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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKON-
STRUKCJE SUKIEN
02.07-12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wąsowicz
Wstęp...; miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

XIX KONKURS SYGNALISTÓW MY-
ŚLIWSKICH "O KRYSZTAŁOWY
RÓG"
04.07.2021, godz. 09:00
Główną atrakcją dla publiczności będzie
plenerowy występ laureatów i zespołów
uczestniczących w konkursie oraz koncert
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki łowiec-
kiej i Leśnej Okręgu Wałbrzyskiego PZŁ
"Odgłosy Kniei" na świdnickim Rynku o
godz. 13 .00.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
4 lipca 2021
Miejsce: Rynek, Świdnica

FINAŁ TURNIEJU PIŁKARSKA KA-
DRA CZEKA
05.07-06.07.2021, godz. 09:30
Takiego wydarzenia w Świdnicy jeszcze nie
było. 6 i 7 lipca na obiektach Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zosta-
nie Finał Centralny 21. Ogólnopolskiego
Turnieju LZS Dziewcząt "Piłkarska Kadra
Czeka" Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia
LZS w piłce nożnej dziewcząt.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: PZ LZS Świdnica

SPEKTRUM W PLENERZE: EMA
08.07.2021, godz. 21:30
Zapowiedzią tegorocznej edycji SPE-
KTRUM będą dwie plenerowe projekcje fil-
mowe na świdnickim Rynku! Będziemy grać
tytułu z ubiegłorocznego programu, których
nie udało się pokazać z uwagi na hybrydową
formę festiwalu, którą musieliśmy przyjąć.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

XXIII FESTIWAL TEATRU OTWAR-
TEGO
09.07-11.07.2021, godz. 17:00
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.
Wstęp bezpłatny; miejsce: świdnicki Rynek;
organizator: ŚOK

29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00

www.expressem.eu

"FESTIWAL WRAŻEŃ"
"Festiwal wrażeń" to propozycja dla rodzin

z dziećmi na wakacyjne, sobotnie przedpołudnia.
Zapraszamy do Świdnicy, gdzie w ramach proje-
ktu realizowanego przez miasto, będzie można
wziąć udział w wydarzeniach pn. "Muzeum uczy
i bawi".

Miejscem wydarzeń będzie Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, gdzie będzie można poznać
tradycje kupieckie i ciekawostki związane z hi-
storią rzemiosła. Zapraszamy w każdą wakacyj-
ną sobotę, w godzinach od 11.00 do 12.00 oraz
od 12.30 do 13.30.Podczas działań uczestnicy

przeniosą się w przeszłość i wyruszą w podróż
dawnym szlakiem handlowym. Dowiedzą się,
jak i gdzie podróżowano, czym handlowano, do
czego służyła stopa i dlaczego łokieć łokciowi
nierówny. Kupiecka podróż w muzeum będzie-
pełna wyzwań - spotkać będzie można ważnika,
aptekarza, piernikarza i garncarza, którzy zapo-
znają uczestników z tajnikami swojego zawodu.
Nie zabraknie zagadek, rebusów i quizów dla
całej rodziny.

Tematy wakacyjnych działań:
3 lipca - Maści, zioła i herbatki aptekarskie

to zagadki - czym dawniej leczono, czyli coś dla
prawdziwych odkrywców

10 lipca - Miernicze dziś swawole - obliczmy
stopą hole - żywa lekcja historii o dawnych mia-
rach
◆ 17 lipca - Kupiecki szyld to jest TO!  Symboli

w nim ze sto - do czego służyły i z jakich
materiałów wykonywano szyldy

◆ 24 lipca - Ulepione, wygniatane z gliny w
bryle zbudowane - o tajnikach pracy garnca-
rza

◆ 31 lipca - Przypraw bez liku w piernikowym
kąciku - bajecznie smaczna lekcja o świdnic-
kich piernikach

◆ 7 sierpnia - Słońce, niebo i planeta dziś się
przyda nam luneta - czyli jak wyglądał war-
sztat i praca nowożytnego astronoma

◆ 14 sierpnia - Ale dziś zabawa forma już odla-
na - sztuka odlewnicza bez tajemnic

◆ 21 sierpnia - Grosz do grosza słuszna sprawa
to przyjemność i zabawa - wszystko o pienią-
dzach od średniowiecza do XX wieku

◆ 28 sierpnia - Zmierz się Kupcu młody - poba-
wimy się w podchody! - gra z quizami i
zagadkami po muzealnych zakamarkach. 
Liczba miejsc: 40 (20 miejsc w godz. 11.00-

12.00, 20 miejsc w godz. 12.30-13.30)
Obowiązują zapisy: tel. 74 852 12 91, e-mail:

sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Projekt "Festiwal wrażeń" realizuje miasto

Świdnica wspólnie ze Stowarzyszeniem Kladsk-
pomez, o.p.s. z Nachodu, Gminą Miejską Kłodz-
ko oraz Powiatem Kłodzkim. Celem projektu jest
zwiększenie wykorzystania potencjału turysty-
cznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej
oferty promocyjnej. Działania w ramach proje-
ktu skierowane są głównie do rodzin z dziećmi.

W roku 2021 tematem przewodnim festiwalu
są tradycje kupieckie i rzemiosło. Podczas waka-
cji w dziewięciu różnych obiektach turystycz-
nych, w rożne dni tygodnia, będą sięodbywały
warsztaty, dostarczające unikalnych przeżyć i
wrażeń, które sprawią, że zwiedzający będą nie
tylko biernymi odbiorcami, ale również aktyw-
nymi uczestnikami wydarzeń. Obiekty po stronie
czeskiej to:Stara Szkoła w Police nad Metuji,
Zamek w Adrspachu, Domek Bożeny Nemcove
w Cerveny Kostelec, Centrum Kultury i Informa-
cji w Hronovie; a po stronie polskiej: Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Podziemna
Trasa Turystyczna w Kłodzku , Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Szlak
Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju. Szcze-
gółowe informacje na temat terminów i miejsc
wydarzeń można znaleźć na stronie www.festi-
walwrazen.pl

Projekt jestwspółfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy Transgrani-
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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

http://www.eldomik.pl
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Irek Głyk przy wibrafonie 29. ŚWIDNIC-
KIE NOCE JAZZOWE: IREK GŁYK VI-
BES EXPRESSION 16 l ipca 2021
godz.19:30 - 21:00 | bezpłatne wejściówki
Po długiej i niezamierzonej przerwie zapra-
szamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową, na pierwsze koncerty inaugu-
rujące tegoroczny sezon. 
Wstęp bezpłatne wejściówki;  miejsce: dzie-
dziniec pod Wieżą Ratuszową; organizator:
ŚOK

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
18.07.2021, godz. 10:00
W drugim turnieju siatkówki plażowej do
rywalizacji staną miksty. Zapisy w dniu im-
prezy od godziny 9.30.
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śląska
35; organizator: ŚOSiR

PIOTR BAŁTROCZYK
25.07.2021, godz. 18:00
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Wstęp 65 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

29. ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE:
KROKE
28 lipca 2021 godz.19:00 - 20:30
Wstęp: bezpłatne wejściówki (https://bile-
ty.sok.com.pl/index.php/repertoire.html?i
d=432);  miejsce: dziedziniec pod Wieżą
Ratuszową; organizator: ŚOK

www.expressem.eu

cznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Cze-
ska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/
15_003/0000288.

(plakat strona 5)

KINO WRACA DO ŚWIDNICY
LATEM! 

Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
zaprasza na pokazy plenerowe w ramach zapo-
wiedzi 7. edycji festiwalu

Kino plenerowe latem w Świdnicy! Organi-
zatorzy Świdnickiego Festiwal Filmowego SPE-
KTRUM zapraszają na 2 projekcje filmowe w
ramach zapowiedzi nadchodzącej 7. edycji wy-
darzenia. W samym sercu świdnickiego rynku, w
drugie czwartki lipca i sierpnia zostaną pokazane
tytuły z ubiegłorocznego programu, których nie
udało się pokazać na dużym ekranie z uwagi na
zamknięcie kin . Wstęp na pokazy jest bezpłatny!

SPEKTRUM w plenerze - rozkład jazdy
8 lipca, godz. 21:30 

"Ema", reż. Pablo Larrain (Chile, 2019,
102)
Najlepszy film na upalne lato. Pokazywana
w konkursie głównym festiwalu w Wenecji
Ema Pabla Larrana (Jackie, Srebrny
Niedźwiedź za El Club) to filmowy rollerco-
aster z magnetyczną Marianą Di Girolamo i
Gaelem Garcą Bernalem w rolach głównych
.Nieuchwytna jak płomień, uwodzicielska
Ema roznieca ogień wszędzie tam, gdzie się
pojawia. Taniec to dla niej całe życie - dla
swojej pasji jest gotowa poświęcić dosłownie
wszystko. Wspólnie z mężem-choreografem
podejmuje kontrowersyjną decyzję, przez

którą upada jej dawny świat, a na zgliszczach
starego porządku wyrasta zupełnie nowy -
gdzie kobiety mogą tańczyć tak, jak chcą, o
rodzinie nie decyduje pokrewieństwo i każdy
sam tworzy choreografię własnego życia. W
nowym świecie Ema jeszcze mocniej zatraca
się w seksualnym, agresywnym reggaetonie.
- Opis dystrybutora Stowarzyszenie Nowe
Horyzonty

12 sierpnia, godz. 20:30
"Lekcja miłości", reż. Małgorzata Goli-
szewska, Katarzyna Mateja (Polska, 2019,
73)
Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego
oczekiwali od niej inni. Jako matka sześcio-
rga dzieci i żona porywczego męża codzien-
nie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubra-
nia i udawała, że wszystko jest w porządku.
Jednak pewnego dnia coś w niej pęka - Jola
odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i
zacząć żyć pełnią życia. Spotyka się z przy-
jaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech, pi-
sze wiersze i piosenki. Śpiewa o miłości -
uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy
go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka
Wojtka, który traktuje ją jak królową. Czy
będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl
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pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy
dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przy-
puszczała? - Opis dystrybutora Aura Films
7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowe-

go SPEKTRUM odbędzie się w tym roku w
dniach 24-30 października, a Świdnica ponownie
ugości największe święto kina artystycznego na
Dolnym Śląsku. 

***
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM

jest organizowany przez Wrocławską Fundację
Filmową oraz Świdnicki Ośrodek Kultury i fi-
nansowany ze środków miasta Świdnica.

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów
dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony
oraz oficjalnych mediów społecznościowych: 

http://spektrumfestival.pl/.
Facebook / https://www.facebook.com/SPE-

KTRUMfestiwal
Instagram / https://www.instagram.com/spe-

ktrumfestiwal/
(plakat strona 7)

PROGRAMY "OPIEKA
WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2021

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnospraw-
nej" - edycja 2021

Gmina Miasto Świdnicaotrzymaładofi-
nansowanie do usług w ramach programów
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz
"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" -
edycja 2021, realizowanych w ramach Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych. Wojewoda Dolnośląski prze-
kazał środki na ten cel, odpowiednio w kwotach
117 096 zł i 126 990 zł .Ichrealizatoremjest Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 
Wsparciewtegorocznejedycjiprogramukier

owanejestdoczłonkówrodzinlub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności lub orzeczeniami równoważny-
mi(zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Udziałw programie jest nieodpłatny do limi-
tu 240 godzin na osobędla opieki wytchnienio-
wej w formie pobytu dziennego, świadczonej w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnienio-
wejna podstawie karty zgłoszenia do programu,
złożonej przez opiekuna prawnego lub członka
rodzinyosoby niepełnosprawnej, wydając decy-
zję administracyjną.

"Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej" - edycja 2021

Wsparcie w programie skierowane jest do-
osób niepełnosprawnych posiadających orzecze-

nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności (wydane na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych), albo orzeczenie równo-
ważne.

Udział w programie jest nieodpłatny do limi-
tu 60 godzin miesięcznie usług asystenta, przy-
padających na jednego uczestnika programu.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzysta-
niem z form wsparcia oferowanych w ramach
programów,zapraszamy do bezpośredniego konta-
ktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7
i Westerplatte 47 lub telefonicznego kontaktu z
Moniką Kosterką, pod nr74 852 13 27 wew. 77.Pro-
gramyrealizowane będą do 31.12.2021roku. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy

Powiat...
DRUGI ETAP REMONTU 
DROGI W MYSŁAKOWIE

17 czerwca oficjalnie przekazano plac budo-
wy dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów -
Mysłaków - etap II".

