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W skrócie...

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

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

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

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

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

WYSTAWA "Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy
polscy w ZSRR"
do 31.08.2021, godz. 08:00
"Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w
ZSRR" to najnowsza wystawa prezentowa-
na w naszej bibliotece. Jest ona poświęcona
polskim jeńcom wojennym w niewoli ra-
dzieckiej, a w szczególności losom interno-

www.expressem.eu

RENOWACJA BRAMY GŁÓWNEJ 
W PARKU ZAWISZOWSKIM

Po wykonaniu ekspertyzy technicznej, wybrano wykonawcę renowacji zabytkowej bramy głów-
nej w Parku Zawiszowskim, którym jest firma SARISA Piotr Gierlasiński. Koszt inwestycji to 73
800 złotych. 

Konserwacja ma na celu ustabilizowanie konstrukcji i niedopuszczenie do dalszej destrukcji
obiektu. Podstawowe zadanie konserwatorskie to przywrócenie oryginalnej formy zabytku. Zakres

prac obejmie więc między innymi: usunięcie samosiejek, oczyszczenie kamiennych cokołów i
powierzchni tynkowanych, konserwację  elementów piaskowcowych  jej zwieńczenia, konserwację
lub odtworzenie tynków na powierzchniach płaskich i w detalach architektonicznych, laserunkowe
wymalowanie powierzchni tynkowych, uzupełnienie lub wymianę spoin, zabezpieczenie przed
działaniem wody opadowej, demontaż oraz renowację furtek i skrzydeł bramy z przywróceniem
oryginalnej kolorystyki.  

O poprawę stanu bramy apelowała m.in. radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska, jak możemy
przeczytać w jej interpelacji: Liczne pęknięcia i szczeliny, w których rosną samosiejki mogą być
przyczyną zawalenia się i stanowią duże niebezpieczeństwo dla spacerujących. 

Przypomnijmy, że brama wzniesiona została w 1905 roku. Jest częścią ogrodzeniapowstałego
rok wcześniej cmentarza ewangelickiego. Po 1945 roku zamieniono go w park miejski - obecnie park
Zawiszowski

Prace zgodnie z umową powinny zakończyć się w połowie grudnia tego roku. 
Foto: Daniel Gębala

FESTIWAL SPEKTRUM ZAPRASZA NA POKAZ
PLENEROWY FILMU "LEKCJA MIŁOŚCI"!

7. Świdnicki Festiwal Filmowego SPEKTRUM odbędzie się w październiku (24-30.10.2021), a
już teraz, w ramach rozgrzewki, organizatorzy zapraszają świdniczan i nie tylko na bezpłatny pokaz
plenerowy wyjątkowego filmu, który znalazł się w zeszłorocznym programie festiwalu. "Lekcja
miłości" (reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja) zostanie wyświetlona plenerowo już w
najbliższy czwartek, 12 sierpnia o godz.21:00 na świdnickim Rynku. 

To wyjątkowa historia ujęta w formie filmu dokumentalnego, której główna bohaterka Jola po
45 latach postanawia zmienić swoje życie i uwolnić się z pełnego przemocy małżeństwa bez miłości.
Bawiąc się w towarzystwie przyjaciółek, tańczy i śpiewa i wprowadza widzów w swój nowo odkryty
świat, gdy niespodziewanie poznaje przystojnego mężczyznę by w wieku 69 lat otworzyć się na nowy
związek.

Wstęp na pokazy jest bezpłatny!
12 sierpnia, godz. 20:30, "Lekcja miłości", reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja

(Polska, 2019, 73)
Przez całe życie Jola robiła tylko to, czego oczekiwali od niej inni. Jako matka sześciorga dzieci

i żona porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkładała kolorowe ubrania 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 przyjaciółkami, tańczy w Kawiarni Uśmiech,

www.expressem.eu
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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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wanych w trzech obozach specjalnych
NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie oraz historii dochodzenia do prawdy
o nich. Głównym tematem prezentacji jest
zbrodnia katyńska. Wystawę można oglądać
do 31 sierpnia 2021 r., na I piętrze budynku
głównego biblioteki, przy ul. Franciszkań-
skiej 18. Zapraszamy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

