
http://www.meksa.pl


2

W skrócie...

WYSTAWA POWARSZTATOWA MA-
LOWANIA IKON
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida w Świdnicy zapraszają na
wystawę prac powstałych na XIII Warszta-
tach Malowania Ikon pod kierunkiem Mi-
chała Boguckiego zorganizowanych przy
udziale Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

KU WOLNOŚCI... Krótki rys historycz-
ny NSZZ "Solidarność" Ziemi
do 15.09.2020
Wystawa w sposób zwięzły opowiada o po-
czątkach powstawania struktur świdnickich
NSZZ "Solidarność". Tekst jest wzbogaco-
ny o skany zdjęć archiwalnych, plakatów,
ulotek, druków II obiegu. Prezentowana bę-
dzie w patio, II p., w budynku głównym
biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

KOBIECE TWARZE SOLIDARNOŚCI
do 15.09.2020, godz. 10:00
Z okazji 40 - tej rocznicy powstania NSZZ
"Solidarność" Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza na
wystawę opartą na krótkich wspomnieniach
wybranych bohaterek polskiego podziemia.
Wstęp wolny, miejsce: Plac z dzikami, orga-
nizator: MBP w Świdnicy

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

LEKCJE SZTUKI: JAK ZAPISAĆ
MIASTO?
09.09-30.09.2020, godz. 18:00
Fundacja Ładne Historie zaprasza nas na
kolejny sezon Lekcji Sztuki! Wszystkie dro-
gi prowadzą do Świdnicy - także w tym
pełnym wyzwań pandemicznym roku Le-
kcje Sztuki wracają do swojego ulubionego
miasta!
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

TRUSKAWKA: ŚLAD + OYA [country /
blues / rocknroll]
12.09.2020, godz. 20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica, organizator: ŚOK. Bilety: 10 zł
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MISTRZOSTWA ŚWIDNICY 
W BIEGU NA ORIENTACJE

Chcesz sprawdzić swoją kondycję? Potrafisz
szybko podejmować decyzje i wiesz jak korzy-
stać z mapy? W takim razie zgłoś się do udziału
w Mistrzostwach Świdnicy w biegu na orienta-
cje. Tym razem zawody zorganizowane zostaną
na terenie Parku Centralnego. Start w sobotę, 19
września. 

Bieg na orientację to doskonała forma aktyw-
ności sportowej, która łączy wysiłek fizyczny i
myślenie. Uczy koncentracji, trafnego podejmo-
wania decyzji i planowania. Jest sportem dla
całych rodzin, który daje możliwość obcowania
z naturą i aktywności na świeżym powietrzu.
Osoby zainteresowane udziałem w mistrzo-
stwach muszą wypełnić specjalny formularz do-
stępny na fanpage "Sport Świdnica" na Facebo-
oku. Start dla mieszkańców Świdnicy jest dar-

mowy. Pozostali chętni są zobowiązani do uisz-
czenia opłaty w wysokości 20 zł. 

Organizatorem mistrzostw jest Dolnośląski
Związek Orientacji Sportowej oraz Hufiec ZHP
Świdnica. Zawody rozegrane zostaną w 3 kate-
goriach. Uczestnicy będą mogli wystartować
indywidualnie na trasie krótkiej (1,8 km, 14 pun-
któw kontrolnych) i długiej (3,0 km, 16 punktów

kontrolnych) lub w kategorii rodzinnej (2,3 km,
14 punktów kontrolnych). Dla zwycięzców prze-
widziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

- Zachęcamy serdecznie świdniczan i nie tyl-
ko do udziału w zawodach. Gwarantujemy świet-
ną zabawę niezależnie od tego czy startujesz sam
czy w drużynie. Jednocześnie apelujemy do
wszystkich uczestników aby przed wzięciem
udziału w zawodach zapoznali się z zaleceniami
COVID-19 znajdującymi się w regulaminie, któ-
ry dostępny jest na naszym fanpage "Sport Świd-
nica" - mówi Radosław Werner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy.

Równocześnie z Mistrzostwami Świdnicy
odbędą się harcerskie Chorągwiane Zawody na
Orientację, z osobnymi kategoriami oraz klasy-
fikacją.

TRZY DROGI DO REMONTU
W sierpniu do Urzędu Wojewódzkiego zło-

żono trzy wnioski na dofinansowanie prac zwią-
zanych z remontem ulic: Polna Droga (na odcin-
ku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul.
Przemysłowej do ronda na ul. Kliczkowskiej)
oraz Władysława Sikorskiego (od ul. gen. Maria-
na Langiewicza do sklepu TESCO). Świdnica

stara się o uzyskanie dotacji na wymienione za-
dania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Szacowana wartość przebudowy ul. Polna
Droga to ponad 10 mln zł, ul. Inżynierskiej -
prawie 5,5 mln zł, natomiast ul. Władysława
Sikorskiego - 3,7 mln zł. Dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych może wynieść 50
% kosztów inwestycji. Miasto zabezpieczy

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A
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III LIGA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET:
ŻAP Polonia - KKS Zabrze
12.09.2020, godz. 14:00
Piłkarki Polonii Świdnica debiutują w roz-
grywkach III ligi. W kolejnym meczu zmie-
rzą się z ekipą z Zabrza.
Wstęp wolny, miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia Świdnica

GRUPA MOCARTA  "WŚRÓD GWIAZD"
13.09.2020, godz.16:00 - 18:30
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert Grupy MoCarta Wśród gwiazd, czy-
li historia muzyki wg Grupy MoCarta. To
tytuł kolejnego programu znanego i lubiane-
go kwartetu smyczkowego. Spektakle o
16.00 i 18.30.
Wstęp 85/75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

WRĘCZENIE NAGRODY GŁÓWNEJ
W XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
18.09.2020, godz. 18:00
W programie: - wręczenie nagrody głównej
- promocja książki Tomasza Ososińskiego
DOM ANDERSENA - otwarcie wystawy
Filipa Kołata - otwarcie wystawy Tomasza
Ososińskiego - spotkanie autorskie z Kac-
prem Płusą - koncert zespołu Pielesze
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

MISTRZOSTWA ŚWIDNICY W BIEGU
NA ORIENTACJĘ
19.09.2020, godz. 08:30
Bieg na orientację to doskonała forma
aktywności sportowej, która łączy wysiłek
fizyczny i myślenie. Uczy koncentracji, traf-
nego podejmowania decyzji i planowania.
Jest sportem dla całych rodzin, który daje
możliwość aktywności na świeżym powie-
trzu. W akcje zawsze włączeni są świdniccy
harcerze.
Wstęp wolny, miejsce: Park Centralny, orga-
nizator: Hufiec ZHP Świdnica, Dolnośląski
Związek Orientacji Spor

III LIGA P.N. Dabro Bau Polonia-Stal -
Rekord Bielsko-Biała
19.09.2020, godz. 16:00
Piłkarze Dabro Bau Polonii-Stali Świdni-
ca czekają na pierwsze ligowe zwycięstwo
na swoim terenie. Czy komplet punktów
uda się zdobyć w starciu z ekipą z Bielska-
Białej?
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Wol-
sztyniak
19.09.2020, godz. 18:00
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wkład własny na inwestycje w budżecie na rok
2021. 

- W tej chwili trwa proces uzyskania niezbęd-
nych pozwoleń. Wskazane przez nas trzy frag-
menty ulic są w bardzo złym stanie technicznym
i wymagają modernizacji  - mówi Maciej Gleba,
dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miasta.

Fundusz Dróg Samorządowych powołany
został w 2018 roku jako instrument wsparcia
realizacji zadań na drogach zarządzanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Środki prze-
kazywane są na zasadach konkursowych. Wspar-
cie  przyznawane jest na podstawie wniosków o
dofinansowanie, składanych przez samorządy w
ramach naborów przeprowadzanych na terenie
każdego województwa. Przypomnijmy, że w ra-
mach tego Funduszu Świdnica otrzymała już
dofinansowanie na kontynuację przebudowy uli-
cy Pogodnej i Kraszowickiej. 

Wyniki konkursu ogłoszone mają zostać na
przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 roku. 

TRWA REMONT 
JARZĘBINOWEJ I WRZOSOWEJ

Ulice Jarzębinowa i Wrzosowa w Świdnicy
są w trakcie przebudowy. W pierwszej kolejności
prace realizują gestorzy sieci. 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji wymieniło już sieć kanalizacji sani-
tarnej oraz sieć wodociągową. Równocześnie
prace modernizacyjne prowadziła także Polska
Spółka Gazownictwa, która przebudowała sieć
gazową.

Firma TAURON zlikwiduje napowietrzną
sieć energetyczną oraz w oparciu o porozumienie
zawarte z miastem zrealizuje na własny koszt

oświetlenie uliczne.  Wzdłuż ulicy Jarzębinowej
postawione zostały już nowe lampy drogowe. Na
całym jej odcinku ułożono również podbudowę
jezdni. Trwają prace związane z ustawianiem
krawężników, wykonaniem obrzeży i nawierzch-
ni chodników. 