Jest to drugi etap inwestycji rozpoczętej w
roku 2020. W ramach inwestycji zostaną wyko-
nane takie prace jak: frezowanie istniejącej na-
wierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążą-
cej, ułożenie warstwy ścieralnej, budowa nowej
kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów,
mechaniczne ścięcie poboczy, ułożenie nawierz-
chni poboczy z kruszywa łamanego, wymianę
oznakowania pionowego oraz wykonanie ozna-
kowania poziomego. Długość remontowanego
odcinka to prawie 1 km 300 m. Wartość całej
inwestycji to prawie 3 mln. zł. z czego ponad 2
mln. zł. to dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Powiat...
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

POWIATU
Na piątkowej Sesji Rady Powiatu Świdnic-

kiego odbyło się głosowanie nad udzieleniem
absolutorium dla Zarządu Powiatu Świdnickiego
z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2020.
17 radnych głosowało za udzieleniem absoluto-
rium Zarządowi, 8 radnych wstrzymało się od
głosu, nikt nie był przeciw.

Przed głosowaniem radnym przedstawiono
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wyko-
nania zeszłorocznego budżetu, sprawozdanie
biegłego rewidenta, informację o stanie mienia
Powiatu Świdnickiego oraz wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu.

Powiat...
TAŃSZA ENERGIA W POWIECIE

ŚWIDNICKIM - POWSTAŁ
KLASTER ŚWIDNICKA ENERGIA

ODNAWIALNA
24 czerwca 2021 r. został powołany nowy

klaster - Klaster Świdnicka Energia Odnawialna.
Przedsięwzięcie realizowane w powiecie świd-
nickim ma za zadanie wsparcie zrównoważone-
go rozwoju lokalnego, współpracę w obszarze

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWID-
NICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ jako
ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na
poziomie. Festiwal Bachowski w Świdnicy,
w Kościele Pokoju, w regionie - prosty, or-
ganiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako
międzynarodowa dziedzina sztuki, wzboga-
cona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

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

XXIII FESTIWAL TEATRU OTWAR-
TEGO
9 lipca 2021 - 11 lipca 2021
Miejsce: Rynek, Świdnica

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 przedziwnych postaci, wybuchów
ognia i opowiadanych historii. Cokolwiek
by nie dostrzegli, są w środku magii. Raz do
roku, zawsze w lipcu, zawsze na świdnickim
Rynku - Festiwal Teatru Otwartego

PROGRAM
piątek - 9.07.2021
16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, ani-
macje/ (Rynek)
Ale Heca! to sprawdzony organizator im-
prez dla dzieci w całej Polsce. Od 2008
zdobył zaufanie wielu cenionych firm, pla-
cówek i klientów indywidualnych. Tworzą
go wyjątkowi i kreatywni animatorzy, osoby
na co dzień pracujące z dziećmi w różnorod-
nych placówkach i organizacjach. Zaprasza-
my dzieci wraz z rodzicami do zabawy maxi
grami i ogromnymi bańkami mydlanymi
oraz na animacje szczudlarzy!

17.00 Teatr na Walizkach "Satyriada"
(Rynek)
Teatr na Walizkach powstał w 2005. Założo-
ny został przez trójkę aktorów: Annę Went,
Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega Yemceva 
- rosyjskiego komika i mima. Na przestrzeni
minionych lat teatr współpracował z wielo-
ma aktorami z różnych części świata, co
wpłynęło znacznie na ukształtowanie się sty-
lu jego przedstawień. Są zrozumiałe dla każ-
dego odbiorcy niezależnie od wieku i naro-
dowości. Jego "Satyriada" to uliczny nawią-
zujący do tradycji rosyjskiej i ukraińskiej
sztuki komediowej. W dynamicznie zmie-
niającej się akcji zobaczymy m.in. przewrot-
ną historię małżeńską, w której miłość mie-
sza się ze zdradą, a wesele z pogrzebem. Jest

ciąg dalszy na str. 6





6www.expressem.eu www.expressem.eu

środowiska, energii i gospodarki oraz budowanie
silnego partnerstwa publiczno - prywatnego.

W spotkaniu założycielskim Klastra Świdni-
cka Energia Odnawialna wzięli udział przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

spółki Dolnośląska Energia Odnawialna i lokal-
nych przedsiębiorstw oraz Fundacji KEZO przy
Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk.

Inicjatorem, a także liderem nowego klastra
jest powiat świdnicki. Dążenie do efektywnego
gospodarowania surowcami i miejscowym po-
tencjałem energetycznym, w postaci tzw. energe-

tyki rozproszonej, ma nie tylko zapewnić popra-
wę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
oraz stabilne dostawy energii, lecz także pozy-
tywnie wpłynąć na jakość powietrza oraz zasoby
przyrodnicze tego regionu.

"Powiat Świdnicki od lat szuka możliwości
korzystania z nowoczesnych i odnawialnych
źródeł energii. Od lat inwestujemy w termo-
modernizację naszych budynków powiatowych.
Rok temu Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
wyposażony został w panele fotowoltaiczne. W
tym roku kolejne dwa budynki I Liceum Ogól-
nokształcącego i Zespołu Placówek w Bystrzycy
Górnej, zostaną wyposażone w panele fotowol-
taiczne. Mamy nadzieję, że jako lider klastra
energii uda nam się włączyć do niego jak najwię-
cej partnerów z terenu Powiatu Świdnickiego.
Zielona energia to przyszłość. Chcemy być jej
częścią." - mówi Starosta Świdnicki Piotr Fedo-
rowicz.

Dolnośląska Energia Odnawialna sp. z o.o.,
koordynator klastra, innowacyjnie podchodzi do
inwestycji w OZE. Zdaniem Pawła Łapacza, Pre-
zesa spółki możemy się spodziewać dużych
zmian w obszarze energetyki prosumenckiej, do
których należy zacząć się przygotowywać już
dziś.

"Sektor energetyki jest strategicznym zagad-
nieniem. Wymaga zaplanowanych, spójnych i
wielopłaszczyznowych działań. Naszą misją jest
holistyczne podejście do tematu zielonej trans-
formacji energetyki w Polsce. Tylko wielopod-
miotowe inwestycje w odnawialne źródła energii

ciąg dalszy ze str. 4

to zaskakująca opowieść, w której na tle
bałkańskiej muzyki oglądamy pokazane z
przymrużeniem oka nasze codzienne mało-
stki i intrygi.

19.00 Teatr Nikoli "Księżycowa Droga"
(sala teatralna  - wejściówki*)
Teatr Nikoli funkcjonuje w Polsce od 1992.
Uczestniczy zarówno w festiwalach krajo-
wych, jak i zagranicznych. Prowadzi war-
sztaty teatralne na terenie całego kraju i poza
jego granicami. W 2013 Teatr oraz jego za-
łożyciel Mikołaj Wiepriew zostali uhonoro-
wani odznaką Honoris Gratia miasta Krako-
wa za całokształt działalności. "Księżycowa
Droga" to zaskakująca wędrówka dwóch
oryginalnych postaci. Nie jest to jedynie wy-
prawa po świecie, ale też podróż w głąb
siebie. Podczas spektaklu stajemy się świad-
kami poruszającej pogoni za marzeniami.
Jeśli czegoś bardzo pragniemy, cały wszech-
świat potajemnie nam sprzyja. Marzenia są
bowiem jak księżyc  - niby daleko, a jednak
na wyciągnięcie ręki. A chociaż owe marze-
nia bywają różne, świadczą o pragnieniu po-
znawania świata i tego, co wydaje się być
nieosiągalne.

21.30 Teatr Pijana Sypialna "Sztuczki"
(Rynek)
Przedstawienie "Sztuczki" pokazywane bę-
dzie w ramach "Teatru na leżakach". To au-
torski projekt Teatru Pijana Sypialnia, który
zrewolucjonizował mapę letnich, miejskich
atrakcji. Pomysł jest prosty  - spektakle z
muzyką na żywo widz ogląda z perspektywy
leżaka. Do takiego teatru można przyjść w
letniej sukience, krótkich spodenkach i w
klapkach, a w trakcie przedstawienia popijać
zimne napoje. Za sprawą "Sztuczek" Teatr Pi-
jana Sypialnia kolejny raz podejmuje udaną
próbę przywołania zapomnianej konwencji  -
komedii dellarte i bawi nią. Witamy w Świ-
rzew Ensamble! Zespół aktorski pracuje nad
starą ramotą ? la Carlo Goldoni  - amant kocha
amantkę, służąca służącego (bez wzajemno-
ści), a Arlekin jak zwykle miesza i pajacuje.
Dyrektor zamyka cały zapas kawy w swojej
szafce. Szatnia i kasa wypowiadają mu otwartą
wojnę! Inspicjentka jest na skraju załamania
nerwowego. Do teatru przybywa pani sponsor,
ze swoim pieszczoszkiem  - gwiazdą teatru
niemieckiego. Grozi wycofaniem mecenatu,
jeśli No właśnie. Katastrofa jest nieunikniona.

sobota - 10.07.2021
16.00 Warsztaty familijne (Galeria Foto-
grafii  - zapisy*)
Na warsztatach będziemy robić ozdoby-
dzwonki poruszane wiatrem, które można
zawiesić w pokoju lub na balkonie, czy w
ogrodzie

16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, ani-
macje/ (Rynek)

ciąg dalszy na str. 8
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mają sprawczość w kontekście przejścia na go-
spodarkę niskoemisyjną. Naszą rolą w Klastrze
Świdnicka Energia Odnawialna jest analiza za-
sobów i potrzeb, predykcja przyszłych zmian
zarówno legislacyjnych, jak i technologicznych,
a przede wszystkim planowanie optymalnych
inwestycji w OZE. Już dziś wiemy, że z począt-
kiem przyszłego roku zostanie usunięty dotych-
czasowy model prosumenta z ustawy o OZE,
dlatego najbardziej opłacalnym rozwiązaniem
już dziś jest zrzeszanie się podmiotów i bilanso-
wanie energii pomiędzy nimi. Działania, które
podejmujemy spowodują efekt skali, a co za tym
idzie: dostęp do czystej energii, jej stabilne do-
stawy oraz korzystne ceny zarówno na etapie
inwestycji jak i eksploatacji." - mówi Paweł Ła-
pacz, Prezes Dolnośląskiej Energii Odnawialnej.

Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym
PAN przede wszystkim koncentruje się na bada-
niach dotyczących energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych oraz jej konwersji. Jej obecność w
klasterze zapewni innowacyjne rozwiązania
technologiczne i wsparcie merytoryczne w za-
kresie rozwoju klastra energii.

"Nasza fundacja stara się aktywnie wspierać
wszystkie tego rodzaju inicjatywy. Wierzymy, że
klastry energii to krok w dobrym kierunku, jeżeli
chodzi o transformację energetyczną naszego
kraju. Jako Prezes Fundacji KEZO będącej swe-
go rodzaju pomostem między światem nauki a
samorządami oraz przedsiębiorcami chcemy za-
pewnić tego rodzaju przedsięwzięciom harmo-
nijny rozwój we współpracy z najlepszymi pol-
skimi ośrodkami naukowymi. Uważamy, że tyl-
ko w ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie
konkurować w Europie oraz na świecie z innymi
inicjatywami działającymi w tematyce energety-
cznej. Aktywizując wszystkich interesariuszy na
obszarze powiatu rozwijamy ideę społeczeństwa
obywatelskiego. Głęboko wierzę, że zbudowanie
bezpiecznego, przyjaznego środowisku, korzyst-
nego ekonomicznie i społecznie oraz spójnego
technicznie i infrastrukturalnie systemu wytwa-
rzania, dystrybucji oraz odbioru energii przy

udziale odnawialnych źródeł energii może nastą-
pić jedynie przy współpracy wszystkich zaintere-
sowanych na wielu polach." - mówi Urszula Ko-
kosińska Prezes Fundacji KEZO przy Centrum
Badawczym PAN.

foto: Starostwo Powiatowe

ROZSTRZYGNIĘCIE
"KRZYŻÓWKI O ZDROWIU"

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu Wy-
dział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy w dniu 24 maja 2021 r. ogłosił dla miesz-
kańców Powiatu Świdnickiego konkurs "Krzy-
żówka o zdrowiu", której hasło brzmiało Palenie
uzależnia.

W dniu 22 czerwca 2021 r. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy odbyło się wrę-
czenie nagród dla zwycięzców krzyżówki.

Laureatami konkursu zostali:
1. Pani Karolina Rybska
2. Pani Renata Łaba
3. Pan Piotr Bogucki
4. Pan Damian Butrym
Nagrody wręczyła Alicja Synowska - Czło-

nek Zarządu Powiatu w Świdnicy.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

foto: Starostwo Powiatowe

W MDK...
MIĘDZYNARODOWY KONKURS

MODELI KARTONOWYCH 
I PLASTIKOWYCH

Takiego sukcesu nie odnotowaliśmy od daw-
na!