SPEKTRUM W PLENERZE: "LEKCJA
MIŁOŚCI"
12.08.2021, godz. 20:30
Przed nami kolejny pokaz w ramach przed-
festiwalowych projekcji Spektrum Festiwal
na świdnickim Rynku! Gramy tytuły z ubie-
głorocznego programu, których nie udało się
pokazać z uwagi na hybrydową formę festi-
walu, którą musieliśmy przyjąć. Tym razem
zapraszamy na "Lekcję miłości".
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

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

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

BRAVE KIDS DLA ŚWIDNICY
18.08.2021, godz. 14:00
Brave Kids jest projektem edukacyjno-arty-
stycznym, podczas którego spotykają się

www.expressem.eu

pisze 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 pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu,
niż przypuszczała? - 

Link do zwiastuna: https://vimeo.com/387407171
7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego 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 finansowany 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/SPEKTRUMfestiwal
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/

ciąg dalszy na str. 4
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ZAPRASZAMY NA  POLSKO-CZESKIE WARSZTATY
INTEGRACYJNE W ŚWIDNICY 

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku 60+) wraz z dziećmi (7-14 lat) będącymi pod ich
opieką, do bezpłatnego uczestnictwa w polsko-czeskich warsztatach integracyjnych, które odbędą
się 18 i 30 sierpnia oraz 4 września w Świdnicy. Wspólnie z gośćmi z Czech będzie można w ciekawy
sposób poznać nasze miasto. 

18 sierpnia 
"Dawne zawody ukryte w nazwach ulic" - edukacyjna gra terenowa -  za pomocą rymów, zagadek

i zajęć manualnych uczestnicy odkryją dawne zawody, od których swoją nazwę noszą świdnickie
ulice.

30 sierpnia
"Co ma piernik do Świdnicy?" - zabawa terenowa z mapą i historią w tle, podczas której

uczestnicy zdobędą przepis na świdnickie pierniki, poznają przyprawy i tajniki  przygotowania ciasta
piernikowego według legendarnej receptury sprzed lat. 

4 września
"Od detalu do muralu" - uczestnicy poznają ciekawostki na temat wybranych detali architekto-

nicznych zdobiących elewacje świdnickich kamienic, będą mieli także możliwość odtworzenia
własnego detalu wzorowanego na świdnickich elementach architektonicznych. Poznają świdnickie
murale - autorów, techniki malarskie, tematykę.

Zapisy już od czwartku, 12 sierpnia prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40). Organizator gwarantuje dobrą zabawę oraz obiad.

Niezbędne dane do zapisów:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- miejscowość zamieszkania,
- nr telefonu.
Zajęcia będą rozpoczynać się o godzinie 10:00, uczestnicy spotykają się w Rynku, przy wejściu

do  Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy. Przewidywane zakończenie zajęć
o godzinie 14:00. Obiad o godzinie 14:15.

dziecięce grupy artystyczne z całego świata.
Różnią się doświadczeniami życiowymi, ta-
lentami artystycznymi, religiami i tradycja-
mi. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia
i otwartość na drugiego człowieka.
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
22.08.2021, godz. 17:00
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej roz-
poznawalny zespół z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieś-
niarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Wstęp 80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.Prace 12 artystów uwiecznią pięk- ciąg dalszy na str. 6
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Liczba miejsc jest ograniczona - w każdych warsztatach może uczestniczyć 20 osób - decyduje
kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współ-
pracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

ZASZCZEP SIĘ W AUTOBUSIE 
Ponad 200 osób zaszczepionych zostało w ostatnią niedzielę w specjalnie przygotowanym

autobusie, który zaparkował na świdnickim Rynku. To efekt inicjatywy Urzędu Miejskiego i Centrum
Usług Medycznych Eskulap. 

Punkt Szczepień Mobilnychdziałał będzie w każdą sierpniową niedzielę. W autobusie można zaszcze-
pić się  się, bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson. 

Harmonogram szczepień przedstawia się następująco:
15 sierpnia
- 8.00 - 11.30 - Świdnica, Rynek
- 12.00 - 15.00 - Bystrzyca Górna (przy świetlicy naprzeciwko boiska)
22 sierpnia
- 8.00 - 11.30 - Witoszów Dolny (przy kościele Nawiedzenia NMP)
- 12.00 - 17.00 - Świdnica, Rynek
29 sierpnia
- 8.00 - 12.30 Świdnica, Rynek
- 13.00 - 17.00 - Jagodnik (podczas dożynek)
Ponadto autobus dostępny będzie także w sobotę, 28 sierpnia, w godzinach od 14.00 do 19.00

we wsi Biała. 
Jak podaje rządowy serwis www.gov.pl/web/szczepienia-gmin, w pełni zaszczepionych jest 27

700 mieszkańców Świdnicy, tj. 49,2% . Jedną dawkę szczepionki przyjęło dotychczas 29 122świd-
niczan, tj. 51,7%. 