Zgodnie z zawartą umową, termin zakończe-
nia zadania to koniec września 2021 roku. War-
tość inwestycji to ponad 2 miliony 260 tysięcy
złotych. Wykonawcą prac jest Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, które wy-
brane zostało w ramach przetargu. 

WARSZTATY DLA 
SENIORÓW I DZIECI

Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne zaję-
cia dla świdnickich seniorów (w wieku 60+) oraz
dzieci (w wieku od 7 do 14 lat) będących pod ich
opieką. Warsztaty realizowane będą we wrześniu
i październiku. Obejmą one:

Warsztaty integracyjno - komunikacyjne - po-
prawiające komunikację pomiędzy pokoleniami,
czyli m.in.: gry planszowe i łamigłówki rozwijające
wyobraźnię, umiejętność słuchania i zapamiętywa-
nia; gry kreatywne pobudzające refleks. 

Taniec użytkowy - poznanie kroków tańców
towarzyskich, m.in.: cza cza, salsa i innych ukła-
dów tanecznych

ciąg dalszy na str. 4
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Na inaugurację rozgrywek popularne świd-
nickie Szare Wilki zmierzą się z groźnym
zespołem z Wolsztyna.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

RECENZJE MUZYCZNE: BERKA-
NAN [dark etno]
19.09.2020, godz. 20:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł

Gość Alchemii teatralnej: JANUSZ CHA-
BIOR
20.09.2020, godz. 17:00
Janusz Chabior to aktor charakterystyczny,
ze specyficzną charyzmą i rozpoznawalnym
głosem, doskonale odnajdujący się jako
zapamiętywalny aktor drugoplanowy.
WSTĘP TYLKO NA PODSTAWIE BEZ-
PŁATNYCH WEJŚCIÓWEK - dostępne w
kasie i on-line od 4 września na stronie
https://bilety.sok.com.pl/
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

BARDZO ŚMIESZNE PIOSENKi - reci-
tal Katarzyny Żak
25.09.2020, godz. 19:00
Aktorka wraz z zespołem muzycznym za-
prasza publiczność od 15. do 99. roku życia
do wspólnej zabawy przypominając czym
tak naprawdę jest piosenka aktorska. I jak

Będą odbywały się one popołudniu, w nastę-
pujących lokalizacjach:
◆ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych w Świdnicy, ul. Długa 33
◆ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych w Świdnicy, Rynek 39-40
Zapisy do poszczególnych grup prowadzi

będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40) w godzi-
nach od 10.00 do 18.00.

Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony
osobistej, czyli maseczki. Zaleca się nie branie
udziału w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich
14 dni miały kontakt z osobą, u której potwier-
dzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-
2, objętej kwarantanną, a także osób wykazują-
cych objawy infekcji dróg oddechowych.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu
"Transgraniczna integracja międzypokolenio-
wa" dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Inter-
reg V-A Republika Czeska - Polska.

RAJD ROWEROWY
Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w

rajdzie rowerowym, który zaplanowano na nie-
dzielę, 20 września. Odbędzie się on w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. Organizatorami wydarzenia są
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie". Za-
pisy potrwają do wtorku, 15 września

Celem rajdu jest promowanie oraz populary-
zacja, wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na
rowerze i zdrowego stylu życia. Aby wziąć w nim
udział, należy wypełnić formularz dostępny w
linku:

 https://forms.gle/hGhGQF2AwEBSbbLP6.
Podczas pikniku sportowego na terenie

Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od
godz. 11.00 do godz. 13.00) zaplanowano ciepły
poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko edu-
kacji ekologicznej "Czysta Świdnica".

Rajd rowerowy wystartuje 20 września o
godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy
(o godz. 9.00 odbędzie się zbiórka uczestników).
Trasa wynosi ok. 9 km, meta zaplanowana zosta-
ła tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej.
O bezpieczeństwo przejazdu uczestników dbać
będzie grupa pilotów, Policja oraz Straż Miejska.

Ilość miejsc jest ograniczona - 3 grupy do
250 osób, wyruszą one na trasę w odstępach
czasowych.

Każdy uczestnik przed startem otrzyma ma-
seczkę, którą jest zobowiązany nosić, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w trakcie imprezy.
Maski będą wydawane w oparciu o weryfikację
osób na listach zgłoszeniowych.

Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

7 sierpnia w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca

2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 491),
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

RAJD KSIĄŻĘCY 
Kraina Wygasłych Wulkanów i Legnica

26 września wyruszamy na ostatni w tym
roku Rajd Książęcy. Celem będzie zdobycie
"Śląskiej Fudżijamy" czyli Ostrzcy, najwyższe-
go szczytu Pogórza Kaczawskiego, następnie
zwiedzimy zamek Grodziec a na koniec udamy
się do Legnicy, gdzie zobaczymy min: siedzibę
Książąt legnicko-brzeskich, słynne Kramy Śle-
dziowe oraz spędzimy czas wolny. Zapisy od
njabliższego poniedziałku (7 września) w Infor-
macji Turystycznej. Zapraszamy!

Termin: Sobota, 26. września 2020
Koszt: 55 PLN
Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpie-

czenie grupowe, opiekę profesjonalnego prze-
wodnika sudeckiego, bilety wstępu na Zamek
Grodziec

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852
02 90, it@um.swidnica.pl

Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność
zgłoszeń

Program*:
07:45 - zbiórka na Pl. Św. Małgorzaty w
Świdnicy
8:00 - wyjazd ze Świdnicy
09:30 - przyjazd do miejscowości Probosz-
czów
09:30 - wędrówka na Ostrzycę Proboszczo-
wicką
12:00 - przejazd i zwiedzanie Zamku Gro-
dziec
14:30 - przejazd do Legnicy
15:30 - zwiedzanie miasta
17:00 - 18:00 - czas wolny
19:30 - powrót do Świdnicy
*Program ma charakter poglądowy, poszcze-

gólne punkty mogą ulec zmianom.
ks-j.pl

NAGRODY STAROSTY
ŚWIDNICKIEGO DLA

NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 
Łącznie nagrodzono 117 uczniów, którzy w

roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najlepsze
wyniki na egzaminie maturalnym, byli finali-
stami olimpiad i konkursów przedmiotowych
oraz osiągnęli szczególne sukcesy sportowe.
Łączna kwota przyznanych nagród to 44 200
zł. Nagrodzono najlepszych maturzystów, po
dwóch uczniów z każdej szkoły. Łącznie 21
osób. Nagrody w wysokości od 400 zł. do 800
zł. Łącznie 11 000 zł.

Nagrodzeni także zostali finaliści olimpiad i
konkursów przedmiotowych - 41 osób. Olimpij-
czycy otrzymali nagrody finansowe na kwotę 14
300 zł. Wysokości nagród to: od 200 zł. do 500 zł.

Najlepsi sportowcy (55 osób) otrzymali sty-
pendia na łączną kwotę 18 900 zł. Wysokość
nagród to od 300 zł. do 500 zł.

Najlepsza maturzystka w Powiecie Świdnic-
kim - Kinga Kępa - II LO w Świdnicy osiągnęła
wynik z matury na poziomie 100%.
Maturzyści
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy: Anna Słota

www.expressem.eu www.expressem.eu
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przy pomocy piosenki pokazać przeróżne
wcielania kobiece...
Wstęp 40/50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"KOT W BUTACH" 
(spektakl familijny)
26.09.2020, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl Kot w butach. Jeden z
najpopularniejszych utworów dla najmłod-
szych tym razem w nieco innej konwencji.
Spektakl nawiązuje w warstwie plastycznej
do teatru barokowego.
Wstęp 15 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA
27.09.2020, godz. 11:00
Duathlon to świetna impreza dla każdego
biegacza i rowerzysty, a dla kibiców wspa-
niałe widowisko. Zawodnicy kolejno bieg-
ną, jadą na rowerze i biegną na wybranych
przez siebie dystansach CLASSIC lub
SPRINT a dla najmłodszych rywalizacja
GREATKIDS.