Dziękujemy naszej reprezentacji za start a
Rodzicom za wspieranie Waszych modelarzy

www.expressem.eu www.expressem.eu
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17.00 Grupa Locomotora "Amore czyli
Retro Cyrk" (Rynek)
"Locotomora" to z hiszpańskiego lokomoty-
wa czyli pojazd, urządzenie mające ogrom-
ny potencjał, potrafiące pociągnąć za sobą
masę. Z drugiej jednak strony samo "loco"
znaczy szalony. I tym właśnie jest ten teatr
"szaloną maszyną", która potrafi podążyć
wyznaczoną ścieżką i z nutą wariactwa i
spontaniczności skutecznie realizować cele.
"Amore czyli Retro Cyrk" to doskonała za-
bawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych,
a najlepiej dla całych rodzin. Spektakl prze-
niesie nas do Paryża lat 20 ubiegłego wieku.
Krótka, ale jakże romantyczna fabuła służy
zademonstrowaniu umiejętności cyrkowych
przez artystów. W trakcie spektaklu będzie
można zobaczyć pokazy szczudlarzy, akro-
batów i żonglerów.

19.00 "Czerwonym blaskiem otoczona"  -
piosenki Ewy Demarczyk w wykonaniu
Bożeny Olizarewicz z zespołem (sala te-
atralna  - wejściówki*)
Spektakl "Czerwonym blaskiem otoczona"
przybliża barwną postać znanej polskiej
szansonistki Ewy Demarczyk. Dziesięć
wybranych utworów z jej repertuaru po-
traktowano zostaną jako reminiscencje z
jej życia. Przedstawienie powstało na ba-
zie wspomnień ludzi mających z nią sty-
czność w pracy, lub na widowni. Głów-
nym punktem odniesienia jest tu koncert
pieśniarki, który odbył się w Zamku Książ
w 1981. Bożena Olizarowicz to wokali-
stka i aktorka, która już niejednokrotnie
pokazała swoją wrażliwością, techniką
wokalną i nietuzinkową sztuką interpreta-
cji, udowadniając, że słowo śpiewane to
nie tylko piosenka do słuchania, ale okazja
do refleksji i przemyśleń. Występuje z nią
zespół w składzie: Ion Virlan  - kontrabas,
Dominik Mąkosa  - fortepian, Taras Bako-
wski  - saksofon, Ela Sokołowska  - skrzy-
pce, Piotr Zarecki  - perkusja.

ciąg dalszy ze str. 6





Nasz/Wasz Młodzieżowy Dom Kultury re-
prezentowało 11 modelarzy z Pracowni Mode-
larskiej prowadzonej przez Arka Walerowicza.

Do konkursu zgłosiliśmy 41 modeli w 12
klasach i 3 kategoriach wiekowych.

WYRÓŻNIENI:
◆ PRZYBOROWSKA ZOSIA

1 MIEJSCE pojazdy kołowe cywilne wszy-
stkie skale MŁODZIK

◆ MITRANKA ANDRZEJ
1 MIEJSCE w kategorii samoloty silnikowe,
odrzutowe śmigłowce -skala 1/48 JUNIOR
3 MIEJSCE w kategorii wojskowe pojazdy
kołowe-wszystkie skale

◆ KOWALSKI PIOTR
1 MIEJSCE w kategorii samoloty silnikowe
i odrzutowe- skala 1/72 JUNIOR

www.expressem.eu 10
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21.30 Teatr Klinika Lalek "Kosmiczna
podróż Guliwera" (Rynek)
Klinka Lalek powstała w 1988 na wydziale
lalkarskim szkoły teatralnej we Wrocławiu.
W 1991 przeniosła się do Wolimierza i odtąd
działa jako wiejski i wędrowny teatr lalko-
wy. Grywał w całej Polsce, odwiedzał też
wiele krajów Europy. W spektaklach gra-
nych głównie na łąkach i ulicach udział bio-
rą: ogromne lale, machiny jeżdżące, grające
instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Wyru-
szymy razem z nim w kolejną wyprawę. "Kos-
miczna podróż Guliwera" to przedstawienie, w
którym na magicznym statku Guliwera płynie-
my do gwiazd. Tymczasem, na podobieństwo
meteorytu, spada z nieba na Ziemię wielkie
Kosmiczne Jajo z informacją dla ludzkości.
Niefortunnie uderza prosto w okręt i łamie go
wpół. Następnie toczy się aż do Krainy Lilipu-
tów, gdzie nieustannie trwają absurdalne woj-
ny. Teraz tylko Guliwer może pomóc Jaju wró-
cić na niebo, by spełniła się przepowiednia
gwiazd o nowej erze miłości i szacunku wobec
wszystkiego i wszystkich.

niedziela - 11.07.2021
16.30-19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, ani-
macje/ (Rynek)
17.00 Klaun Tomi "Klaun Tomi Show"
(Rynek)
Każdy może uruchomić w sobie dziecko.
Wspaniała zabawa dla dzieci i rodziców in-

ciąg dalszy ze str. 8
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2 MIEJSCE w kategorii samoloty silnikowe,
odrzutowe śmigłowce -skala 1/48 JUNIOR
3 MIEJSCE w kategorii pojazdy kołowe cy-
wilne wszystkie skale JUNIOR

◆ GRECH ADAM
1 MIEJSCE w kategorii dioramy JUNIOR
1 MIEJSCE w kategorii pojazdy kołowe
wojskowe skala 1:35 JUNIOR
1 MIEJSCE w kategorii pojazdy kołowe cy-
wilne wszystkie skale JUNIOR
3 MIEJSCE w kategorii pojazdy gąsienico-
we wojskowe i cywilne skala 1/72 JUNIOR

◆ MAKSYMILIAN BOCZYŁO
2 MIEJSCE w kategorii pojazdy kołowe cy-
wilne wszystkie skale JUNIOR

◆ ARKADIUSZ WALEROWICZ
3 MIEJSCE w kategorii pojazdy gąsienico-
we wojskowe i cywilne skala 1/72

foto: MDK Świdnica

KONCERTY 
NA ZAKOŃCZENIE ROKU

SZKOLNEGO
W ostatnim tygodniu roku szkolnego pra-

cownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
przygotowała koncerty końcowo-roczne. Z
uwagi na wymogi sanitarne jednego dnia wy-
stąpili wokaliści a drugiego zaprezentowali się
gitarzyści.

W poniedziałek 21 czerwca koncert OSIE-
CKA . Usłyszeć można było: "Śliczna, higie-
niczna", "Komu weselne dzieci", "Damą być",
"Łatwopalni", "Wariatka tańczy", "Dziś pra-
wdziwych cyganów już nie ma", "Na całych
jeziorach Ty", "To wszystko z nudów", "Do-
branoc Panowie", "Tylko nie pal" i na koniec
piosenka finałowa "Niech żyje bal". Zaprezen-
towali się: Martyna Korkiewicz, Anna Chu-
dziak, Aleksandra Herbut, Kinga Kryś, Kata-
rzyna Inglot, Marta Moląg, Wiktoria Szywała,
Aneta Matyszak.  Akompaniował na fortepianie
Mirosław Jabłoński, który również przygotował
cały program. Był to pierwszy występ "na żywo"
i sprawił dużo radości zarówno słuchaczom jak i
wykonawcom.

Drugim koncertem, dzień później był występ
gitarzystów klasycznych. Pierwsza grupa w
składzie: Zuzanna Borejko, Tomasz Cisek, Pa-
trycja Zawisza, Lena Grzeczka, Martyna Kor-
kiewicz, Przyborowski Igor i Birgitte Wiciń-
ska zagrała "Canzone Per Erica" i "Tornando
Dalla Gita". Druga grupa w składzie: Martyna
Grodowska, Maciej Sachs i Tomasz Zalas za-
grała Valzer in la. Następnie solistka Kornelia
Całka wykonała "Onda Vai Onda Vieni". Na
zakończenie Trzecia grupa w składzie: Carote-
nuto Antonio, Piotr Fischer, Weronika Waśnio-
wska, Górka Eliza, Kucała Barbara, Wojciech
Majewski, Milena Pietrzyk wykonali utwór
napisany przez nauczyciela Mirosława Jabłoń-
skiego Trio e-moll.

Po każdym z koncertów wykonawcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy.

foto: MDK Świdnica

W MBP...
KODY W APLIKACJI LEGIMI

Drodzy Czytelnicy,
informujemy, że najnowsza pula kodów Le-

gimi dostępna będzie od 1 lipca 2021 r. Osoby,
które pobrały kod Legimi, a nie aktywowały go
nie będą miały możliwości pobrać kodu w przy-
szłym roku.

Czytelnicy naszej Biblioteki zyskali dostęp
do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych
tytułów - z beletrystyki, literatury faktu i innych
popularnych kategorii udostępnianych przez po-
rtal Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie
otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu zało-
żą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi.
Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostę-
pne w abonamencie będą mogli czytać na smart-
fonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oczy-
wiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie
ważnej karty bibliotecznej.

Sposób aktywowania istniejących już kont
nowymi kodami:

Przypominamy, że można to zrobić tylko
przez stronę http://www.legimi.pl/dbpw/

Na tej stronie Czytelnik powinien się zalogo-
wać na swoje konto i aktywować je nowym
kodem. Czytelnicy którzy założą nowe konta
stracą swoje e-półki.

Kody można pobrać w:
- Wypożyczalni dla Dorosłych
- Filii nr 5
Aktywacja kodu następuje po rejestracji bez-

płatnego konta Legimi na stronie: http://www.le-
gimi.pl/dbpw/.

Następnie wybrane książki pobrać można
bezpośrednio w aplikacji Legimi, zainstalowanej
na wybranym urządzeniu.

Usługa wypożyczania książek elektronicz-
nych udostępniona została dzięki współpracy do-
lnośląskich bibliotek publicznych z firmą Legi-
mi, jedyną, która oferuje dostęp do e-booków na
zasadzie abonamentu. Czytelnicy mogą korzy-
stać z tytułów najlepszych autorów - polskich i
zagranicznych. 60.000 e-booków w Dolnoślą-
skiej Bibliotece Publicznej i 41 bibliotekach pub-
licznych naszego województwa.

- Czytanie mobilne stało się stałym elemen-
tem naszego krajobrazu, idealnie odpowiadając
na zmieniające się potrzeby czytelników, którzy
dostęp do ulubionej literatury pragną mieć w
każdym miejscu i w każdej chwili - komentuje
Mikołaj Małaczyński, współtwórca Legimi.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na
pytania zadawane najczęściej w związku z wy-
pożyczaniem e-booków z zasobów Legimi:

Czy wypożyczanie ebooków jest bezpłat-
ne?

Wypożyczanie jest całkowicie darmowe.
Czy muszę być użytkownikiem biblioteki,

by wypożyczyć ebooka?
Możliwość wypożyczania mają wyłącznie

osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Świdnicy.

Jak uzyskać kod dostępu?
W celu uzyskania indywidualnego kodu

dostępowego należy udać się osobiście do:
Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głów-
nej (ul. Franciszkańska 18), Filii nr 5 (ul. Mo-
relowa 2a).

ciąg dalszy ze str. 10
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spirowana klaunadą cyrkową. "Klaun Tomi
Show" to sceniczny program dla dorosłych
i dla dzieci pełen scenicznej iluzji, żongler-
skich popisów i autorskich piosenek.

18.00 "Rosyjski epos" Alia Vuk i Witold
Kowaliszyn (Dziedziniec Pod Wieżą  -
wejściówki*)
"Rosyjski epos" to wieczór opowiadanych na
żywo historii i gry na ludowych instrumentach.
Będą to rosyjskie byliny o kobietach-wojow-
niczkach. A czym są byliny? Byliny to nie tylko
rośliny wieloletnie, ale także epickie pieśni
rosyjskie opowiadające o dostojnych moca-
rzach. Byliny narastały przez wieki, ale ich
rdzeniem są historie z czasów Rusi Kijowskiej.
Opowieści te poruszają zarówno nasze umy-
sły, jak i serca. Byliny brzmią najlepiej, gdy są
opowiadane na żywo przez opowiadaczy lub
bajarzy. U nas ich narratorką będzie Alia, która
jest opowiadaczką, filologiem, podróżniczką i
marzycielką. Grać na ludowych instrumentach
muzycznych będzie Witold Kowaliszyn, mu-
zyk grający w zespołach Berkanan oraz Sred-
nusha.

19.00 Teatrzyk Zielona Gęś Senior Wigor
"Jesteś cudem" (sala teatralna  - wej-
ściówki*)
Spektakl "Jesteś cudem!", działającego od kil-
kunastu lat przy Dziennym Domu "Senior-WI-
GOR" w Świdnicy Teatrzyku "Zielona Gęś" ,
to opowieść o przemianie i o tym, że każde
istnienie jest ważne i ma sens. Bardzo często
dopiero w najtrudniejszych przeciwnościach
losu, możemy odnaleźć swoją wewnętrzną si-
łę, dostrzec swoją prawdziwą wartość oraz
rozwinąć i wykorzystać swój dar. Spektakl
oparty na autorskim scenariuszu inspirowa-
nym zasłyszanymi historiami, baśnią J.Ch. An-
dersena "Brzydkie Kaczątko" oraz twórczo-
ścią polskiej wybitnej skrzypaczki i kompozy-
torki Grażyny Bacewicz. *Spektakl dla osób
od lat 14; uwaga: w spektaklu użyte będą
lampy stroboskopowe.