W MBP

XIV WARSZTATY MALOWANIA IKON - WERNISAŻ

6 sierpnia, o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbył się wernisaż
wystawy prac powstałych na XIV Warsztatach Malowania Ikon pod kierunkiem Michała Boguckiego
zorganizowanych przy udziale Urzędu Miejskiego w Świdnicy.                       ciąg dalszy na str. 8

no naszego miasta przy pomocy akwareli,
jednej z najtrudniejszych technik malar-
skich. Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia
2021 o godzinie 18.00.
Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

FESTYN MDK ŚWIDNICA
01.09.2021, godz. 16:00
Zapraszamy wszystkich na festyn inauguru-
jący nowy rok szkolny w MDK Świdnica.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą eduka-
cyjną MDK w Świdnicy, chcesz żeby twoje
dziecko spędziło fajny czas to zapraszamy
na piknik w MDK-u. Start 1 Września o
godzinie 16.00 MDK ul. Nauczycielska 2
Wstęp bezpłatny; miejsce: MDK ŚWIDNI-
CA ul.Nauczycielska 2; organizator: MDK
Świdnica

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

KABARET ANI MRU MRU
23.10.2021, godz. 17:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK;
organizator: ŚOK

KABARET SMILE
04.11.2021, godz. 17:30
Pokazy: 17.30 i 20.30. Program "Tu i Te-
raz" to wynik wielomiesięcznych obser-
wacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program
ukazujący szeroki przekrój codziennych
sytuacji z życia zarówno typowego Seby,
jak również celebrytów z pierwszych
stron.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

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

http://www.domsenioracm.pl
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Na wernisaż zaprosili Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy.
Foto: MBP Świdnica

INFORMACJA - FILIA NR 2
Drodzy Czytelnicy,
Informujemy, że do 6 września Filia nr 2 - ul. Słobódzkiego 21 będzie NIECZYNNA. Za

utrudnienia przepraszamy.

W Muzeum

TRWA FESTIWAL
"Festiwal wrażeń" to propozycja dla rodzin z dziećmi na wakacyjne sobotnie przedpołudnia.

Zapraszamy do Świdnicy, gdzie w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasto Świdnica
będzie można wziąć udział w wydarzeniach pn. "Muzeum uczy i bawi". Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000288.

W Świdnicy miejscem wydarzeń jest Muzeum Dawnego Kupiectwa, gdzie poznać można
tradycje kupieckie i ciekawostki związane z historią rzemiosła - zapraszamy w każdą wakacyjną
sobotę w godz. 11.00-12.00 oraz 12.30-13.30. 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 pełna jest wyzwań   -  spotkać można ważnika, aptekarza, piernikarza i garncarza, którzy
zapoznają uczestników z tajnikami swojego zawodu. Nie brakuje zagadek, rebusów i quizów dla
całej rodziny.

Tematyka spotkań:
◆ 14.08.2021 - Ale dziś zabawa forma już odlana - sztuka odlewnicza bez tajemnic (I grupa- 11:00

- 12.00 i  II grupa 12.30 - 13 .30)
◆ 21.08.2021 - Grosz do grosza słuszna sprawa to przyjemność i zabawa - wszystko o pieniądzach

od średniowiecza do XX wieku (I grupa- 11:00 - 12.00 i  II grupa 12.30 - 13.30)
◆ 28.08.2021 - Zmierz się Kupcu młody - pobawimy się w podchody! - gra z quizami i zagadkami

po muzealnych zakamarkach (I grupa- 11:00 - 12.00 i  II grupa 12.30 - 13.30)

W każdym z podanych terminów w spotkaniu uczestniczyć może 40 osób, po 20 w każdej grupie
(I grupa- 11:00 - 12.00 i  II grupa 12.30 - 13.30). Prosimy więc o zapisywanie się pod numerem
telefonu 74/852-12-91 lub mailowo: sekreta-
ria@muzeum-kupiectwa.pl .