Zespół Szkół Budowlano- Elektrycznych w
Świdnicy: Remigiusz Depta, Szymon Kuryło 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy: Ale-
ksandra Zając, Dominika Lubianiec
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy: Da-
niel Chmielewski, Rafał Żądło 
Zespół Szkół w Strzegomiu: Aneta Walczak 
Zespół Szkół w Żarowie: Christian Thomas
Suck, Kacper Nowakowski 
I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Jacek
Wierciński, Magdalena Nowicka
II Liceum Ogólnoksztacące w Świdnicy: Kinga
Kępa, Mateusz Drąg, Konrad Sosnowski 
III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Julia
Mucherska, Paulina Grondowska
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach: Ja-
kub Sowa, Julia Walkiewicz
Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu: Paweł
Balawender, Karolina Cedzidło 
Nagrody za osiągnięcia naukowe
Nazwa Szkoły :Nazwisko ucznia
Zespół Szkół Hotelarsko -Turystycznych w
Świdnicy: Kacper Mikosz, Daria Pietruszewska,
Natalia Chowaniec
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy: Klau-
dia Jaworska, Dominika Lubianiec, Patryk Kurnik
I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Rafał
Lis, Magdalena Nowicka, Michał Tomczyk,
Kacper Kucab, Zuzanna Kawiak, Daniel Kozar,
Mateusz Tokarz, Igor Lenkiewicz, Dawid Ry-
marczyk, Jakub Andrzejewski, Jan Staręga, Bar-
tosz Sierzputowski, Michał Maksanty, Tomasz
Sierzputowski, Adrian Bętkowski, Natalia Józe-
fiak, Klaudia Owczarek

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Mate-
usz Drąg, Kinga Kępa, Dominika Janczyszyn,
Joanna Cichocka, Patryk Grządkowski, Igor Be-
ker, Kamila Łuczak, Jagoda Kurzawa, Karolina
Warzecha
III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Wi-
ktoria Stamborska, Katarzyna Szulc, Weronika
Wąsowska
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach:
Aleksandra Kołakowska, Amelia Waligórska 
Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu: Paweł
Balawender, Nikol Juszczyk, Dominika Stacho-
wicz, Alan Tułacz 
Osiągnięcia sportowe
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy: Angelica Szku-
ciak, Julia Łuczak
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w
Świdnicy: Maja Sarzyńska
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w
Świdnicy: Norbert Bal, Wojciech Kryśpiak, Ra-
fał Wiszniowski, Dawid Pęczar, Kamil Stadnik,
Miłosz Wołodkiewicz, Adam Chmiel
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy: Julita
Kraszkiewicz, Magdalena Kania, Alicja Januś,
Malwina Bober, Daria Liwuś, Barbara Ryba, Ju-

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp - ..., miejsce: OSiR Świdnica, organi-
zator: KS TMTeam, Urząd Miejski w Świd-
nicy

II LIGI SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Volley II Wrocław
27.09.2020, godz. 17:00
Inauguracja sezonu siatkarskiego. Występu-
jąca pod nowym szyldem i wzmocniona w
porównaniu z poprzednim sezonem świdni-
cka drużyna zmierzy się z rezerwami wystę-
pującej w Lidze Siatkówki Kobiet, Volleyem
Wrocław.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
29 IX - MIMINO 1977, reż. G. Danelia (92
min.) 
6 X - WAM SIĘ NIE ŚNIŁO 1980, reż. I.
Frez (86 min.) 
13 X - ASSA (cz. 1 i 2) 1987, reż. S. Soło-
wiow (145 min.) 
20 X - GRAFFITI 2006, reż. I. Apasian (110
min.) 
27 X - OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy:
program filmów krótkometrażowych (90 min.)
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - ROW 1964 Rybnik
03.10.2020, godz. 16:00
Kolejny atrakcyjny rywal z przeszłością w
ekstraklasie zawita do Świdnicy w ramach
rozgrywek III ligi piłkarskiej.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

lia Sobkowicz, Zuzanna Miezgiel, Kinga Fąfara,
Nina Jasiecka, Emilia Brodziak
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy: Jakub
Szydełko 
I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Emilia
Hardy, Sandra Matyszczyk, Martyna Pitek, Szy-
mon Wolano, Karolina Malinowska, Julia Baścik
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Wikto-
ria Turek, Aleksandra Jakubik, Oliwia Przybyl-
ska, Maja Szmudrowska, Emilia Adamska, Anna
Wierzbicka, Julia Huzar, Martyna Zielińska,
Amelia Pieszczoch, Zuzanna Rut, Alicja Mali-
szewska, Nina Jarosz, Wiktoria Dybciak,  Mar-
tyna Janaszek
III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy: Karo-
lina Kohutiak, Natalia Kaniecka, Karolina Pitu-
ra,  Wiktoria Wiraszka, Weronika Koroblowska,
Martyna Mojsa, Magdalena Sochowicz
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzi-
cach: Zofia Brzozowiec, Zofia Andruszko 
Technikum Ortopedyczne w Świdnicy: Zuzanna
Lisek

USUWANIE SZKÓD 
PO WICHURACH

Choć od huraganowych wiatrów i gwałtow-
nych opadów minęło już 3 dni, nadal trwa szaco-
wanie zniszczeń, naprawa uszkodzonych do-
mostw oraz usuwanie powalonych drzew z dróg.
Od soboty pracownicy Służby Drogowej Powia-
tu Świdnickiego, wspólnie ze strażakami i pra-
cownikami nadleśnictwa starają się udrożnić dro-
gi powiatowe, które są nieprzejezdne z powodu
wiatrołomów po sobotniej wichurze. 

Do dnia dzisiejszego (środa) nieprzejezdny
jest odcinek drogi na trasie Jaworzyna Śląska -
Piotrowice Świdnickie. Według SDPŚ tylko na
tej drodze leży ok. 100 połamanych drzew. Po
sobotnich porywistych wiatrach połamane drze-

wa zablokowały drogi: Nowice - Piotrowice,
Piotrowice - Pastuchów, Piotrowice - droga 3396
D, Czechy - Pastuchów oraz odcinek od drogi
wojewódzkiej 374 do Olszan, Stawisk i drogi
krajowej nr 5, droga w Modlęcinie, Żarowie (do
drogi powiatowej 3396 D), Siedlimowicach i
Mrowinach. Według informacji Służby Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego liczbę powalonych
drzew na drogach szacuje się na 200/250 sztuk.

"WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE"
Do wygrania grant o wartości do 20 000

złotych!
Trwa nabór wniosków do II edycji "WzMOC-

nij swoje otoczenie" - programu grantowego orga-
nizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne, który jest realizowany do końca br. O granty
społeczne może ubiegać się samorząd, jego jed-
nostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe
działające m.in. w gminach:Świdnica, Dobro-
mierz, Strzegom i Świebodzice. Formularz zgło-
szeniowy jest dostępny na stronie www.wzmoc-
nijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Energetyczne S.A. jako właści-
ciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji ele-
ktroenergetycznych najwyższych napięć, są obe-
cne w ponad 1000 polskich gminach, w których
prowadzą działalność eksploatacyjną lub reali-
zują projekty inwestycyjne. Na terenieponad 70
z nich organizowana jest II edycja ogólnopol-
skiego programu dobrosąsiedzkiego "WzMOC-
nij swoje otoczenie". Program skierowany jest
m.in. do gminŚwidnica, Dobromierz, Strzegom
i Świebodzice.

Na terenie wymienionych gmin PSE realizu-
ją projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV
relacji Mikułowa - Świebodzice. Dzięki tej in-
westycji możliwa będzie poprawa pewności za-
silania obszarów południowo-zachodniej części
kraju.

Celem programu jest wsparcie projektów
związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
społecznej, aktywizacją życia społecznego i kul-
turalnego oraz finansowa pomoc w ich wdroże-
niu. Jego idea jest zbliżona do znanego i spraw-
dzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycy-
pacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą
aktywnie zmieniać swoją okolicę.

ciąg dalszy ze str. 5
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Pomysły na projekty mogą zgłaszać samo-
rządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły,
przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a
także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy
mogą być zgłoszone w pięciu kategoriach:

* Zdrowie i opieka medyczna - w szczegól-
ności działania na rzecz walki z koronawirusem;

* Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
* Oświata;
* Środowisko;
* Inne inicjatywy mieszczące się w celach

programu.
Lista gmin zaproszonych do tegorocznej

edycji, regulamin programu, zasady składania
wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszel-
kie szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bie-
żąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych
grantów laureaci mają czas do końca roku. Bu-
dżet programu na terenie całego kraju wyniesie
ok. 2 mln złotych.

- Zdecydowaliśmy się na zmianę formuły z
konkursu na program, aby móc lepiej zareago-
wać na potrzeby lokalnych społeczności w tym
trudnym czasie. W zeszłym roku otrzymaliśmy
w sumie 284 zgłoszenia. 88 z nich wybraliśmy
do realizacji, a wśród nich były projektym.in. z
gmin Świdnica,Dobromierz, Strzegom i Świebo-
dzice, które nagrodziliśmy grantami w łącznej

kwocieponad 60 tysięcy złotych- mówi Ada
Konczalska, dyrektor Departamentu Komunika-
cji PSE. - Także w tym roku zależy nam, by
projekty, które wesprzemy, wprowadzały pozy-
tywne i trwałe zmiany w tutejszej społeczności i
jednocześnie służyły przez długie lata. Poprzez
program "WzMOCnij swoje otoczenie" chcemy
stale przesyłać dobrą energię pomocy i społecz-
nego zaangażowania, służąc mieszkańcom i są-
siadom naszych inwestycji- dodaje.