21.30 Teatr Akt "Ja gore" (Rynek)
Teatr Akt wyrósł z tradycji "polskiej szkoły
pantomimy", ale szybko zaczął wypracowy-
wać własny język teatralny. Doświadczenia
występów ulicznych przyczyniły się do poszu-
kiwań nowych środków wyrazu przez akto-
rów. Spektakle oparte są o sztukę mimu, gestu,
plastycznego obrazu, uzupełnianą elementami
cyrku i tańca, a absurdalny humor jest niemal
znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Ży-
wioł ognia jest główną inspiracją jego widowi-
ska "Ja gore". Pierwotna tajemnicza energia
ognia jest kołem napędowym całego zdarze-
nia. Z jednej strony "rozpala" swych animato-
rów, z drugiej sama staje się plastyczną materią
tworzącą różnorodne przestrzenne obrazy.
Ekspresyjny taniec, popisy akrobatyczne i cyr-
kowe, muzyka oraz magia ognia łączą się w
jedno , tworząc magiczny nastrój, a widzowie
stają się świadkami swoistego rytuału.

Zapisy na familijne warsztaty plastyczne do
7 lipca: h.szymanska@sok.com.pl. Wej-
ściówki do pobrania na bilety.sok.com.pl od
5 lipca. Program może ulec zmianom.
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Aktywacja kodu następuje po rejestracji bez-
płatnego konta Legimi.

Jak aktywować kod otrzymany w Biblio-
tece?

Należy zarejestrować bezpłatne konto Legi-
mi na stronie: http://www.legimi.pl/dbpw/

Wtedy można już wybierać, wypożyczać i
pobierać ebooki bezpośrednio w aplikacji Legi-
mi.

Na jak długo mogę wypożyczać ebooki?
Kody wydane po 01.01.2020 będą ważne

przez rok czasu, tj. do końca roku 2020.
Jaki jest limit wypożyczeń dla czytelnika?
W ramach zamówionego przez bibliotekę li-

mitu stron do przeczytania każdy czytelnik wy-
pożyczyć może dowolną liczbę książek. Jeśli
czytelnik otrzymuje komunikat o przekroczeniu
limitu, oznacza to, że wyczerpała się pula stron.

Na jakich urządzeniach mogę czytać wy-
pożyczone ebooki?

Na urządzeniach z systemami operacyjnymi,
dla których dostępna jest aplikacja Legimi: iOS
(iPhone, iPad), Android (w tym niektóre czytniki
ebooków), Windows Phone, Windows 8 i 10.
Każdy czytelnik może czytać w chmurze jedno-
cześnie na 2 urządzeniach.

Czy wypożyczane z biblioteki w ramach
usługi Legimi ebooki mogę czytać na Kindle?

Wypożyczonych ebooków nie można czytać
na Kindle.

Czy muszę być online, by czytać ebooki?
Po pobraniu ebooki można czytać również

offline. Jeżeli czytelnik pozostaje offline przez 7
dni, otrzymuje powiadomienie o konieczności
połączenia się z internetem w celu aktualizacji
statusu swojego konta w Legimi.

BIBLIOeko - zabawy z biblioteką na
Świętojańskim EKOPIKNIKU

25 czerwca 2021, w Parku Centralnym, od-
był się Świętojański EKOPIKNIK. My też tam
byliśmy! BIBLIOeko - zabawy z biblioteką.
Uczestnicy ekopikniku mieli możliwość zrobie-
nia ekozabawek ze zużytych rolek po papierze
toaletowym, tektury i gazet, ale mieliśmy rów-

nież inne rzeczy, które powstały w bibliotece z
niepotrzebnych już rzeczy. Sam proces tworze-
nia sprawiał dużo frajdy nie tylko najmłodszym,
a późniejsze wykorzystanie stworzonych przez
siebie zabawek dało ogromną satysfakcję. Kolej-
ną propozycją biblioteki była:

Eko kolorowanka - czyli malowanie barwni-
kami z owoców i warzyw, które wcześniej przy-
gotowaliśmy. By malowanie było bardziej "spe-
ktakularne" naszą kolorowanką była duża płach-
ta materiału - stare prześcieradło, które trafiłoby
do śmietnika. Bardzo jest nam miło, że nasze
stanowisko cieszyło się ogromną popularnością.
Do miłego zobaczenia w bibilotece.

foto: MBP Świdnica

Muzeum zaprasza...
WYSTAWA 

"Od Anny Świdnickiej do secesji.
Rekonstrukcje sukien historycznych

Elżbiety Dunin-Wąsowicz"
Wernisaż wystawy:

2 lipca 2021, godz. 18.00
Muzeum Dawnego Kupiectwa

Od 3 lipca do 12 września 2021 r. w Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy będzie można
oglądać wystawę Od Anny Świdnickiej do sece-
sji. Rekonstrukcje sukien historycznych Elżbiety
Dunin-Wąsowicz. Autorka prac jest cenionym
rekonstruktorem historycznym oraz pasjonatką
historii kultury materialnej. Spod jej igły wyszły
liczne stroje począwszy od XIV, aż po XX w.
Wśród nich znajdują się kopie wykonane według
oryginalnych zabytków tekstylnych ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego
na Wawelu czy z Kolekcji Esterhazych Muzeum
Sztuki Użytkowej w Budapeszcie. Przy odtwa-
rzaniu ubiorów Elżbieta Dunin-Wąsowicz
współpracuje z innymi rekonstruktorami-rze-
mieślnikami: koronczarkami, kaletnikami, meta-
loplastykami, złotnikami, szewcami i in. Inspira-
cją dla strojów zaprezentowanych w Muzeum
Dawnego Kupiectwa były zabytki i portrety mi-
nionych epok. Na ekspozycji będzie można zo-
baczyć wierną kopię sukni przechowywanej w
Muzeum Narodowym w Warszawie, na której
haft zużyto aż 100 metrów atłasowego sznure-
czka, a więc długość odpowiadającą mniej wię-
cej wysokości wieży świdnickiej katedry!
Oprócz kopii stroju królowej Marii Kazimiery,
czy kostiumu scenicznego Heleny Modrzeje-
wskiej autorka wykonała kilka prac specjalnie z
myślą o wystawie w naszym muzeum. Jedną z
nich jest rekonstrukcja sukni z czasów Anny
Świdnickiej.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.
(plakat str. 17)

OSiR informuje...
FINAŁ TURNIEJU "PIŁKARSKA

KADRA CZEKA" 
W LIPCU W ŚWIDNICY!

Takiego wydarzenia w Świdnicy jeszcze nie
było. 6 i 7 lipca na obiektach Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie
Finał Centralny 21. Ogólnopolskiego Turnieju
LZS Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Mi-
strzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce noż-
nej. W szranki stanie kilkanaście drużyn rocznika
2006 i młodsze - mistrzyń województw wyłonio-
nych w drodze regionalnych eliminacji

"Piłkarska Kadra Czeka" to jeden z najwię-
kszych, najstarszych i najbardziej prestiżowych
turniejów młodzieżowych w Polsce. Jego histo-

ciąg dalszy ze str. 11
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XXII BACH FESTIVAL
ŚWIDNICA

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

"pragnij przemiany"
festiwal
30 VII piątek 19:00 Świdnica Kościół Poko-
ju :: Akademia Bachowska Andreas Arend
31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urządzeń Przemy-
słowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: La Risonanza & Akademia Bacho-
wska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00 Świdnica Kościół
Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce
3 VIII wtorek 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: recital Marcin Świątkiewicz
4 VIII środa 19:00 Świdnica Kościół Pokoju
:: recital Matteo Messori
5 VIII czwartek 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: Zróbmy sobie Paryż
6 VIII piątek 20:30 Świdnica katedra :: The
Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00 Świdnica Kościół Poko-
ju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00 Świdnica Kościół Po-
koju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl

29. ŚNJ: MIKE PARKER/IREK GŁYK
15.07-16.07.2021, godz. 19:00
Wstęp bezpłatne wejściówki;  miejsce: dzie-
dziniec pod Wieżą Ratuszową; organizator:
ŚOK

Po długiej i niezamierzonej przerwie zapra-
szamy fanów jazzu na dziedziniec pod Wie-
żą Ratuszową na pierwsze koncerty inaugu-
rujące tegoroczny sezon.
Mając na uwadze, że byliście Państwo po-
zbawieni takich doznań na żywo, i to dość
długo, chcemy to Wam zrekompensować
wolnym wstępem na koncerty 15 i 16 lipca.
Jeżeli macie zamiar wygodnie zasiąść prosi-
my o dokonanie rezerwacji leżaka lub krzes-
ła i odebrania wejściówki w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Ilość miejsc ograniczona.
Informujemy, iż w bezpośrednim sąsie-
dztwie będzie otwarta Restauracja RYNEK
43. W przypadku deszczu, burzy i huraganu
koncerty odbędą się w sali teatralnej ŚOK.
Liderem tego amerykańskiego trio jest wy-
bitny nowojorski kontrabasista i kompozy-
tor MIKE PARKER.
Muzyka Mikea Parkera oceniana jest przez
amerykańskich krytyków jako genialna syn-
teza wielu gatunków muzycznych.
Muzycy stworzyli nową, będącą nastę-
pstwem poprzedniego projektu Mikea Par-
kera "United Theory", pełną energii i harmo-
niczną różnorodność nowoczesnego jazzu.
W tym składzie nie brakuje niczego, jest za
to wszystko, co w jazzie być powinno: ory-
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ria sięga 1984 roku, gdy Adam Gocel z Redakcji
Rolnej Telewizji Polskiej wpadł na pomysł zor-
ganizowania akcji popularyzującej piłkę nożną
wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego i ma-
łych miasteczek. Nazwano ją "Piłkarska Kadra
Czeka" - audycja pod tym tytułem od jesieni
1984 roku emitowana była raz w tygodniu w
TVP. Do współpracy zaproszono kilku trenerów
m.in.: Stanisława Tymowicza i Rudolfa Kaperę,
akcję wsparli znani sędziowie: Michał Listkie-
wicz, Teresa Orzechowska, Wiesław Tokarczyk,

natomiast pomocy eksperckiej i organizacyjnej
udzielały: Zrzeszenie LZS, Szkolny Związek
Sportowy, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Mi-
nisterstwo Oświaty i Wychowania. One też fun-
dowały nagrody. Zwycięzcą pierwszego turnieju
w 1985 roku zostali młodzi piłkarze z SP 7 z

Leszna. W związku z rozwojem piłki nożnej
wśród dziewcząt w 2001 roku "Piłkarska Kadra
Czeka" doczekała się także turnieju żeńskiego.

Pierwszym mistrzem został GLKS Zryw Książki
z województwa kujawsko-pomorskiego, nato-
miast rok temu triumfował UKS 3 Staszówka z
województwa małopolskiego.

W historii turnieju pięknymi zgłoskami zapi-
sały się też drużyny z naszej okolicy. W 1988
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ginalność, świeżość, nieprzewidywalność,
grupowa symbioza w improwizacji oraz po-
czucie humoru. Mike zaprosił do tego proje-
ktu znakomitych polskich muzyków.
Mike Parker - kontrabas, kompozycje
Sławek Pezda - saxofon tenorowy
Damian Niewiński - perkusja

***
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION
16 lipca 2021, godz.19:30 - 21:00
Bezpłatne wejściówki; miejsce: dziedziniec
pod Wieżą Ratuszową, ul. Wewnętrzna, Świd-
nica; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
IREK GŁYK VIBES EXPRESSION (50th
Birthday Tour)
feat: Piotr Matusik - piano
Irek Głyk to ceniony wibrafonista i perkusi-
sta, kompozytor, aranżer. Od dziecka zain-
teresowany muzyką, z wyróżnieniem ukoń-
czył Liceum Muzyczne im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Studiował na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej ka-
towickiej Akademii Muzycznej. Stypendy-
sta słynnej bostońskiej Berklee College Of
Music. Zdobywca wielu nagród na konkur-
sach i festiwalach - począwszy od wygranej
na Międzynarodowym Konkursie Improwi-
zacji Jazzowej w Katowicach (1990). W
1994 roku założył swój Ireneusz Głyk Kwar-
tet. Zespół odniósł sukces na scenie jazzo-
wej, zdobywając m.in. II miejsce na XIX Mię-
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roku zwycięzcą turnieju został LKS Kłaczyna z
gminy Roztoka w ówczesnym województwie
wałbrzyskim, a w 1993 roku brązowy medal
wywalczył Cukrownik Pszenno. W turnieju
dziewcząt największym sukcesem pozostaje ten
sprzed roku, gdy piłkarki ŻAP Polonii Świdnica
zajęły piąte miejsce. Czy świdniczanki pójdą za
ciosem na swoich obiektach? Tego jeszcze nie
wiemy - najpierw Polonia musi zwyciężyć w
finale dolnośląskim, który zaplanowano na 26
czerwca.

