzuty sumienia.

BYK Poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Po-

jawi się okazja żeby pomnożyć swoje oszczęd-

ności. Będziesz dużo pracował i czynił jakieś

kalkulacje. Sprawy sercowe i kontakty z przyja-

ciółmi odejdą na dalszy plan. Niechętnie bę-

dziesz odbierał telefony od znajomych. W pełni

będziesz pochłonięty swoimi sprawami.

BLIŹNIĘTA Nareszcie będziesz mógł odpo-

cząć od nużących obowiązków i skierować swoją

uwagę na inne, bardziej przyjemne rzeczy. Bar-

dzo ciekawie zapowiada się nadchodzący we-

ekend. Wiele będzie zależało od Twojej inwencji.

Sytuacja finansowa na razie się nie zmieni, choć

niebawem spodziewaj się ciekawych propozycji

w interesach.

RAK Niespodziewanie wpadną Ci jakieś pienią-

dze. Postaraj się ich natychmiast nie wydawać.

Ostatnio masz skłonność do rozrzutności. A

przed Tobą wiele wydarzeń, które będą się wią-

zały z wydatkami. Napiętą sytuację w Waszym

związku może załagodzić jakaś wspólna kolacja,

rozmowa w miłej atmosferze. 

LEW Ktoś nieustannie próbuje sterować Twoim

postępowaniem i to powoduje, że ostatnio jesteś

rozdrażniony. Czym prędzej musisz postawić na

swoim i wziąć odpowiedzialność za swoje postę-

powanie. Inaczej nigdy nie odzyskasz spokoju.

W pracy nastąpi jakaś korzystna dla Ciebie zmiana.

Będziesz miał możliwość większego rozwoju.

PANNA Miało być tak pięknie, a rzeczywistość

okazała się zupełnie inna. Wszystko dokładnie

przemyśl i zaplanuj, a w przyszłości unikniesz

rozczarowań. Nie możesz oczekiwać rzeczy nie-

możliwych. Twój partner ma rację. Dlatego war-

to go posłuchać. W pracy coś zmieni się na le-

psze. Postaraj się wykorzystać szansę na awans.

WAGA Wzbudzisz czyjeś ogromne zaintereso-

wanie i nawet będzie Ci się to podobało. Będziesz

również myśleć o tej osobie. Sprawy domowe i

zawodowe przestaną Cię interesować. Niestety,

w związku z tym wokół Twojej osoby zaczną

krążyć drobne plotki i ploteczki. Zastanów się,

czego tak naprawdę chcesz i dopiero wtedy po-

dejmuj decyzje.

SKORPION Wszyscy będą pochłonięci swoimi

sprawami, a Ty poczujesz się samotny i niepo-

trzebny. Postaraj się znaleźć sobie jakąś pasję,

realizować plany na które dotychczas nie miałeś

czasu. Wówczas chandra przeminie. W pracy

nadal będziesz realizował jakieś zaległe zadania.

Niebawem uporacie się z nimi i pojawią się cie-

kawsze zajęcia.

STRZELEC Wszystko ułoży się po Twojej my-

śli. Nieprzespane noce nie mają jakiegokolwiek

racjonalnego wytłumaczenia. Więcej wiary w

swoje możliwości! W piątek spotka Cię miła

niespodzianka. Ktoś spod znaku Wagi ma wobec

Ciebie jakieś ważne postanowienie. Będzie Cię

usilnie do czegoś przekonywał.

KOZIOROŻEC Będziesz miał bardzo dużo

pracy i niewiele czasu na przyjemności. Twój

przyjaciel może mieć do Ciebie żal o to, że nie

masz czasu go wysłuchać i udzielić rady w waż-

nej dla niego sprawie. Postaraj się nie przesadzać

z wydatkami. Ostatnio pieniądze szybko Ci się

rozchodzą. Na dodatkowe dochody będziesz mu-

siał jeszcze poczekać.

WODNIK Wizyta u rodziców spowoduje, że opty-

mistycznie spojrzysz na swoje problemy. Nie wszy-

stko jeszcze stracone. Wielu sprawom można nadać

inny bieg. Przekonasz się, że pieniądze nie są naj-

ważniejsze i że bez nich też możesz dać sobie radę.

Twoja sytuacja finansowa jest na najlepszej drodze,

więc kłopoty są tylko przejściowe.

RYBY Twój przyjaciel ma na Ciebie zły wpływ.

Jego ciągłe narzekania i pesymizm bardzo Ci się

udzielają. Powinieneś na jakiś czas ograniczyć

kontakty z Tą osobą lub szczerze z nią porozma-

wiać o tym, co Ci się nie podoba. Zobaczysz

wtedy świat w ładniejszych kolorach. 

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