W ubiegłym roku dzięki grantowi przyzna-
nemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
wGminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Świdnicy w ramach projektu "Międzypokole-
niowe centrum aktywności MegaMOCni -
wspólna praca i odpowiedzialność" utworzone
zostały strefy aktywności w sołectwie Grodzisz-
cze, powstała część rekreacyjna do ćwiczeń fit-
ness, a także trasa rowerowa.W Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 3 w Strzegomiu sfinansowano
zakup wielofunkcyjnej multimedialnej tablicy i

www.expressem.eu www.expressem.eu

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Trój-
ka Nowa Sól
03.10.2020, godz. 18:00
Drugi domowy mecz świdnickich piłkarzy
ręcznych. Tym razem do Świdnicy zawita
nieobliczalna Trójka Nowa Sól.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

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

II LIGI SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - NTSK Nysa
10.10.2020, godz. 17:00
Absolutny debiutant w tej klasie rozgrywko-
wej - NTSK Nysa będzie rywalem siatkarek
Volleya Świdnica w trzeciej serii spotkań II
ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
17.10.2020, godz. 18:00
Przed szczypiornistami trudny rywal. Sparta
Oborniki Wielkopolskie to od lat czołowa
drużyna II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Wolsztyniak
18.10.2020, godz. 15:00

ciąg dalszy na str. 8
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sprzętu, wspierającego edukację i rozwój dzie-
ci w świetlicy szkolnej. Częścią projektu była
również organizacja warsztatów i lekcji dla
dzieci.

W MDK...

81 ROCZNICA NAPAŚCI
ZSRR NA POLSKĘ

Serdecznie zapraszamy wszystkich na 81 ro-
cznicę napaści ZSRR na Polskę, która odbędzie
się 17 września 2020 r. o godz. 16.00, Amfiteatr
MDK, ul. Nauczycielska 2

Program:
Złożenie kwiatów przy płycie pamięci
Koncert Artystyczny w wykonaniu uczestni-

ków zajęć pracowni muzycznych i teatralnych
Rozdanie Super Młodzików i małych Super

Młodzików.
Impreza odbędzie się w reżimie przepisów

sanitarnych. Obowiązkowe maseczki lub przy-
łbice.

GRUPA ZE SPALONEGO TEATRU
PROWADZI NABÓR

"Grupa ze spalonego teatru" to grupa teatral-
na działająca w Mło-
dzieżowym Domu Kul-
tury im. Mieczysława
Kozara Słobódzkiego
skupiająca dzieci w wie-
ku 7-10 lat.

Zajęcia odbywają
się w każdą środę w go-
dzinach 16.00-18.25

Zajęcia teatralne są
wspaniałym pomysłem
na dobre spędzenie cza-
su wolnego, spełniają
funkcję integracyjną i
terapeutyczną.

W p r o w a d z e n i e
dzieci w świat sztuki po-
przez zabawy teatralne
przynosi im wiele ko-
rzyści, rozwija dzieci
intelektualnie wzboga-
cając ich świat nowymi
tre ściami,  poszerza
słownictwo, rozwija lo-
giczne myślenie, kształ-
ci pamięć i uwagę, eli-
minuje nieśmiałość i
lęk. Poprawia dykcję i
wymowę. Jest punktem
wyjścia do uaktywnie-
nia wszelkich sfer psy-
chicznych. Bawiąc się w
teatr i występując przed
publicznością dzieci czu-
ją się szczęśliwe, bo sły-
szą oklaski i pochwały.

Nauczyciel: Joanna
Chojnowska

W MBP...

POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA 
DLA DZIECI

Drodzy Czytelnicy, w związku z niepewną
sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi ob-
ostrzeniami z przykrością informujemy, że we
wrześniu nie odbędą się popołudniowe zajęcia:
Abecadło, Baśniolandia, Baśniolandia Junior,
Wokół Książki.

Do udziału w zajęciach zapraszamy grupy
szkolne oraz przedszkolne. Spotkania dla grup
zorganizowanych mogą zostać przeprowadzone
po wcześniejszym umówieniu się przez nauczy-
ciela, pobraniu oraz wypełnieniu:

- zgody umożliwiającej Organizatorowi udo-
stępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarne-
mu i służbom porządkowym danych osobowych
uczestników imprezy (przechowywane przez
organizatora przez 2 tygodnie) - w przypadku
dziecka - wypełnia rodzic;

- pisemnego oświadczenia, że, według swojej
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz
nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym - w przypadku dziecka - wy-
pełnia rodzic;

Zgody oraz oświadczenia do biblioteki do-
starcza nauczyciel w dniu zajęć.

W MUZEUM...

PODRÓŻ Z BOLKIEM II PO JEGO
REZYDENCJACH

Muzeum Dawnego Kupiectwa serdecznie
zaprasza do uczestnictwa w tegorocznych ob-

ciąg dalszy ze str. 7
Drugi sezon w II lidze rozpoczynają piłkarki
ręczne APR-u. Ich rywalem będzie Wolszty-
niak, z którym w poprzedniej batalii dwu-
krotnie wygrały.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Volley II Wrocław
21.10.2020, godz. 17:00
Kolejny mecz świdnickich siatkarek. Tym
razem zmierzą się z ekipą z Łaska.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

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

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony

http://www.bojero.com.pl


chodach EDD. Podczas wydarzeń przyświecać
nam będzie hasło: "Podróż z Bolkiem II po jego
rezydencjach", które podkreśla jak ważna dla
dziedzictwa Świdnicy była postać Bolka II i jej
oddziaływanie na region i Polskę.

Bolko II Mały był synem księcia świdnickie-
go Bernarda Statecznego i Kunegundy Łokiet-
kówny, córki króla polskiego Władysława Ło-
kietka. W 1326 r. przejął rządy nad księstwem
świdnickim po swym zmarłym ojcu. Był dobrym
gospodarzem swych ziem, wspierał miasta,
zwłaszcza Świdnicę, którą obdarzył licznymi
przywilejami. Wzniósł i rozbudował liczne za-
mki, zwłaszcza na sudeckiej granicy z Czechami.
Dziś chcemy Państwu przybliżyć historię daw-
nych włości Bolka II Małego wspólnie z aktorem
Andrzejem Popielem odtwórcą roli księcia świd-
nickiego w serialu historycznym "Korona Kró-
lów".

Zapraszamy na:
◆ 19.09.2020 r. o godz. 12.00 na projekcję krót-

kiego, amatorskiego filmu "Podróże z Bol-
kiem II", wstęp wolny.

◆ 19.09.2020 r. o godz. 13.00 na spotkanie z
gościem specjalnym z serialu "Korona Kró-
lów", wstęp wolny.

◆ 20.09.2020 r. o godz. 12.00 na prelekcję o
rezydencjach Bolka II (hol I piętro muzeum),
wstęp wolny.

◆ 19-20.09.2020 r. od. godz. 15.00 zwiedzanie
Muzeum Dawnego Kupiectwa z przewodni-
kiem, max. grupy 20 osobowe (wstęp wolny,
obowiązują zapisy: edukacja@muzeum-ku-
piectwa.pl).
Wszystkie wydarzenia odbywać się będą z

zachowaniem wymogów sanitarnych. W przy-
padku nasilenia się sytuacji pandemicznej, Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zastrze-
ga sobie prawo do zmiany form wydarzeń ze
stacjonarnych na on-line, o wszystkich zmianach

będziemy informować na bieżąco na naszym FB
i stronie www.muzeum-kupiectwa.pl

SPEKTAKL 
"CASTING. POCZEKALNIA"

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dawne-
go Kupiectwa na spektakl "CASTING. Pocze-
kalnia" w wykonaniu Andrzeja Popiela i Seba-
stiana Cybulskiego.

Termin: 19.09.2020 r.,
Godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa w

Świdnicy
Bilety: Wstęp tylko na podstawie bezpłat-

nych wejściówek dostępnych w kasie biletowej
muzeum od 6 września.

"CASTING. Poczekalnia" to przewrotna hi-
storia dwóch przyjaciół, którzy są rywalami,
aktorami i kochankami tej samej kobiety. Z po-
zoru spotyka się dwóch nieudaczników - Walde-
mar i Arkadiusz, ale ani jeden, ani drugi nie są
przegrani. To utalentowani, ponadprzeciętnie
zdolni aktorzy, którym tylko... los rzuca kłody
pod nogi. Być może dlatego, że ich ideały nie
przystają do wartości, jakim hołduje współczes-
ność. Obaj nie są i nie chcą być celebrytami z
tabloidów, znanymi tylko z tego, że są znani .
Pamiętają o Wyspiańskim czy Szekspirze, o swo-
ich wielkich rolach u tych autorów, ale pamiętają
również... swoje zawodowe porażki oraz walkę
o tę samą kobietę, którą obaj przegrali. Jednak
wciąż mają szansę na sukces, na cud. Tym cudem

ma być tytułowy ca-
sting, który ma odmie-
nić ich los na lepsze, ma
być wrotami do wielkiej
kariery i jeszcze wię-
kszych pieniędzy i szan-
są na uwielbienie tłu-
mów. Przecież właśnie
ważny producent znowu
chce ich obsadzić w
wielkiej roli. Problem
polega na tym, że rola
jest jedna, a ich jest
dwóch. A przecież obaj
spełniają wszystkie wa-
runki ludzi sukcesu: są
młodzi (stosunkowo) ,
mają talent (powiedz-
my), ambicje (podob-
no), zamiłowanie do
swojego zawodu (zde-
cydowanie), mają na
swoim koncie wiele su-
kcesów na poziomie (re-
gionalnym), wielu ludzi
ich zna (z widzenia), są
poważani na skalę (nie-
dużą)