Organizatorami turnieju finałowego są:
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy,
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocła-
wiu, Powiat Świdnicki, Gmina Miasto Świdnica,
OSiR Świdnica, ŻAP Polonia Świdnica, firma
Dabro-Bau i firma JAKO.  

Wstęp na turniej wolny.

PROGRAM
MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZE-
NIA LZS W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

"PIŁKARSKA KADRA CZEKA"  
 ŚWIDNICA   6-7.07.2021

06.07.2021 - wtorek 
9.30- 10.00 - uroczyste otwarcie mistrzostw -
płyta główna stadionu OSIR Świdnica 
10.00-13.00 - mecze eliminacyjne w grupach -
obiekty OSIR Świdnica
15.30-18.30 - mecze eliminacyjne w grupach -
obiekty OSIR Świdnica
07.07.2021 - środa 
10.00-13.00- mecze finałowe - obiekty OSIR
Świdnica
13.30 - uroczyste podsumowanie turnieju 

PŁYWALNIA 
PRZY ULICY RÓWNEJ CZYNNA

PRZEZ CAŁE WAKACJE!
W związku trwającym z remontem basen od-

kryty przy ulicy Śląskiej pozostanie nieczynny w
tym sezonie. Dla spragnionych kąpieli mamy jed-
nak dobrą wiadomość. Przez całe wakacje czynna
będzie kryta pływalnia przy ulicy Równej. 

W poprzednich latach w okresie letnim w
obiekcie następowała przerwa technologiczna,
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ciąg dalszy ze str. 14dzynarodowym Konkursie Młodych Zespo-
łów w Krakowie. W ankiecie Jazz Forum
Irek Głyk zostaje okrzyknięty nadzieją pol-
skiego wibrafonu, zyskując trzecie miejsce
w kategorii tego instrumentu. Kilka lat
później zaczyna występować w duecie z Ber-
nardem Maselim (duety wibrafon - marimba).
Obecnie wydał swój trzeci autorski wibrafono-
wy album "IREK GŁYK VIBES EXPRES-
SION". Ponadto Irek Głyk jest cenionym mu-
zykiem sesyjnym, który współpracował z czo-
łówką i polskiego jazzu, i rocka. Stanisław Soj-
ka, Justyna Steczkowska, Paweł Kukiz, Reni
Jusis, Natalia Niemen,Ireneusz Dudek, Mie-
czysław Szcześniak, Jorgos Skolias, Katarzyna
Gertner, Ewa Uryga, Anthimos Apostolis, SBB,
Krzak, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Pa-
weł Tomaszewski, Maciek Sikała, Piotr Wojta-
sik, Grzegorz Kapołka, Bronisław Duży, Gra-
żyna Łobaszewska, Marek Bałata, Wojtek i
Jacek Niedziela , Etienne Mbpee, Ruth Lynch,
Junior Robinson - to tylko niektóre z postaci, z
jakimi miał okazję wspólnie koncertować i na-
grywać. 
Piotr Matusik jest pianistą i kompozytorem.
Urodzony 5 czerwca 1991 roku w Bielsku-Bia-
łej. Absolwent wydziału jazzu Akademii Mu-
zycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof.
dr hab. Wojciecha Niedzieli. Znakomicie od-
najduje się w roli sidemana w akustyczno -
jazzowym kwartecie skrzypka Bartosza Dwo-
raka podobnie jak w roli lidera zespołu Piotr
Matusik Quartet wykonując kompozycje Chi-
cka Corei. Poza jazzem zajmuje się również
muzyką alternatywną, elektroniczną. Album
"Polished" wydany przez słowacką wytwórnię
Hevhetia zebrał wiele pozytywnych recenzji, w
których podkreślano pianistykę Piotra Matusi-
ka oraz jego kunszt kompozytorski. Album
"Tribute to Chick Corea" Piotr Matusik Quartet
został wydany przez renomowaną wytwórnię
płytową Universal Music Polska. Nagrody ze-
społowe oraz indywidualne I miejsce w mię-
dzynarodowym konkursie na kompozycję jazzo-
wą w Belgii - BJAZZ 2016 Grand Prix podczas
37 Jazz Juniors - Bartosz Dworak Quartet
Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej - Bar-
tosz Dworak Quartet I miejsce w siódmej edy-
cji "Novum Jazz Festiwal" w Łomży (2014).
II miejsce podczas International Jazz Contest
2011 - MDM Trio III miejsce podczas Krokus
Jazz Festiwal 2013 - MDM Trio II miejsce
podczas Międzynarodowego Konkursu Im-
prowizacji Jazzowej w Katowicach 2015.



ale w tym roku wszystkie konieczne prace zosta-
ły wykonane wcześniej i nic nie stoi na przeszko-
dzie by pływalnia przyjmowała gości przez dwa
miesiące wakacji.

W lipcu i sierpniu pływalnia czynna będzie
codziennie, także w weekendy od godziny 12.00
do 20.00.  Godziny sportowe (pływanie po to-
rach) - 14.00, 15.00, 19.00.

Wejście do wody o każdej pełnej godzinie.
Godzinne wejście na basen - 50 minut pływania
za wyjątkiem wejścia na godzinę 13.00 i 17.00 -
45 minut pływania. Bilety jednorazowe kosztują
8 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny). Do nabycia są
karnety na 10 wejść .

1. OTWARTY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

KOBIET I MĘŻCZYZN
Cykl trzech turniejów siatkówki plażowej

organizowanych tradycyjnie przez Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął się 27
czerwca od rywalizacji w dwóch kategoriach:
Open-Kobiet i Open-Mężczyzn. Do rywalizacji

stanęło 8 par żeńskich i 14 męskich. Mecze roz-
grywane były systemem brazylijskim do dwóch
przegranych spotkań. Cieszy fakt, że obok sta-
łych bywalców na świdnickiej plażówce zaczęli
pojawiać się nowi fascynaci tej dyscypliny spor-
towej. Turniej przy rewelacyjnych warunkach
pogodowych rozpoczął się o godz. 10.00 a ostat-
nie mecze kończyły się przed 17.00. Wśród pan-
ów zwyciężyła para Jakub Jaworski i Kacper
Pańczyk, para, która zwyciężała już na naszym
terenie. W finale pokonali duet Mateusz Micha-
lak i Daniel Fijałka. Honor Świdnicy bronił ze-
spół Dorian Kowalczyk i Piotr Orzechowski,
którzy w meczu o trzecie miejsce zostali jednak

pokonani przez parę Michał Jerzyk i Bartek Na-
ckowski. W kategorii pań w całych zawodach
najlepiej zagrały Agnieszka Szczerba i Dorota
Chyży wygrywając na koniec w finale z duetem
Agata Bogacka i Barbara Wilk. O miejsce trzecie
powalczyły dwie świdnickie pary: Małgorzata
Byczek i Kinga Fąfara oraz Joanna Smernicka i
Aleksandra Lupa. W bezpośredniej rywalizacji
lepsze okazały się Byczek-Fąfara. Cztery najle-
psze drużyny w obu kategoriach otrzymały od
organizatora w nagrodę talony na sprzęt sporto-
wy do zrealizowania w firmie Jako oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

Kolejne turnieje w Świdnicy odbędą się: 18
lipca - turniej Mikstów oraz 8 sierpnia - Open
Mężczyzn.

Końcowa klasyfikacja:
Open-Kobiet:
1. Agnieszka Szczerba, Dorota Chyży -
Wrocław,
2. Agata Bogacka, Barbara Wilk - Strzelin,
3. Małgorzata Byczek, Kinga Fąfara - Świd-
nica,
4. Joanna Smernicka, Aleksandra Lupa -
Świdnica,
Open-Mężczyzn:
1. Jakub Jaworski, Kacper Pańczyk - Jawor,
2. Mateusz Michalak, Daniel Fijałka - Lele-
chów,
3. Michał Jerzyk, Bartek Nackowski - Wał-
brzych,
4. Dorian Kowalczyk, Piotr Orzechowski -
Świdnica

foto: OSiR Świdnica

Polonia informuje...
BIAŁO-ZIELONI SZYKUJĄ

SIĘ DO STARTU TRENINGÓW
W czwartek, 8 lipca po bardzo  krótkiej, dwu-

tygodniowej przerwie do treningów powrócą pił-
karze  pierwszej drużyny Miejskiego Klubu
Sportowego Polonia-Stal Świdnica. W  planie
gra wewnętrzna i pięć sparingów.

Spadkowicz z III ligi już po dwóch  dniach
treningów odbywających się na obiektach Świd-
nickiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji rozegra grę
wewnętrzną, w której oprócz piłkarzy  Polonii-
Stali Świdnica wystąpią testowani zawodnicy. W
kolejnych meczach  kontrolnych biało-zieloni
zmierzą się wyłącznie z czwartoligowcami i
wymagającymi drużynami juniorskimi z katego-
rii wiekowej U-19. Start  rozgrywek dolnoślą-
skiej IV ligi zaplanowano na weekend -14 i 15
sierpnia.

Polonia-Stal Świdnica jednocześnie  zapra-
sza wszystkich chętnych piłkarzy do spróbowa-
nia swoich sił w  biało-zielonych szeregach na
pierwsze treningi rozpoczynające się 8  lipca i grę
kontrolną zaplanowaną na sobotę, 10 lipca.
Wszelkie  informacje prosimy kierować na mai-
la: velrakoczy@wp.pl, FB: MKS Polonia-Stal
Świdnica i telefon 604-852-195.

Plan sparingów:
◆ 10.07 - mecz wewnętrzny (zawodnicy Polo-

nii-Stali + gracze testowani)
◆ 17.07 - Polonia Nysa (Świdnica, godz. 11.00)
◆ 24.07 - FC Academy Wrocław U-19 (Świd-

nica)
◆ 28.07 - Prochowiczanka Prochowice (Świd-

nica)
◆ 31.07 - Karkonosze Jelenia Góra (Jelenia Gó-

ra, godz. 17.00)
◆ 7.08 - Śląsk Wrocław - Centralna Liga Junio-

rów (Świdnica)
◆ 14.08 - start rozgrywek ligowych

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MEJSKA interweniowała...
18.06.2021r. godz. 23.30 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Ignace-
go Krasickiego dotyczące zakłócania ciszy
nocnej. Mężczyzna twierdził, że co pewien
czas uruchamia się jakieś automatyczne urzą-
dzenie do odstraszania ptaków, co nie po-
zwala mu zasnąć. Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgłoszenie. Jednak
źródłem hałasu okazała się pokaźnych roz-
miarów sowa. W tym wypadku strażnicy od-
stąpili od dalszych czynności.

19.06.2021r. godz. 3.30  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczącego mężczyzny, który cho-
dził po torowisku przy peronie pierwszym
dworca PKP Świdnica Miasto. Mężczyzna
krzyczał, a jego zachowanie wskazywało, iż
może być po spożyciu alkoholu. Na miejscu
strażnicy ustalili, że jest to osoba niewidoma,
podopieczny schroniska dla bezdomnych.
Został on przewieziony do schroniska, jed-
nak nie wpuszczono go na teren schroniska
gdyż faktycznie był pod wpływem alkoholu.
Ustalono, że mężczyzna musi poczekać
przed bramą schroniska aż wytrzeźwieje.

19.06.2021r. godz. 8.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go przy ulicy Leśnej. Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgłoszenie. Okazało się,
że jest to ten sam niewidomy, którego w nocy
przewieziono pod schronisko. Po chwili na
miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe
wezwane przez inną osobę. Mężczyzna od-
mówił pomocy i ponownie został przewie-
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ciąg dalszy na str. 19
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ziony do schroniska dla bezdomnych. Tym
razem był już trzeźwy i został przyjęty.

19.06.2021r. godz. 9.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zalewania jednego
z mieszkań przy ulicy Wałbrzyskiej. Zgłasza-
jący twierdził, że jest zalewany z mieszkania
powyżej, gdzie samotnie mieszka mężczy-
zna nadużywający alkoholu, który nie otwie-
ra mieszkania. Na miejsce skierowano patrol
straży oraz wezwano administratora budyn-
ku. Zakręcono wodę w całym budynku, jed-
nak nadal nie nawiązano kontaktu z lokato-
rem. Ustalono, że może on przebywać u swo-
jego kolegi przy ulicy Pułaskiego. Następnie
udano się do córki lokatora na ulicę Siostrza-
ną, jednak i tu go nie zastano. Dopiero o
godzinie 13.10 drzwi mieszkania otworzył
jego lokator twierdząc, że spał i nie słyszał
pukania. Ustalenie przyczyn zalania oraz
ewentualnych konsekwencji pozostaje w ge-
stii zarządcy budynku.