FILM 
O KRONICE 

KOŁA PIONIERÓW
Pod tym linkiem znajdziesz film o Kole Pio-

nierów świdnickich:

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

BRAVE KIDS DLA ŚWIDNICY
18.08.2021, godz. 14:00
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Brave Kids jest projektem edukacyjno-arty-
stycznym, podczas którego spotykają się
dziecięce grupy artystyczne z całego świata.
Różnią się doświadczeniami życiowymi, ta-
lentami artystycznymi, religiami i tradycja-
mi. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia,
otwartość na drugiego człowieka i niebywa-
ła umiejętność przełamywania barier i ogra-
niczeń świata dorosłych.
W sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka
Kultury w środę 18 sierpnia o godz. 14.00
wystąpią dwa zespoły:
Reprezentacja wałbrzyskiej Akademii Dzie-
ci Świata Ś składa się z 6 dzieci w wieku
11-14 lat mieszkających w Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Łączy ich muzyka, taniec, za-
bawa i miłość do Brave Kids. Od wielu lat
są związani z Brave Kids - są rodzinami
goszczącymi, wolontariuszami, uczestnika-
mi różnych Braveowych warsztatów. Po-
chodzą z domów, gdzie okna na świat otwie-
ra się szeroko, tak aby doświadczyć różno-
rodności kulturowej i międzynarodowej
przyjaźni. Lubią spotykać się i poznawać
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OSiR informuje

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ -
MĘŻCZYŹNI

Cykl turniejów siatkówki plażowej w Świdnicy zakończony. W niedzielę 8 sierpnia rozegrany
został trzeci i zarazem ostatni w tym sezonie turniej plażówki w kategorii mężczyzn. W imprezie
organizowanej przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wzięło udział 10 par, które przyjechały
m.in. z Kudowy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Lubinia czy Strzelina. Drużyny przy

optymalnej pogodzie rywalizowały systemem brazylijskim do dwóch przegranych spotkań. Mecze
rozgrywane były do dwóch wygranych setów każdy do 15 punktów. W blisko 20 rozegranych
pojedynkach wiele kończyło się tie-breakiem co świadczyło o wyrównanym poziomie zmagań na
piasku. Przez większość turnieju trudno było więc wskazać zwycięską parę. Nawet mecze o wejście
do półfinałów przysparzały wiele emocji. Świetna gra w półfinałach ostatecznie wyłoniła drużyny
walczące o pierwsze i trzecie miejsce. W meczu o trzeci stopień na podium zespół Paweł Andrzeje-
wski i Dawid Kaleta pokonał Marcina Orczyka i Bartosza Ostrowskiego. O mistrzostwo Świdnicy
na koniec powalczyli wrocławianie Tomasz Kubera i Marek Tymoczko z reprezentującą Świdnicę
parą Jakub Wiśniewski i Kamil Nowak. Ostatecznie po zaciętym meczu zwycięzcami świdnickiej

ciąg dalszy na str. 11

świat na różne sposoby. Akademia działa
przy Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Lider-
ka grupy - Magdalena Sawicka.
Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych Ś folklory-
styczna grupa taneczno-wokalna działająca
już od ponad 65 lat. W jego repertuarze
można znaleźć tańce narodowe oraz szeroki
wachlarz suit regionalnych. Zespół ma za
sobą liczne koncerty na międzynarodo-
wych scenach. W tym roku na Brave Kids
Zespół reprezentuje grupa dzieci w wieku
12-15 lat. Pokażą oni taniec inspirowany
kulturą góralską oraz pieśń z regionu Pod-
hala. Jest to grupa dzieci związana z Brave
Kids - brali udział w warsztatach artystycz-
nych , część z nich była w gronie rodzin
goszczących Brave Kids. Liderka grupy -
Zuzanna Gileta.
Przygotowanie artystyczne obu grup - Zuzan-
na Gileta, Emilia Francuziak, Emilia Siczek. W
ramach wydarzenia odbędzie się ponadto pro-
jekcja filmowa i pokaz zdjęć.
Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną li-
czbę miejsc obowiązują wejściówki. Rezerwa-
cje pod adresem emu.fundacja@gmail.com.