Jest to polemika ze
stereotypami wyobra-
żeń na temat życia Akto-
ra, pławiącego się w lu-
ksusie, jedzącego na
złotych talerzach. Histo-
ria opowiedziana od
strony kulis, teatr w te-
atrze. Coś co widzowie
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dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Miedź II Legnica
31.10.2020, godz. 14:00
Rezerwy występującej w I lidze Miedzi Leg-
nica będą kolejnym rywalem piłkarzy Da-
bro-Bau Polonii-Stali Świdnica.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - MKS II Kalisz
07.11.2020, godz. 17:00
Rezerwy występującego w Polskiej Lidze
Siatkówki MKS-u Kalisz staną na drodze
siatkarek Volleya Świdnica w kolejnym me-
czu II ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - LKS Goczałkowice
14.11.2020, godz. 13:30
Zespół z Goczałkowic, podobnie jak Polo-
nia-Stal jest beniaminkiem rozgrywek. Za-
powiada się zacięty mecz.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Tę-
cza Kościan
14.11.2020, godz. 18:00
Mocna w tym sezonie Tęcza Kościan stanie
na drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świd-
nica w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Sobieski Oława
21.11.2020, godz. 17:00
Ciekawie zapowiadający się pojedynek,
bowiem poprzednim sezonie kilka zawod-
niczek Volleya broniło barw klubu z Oła-
wy.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
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lubią najbardziej - uchylenie rąbka tajemnicy,
tego co w życiu aktora jest skrywane i niewido-
czne. Wszystko zostało niebywale sprytnie i za-
bawnie napisane przez Macieja Kowalewskiego.
Cała historia to splot anegdot, legend, mitów i
faktów z życia niejednego aktora.

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualny-
mi zaleceniami i wytycznymi sanitarnymi.

OSiR informuje...

TURNIEJ MIKSTÓW
Bardzo dobra frekwencja i sprzyjająca pogo-

da towarzyszyły kolejnej już edycji turnieju teni-
sowego mikstów upamiętniającej postać Wiesia
Kułakowskiego, znanego i lubianego propagato-
ra tej dyscypliny sportu. W niedzielę 6 września
na świdnickich kortach zgromadziło się 15 par
mieszanych i po rozlosowaniu o godz. 9.00 roz-
poczęto rywalizację grając systemem brazylij-
skim czyli do dwóch przegranych spotkań. O
godz. 12.00 oficjalnego otwarcia turnieju doko-
nał w imieniu władz miasta i powiatu Jan Czał-
kiewicz, p.o. dyrektora Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w asyście radnego miejskiego
Wiesława Żurka. W ceremonii uczestniczyła pa-
ni Halina Kułakowska, żona Wiesia oraz ich syn
Łukasz z żoną Małgorzatą i wnukami. Po części
oficjalnej tradycyjnie pstryknięto grupową foto-
grafię wszystkich obecnych a delegacja z uczest-
ników imprezy udała się na cmentarz złożyć wią-
zankę kwiatów na grobie Wiesia. W ciągu całego
dnia rozgrywek w większości w bardzo wyrów-
nanych spotkaniach walczono w blisko 40 me-
czach. Wiele meczów toczonych na wysokim
poziomie kończyło się wynikiem 7-5 albo w
tie-breaku. Najlepszy mecz rozegrano jak przy-
stało na finał w walce o pierwsze miejsce w
turnieju. Para Joanna Baziak, Piotr Baziak po
pięknej grze w każdym gemie na przewagi poko-
nała 6-4 mikst Violetta Biedermann, Mariusz
Paździora. Mecz o trzecie miejsce zakończył się
wynikiem 7-5 gdzie od pary Katarzyna Kałat,
Ireneusz Wiercigroch lepszymi okazało się mał-
żeństwo Lidia Ek. Piotr Ek.

Organizatorami turnieju są tradycyjnie
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i Tenis Fan
Klub przy finansowym wsparciu Powiatu Świd-
nickiego i Urzędu Miasta Świdnica. Dzięki tym
instytucjom cztery najlepsze miksty otrzymały
talony na sprzęt sportowy. Były też pamiątkowe
statuetki i dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy
dla wszystkich uczestników imprezy. Fundują-
cymi dodatkowe nagrody byli też sponsorzy:
Firma Zegarmistrz na czasie Joanny i Piotra Ba-
ziaków, Firma Wektor, Firma Jako, Fundacja Łą-
czy nas Football, Firma reklamowa Clo&Flo.

Na zakończenie po rozdaniu nagród uczest-
nicy turnieju zasiedli przy wspólnym grillu.

Końcowa klasyfikacja:
1. Joanna Baziak, Piotr Baziak
2. Violetta Biedermann, Mariusz Paździora
3. Lidia Ek, Piotr Ek
4. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch
5. Justyna Orzechowska, Piotr Orzechowski
6. Małgorzata Misiek, Janusz Barylski
7. Klaudia Owczarz, Adam Schienke
8. Emilia Bak, Rafał Biedermann
9. Elżbieta Orzechowska, Jacek Orzechowski
10. Barbara Bobińska, Józef Baziak

11. Lena Andreasik, Piotr Andreasik
12. Elżbieta Waszkiewicz, Krzysztof Waszkiewicz
13. Edyta Pawłowska, Roman Kuc
14. Pola Rosiak, Krzysztof Rosiak
15. Violetta Sztuka, Dariusz Sztuka

PO WAKACYJNEJ PRZERWIE 
144 uczestników zgromadziły pierwsze za-

wody trzeciego już cyklu reaktywowanych
Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
Impreza w czwartek, 3 września odbyła się na
stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdni-
cy.

Mimo trwającej pandemii frekwencja była
wysoka. Najliczniejszą obsadę miał bieg na 100
metrów chłopców (19 uczestników).

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami tej
edycji były firmy Matex i Szkoła Spawania Woj-
ciecha Brydaka.

Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na
dystansach od 60 do 1000 metrów. Na wszy-
stkich na mecie czekał słodki poczęstunek.

Tradycyjnie już w trakcie imprezy odbywała
się zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego
wózka biegowego dla niepełnosprawnego dzie-
cka. Zebrano 396 złotych.

Przypomnijmy, że udział w zajęciach jest
bezpłatny. Kolejny Świdnicki Czwartek Lek-
koatletyczny już 1 października o godzinie 17.00
na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świd-
nicy. Terminy kolejnych spotkań: czwartek -
05.11.2020, czwartek - 03.12 .2020 - finał cyklu.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal i wezmą
udział w losowaniu nagród, które odbędzie się
podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymają puchary i na-
grody rzeczowe.

POLONIA informuje....

POLONIA BYTOM WYWIOZŁA ZE
ŚWIDNICY PEŁNĄ PULĘ!

Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica
ponieśli kolejną porażkę na własnym terenie. Do
60. minuty prowadziliśmy równy bój z dwukrot-
nym mistrzem Polski, ze wskazaniem nawet na
biało-zielonych. W ostatniej pół godzinie gry
szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili jed-
nak faworyci, zgarniając pełną pulę punktów. Po
serii meczów z drużynami z czołowej czwórki,
czas teraz na rywalizację z nieco niżej notowany-
mi rywalami.   

Przed rozpoczęciem tego pojedynku trener
Rafał Markowski zdecydował się na kilka zmian
w wyjściowej jedenastce. Do największej doszło
na pozycji bramkarza, gdzie Bartłomieja Kota,
zastąpił Bartosz Doliński i uczciwie trzeba przy-
znać, że 17-latek zaliczył bardzo udany debiut.
Do składu po kontuzji wrócił środkowy obrońca
Patryk Salamon, który zagrał obok nowego za-
wodnika świdniczan, Jakuba Frankiewicza.
Spotkanie rozpoczęło się po myśli gości. Już w
6. minucie pierwszy nasz błąd bezlitośnie wyko-
rzystali przeciwnicy. Andrii Kozachenko zagrał
niedokładnie piłkę, którą na naszej połowie prze-
jęli goście i przeprowadzili błyskawiczny atak
zakończony mierzonym strzałem Patryka Ste-
fańskiego. Od tego momentu śmielej zaatakowa-
li miejscowi uzyskując sporą przewagę. Bram-
karz rywali odbił piłkę po strzale Wojciecha So-
wy, Łukasz Sztylka uderzał niecelnie, a zabloko-
wany został Robert Myrta. Upór naszej drużyny

nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Foto Higiena Gać
28.11.2020, godz. 13:30
Ostatni w tym roku mecz III ligi piłkarskiej.
Do Świdnicy zawita Foto Higiena Gać.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Victoria Świebodzice
28.11.2020, godz. 15:00
Derby powiatu świdnickiego. Faworytem
będzie Victoria,ale takie mecze rządzą się
swoimi prawami...
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
takus Buk
28.11.2020, godz. 18:00
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgry-
wek. ŚKPR jest zdecydowanym faworytem,
ale trzeba to jeszcze potwierdzić na parkie-
cie.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

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

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

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - SPR Kępno
12.12.2020, godz., godz. 15:00
Ostatni w tym roku występ szczypiorni-
stek APR-przed własną publicznością.
Przeciwnikiem świdniczanek będzie ze-
spół z Kępna.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

www.expressem.eu www.expressem.eu10
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przyniósł efekt w 38. minucie. Piłka po strzale
Marcosa Pauli Baumgartena trafiła w polu kar-
nym w rękę interweniującego obrońcy, a pew-
nym egzekutorem jedenastki okazał się Wojciech
Szuba. Ostatecznie pierwsza część gry zakoń-
czyła się remisem 1:1.