21.06.2021r. godz. 1.42 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dyspozytora pogotowia ra-
tunkowego dotyczące udzielenia pomocy ze-
społowi  ratunkowemu w wniesieniu do mie-
szkania pacjenta na ulicy Bema. Strażnicy
udzielili pomocy, dzięki czemu osoba ta
szybko znalazła się w domu.

23.06.2021r. godz. 18.25 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego męż-
czyzny, krzyczącego do przechodniów, leżą-
cego pomiędzy pojazdami na parkingu przy
dworcu PKP Świdnica Miasto. Strażnicy po-
twierdzili zgłoszenie. Upomniano mężczy-
znę, który zobowiązał się udać do miejsca
zamieszkania. Niestety, już po kilku minu-
tach sytuacja się powtórzyła. Nietrzeźwy zo-

stał osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej
Izbie Zatrzymań, a za swe czyny odpowie
przed sądem.

info: sm.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
STAWKI ODPŁATNOŚCI
ZA POBYT W ŻŁOBKU

W Pszennie, przy ul. Słonecznej trwa budo-
wa pierwszego w gminie Świdnica żłobka. Prace
budowlane realizowane są zgodnie z harmono-
gramem. Równolegle do prac inwestycyjnych
prowadzony jest nabór dzieci do żłobka oraz
pracowników. Dziś, podczas XLII sesji Rady
Gminy Świdnica radni podjęli uchwałę w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w
żłobku prowadzonym przez gminę Świdnica.

Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym w Pszennie w wy-
miarze do 10 godzin dziennie wynosi 10% wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów
(na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości
280 zł.)

Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku
powyżej 10 godz. dziennie wynosi 10% miesięcz-
nej opłaty stałej za każdą rozpoczętą godzinę  (na
chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 28 zł.)

Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie
dziecka w żłobku wyniesie 0,4% minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie
to opłata w wysokości 11,20 zł.).

Uchwała będzie obowiązywać z chwilą ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i wejdzie w życie z dniem 1 listo-
pada 2021.

KOLEJNE STYPENDIA
POWĘDROWAŁY 

DO NAJZDOLNIEJSZYCH
UCZNIÓW W GMINIE ŚWIDNICA

W drugim dniu wręczania nagród kolejnych
118 uczniów otrzymało z rąk wójt gminy Świd-
nica Teresy Mazurek dyplomy i wyróżnienia za
najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym
2020/2021. Ta wyjątkowa uroczystość miała

miejsce na hali sportowej w Witoszowie Dolnym,
z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. Lu-
dwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym i ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.

 Ta wyjątkowa uroczystość to dla nas wszy-
stkich bardzo piękna chwila i powód do dumy.

ciąg dalszy na str. 22
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W tym trudy czasie pandemii umieliście sprosto-
wać trudnym wymaganiom, jakie niosło ze sobą
zdalne nauczanie, pracowaliście systematycznie,

uczciwie i rzetelnie, czego efektem są wasze
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Serdecz-
nie Wam gratuluję i jestem z Was dumna - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.

Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym
od kilku lat jest w ścisłej czołówce gminnych
placówek oświatowych z największą liczbą ucz-
niów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
Jednakże w przeliczeniu % przyznanych stypen-
diów do ogółem uprawnionych uczniów, to
Szkoła w Mokrzeszowie jest w tym roku na
pierwszym miejscu, zdobywając o 1 punkt pro-
centowy więcej (37%), niż ich sąsiedzi z Wito-
szowa (+36%).

ZNAMY LAUREATÓW 
III EDYCJI PROGRAM 

"WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE"
Spośród 151 nadesłanych zgłoszeń z całej

Polski 61 inicjatyw społecznych związanych z
rozwojem wspólnej przestrzeni, aktywizacją
społeczną oraz poprawą jakości życia mieszkań-
ców uzyska dofinansowanie w ramach Programu
WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE. Granty
otrzymają m.in. 2 ochotnicze straże pożarne z
terenu gminy Świdnica.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie
na zakup sprzętu szkoleniowego: defibrylator,
torba medyczna wraz z organizacją cyklu szko-
leń z pierwszej pomocy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Witoszowie Do-
lnym otrzyma dofinansowanie na Zakup kamery
termowizyjnej na potrzeby działań poszukiwaw-
czych i ratowniczych.

Zdaniem komisji oceniającej, to właśnie te
organizacje precyzyjnie określiły potrzeby mie-
szkańców i zaproponowały projekty o najwię-
kszym wpływie społecznym. 

RUSZA ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane
spod adresu, po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu pod nr tel. 74 852 30 67, 74 852 12
26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320.

Harmonogram:

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia
telefoniczne odbioru odpadów wielkogabary-
towych w w/w miejscowościach będą przyj-
mowane na tydzień przed planowanym termi-
nem wskazanym w harmonogramie. Uprzej-
mie prosimy o nie wykonywanie wcześniej-
szych połączeń telefonicznych.

***
Przypominamy, że odpady wielkogabaryto-

we przyjmowane są przez cały rok w ramach
opłaty ponoszonej z tyt. odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych na rzecz gminy
Świdnica rok, w Punkcie Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Me-
talowców 4 w Świdnicy, na terenie Zakładu
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. (ZOM Sp. z o.o.).

W związku z trwającą pandemią koronawi-
rusa odpady do PSZOK-a przyjmowane są po
wcześniejszym telefonicznym (74 852 21 04)
umówieniu wizyty.

Punkt czynny jest w godzinach: od ponie-
działku do piątku od 8:00 do 17:00, a w soboty
od 10:00 do 14:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, we własnym zakresie w ramach
opłaty można dostarczyć (250 kg/miesiąc) odpa-
dów następujących frakcji:
◆ odpady ulegające biodegradacji w tym odpa-

dy zielone,
◆ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
◆ zużyte baterie i akumulatory,
◆ odpady budowlane i rozbiórkowe
◆ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
◆ zużyte opony (z samochodów osobowych)
◆ przeterminowane leki,
◆ chemikalia powstające w gospodarstwach

domowych,
◆ odpady opakowaniowe zawierające następu-

jące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz two-
rzywa sztuczne,

◆ odzież i tekstylia.
Przed dostarczeniem odpadów, należy je

uprzednio posegregować, a na miejscu samo-
dzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów.
Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze
zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania op-
łaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za bieżący lub poprzedni miesiąc.

Szczegółowe informacje dostępne na:
              www.zomswidnica.pl

QUESTY TO POMYSŁ 
NA RODZINNE ODKRYWANIE
TAJEMNIC GMINY ŚWIDNICA 
Za nami II Dolnośląski Weekend z Questami

w Burkatowie. To doskonała okazja aby zaprosić
do odkrywania kolejnych tajemnic gminy Świd-
nica. Tym razem zapraszamy na "Szlak lutom-
skich smaków", biegnący przez Lutomię Dolną.
Na trasie dowiesz się o wyjątkowych zdolno-
ściach kulinarnych członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich Lutomia, dzięki którym ich potrawy
słynne są w całej gminie.

Czym są questy?
To gry terenowe polegające na poszukiwaniu

skarbów. Nie wymagają one obsługi ani znako-
wania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od pod-
chodów lub gier miejskich, można w nie grać
niemal w każdej chwili. Podstawą zabawy jest
wędrówka trasą questu w terenie. Może to być
spacer po miejscowości, jazda rowerem przez
las, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. Do
zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja
mobilna Questy - Wyprawy Odkrywców. Ulotki
są dostępne w wybranych punktach informacji
turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony
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internetowej questy.org.pl. Czytając wierszowa-
ne wskazówki, uczestnik podąża questem w te-
renie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu
drogi na odkrywców czeka "skarb" - pojemnik
finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga
Questu. Odcisk pieczęci i wpis do Księgi po-
twierdzają przebycie trasy.

Dla kogo są Questy?
Oferta adresowa jest do:

◆ turystów i gości danej miejscowości
◆ grup szkolnych, rodzin z dziećmi
◆ mieszkańców regionu (by lepiej poznali

własną "małą ojczyznę)
Questy można przemierzać na trzy sposoby:
W terenie:

◆ z ulotką papierową wydrukowaną z portalu
www.questy.org.pl lub pobraną w np. w pun-
kcie informacji turystycznej,

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wy-
prawy Odkrywców" (dostępną bezpłatnie dla
systemu Android i iOS).
Wirtualnie:

◆ przechodząc on-line trasy oznaczone jako
"questy wirtualne", umieszczone na portalu
www.questy.org.pl
DOSTĘPNE QUESTY NA TERENIE GMI-

NY ŚWIDNICA
◆ Strażacki quest w Burkatowie
◆ Wyprawa nad Jeziorko Daisy
◆ Tajemnice Śląskiej Doliny
◆ Perełki Grodziszcza - najstarszej dolnoślą-

skiej wsi
◆ Z nurtem Bystrzycy
◆ Śladami Emila Krebsa - śląskiego geniusza z

Opoczki
◆ Ścieżkami historii w Komorowie
◆ Historyczna wyprawa po Mokrzeszowie
◆ Ekologiczna wyprawa w Boleścinie
◆ Malarskie impresje w Makowicach
◆ Szlakiem Bitwy pod Lutomią
◆ W cieniu holenderskiego wiatraka w Gogo-

łowie
◆ Szlak lutomskich smaków

ZMIANA WARTY 
W KLUBIE SENIORA

Po 25 latach działalności, założyciel i wielo-
letnie prezes Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej
pan Stanisław Kraiński postanowił nieco zwol-
nić tempo pracy. Pomimo tej decyzji, członkowie

Klubu postanowili jednogłośnie przyznać mu ty-
tuł Honorowego Prezesa.

Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to najdłu-
żej działający klub w gminie Świdnica. Powstał
12 kwietnia 1996 roku. W związku z likwidacją
zakładu "Bystrzycki Metal-Plast" oraz przecho-

dzeniem wielu osób na emerytury powstała spo-
łeczna inicjatywa stworzenia klubu seniora, któ-
ry skupi wszystkich chętnych emerytów i renci-
stów z terenu gminy Świdnica. Przy współpracy
z GOKSiR i Urzędem Gminy Świdnica realizuje
cele turystyczne (wyjazdy, integracja między-
narodowa, turystyka krajoznawcza) Od ponad 20
lat prowadzona jest kronika klubu.

Wieloletnie zaangażowanie i owocna praca
na rzecz Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej
przyniosła wiele zadowolenia społeczności lo-
kalnej. Dziękuję za aktywną współpracę z senio-
rami z innych klubów w kraju i za granicą, za
zrealizowane pomysły, organizację uroczystości
środowiskowych, spotkań i wycieczek. Szcze-
gólne podziękowanie składam za systematyczne
zapisywanie wydarzeń środowiskowych i gmin-
nych w kronikach, które są cennym źródłem dla
pokoleń. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności,
ludzkiej przyjaźni i życzliwości - mówiła pod-
czas spotkania wójt Teresa Mazurek.

Przed członkami Klubu Seniora w Bystrzycy
Górnej niebawem wybór nowego prezesa. Ży-
czymy owocnych obrad, a panu stanisławowi
dużo zdrowia. 

PIKNIK RODZINNY 
W BYSTRZYCY DOLNEJ 

Mieszkańcy Bystrzycy Dolnej i okolic spę-
dzili sobotnie popołudnie, 26 czerwca, bawiąc się
na pikniku rodzinnym. Zarówno na młodszych,
jak i starszych czekała moc atrakcji.

Dla wielu uczestników piknik rodzinny był
okazją do spotkania z dawno niewidzianym są-
siadem po długim czasie lockdownu. Podczas
imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci i doro-
słych: animacji muzyczno - tanecznych i poczę-
stunku. Podziękowano także osobom i instytu-
cjom, które wspierają działania sołeckie w By-
strzycy Dolnej. Dla dzieci organizatorzy przygo-
towali dmuchane zamki, watę cukrową, a także
wiele gier i zabaw ruchowych. O oprawę muzy-

czną zadbał lokalny zespół. Wszyscy mieszkań-
cy biesiadowali wspólnie przy grillu do późnych
godzin wieczornych.

W pikniku rodzinnym w Bystrzycy Dolnej
wzięli udział: wójt gminy Teresa Mazurek,
skarbnik Anna Szymkiewicz, sekretarz Jadwiga

Generowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji Krzysztof Jas, Wśród
zaproszonych gości znaleźli się także zastępca
wójta Bartłomiej Strózik, przewodnicząca Rady
Gminy Świdnica Regina Adamska, ks. pro-
boszcz Tomasz Federkiewicz oraz mieszkańcy
Bystrzycy Dobrej i okolic.

PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ
O ZDROWE ZĘBY

Doskonale wiedzą co jeść aby być zdrowym
przedszkolakiem, ale też chętnie korzystają z
badań profilaktycznych w zakresie higieny jamy
ustnej. Jedno z ostatnich takich badań zostało
przeprowadzone we wszystkich grupach wieko-
wych u ponad stu przedszkolaków z Przedszkola
"Bajkowa Dolinka" w Pszennie, przez zespół
NZOZ Dentalium Centrum Stomatologii w
Świdnicy.

Dzieci zostały przebadane pod kątem próch-
nicy, wad zgryzu i wad logopedycznych. Celem
tego typu akcji jest podniesienie świadomości
oraz edukacja dzieci w zakresie prawidłowej hi-
gieny jamy ustnej i zębów oraz konieczności
regularnych przeglądów uzębienia w gabinecie
stomatologicznym. Miłe przyjęcie w gabinecie
stomatologicznym i panująca atmosfera sprzyja-
ła przezwyciężeniem lęku przed badaniem
stomatologicznym. Żaden przedszkolak nie miał
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oporów przed badaniem, wręcz przeciwnie
wszyscy z uśmiechem na twarzy wyszli z gabi-
netu, a każdy dzielny pacjent otrzymał naklejkę.

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA
DZIECI 6-LETNICH 

W PRZEDSZKOLU "BAJKOWA
DOLINKA" W PSZENNIE

24 czerwca to dzień, który dla 40 dzieci
sześcioletnich z Przedszkola "Bajkowa Dolinka"
w Pszennie był dniem szczególnym. Dniem w
którym po raz ostatni oficjalnie kończą kilkulet-
nią edukację przedszkolną, a po wakacjach wkro-

czą w nowe życie szkolne, staną się uczniami.
Uroczystość pożegnania to wydarzenie które

na stałe wpisane jest w kalendarz uroczystości i
imprez przedszkola. Odśpiewanie hymnu,  prze-
kazanie sztandaru, odtańczenia poloneza, wier-
sze, piosenki i tańce. Były to z pewnością bardzo
wzruszające momenty dla rodziców. Podczas
właśnie takich uroczystości można dostrzec jak
w ciągu tych kilku lat przedszkolaki pod czujnym
okiem swoich opiekunów rozwinęły swoje umie-
jętności.  Na zakończenie uroczystości dyrektor
placówki Ewa Wasilenia wręczyła każdemu dy-
plom ukończenia przedszkola oraz pamiątkową
książkę.

Koniec roku szkolnego to doskonała okazja
do złożenia podziękowań wszystkim Rodzicom
za wytrwała, rzetelną pracę oraz serce i zaanga-
żowanie. Za podejmowanie współpracy z przed-
szkolem dla dobra dzieci. To także czas podzię-
kowań dla Rady Pedagogicznej i wszystkich pra-
cowników przedszkola za kształtowanie właści-
wych postaw dzieci, pomagając im w zdobywa-

niu umiejętności, wyposażając je w nieprzemija-
jące wartości dobra, prawdy i piękna.

Wszystkim życzymy, aby nadchodzące wa-
kacje upłynęły w zdrowiu, aby były radosne,
bezpieczne, pełne słońca i przygód. 

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA 
DO DOŻYNEK GMINNYCH 

Trwają przygotowania do dożynek gmin-
nych. W tym roku współgospodarzami będą mie-
szkańcy 2 sołectw: Miłochowa i Jagodnika.

Gmina Świdnica - jako największa gmina
rolnicza w powiecie świdnickim - ma szczególne
powody do uroczystego dziękczynienia za plony,

co każdego roku czynimy podczas DOŻYNEK
GMINNYCH. To najważniejsze i najbardziej wi-
dowiskowe święto gminy Świdnica odbędzie się
w niedzielę, 29 sierpnia na boisku sportowym w
Jagodniku. Dziś prezentujemy Państwu miejsce
dożynek.

SPORTOWCY GMINY ŚWIDNICA 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
Piękna pogoda zachęca do aktywności na

świeżym powietrzu. Dziś prezentujemy sylwetki
sportowców gminy Świdnica, którzy w
2020/2021 roku szkolnym zdobywali nie tylko
bardzo dobre wyniki w nauce, ale mogą pochwa-
lić się jeszcze większymi osiągnięciami w spor-
cie.

Sportowiec Szkoły Podstawowej 
w Bystrzycy Górnej

MACIEJ DOBROWOLSKI uczeń VII
klasy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
jest zawodnikiem UKS Taekwondo Gryf Świd-
nica. Jako utalentowany sportowiec odnosił wie-
le sukcesów. W tym roku może pochwalić się
zdobyciem złota w walkach pointfighting pod-
czas 9. edycji Mistrzostw Polski Silesia Samurai.
W związku z odwołaniem imprez sportowych
macierzystego związku taekwondo z powodu
trwającej pandemii, Maciej wystartował w zawo-
dach ligi Nowoczesnych Sztuk Walki, które od-
były się w dniach 28-29 listopada 2020r. w Rad-
linie. Nasz uczeń powalczył z zawodnikami tre-
nującymi na co dzień kickboxing i muay thai,
swoje walki wygrywał przed czasem dzięki sze-
ściopunktowej przewadze technicznej.

Inne osiągnięcia Maćka to:
- dwa brązowe medale na 24 Międzynarodo-

wych Mistrzostwach Polski w Taekwon-do od-
bywających się w dniach 18-19.03.2017r. w Kra-
kowie. W zawodach organizowanych przez
Związek Sportowy Polską Unię Taekwon-do
udział wzięło 620 zawodników z 26 klubów.
Mieszkaniec naszej Gminy medalowe występy
zaliczył w "układach formalnych" oraz "techni-
kach specjalnych" - kopnięciu dosiężnym.

Srebrny medal podczas 26 Międzynarodo-
wych Mistrzostwa Polski w Taekwon-do. Zawo-
dy odbyły się w dniach 13-14 kwietnia w Często-
chowie. W zmaganiach wzięło udział blisko 700
zawodników z 33 klubów z Polski oraz Czech,
Mołdawii i Litwy. Medalowy występ Maciek
zaliczył w układach formalnych,
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Udany start Maćka na II Amatorskich Mi-
strzostwach Kickboxingu WKN. Na zawodach
odbywających 26 maja 2019r. w Kłodzku
uczeń naszej szkoły i zawodnik UKS Tae-
kwondo Gryf Świdnica, zgarnął pas i nagrodę
pieniężną za pierwsze miejsce w walkach se-
mi-kontakt. Maciej miał ciężką przeprawę -
zwłaszcza w finale, gdzie przegrywając jed-
nym punktem w ostatnich sekundach walki
dzięki wysokiemu kopnięciu na głowę prze-
ciwnika wyszedł na prowadzenie i zwyciężył.
- zdobył tytuł najlepszego zawodnika w kate-
gorii młodzików w VIII Pucharze Pabianic w
Taekwondo. Tytuł uzyskał dzięki zdobyciu 2
złotych i 2 srebrnych medali, w jego kategorii
wiekowej startowało 49-ciu zawodników. 

Złota zdobył w walkach light-kontakt oraz
w szybkościówce, natomiast srebra w walkach
semi-kontakt oraz w układach formalnych. Za-
wody odbyły się 08 czerwca 2019r. w Pabiani-
cach, zdobył dwa złote medale podczas presti-
żowych zawodów International Open Tae-
kwon-Do Chamionships Polish Open Cup.
Zmagania odbyły się w dniach 16-17 listopada
w Opolu, wystartowało ponad 650 zawodni-
ków z 34 klubów z Polski, Czech, Mołdawii,
Białorusi i Rosji. 

Medalowe występy Maciek zaliczył w bar-
dzo mocno obsadzonej kategorii młodzików w
konkurencjach: układy formalne i walki semi-
contact. Szczególnie cieszy waleczna postawa
Maćka w walkach semi-contact, gdzie pokonał
pięciu doświadczonych rywali.

Sportowiec Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

LENA KREKORA
◆ 02.10.2020- I miejsce w dwójkach miesza-

nych , kategoria YOUTH- konkurs ogólno-
polski.

◆ 08.11.2020- III miejsce w konkurencji dwój-
ki mieszane w Ogólnopolskim Turnieju YO-
UTH w akrobatyce sportowej.

◆ 22.11.2020- III miejsce w dwójkach miesza-
nych w XII Grand Prix Polski im. Stanisława
Geronia w Akrobatyce sportowej.

◆ 13.12.2020- II miejsce w konkurencji dwójki
mieszane w kat.11/16 lat w Inernational Ac-
robatic Gymnastic Tournament.

◆ 19.12.2020- I miejsce w klasie sportowej Age
Group 11-16 w konkurencji dwójki mieszane
w Mistrzostwach Dolnego Śląska w akroba-
tyce sportowej, skokach na tramapolinie i
ścieżce.

Sportowiec Szkoły Podstawowej 
w Lutomi Dolnej

DOMINIK STUDNICKi uzyskał:
◆ I miejsce w tenisie stołowym w Finale Dolno-

śląskim (indywidualnie),
◆ IV miejsce w tenisie stołowym w Finale Do-

lnośląskim (drużynowo),
◆ XI miejsce w tenisie stołowym w Mistrzo-

stwach Polski.

 Sportowiec Szkoły Podstawowej
 w Mokrzeszowie

JAKUB DZIURDZI
Osiągnięcia w strzelectwie sportowym

◆ I miejsce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w strzelectwie sportowym

◆ II miejsce - Zawody Strzeleckie Mistrzostwa
Polski Młodzików w konkurencji Ppn MIX

◆ III miejsce - XIII Ogólnopolskie Zawody
Strzeleckie - Zlot Orlików, finał zawodów
strzelanie w sieci.

Sportowiec Szkoły Podstawowej 
im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

w Witoszowie Dolnym

JAKUB KIERUL jest uczniem kl. VIII
Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym od września 2018 roku,
po pomyślnej rekrutacji do klasy sportowej ukie-
runkowanej na triathlon. Od początku stał się
sportowym liderem, najpierw zespołu klasowe-
go, a następnie całej społeczności szkolnej. Naj-
większe dotychczasowe osiągnięcia, to :
◆ Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Duat-

hlonie i Triathlonie - 2020 r.
◆ Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młod-

szych w Duathlonie i Triathlonie - 2021 r.
◆ Brązowy medal w Półfinale Wojewódzkim

SZS w Pływaniu Stylem Dowolnym na dys-
tansie 50 m - 2019 r.

◆ Srebrny medal w Półfinale Wojewódzkim
SZS w Pływaniu Stylem Dowolnym na dys-
tansie 100 m - 2020 r.

◆ Złote medale w Półfinale Wojewódzkim
SZS w Pływackiej Sztafecie 6 x 50 m oraz
w klasyfikacji drużynowej chłopców -
2020 r.

◆ Zwycięstwo w Marconi Duathlon Świdnica
2020 na dystansie sprinterskim, w kategorii
młodzików

◆ Zwycięzca tegorocznej edycji Świdnickich
,,Czwartków Lekkoatletycznych"

◆ Członek triathlonowej kadry wojewódzkiej -
od 2020 r.
Niezależnie od powyższego, na uwagę zasłu-

guje fakt, że Jakub Kierul poza skutecznością w
realizacji pasji sportowej jest też wzorowym ucz-
niem, ze średnią ocen 5,08

To właśnie z te i wiele innych osiągnięć spor-
towych uczniowie otrzymali stypendia i nagrody
rzeczowe od wójt gminy Teresy Mazurek.

REGION
DANIEL STAWIARSKI

BEZKONKURENCYJNY 
W CZARNEJ GÓRZE

Jeżdżący Mitsubishi Lancerem EVO IV Da-
niel Stawiarski pewnie zwyciężył w wyścigu
górskim  5/6 Rundzie GSMP Centrumlupka.eu
Stronie Śląskie - Czarna Góra. Stoczył przez dwa
dni pasjonującą walkę z Piotrem Parysem (Ford
Fiesta, Tradepol Sonax Racing Team), który
ostatecznie zajął drugie miejsce i trzecim Walde-
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marem Kluzą. Identycznie podzielono punkty za
"generalkę" 6 Rundy GSMP.

SOBOTA,  26.06.2021
Czarna Góra - 6 rekordów trasy!
52 zawodników stanęło na starcie 5 Rundy

Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
Już w podjazdach treningowych udało się pobić
rekord trasy z 2013.