1. OGÓLNOPOLSKI PLENER AKWA-
RELI ŚWIDNICA 2021
23.08-29.08.2021
Wernisaż poplenerowy: 28 sierpnia 2021 o
godzinie 18.00.

http://www.bojero.com.pl


plażówki został duet Kubera/Tymoczko. A na kolejne zmagania trzeba będzie poczekać do przyszłego
sezonu. Na zakończenie turnieju czterem zespołom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt
sportowy.

Końcowa klasyfikacja:
1. Tomasz Kubera, Marek Tymoczko - Wrocław
2. Jakub Wiśniewski, Kamil Nowak - Świdnica
3. Paweł Andrzejewski, Dawid Kaleta - Lubin

Mariusz Orczyk, Bartosz Ostrowski - Wałbrzych 5-6 - Piotr Orzechowski, Szymon Mróz - Świdnica,
Strzelin 5-6 - Krzysztof Zwoliński, Jerzy Tabaka - Jelenia Góra 7-8 - Kamil Gmyr, Mateusz Dziedzic
- Marciszów 7-8 - Michał Jagiełło, Jakub Możny - Kudowa Zdrój 9-10 - Szymon Kaczmarek, Antoni
Pieszczoch - Świdnica 9-10 - Marek Bartnik, Marcin Krupa - Wrocław

Foto: OSiR Świdnica

Polonia informuje

OD DZIŚ ZMIENIA SIĘ WIELE...
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica od lat współpracuje i jest wspierany przez wiele

podmiotów i instytucji. Po wielu tygodniach rozmów klub zrobił znacznie większy krok pozyskując
sponsora tytularnego całego klubu i wszystkich zespołów, począwszy od kategorii smerfa (roczniki
2017-2018), a kończąc na zespole seniorów!

Od startu sezonu 2021/2022 wszystkie drużyny biało-zielonego klubą będą występować pod
nazwą IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica. To wielki krok w przód i sukces świdnickiego klubu.
Współpraca dotyczy wszystkich drużyn i organizowanych przez klub imprez, które również będą
miały miejsce pod nazwą firmy IgnerHome. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za wsparcie, licząc
na owocną współpracę.

IgnerHome to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, której założycielem jest Michał
Ignerski, znany kibicom koszykarz. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku i od tej pory
zrealizowała wiele już inwestycji między innymi w Świdnicy. Powstające inwestycje zlokalizowane
są w atrakcyjnych częściach miast, a deweloper szczególną uwagę zwraca na przemyślane rozwią-
zania architektoniczne, wysoką jakość materiałów oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenach
inwestycji znajdują się place zabaw, zielone nasadzenia, miejsca do spędzania wspólnie czasu oraz
klimatyczne oświetlenie, a także parkingi podziemne i miejsca postojowe naziemne. To wszystko
sprawia, że mieszkańcom żyje się komfortowo.

Zakup mieszkań na osiedlach IgnerHome to bezpieczna i pewny inwestycja, która nigdy nie straci
na wartości. Deweloper dużą wagę przywiązuje do terminowości i solidności realizowanych prac.
Proces inwestycyjny realizowany jest przez doświadczony zespół, a doradcy klienta służą pomocą
na każdym etapie zakupu nieruchomości. Od wyboru wymarzonego lokum, przez formalności
prawne i pozyskanie kredytu, po aranżację wnętrz i wybór ekip wykończeniowych. Deweloper,
wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, przygotował bogaty pakiet korzyści, m.in. program
wykończenia mieszkań pod klucz, doradztwo kredytowe, porady architektów, wysoki rabat na zakup
kolejnego mieszkania, program polecaj sąsiadów i zarabiaj oraz atrakcyjne rabaty cenowe u partne-
rów biznesowych.

Zespół IgnerHome od wielu lat zajmują się inwestowaniem i analizą rynku nieruchomości,
zagadnieniami formalno-prawnymi, pośrednictwem i branżą deweloperską. Ogromna wiedza, zna-
jomość zagadnień związanych z nieruchomościami, realizacją inwestycji, pasja budowania oraz
świeże spojrzenie, chęć i odwaga tworzenia, przywiązanie do jakości i rzetelności są niewątpliwie
atutami tego zespołu.