Druga połowa to wciąż mocne ataki świd-
nickiej drużyny. Dwukrotnie zablokowany zo-
stał Wojciech Szuba, niecelnie głową uderzał
Robert Myrta, a groźny rajd jubilata - Doriana
Krakowskiego (w dniu meczu kończył 18 lat)
został powstrzymany przez defensorów Polo-
nii Bytom. W 60. minucie odgryźli się przy-
jezdni. Na groźny strzał z okolicy 16. metra
zdecydował się jeden z zawodników rywali,
ale fantastyczną paradą popisał się Bartosz Do-
liński. W 69. minucie goście po raz drugi wy-
szli niestety na prowadzenie. Po stałym frag-
mencie gry, najwięcej zimnej krwi w naszym
polu karnym zachował Krzysztof Hałgas, tra-
fiając na 2:1. Biało-zieloni starali się doprowa-
dzić do wyrównania, ale nadziali się na kontrę
wykończoną przez Adama Żaka. Finalnie Po-
lonia Bytom pokonała Dabro-Bau Polonię-
Stal Świdnica 3:1.

Po tej porażce świdniczanie znaleźli się w
strefie spadkowej. Teraz przed biało-zielonymi
ważna próba. Po serii spotkań z samą czołówką
(u siebie z Ruchem Chorzów, MKS-em Klucz-
bork, Ślęzą Wrocław i Polonią Bytom), czas na
bezpośrednią walkę z nieco niżej notowanymi
drużynami. W najbliższym czasie na naszym roz-
kładzie znajduje się Lechia Zielona Góra, Zagłę-
bie II Lubin, Rekord Bielsko-Biała i Polonia
Nysa, którą pokonaliśmy podczas letniego spa-
ringu. Na początek czeka nas starcie w Zielonej
Górze (sobota, 12 września).
Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica - Polonia Bytom

 1:3 (1:1)

Skład: Doliński, Kozachenko, Frankiewicz,
Salamon, P. Paszkowski, Sowa, Sztylka, Szuba,
Baumgarten, Myrta, Borowy oraz Krakowski,
Białas, Jaroszyński, Filipczak, B. Paszkowski.  

info: poloniastal.swidnica.pl

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO
MŁODZIKÓW

Po drugi triumf w drugim rozegranym spot-
kaniu sięgnęli młodzi piłkarze Polonii-Stali
Świdnica z ligi dolnośląskiej młodzików. Pod-
opieczni Mariusza Krupczaka po zwycięstwie
nad FC Academy Wrocław, tym razem pozosta-
wili w pokonanym polu Akademię Piłkarską
Oleśnica. 

Na listę strzelców wpisali się tym razem Igor
Pierzchała i Paweł Łabędź, a spotkanie rozgrywane
w trudnych warunkach, na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią zakończyło się ostatecznie wygraną bia-
ło-zielonych. Świdniczanie po dwóch kolejkach
zostali liderami rozgrywek, a już w najbliższą so-
botę, 12 września zagrają o 10.00 na swoim terenie
z WKS-em Śląsk Wrocław. 

AP Oleśnica - Polonia-Stal Świdnica 
0:2 (0:1)

Skład:  Migas, Sikora, Duda, Dudek,
Kaźmierczak, Kołodziejczyk, Marczak, Pierzchała,
Monica, Politański, Szeremeta, Urbańczyk, Waś-
niowski, Łabędź, Redlica. 

Gorzej poszło niestety młodzikom trenera
Jakuba Rosiaka z ligi okręgowej. Nasza mło-

dziutka drużyna z rocznika 2009 (grająca dolnym
rocznikiem) uległa na wyjeździe Górnikowi
Wałbrzych 0:2. Po dwóch kolejkach (wygrana z
Orlikiem Ząbkowice Śląskie i porażka z Górni-
kiem), nasi piłkarze plasują się na czwartej pozy-
cji w tabeli. 

Górnik Wałbrzych - Polonia-Stal Świdnica 
2:0 (1:0)

Skład: Niedziałkowski, Nada, Orzechowski,
Zawada, Jeziorny, Kozar, Szukalski, Ślipek,
Zienkiewicz, Jedliński, Maliszewski, Studnicki,
Oleś, Krystyniak, Wacht. 

info: poloniastal.swidnica.pl

TRZECI SKALP JUNIORÓW
STARSZYCH

Jak burza w ostatnich tygodniach idą junio-
rzy starsi Polonii-Stali Świdnica, występujący na
boiskach ligi wojewódzkiej. Biało-zieloni dowo-
dzeni przez trenera Sebastiana Błaszczyka wy-
grali już trzeci z czterech rozegranych spotkań w
sezonie 2020/2021. 

Tym razem o sile świdniczan przekonała się
Polonia Środa Śląska choć mecz nie zaczął się dla
nas pomyślnie. Już w 30. sekundzie nieporozu-
mienie naszych obrońców wykorzystał Wiktor
Drzała i zrobiło się 1:0 dla rywali. Gospodarze
rzucili się do ataków, momentami posiadając ol-
brzymią przewagę. Goście też potrafili się
odgryźć, ale przez kilkadziesiąt minut wynik nie
ulegał zmianie. To zmieniło się w doliczonym
czasie pierwszej połowy. Stały fragment gry na
efektownego gola głową zdobył Dorian Krako-
wski, obchodzący dzień wcześniej swoje 18. uro-
dziny. Po zmianie stron miejscowi nie pozosta-
wili rywalom już złudzeń. Kolejne dwa trafienia
dołożył Dorian Krakowski, a po jednym Ksawe-

ciąg dalszy na str 12
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ry Istelski i Łukasz Reczyński. Dla przeciwni-
ków w drugiej odsłonie trafił Jakub Styciuk. 

Biało-zieloni wygrali ostatecznie 5:2, a Do-
rian Krakowski notując hat-trick’a zapisał na
swoim koncie kolejno ósmego, dziewiątego i
dziesiątego gola. W 69. minucie wywalczył jesz-
cze rzut karny (wykorzystany następnie przez
Istelskiego), ale na tym jego występ się niestety
zakończył. Dorian został mocny uderzony przez
interweniującego bramkarza i zmuszony był
opuścić boisko. W szpitalu pod okiem założono
kilka szwów, ale nasz napastnik zapewne szybko
będzie gotowy. Życzymy mu szybkiego powrotu
do pełni sił!

Polonia-Stal Świdnica - Polonia Środa Śląska
5:2 (1:1)

Skład: Telicki, Zalewski (59’ Norkiewicz),
Hruszowiec, Stachurski, Staroń, Sieradzki, Kle-
chowicz (74’ Rząsa), Istelski, Jajko , Madziała
(80’ Lepak-Przybołowicz), Krakowski (69’ Re-
czyński)

info: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
28.08.2020r. godz. 12.01 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące psa przywiązane-
go do barierki przy jednym z marketów na
ulicy Wyszyńskiego. Niestety nie udało się
ustalić właściciela psa i zwierzę trafiło do
schroniska. Dopiero późnym wieczorem do
straży miejskiej zadzwonił mężczyzna po-
szukujący swego czworonoga. Wyjaśnił, że
żona poszła na zakupy i zapomniała o psie .
Zwierzę wróciło do domu w dniu następnym,
a roztargniona kobieta została pouczona
przez strażników.

28.08.2020r. godz. 14.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dość wyjątkowej
sytuacji. Mieszkanka ulicy Jałowcowej po-
stanowiła wyrzucić do kontenera PCK nie-
potrzebną jej odzież. Niestety, przez roztarg-
nienie kobieta wrzuciła do pojemnika rów-
nież swoją torebkę z telefonem i portfelem.
W tym przypadku skontaktowaliśmy po-
szkodowana z osobą, która zajmuje się
opróżnianiem pojemników ze zgromadzoną
odzieżą.