Podjazdy treningowe przyniosły niespodzie-
wane emocje. Najpierw Christian Zaleski zde-
molował swoje Porsche 911. Wypadek wyglądał
bardzo groźnie: samochód z dużą prędkością
wpadł do rowu a następnie poszybował na drugą
stronę drogi lądując na dachu. Na szczęście kie-
rowcy nic się nie stało. W kolejnym podjeździe
treningowym na trasie prawie w tym samym
miejscu znów pojawiła się czerwona flaga po

tym, jak Sebastian Stec po krótkim locie wylądo-
wał poza drogą. I tym razem kierowcy nic się nie
stało, a samochód po szybkiej naprawie nadawał
się do startu w podjazdach wyścigowych.

Kolejne, tym razem pozytywne emocje przy-

niósł trzeci podjazd treningowy. Rekord trasy z
2013 (Tomasz Nagórski, 1:28,121) pobił Piotr
Parys (Ford Fiesta), osiągając 1:27,638. Kierow-
ca z Tradepol Sonax Team cieszył się swoim
sukcesem ok. 2 minut, kiedy to na mecie nie
zameldował się Daniel Stawiarski (Mitsubishi
Lancer) z czasem 1:27,571.

Piotr Parys w pierwszym podjeździe wyści-
gowym znów poprawił rekord, jadąc 1:26,707 i
znów wynik przebił Stawiarski, z czasem
1:26,625. I kiedy już wydawało się, że szybciej
pojechać się nie da, Parys pojechał jeszcze szyb-

ciej - 1:26,134.  Riposta Stawiarskiego była naty-
chmiastowa; kierowca złamał barierę 1:26 i wy-
grał z czasem 1:25,327. Liczącą 2770 metrów
trasę pokonał ze średnią prędkością 117 km/h.

W klasyfikacji generalnej 5 Rundy GSMP
zwyciężył Daniel Stawiarski, przed Piotrem Pa-
rysem i Waldemarem Kluzą.

Za plecami czołówki "generalki" w klasach i
kategoriach specjalnych toczyła się równie zacię-
ta walka. Po raz kolejny klasą samą w sobie

okazał się Gabriel Kubit (Honda Integra) zwycię-
żając wszystkie pojazdy aut z napędem na prze-
dnią oś. Tylko jeden podjazd treningowy oddał
rywalowi Bartłomiej Madziara (BMW E 36 M3),
który wygrał klasyfikację aut napędzanych na

tylną oś (RWD) oraz klasę 2b. W 3a tryumfował
Piotr Parys, 3 b padło łupem weterana, Romana
Barana. W gr. 4 wygrał Krzysztof Dereń (Mitsu-
bishi Lancer).

Bardzo mocna grupa 5 także podzielona była
na dwie klasy. W 5a zwyciężył Maciej Serafin
(Renault Clio) a w kl. 5b Wojciech Socha.

W narodowej grupie 10 (samochody z utra-
coną homologacją międzynarodową) wygrany-
mi w klasach podzielili się Jacek Madziara (Sub-
aru Impreza 555), Janusz Jania (Honda Integra)
i Arkadiusz Borczyk (Honda Civic).

W dedykowanej Fatom Seicento i Cinque-
cento Gr. 11 tryumfował Jarosław Zawadzki a
wśród kierowców Fiatów 126 (Gr. 12) Tomasz
Morawiec. I na koniec jeszcze jedna klasyfika-
cja: Grupa E 0 dedykowana kierowcom dopiero
rozpoczynającym swoją wyścigową karierę. W
tym gronie najlepszym wynikiem popisał się Ar-
tur Gaść.

Wyścig był okazją do przeprowadzenia akcji
charytatywnej. Jeden ze sponsorów zawodów,
firma Turbo Julita zorganizowała sprzedaż uni-
katowych pamiątek motorsportowych; zysk ze
sprzedaży przekazany będzie na wsparcie lecze-
nia małej Amelii, chorującej na rzadką chorobę
SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Startujący w
wyścigu zawodnicy  przyłączyli się - po raz ko-
lejny, do akcji "Stop pijanym kierowcom" .

NIEDZIELA, 27 czerwca 2021
Do niedzielnej odsłony wyścigu wystartowało

51 kierowców, o wielkim pechu może mówić Mi-
chał Ratajczyk, którego Mitsubishi Lancer dwu-
krotnie ulegał awariom, pozbawiając byłego Mi-
strza Polski punktów za obie Rundy GSMP.

Niedzielna część wyścigu - 6 Runda GSMP
przebiegała bez żadnych komplikacji, jeśli nie
liczyć awarii i jednej drobnej kolizji kierowcy z
betonowymi zabezpieczeniami trasy. W drugim
podjeździe treningowym Stawiarski pobił pod-
czas pierwszego podjazdu treningowego  swój
własny rekord trasy z soboty, jadą 1:25,284. Róż-
nice między nim a Piotrem Parysem w poszcze-
gólnych podjazdach treningowych i wyścigo-
wych wynosiły 0,2 - 0,3 sekundy! I kiedy zdawa-

ło się, że bicie rekordów ma swój kres, podczas
pierwszego podjazdu wyścigowego kierowca
Lancera pojechał jeszcze szybciej, osiągając czas
1:25,262 (średnia prędkość 117 km/h). Na pod-
sumwanie dnia, w drugim podjeździe wyścigo-
wym Stawiarski zszedł poniżej magicznej barie-
ry 1:25 s i na mecie na przełęczy Puchaczówka
pojawił się wynik 1:24 317.

Wyścig Górski Stronie Śląskie - Czarna Góra
zorganizował najmłodszy klub zrzeszony w Pol-
skim Związku Motorowym  - Auto Moto Klub
Kłodzko powstał w 2018 roku.

Wynik dwudniowych zmagań i w poszcze-
gólnych klasach i kategoriach:

Kl. 12a Tomasz Morawiec Fiat 126p, Kl. 11
Jarosław Zawadzki Fiar Seicento, Kl. 10c Arka-
diusz Borczyk Honda Civic, Kl. 10b Janusz Ja-
nia, Kl. 10a Jacek Madziara Subaru Impreza 555,
Kl. 5b Artur Gaść Honda Integra Type R, Kl. 5a
Maciej Serafin Renault Clio, Kl. 4a Krzysztof
Dereń Mitsubishi Lancer, Kl. 3b Roman Baran
Mitsubishi Lancer, Kl. 3a Piotr Parys Ford Fiesta,
Kl. 2b Bartłomiej Madziara BMW E 36 M3,  Kl.
1 Daniel Stawiarski, Kategoria FWD Gabriel
Kubit, Kategoria RWD Bartłomiej Madziara,
Grupa E0 Artur Gaść Honda Integra, Kat. Naro-
dowa Jacek Madziara (Subaru Impreza 555 kla-
syfikacja sponsorska Tradepol Sonax Team (Ma-
riusz Stec, Piotr Parys)

foto: Agnieszka Wołkowicz
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BARAN Koniecznie przemyśl swoje ostat-
nie postępowanie. Trudna sytuacja nie może
być tu wytłumaczeniem. Powinieneś trzy-
mać nerwy na wodzy. W pracy pojawią się
nowe możliwości. Będziesz chciał wyko-
rzystać swoje nowatorskie pomysły. Nie
wszystkim się to spodoba.
BYK W tygodniu będziesz musiał sprostać
wielu obowiązkom. Ich udane wykonie spra-
wi, że poczujesz się dowartościowany. Spę-
dzisz miłe chwile w gronie osób, z którymi z
braku czasu długo się nie widziałeś. Zmienisz
coś w swoim wyglądzie, co korzystnie wpły-
nie na Twój wizerunek. 
BLIŹNIĘTA To będą naprawdę udane dni.
To co zaplanowałeś, świetnie zrealizujesz.
Efekty przerosną Twoje oczekiwania. W ży-
ciu uczuciowym także wiele się wydarzy.
Bliska osoba miło Cię czymś zaskoczy.
Spotkasz się z życzliwością ludzi, wobec
których postąpiłeś kiedyś źle.
RAK Postaraj się pokonać zniechęcenie i
zrób coś ze swoim życiem. Jeżeli się zasta-
nowisz, to masz przed sobą dużo perspe-

ktyw. Trzeba tylko podjąć ryzyko. Dobrze
ułożą się sprawy rodzinne. Z przyjaciółmi
także będziesz na dobrej stopie. Niestety w
tym tygodniu nie rozwiążesz problemów
finansowych.
LEW Ostatnio mało było okazji, żeby odpo-
cząć od pracy. Ciągłe napięcie, stres, mało
snu, to wszystko źle na Ciebie wpłynęło. Teraz
sytuacja się zmieni. Postaraj się dobrze zorga-
nizować sobie wolny czas. Dodatkowa pre-
mia powinna Ci to ułatwić. Dobrym dniem
będzie niedziela. Przekonasz się dlaczego...
PANNA Nareszcie rozwiążesz swoje pro-
blemy finansowe. Zaległe rachunki przesta-
ną Cię denerwować. W pracy wszystko na
najlepszej drodze. Szef doceni Twoje stara-
nia, które zaczną przynosić wymierne su-
kcesy. Partner zaproponuje Ci jakąś miłą
wyprawę. Dzięki niej odprężysz się od obo-
wiązków i nabierzesz energii na kolejne dni.
WAGA Lepiej przyjrzyj się swoim dorad-
com. Tak łatwo jest im oceniać Twoją sytu-
ację i decydować, jak masz postąpić. Cieka-
we tylko, czy wezmą na siebie odpowie-
dzialność za ewentualne niepowodzenia.
Powinieneś sam rozważyć wszystkie ewen-
tualności. Jedyną osobą godną zaufania jest
Twój partner.
SKORPION Nagle w Twoim życiu pojawi
się pewna osoba, dla której będziesz gotowy
poświęcić się bez reszty. Wszystkie Twoje
myśli i działania będą na nią ukierunkowane.
Przestanie się liczyć praca, znajomi i wiele
innych dotychczas istotnych spraw. Postaraj
się całkowicie nie stracić głowy.

STRZELEC Twoja porywcza natura utrud-
ni Ci negocjacje w sprawach zawodowych.
Prosząc o podwyżkę staraj się mądrze uza-
sadnić swoje starania. Definitywne żądania
stawiają Twojego szefa w trudnej i zarazem
głupiej sytuacji. Sprawy domowe świetnie
się ułożą. Będziecie planowali jakieś ważne
dla Was działania.
KOZIOROŻEC Czas spędzony z rodziną
pozwoli Ci na odnalezienie siebie. Uświado-
misz sobie swoje cele i pragnienia. Z dystan-
sem podejdziesz do niepowodzeń w pracy.
Zaczniesz się cieszyć drobnostkami, których
dotychczas nie dostrzegałeś. Dzięki temu
wspaniale się odprężysz.
WODNIK Jesteś tak zapracowany, że nie
masz czasu zauważyć jak szybko wszystko
się wokół Ciebie zmienia. Postaraj się lepiej
zaplanować swój czas i znaleźć trochę czasu
dla siebie. Ostatnio bardzo się oddaliłeś od
swoich bliskich. Przypomnij sobie, kiedy
ostatnio rozmawialiście o swoich uczu-
ciach.
RYBY Po bardzo wesołym i beztroskim
weekendzie ciężko będzie zabrać się do wy-
pełniania nudnych codziennych obowiąz-
ków. Postaraj się nie odkładać niczego na
później, bo będzie jeszcze ciężej. Dobrym
pocieszeniem będzie otrzymanie jakichś
pieniędzy na które przestałeś już liczyć.

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

U S Ł U G I 

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie
elektryczne, Centrum, 220.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu,
ogrzewanie piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
miejskie, okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie pie-
cowe, do remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 494.000 zł
10479 53,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, 2 balkony, ogrze-
wanie gazowe, okolice Centrum, 280.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I piętro,
ogrzewanie gazowe, ogródek 340.000 zł
10458 48,10 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Centrum, 235.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, garaż 335.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 190.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 300.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH
0-6578 54,70 m kw., 3 pokoje, IX piętro,  ogrzewanie
miejskie, 268.000 zł
10525 35,42 m kw., kawalerka, I piętro, ogrzewanie
miejskie, 250.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
10556 39,20 m kw., 1 pokój, wysokiparter, ogrzewanie-
miejskie, 215.000 zł
0-6585 49,22 m kw., parter, dwapokoje z oddzielnąku-
chnią, ogrzewaniemiejskie, 295.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzy-
nie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 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
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w Jaworzy-
nieŚląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne,
balkon - 193.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
007273 WM 41 m kw., III piętro, okolice ul. Wodnej,
ogrzewanie gazowe, pokój dzienny z aneksem + sypial-
nia. 1.600 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

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

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie ele-
ktryczne, 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 - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostojący 250 m kw., działka 42,37a,
okolice Świdnicy 880.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekre-
acyjnego,  okolice Świdnicy, 560.000 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
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A30

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