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

PRÓBA GENERALNA NA PIĄTKĘ!
Bardzo wysoko powędrowała w górę  poprzeczka w ostatnim sparingu ekipy seniorów IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica. Podopieczni Grzegorza

Borowego podejmowali na swoim terenie  drużynę Śląska Wrocław z Centralnej Ligi Juniorów, która w tym okresie  przygotowawczym okazała się
między innymi lepsza od rówieśników z Herthy  Berlin, a w najbliższym sezonie ma chrapkę na sięgnięcie po tytuł  mistrzów Polski!

Od początku spotkanie toczone było w  szybkim tempie, a inicjatywę mieli gospodarze. Już po kilku minutach  stworzyliśmy sobie doskonałą okazję
do wyjścia na prowadzenie. Bardzo  dobrze Szymon Tragarz pomknął prawym skrzydłem, ściął akcję w stronę  bramki, ale jego intencje wyczuł
ostatecznie bramkarz Śląska. Później  świdniczanie zgubili nieco rytm, ale to wciąż oni starali się  kontrolować przebieg wydarzeń na boiskach, a rywale
korzystali jedynie z  naszych strat i błędów. W efekcie po pierwszych 45 minutach wciąż  mieliśmy bezbramkowy remis. Po zmianie stron w okolicy
60. minuty padł  jedyny jak się okazało gol w tym spotkaniu. Kapitalnym uderzeniem z  rzutu wolnego popisał się Wojciech Szuba, nie dając bramkarzowi
Śląska  najmniejszych szans na skuteczną interwencję. W drugiej połowie  wrocławianie mieli jedną bardzo groźną sytuację na zaliczenie trafienia.  Po
naszej stracie na wysokości 30. metra od bramki, rywale wyprowadzili  szybką akcję, lecz Bartłomiej Kot okazał się lepszy w starciu jeden na  jednego
z napastnikiem przyjezdnych. To był ostatni test-mecz piłkarzy  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przed startem sezonu 2021/2022. Już w  najbliższą
sobotę, 14 sierpnia podejmiemy na własnym stadionie Sokoła  Wielka Lipa.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Śląsk Wrocław CLJ 
1:0 (0:0)

Skład: Kot, Paszkowski,  Salamon, Kozachenko, Kasprzak, Szuba, Filipczak, Białasik, Tragarz,
Myrta, Staroń, Białas, Kusio, Barros oraz 4 zawodników testowanych.

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

Transfery

Do Świdnicy trafia już na stałe...
Z wielką przyjemnością przedstawiamy pierwszy ruch transferowy ekipy seniorów IgnerHome

Polonii-Stali Świdnica. To postać doskonale znana w Świdnicy, bowiem zawodnik występował już
w biało-zielonych barwach w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. Teraz Damian Kasprzak po
wcześniejszym wypożyczeniu z Zagłębia Lubin, trafia do klubu ze Śląskiej już na zasadzie transferu
definitywnego. 
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Miejsce: Świdnica/Galeria Fotografii; orga-
nizator: ŚOK

W dniach 23-29 sierpnia 2021 odbędzie się
1. Ogólnopolski Plener Akwareli ŚWIDNI-
CA 2021.
Marta Ciućka, Jarosław Drążek, Anna Lari-
na-Dzimira, Paweł Gładkow, Agata Kwiat-
kowska, Paulina Kopestyńska, Anatol Mar-
tyniuk, Miłosz Nosiadek, Adam Papke,
Krzysztof Rodak, Ryszard Rogala, Justyna
Talik to dwunastu artystów, których zaprosili-
śmy do udziału w wydarzeniu. Ich prace uwie-
cznią piękno naszego miasta przy pomocy ak-
wareli, jednej z  najtrudniejszych technik ma-
larskich, w której  wykorzystuje się farby wod-
ne. Malowanie nimi polega na stopniowym
nakładaniu cienkich, transparentnych warstw
pigmentu, przez które przebija papier. Techni-
ka ta wymaga niesamowitej precyzji i dokład-
ności. Akwarela nie daje prawie żadnej możli-
wości dokonywania poprawek. Nie można
usunąć namalowanego fragmentu, a jedynie
nieznacznie go modyfikować .
Świdniczanie będą mogli przyglądać się pra-
cy artystów na ulicach miasta.

Zapraszamy na wernisaż wystawy poplenero-
wej mokrej do Galerii Fotografii w Świdnicy
(Rynek 44) 28 sierpnia 2021 o godzinie 18:00,
gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać efe-
kty tej kilkudniowej pracy twórczej.