01.09.2020r. godz. 11.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące pojazdu zapar-
kowanego na środku ulicy Okulickiego w
rejonie budynku sądu. Ustalono, że pojazd
należy do osoby mieszkającej poza Świdni-
cą. W związku z faktem, iż samochód ten
stwarzał poważne utrudnienie w ruchu i za-
grażał innym kierowcom, podjęto decyzje o
usunięciu samochodu. Dyżurny straży miej-
skiej postanowił jednak przed usunięciem
pojazdu skontaktować się z wójtem wsi,
gdzie zamieszkiwał jego właściciel. Tą drogą
udało się ustalić telefon do kierowcy, który
szybko pojawił się na miejscu zdarzenia.
Właściciel pojazdu stwierdził, że zaparkował
prawidłowo, jednak na skutek awarii hamul-
ca ręcznego samochód samoistnie wytoczył
się na jezdnię. Tym razem interwencja zakoń-
czyła się pouczeniem.

02.09.2020r. godz. 21.08  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące mężczyzny, który wypro-
wadził swojego psa na spacer na ulicę Łuko-
wą. Właściciel czworonoga nie posprzątał
odchodów, które na chodniku pozostawił je-
go pupil. Skierowani na miejsce strażnicy
przypomnieli mężczyźnie o jego obowiąz-

kach. Fekalia zostały natychmiast uprzątnię-
te. Tym razem interwencję zakończono po-
uczeniem.

03.09.2020r. godz. 8.02  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od dyspozytora PKP Świd-
nica Miasto, dotyczące mężczyzny leżące-
go przy torowisku na wysokości ulicy Że-
romskiego. Skierowany na miejsce patrol
potwierdził zgłoszenie. Stwierdzono, że
mężczyzna nie żyje. Strażnicy zabezpie-
czyli teren. Na miejsce zostali wezwani
funkcjonariusze Policji. Przyczynę śmierci
mężczyzny bada Prokuratura Rejonowa w
Świdnicy.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 169 in-

terwencji.
***

W dniu 7 września w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy odbyła się uroczystość z okazji Święta

Straży Miejskiej. Ze względu na pandemię spot-
kanie to miało bardzo skromny charakter.  

Uroczystość ta była okazją do wręczenia-
awansów oraz nagrody Super Strażnika Roku
2020.

Na wyższe stopnie służbowe awansowani
zostali:
◆ Grażyna CZERSKA - PASZKOWSKA na

stopień starszego inspektora w Referacie
Centrum Kierowania,

◆ Tomasz ULANOWSKI na stopień starszego
inspektora w Referacie Służby Patrolowej,

◆ Monika KACZMAREK na stopień młodsze-
go specjalisty w Referacie Służby Patrolo-
wej,

◆ Anna CHODOROWSKA na stopień młod-
szego strażnika w Referacie Służby Patrolo-
wej,

◆ Adam SZILDER na stanowisko starszego
operatora elektronicznych monitorów ekra-
nowych w Referacie Centrum Kierowania,

◆ Marek WYCHOWANEK na stanowisko
starszego operatora elektronicznych monito-
rów ekranowych w Referacie Centrum Kie-
rowania,
Nagrodę SUPER STRAŻNIKA ROKU 2020

otrzymał Jarosław GRZYMEK.
Spotkanie to było również okazją do zapre-

zentowania kostiumu maskotki Straży Miejskiej

12
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w Świdnicy - szopa pracza, któremu oficjalnie
nadano stopień specjalisty.

Prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego
(https://frw.pl/) Pan Robert Jagła przekazał na-
szej jednostce 60 maskotek specjalisty Prewen-
cjusza, które już wkrótce trafią do najmłodszych
mieszkańców naszego miasta w ramach realizo-
wanych działań profilaktyczno - edukacyjnych.
Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy Marek
Fiłonowicz serdecznie podziękował  za otrzyma-
ne maskotki, natomiast obie strony wyraziły chęć
dalszej współpracy na rzecz społeczności lokal-
nej.

info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
TYMCZASOWA ORGANIZACJA
RUCHU NA REMONTOWANEJ

DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 379
ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH 

Jak informuje wykonawca inwestycji firma
Polbud Pomorze w związku z II etapem przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 379 między Świd-
nicą a Wałbrzychem od 10 września br. zostanie
wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja
ruchu. Zamknięty zostanie fragment trasy od
Modliszowa do Starego Julianowa.

Kolejny etap przebudowy drogi wojewódz-
kiej 379 będzie obejmował w swoim zakresie
realizację prac na odcinku od skrzyżowania z
drogą powiatową 2912D (kier. Złoty Las) w
Modliszowie do ronda w m. Stary Julianów (ul.
Uczniowska w Wałbrzychu). Oznacza to , że
odcinek ten będzie nieprzejezdny. Obsługa mie-
szkańców miejscowości Modliszów będzie mo-
żliwa od skrzyżowania drogi wojewódzkiej
DW379 z drogą powiatowa 2912D, natomiast
obsługa mieszkańców i firm w Starym Juliano-
wie będzie możliwy wyłącznie od ronda ul. Ucz-
niowskiej w Wałbrzychu. Objazd pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t od-
bywać się będzie drogą krajową nr 35 relacji
Świdnica - Słotwina - Mokrzeszów - Świebodzi-
ce - Wałbrzych. Jednocześnie informujemy, że
robotami budowlanymi objęty jest cały zakres
drogi DW379 Świdnica - Wałbrzych, w związku
z tym Wykonawca zwraca się o zachowanie
szczególnej ostrożności podczas przejazdów na
tym odcinku.

QUESTY - POMYSŁ NA AKTYWNY
WEEKEND W GMINIE ŚWIDNICA 

Jeśli nie mają Państwo jeszcze pomysłu jak
aktywnie spędzić najbliższy weekend na świe-
żym powietrzu to zapraszamy do gminy Świdni-
ca. W sobotę, 12 września w Burkatowie odbę-
dzie się DOLNOŚLĄSKI WEEKEND Z QUE-
STAMI.

W programie:
◆ 9 sprawdzonych questów w Gminie Świdni-

ca (8:00 - 18.00)
◆ przejażdżki łodzią po przypałacowym stawie

w Burkatowie (15:30 - 18:00)
◆ Kącik Małego Questowicza - gry i zabawy

dla najmłodszych pociech z animatorem:
warsztaty lawendowe skarby, warsztaty que-
stowe kubeczki (15:30 - 18.00)

◆ Wspólne ognisko z pieczonymi kiełbaskami
(15:00 - 18.00)

◆ QuestFoto - wspólne zdjęcie miłośników
questowania - bicie rekordu Polski (17:00)

◆ Możliwość odbioru Odznaki PTTK - Popu-
larna przez tych, którzy będą mieli zalogowa-
ne min. 5 znalezionych questów, dostępne na
stoisku Paszporty Questowicza oraz wydru-
kowane ulotki kilkunastu questów z Polski
(15:00 - 18:00)

◆  Quest-Shop - pamiątki i gadżety dla Questo-
wiczów (15:00 - 18:00)

◆ Pokaz Strażacki (16:00)
◆ Nagrody dla Odkrywców Tajemnic Gminy

Świdnica, którzy przejdą 9 questów - produ-
kować i wręczać pamiątkowe odznaki będzie
Gminne Koło PTTK Teraz Sudety. Dodatko-
wo będzie możliwość zapisu do Gminnego
Koła PTTK. (17:00 - 18:00)

◆ Start Balonu (17:30 - 18:00)
Degustacja produktów lokalnych przygoto-

wanych przez Sołectwa, w których funkcjonuje
quest:
◆ Aromatyczny pasztet i ciasteczka "Skwaracz-

ki" (Lubachów)
◆ Kapusta po Bystrzycku (Bystrzyca Górna)
◆ Pierogi i Żurek po Gogołowsku (Gogołów)
◆ Langosz i podpłomyki Lutomskie (Lutomia

Górna)
◆ Bigos i Rogaliki z Jabłkiem (Burkatów)
◆ Pajda ze smalcem i ogóreczkiem, ziemniacz-

ki z parnika (Grodziszcze)
◆ Gołąbki z kaszy, Kiełbasa na ciepło z mu-

sztardą miodową (Pogorzała)
◆ Bułeczka z kaszaneczką (Boleścin)
◆ Makowiec po Staropolsku (Makowice)

UWAGA. Jeśli zamierzasz przybyć na Do-
lnośląski Weekend z Questami wypełnij ZGŁO-
SZENIE https://bit.ly/356Yfue

WSPINAJ SIĘ! TO POLEPSZA
KREATYWNOŚĆ

I PODEJMOWANIE DECYZJI 
"Mózg jest najważniejszym mięśniem we

wspinaczce" - powiedział Wolfgang Gllich, nie-
żyjący już niemiecki wspinacz. A ścianka i skałki
są dla mózgu jak siłownia i laboratorium w jed-
nym. Uczymy się tam m.in. regulowania emocji,
obniżania poziomu lęku, rozwijamy kreatyw-
ność, nabieramy zaufania do siebie i własnej
intuicji. Od 7 września Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Świdnicy ponownie zapra-
sza na zajęcia wspinaczkowe w Centrum Sporto-
wo- rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym.
Ścianka będzie otwarta w poniedziałki i środy w
godzinach 18:30 - 21:00.

Wszystkich chętnych obowiązują szczegółowe
zasady korzystania ze ścianki wspinaczkowej:

Wyłącza się możliwość korzystania z szatni
i węzła sanitarnego, z wyłączeniem toalet.

Osoby wchodzące i opuszczające Centrum
Sportowo - Rekreacyjne obowiązuje dezynfe-
kcja rąk

Zaleca się:
◆ Unikania kontaktu liny z twarzą,
◆ Zachowanie dystansu społecznego (również

podczas wspinaczki i asekuracji)
◆ Nie wymienianie się sprzętem osobistym (bu-

ty wspinaczkowe, uprząż itp.)

◆ Obowiązuje zakaz używania magnezji syp-
kiej, zaleca się używanie magnezji w płynie,
zawierającej alkohol.

◆ Obsługujący ściankę wspinaczkową prowa-
dzi imienny wykaz uczestników korzystają-
cych ze ścianki wspinaczkowej.

◆ Na terenie obiektu osoby trenujące nie mają
obowiązku noszenia maseczki podczas ćwi-
czeń, jednakże podczas wejścia, korzystania
z toalet oraz przy wyjściu maseczki są konie-
czne,

◆ Osoby nie stosujące się do zaleceń będą wy-
praszane przez osobę obsługującą ściankę
wspinaczkową

◆ Korzystający ze ścianki wspinaczkowej mają
obowiązek przestrzegać regulaminu hali
sportowej.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Witoszów Dolny 60

58-100 Świdnica
tel. 727 408 444

e-mail: centrum@goksir.swidnica.pl

19 WRZEŚNIA ORIENTUJ SIĘ
NA BYSTRZYCĘ GÓRNĄ

19 września na boisku sportowym w By-
strzycy Górnej gościć będziemy wielu znanych i
utalentowanych sportowców, w ramach Klubo-
wych Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację.
Jesienna runda najważniejszych i najbardziej wi-
dowiskowych zmagań przyciągnie ponad 50 klu-
bów sportowych całej Polski na dystansie sprin-
terskim, klasycznym oraz w sztafecie klubowej.
W ciągu trzech dni zawodów uczestnicy walczyć
będą łącznie w 30 kategoriach wiekowych. Za-
wody pozwolą wyłonić najlepsze kluby w kraju
w 2020 roku.

W tym dniu każda chętna osoba, która
wcześniej dokona elektronicznej rejestracji może
zgłosić się do jednej z 4 kategorii otwartych:

"KRÓTKA", "ŚREDNIA", "DŁUGA" oraz
"RODZINNA, które nie wymagają licencji.

Trzy pierwsze są indywidualne, w ostatniej
możliwy jest start od 2 do 5 osób. Szacowane
długości tras to:

Rodzinna - ok. 1-2 km
Krótka - ok. 2-3 km
Średnia - ok. 3-4 km
Długa - ok. 4-5 km
Zapisy do biegów na orientację w katego-

riach otwartych prowadzone są elektronicznie na
https://forms.gle/LnHRaMWoZaH5wXP89

Program zawodów
Piątek 18.09.2020 Wałbrzych - Zamek Książ

16.30- start pierwszego zawodnika w biegu
sprinterskim
19.00 - planowane zakończenie zawodów
(bez ceremonii)

Sobota 19.09.2020 Bystrzyca Górna- boisko
sportowe

13.00 - start pierwszego zawodnika biegu
klasycznego
18.00 - ceremonia dekoracji biegu sprinter-
skiego i klasycznego

Niedziela 20.09.2020 Zagórze Śląskie - Jezioro
Bystrzyckie

10.00 - start pierwszej zmiany sztafety
12.00 - start masowy kategorii popularyza-
cyjnych
14.00 - ceremonia dekoracji sztafet i katego-
rii popularyzacyjnych

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

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

BARAN Będziesz miał teraz bardzo wiele pra-
cy. Warto, abyś wszystko dokładnie zaplano-
wał. Czasu jest bowiem bardzo mało. Możesz
liczyć na pomoc ze strony partnera. Nie wyko-
rzystuj jednak sytuacji i nie zrzucaj wszystkie-
go na jego barki. Dobrym dniem będzie wto-
rek. 
BYK Ktoś oczekuje, że szybko podejmiesz waż-
ną decyzję, od której bardzo wiele będzie zależa-
ło. Nie powinieneś długo z tym zwlekać, tym
bardziej, że sprawa jest oczywista, a rozwiązanie
tylko jedno. Sprawy finansowe przestaną spę-

dzać Ci sen z powiek. Z każdym dniem będziesz
miał lepszy humor. 
BLIŹNIĘTAZ każdym dniem będzie lepiej. Nie
warto się więc tak bardzo przejmować. Wiele
problemów rozwiążesz bez większego wysiłku.
Wystarczy tylko dobrze pomyśleć. Masz wiele
możliwości które powinieneś wykorzystać. Nie
poddawaj się przygnębieniu. W piątek miła nie-
spodzianka. 
RAK Nastąpi ożywienie w sprawach sercowych.
Raki, te jeszcze wolne, będą miały okazję napra-
wdę się zakochać. Okoliczności będą sprzyjały
miłosnym uniesieniom i fascynacjom. W nad-
chodzących dniach będziesz bardzo leniwy, nic
nie będzie w stanie tego zmienić. Sprawy zawo-
dowe odejdą więc na dalszy plan. 
LEW Otrzymasz bardzo ciekawą propozycję.
Ktoś ułatwi Ci zarobienie dodatkowych pienię-
dzy. Będziesz tylko musiał lepiej zorganizować
sobie czas. Nie powinieneś przegapić takiej oka-
zji. Nie popadaj w przesadne sprzeczki ze swoim
partnerem, nie ma co się kłócić o takie drobiazgi.
PANNA Nadarzy się okazja, aby podjąć dodat-
kową pracę lub naukę. Powinieneś skorzystać z
propozycji. Nawet jeżeli będzie trzeba zmienić
plany. Ktoś oczekuje, że przyznasz się do błędu,
jaki ostatnio popełniłeś. Może warto pomyśleć o

przeprosinach? Możesz w ten sposób wiele zy-
skać. 
WAGA Nastąpi duże ożywienie w sprawach za-
wodowych. Nie daj się wciągnąć w jakąś niezdro-
wą rywalizację. Zachowaj twarz, bądź zawsze
sobą. Jedynie taka postawa uchroni Cię od kon-
fliktów w pracy i pozwoli na uzyskanie dobrych
efektów. Wytchnienia od całej tej afery szukaj w
gronie najbliższych. 
SKORPION Nie wmawiaj sobie, że masz depre-
sję. To nieprawda. Jesteś po prostu zmęczony i
nic Ci się nie chce. Postaraj się lepiej zorganizo-
wać sobie życie, zadbaj o kontakty towarzyskie,
o bliskich, a wszystko się zmieni. Twoje sprawy
nabiorą zupełnie innych barw. 
STRZELEC Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój we-

wnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz.
Ma dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i
szczęśliwie spędzisz nadchodzący weekend. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał dobry nastrój.
Pomyślisz o kimś, kogo znałeś kiedyś dawno i
teraz te wspomnienia ożyją. A to za sprawą pew-
nych wiadomości, które do Ciebie dotrą. Spoj-
rzysz łaskawszym okiem na swoich sąsiadów i
znajomych. Być może uda Ci się uregulować
wszystkie zobowiązania. 
WODNIK Tydzień pełen tajemniczych wyda-
rzeń i romantycznych przeżyć. Poprzez własne
niezdecydowanie możesz znaleźć się w bardzo
zawikłanej sytuacji. Intuicja Cię nie zawiedzie i
podpowie Ci właściwe rozwiązanie. Jednak bę-
dziesz musiał wykazać się odwagą. Ktoś próbuje
pozbawić Cię własnego zdania, nie pozwól na to.
RYBY Mogą się pojawić problemy z zachowa-
niem wewnętrznej równowagi, zwłaszcza pod
koniec tygodnia. Przez nieostrożność możesz
wpaść w kłopoty finansowe. W pracy nie daj się
wykorzystać przez innych. Za pomocą swojego
wdzięku, możesz niejedno załatwić. Mało kto
potrafi oprzeć się Twojemu urokowi. 

U S Ł U G I 

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

 S P R Z E D A Ż

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

 N A U K A 

◆ OKAZYJNIE sprzedam BETONIAR-
KĘ - 130 l. Użyta kilka razy do prac
przydomowych. Tel. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż

◆ Sprzedam dom do kapitalnego remontu
+ działka 18a. Cena 165 000 zł. Witków
26. Tel. 664 044 461.

N I E R U C H O M O Ś C I

◆ Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go/konserwatora do prac różnych. Wy-
magania: prawo jazdy kat. B, doświad-
czenie. Tel. 74 853 12 60, 600 967 528.
Praca w Świdnicy

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

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

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

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

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

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

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

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

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

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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