Mamy nadzieję, że I Ogólnopolski Plener
Akwareli ŚWIDNICA 2021 stanie się kolej-
nym, cyklicznym wydarzeniem w kalenda-
rzu imprez kulturalnych naszego miasta, a
uczestniczący w nim artyści rozkochają się
w Świdnicy i będą chętnie do Nas wracać.





Damian (rocznik 2001) legitymuje się oczywiście statusem młodzieżowca i jest środkowym obrońcą. W 2014 roku przeniósł się ze Świdnicy do
Zagłębia Lubin, gdzie spędził blisko 7 lat grając w drużynach młodzieżowych, a następnie rezerwach ekstraklasowca. Ostatnią rundę wiosenną sezonu
2020/2021 spędził w Świdnicy na wypożyczeniu. Od samego początku stał się filarem biało-zielonej ekipy. W tym czasie wystąpił we wszystkich 18
spotkaniach, w każdym po rozegrał pełen dystans 90 minut i dokładając dwa gole w starciach przeciwko Ślęzie Wrocław i Polonii Bytom. Po bardzo
udanej rundzie wiosennej przeszedł z Zagłębia Lubin do IgnerHome Polonii-Stali Świdnica już na zasadzie transferu definitywnego. Damian witamy w
naszych szeregach już na stałe i czekamy na kolejne same udane występy na boiskach w sezonie 2021/2022! 

Transfery

Ze Śląska Wrocław do Świdnicy...
Pierwsza drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przedstawia kolejnego zawodnika, który

przed startem sezonu 2021/2022 wzmacnia biało-zielone szeregi. To 24-letni dynamiczny skrzydło-
wy - Mikołaj Kotfas!

Nasz nowy zawodnik jest wychowankiem Nysy Kłodzko z której przeszedł w sezonie 2012/2013
do Śląska Wrocław. Tam przeszedł kilka szczebli rozgrywek piłki młodzieżowej, by jako 18-latek
zadebiutować w drużynie seniorów w III lidze dolnośląsko-lubuskiej. Co ciekawe debiut miał miejsce
3 czerwca 2015 roku na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji . Mikołaj Kotfas spędził
na boisku 45 minut, a Polonia-Stal Świdnica zremisowała wtedy ze Śląskiem II Wrocław 2:2. W
kolejnych sezonach wciąż bronił barw rezerw ekstraklasowca, które po reorganizacji rozgrywek III
ligi przez dwa sezony występowały na czwartoligowych boiskach. Przyczynił się do awansu zespołu
do makroregionalnej III ligi, strzelając gola w jednym ze spotkań barażowych przeciwko AKS-owi
Strzegom. W ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniu w Nysie Kłodzko, a teraz na zasadzie
transferu definitywnego przeniósł się ze Śląska Wrocław do IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Mikołaj witamy w drużynie, z dala od wszelkich kontuzji
i czekamy na same udane występy!

Transfery

Edil znów zagra dla Świdnicy!
Po półrocznej przerwie do biało-zielonego zespołu IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wraca

dobrze znany wszystkim kibicom brazylijski środkowy obrońca Edil de Souza Barros. To spore
wzmocnienie formacji obronnej ekipy ze Śląskiej!

Rosły środkowy obrońca pojawił się w Polsce na starcie sezonu 2016/2017 i przez trzy lata była
zawodnikiem Concordii Elbląg, wywalczając ze swoją drużyną choćby awans do makroregionalej III ligi.
Przed rozpoczęciem kampanii rozgrywkowej 2019/2020 wzmocnił szeregi świdnickiego czwartoligowca
i miał spory wpływ na awans zespołu do wyższej klasy rozgrywkowej. Edil w sezonie 2020/2021 wystąpił
w dziesięciu III-ligowych pojedynkach, dokładając dwa gole. Wiosnę spędził na wypożyczeniu w Brazylii
w klubie z ligi regionalnej SERC Chapad?o do Sul. Wpływ na to miała niestety pandemia koronawirusa
i problemy z przelotem z Kraju Kawy na tereny Unii Europejskiej. Edil witamy Cię ponownie w Świdnicy,
liczymy na same udane występy w biało-zielonych barwach i jak najwięcej czystych kont całego bloku
defensywnego pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica! 

Transfery

Kolejny powrót do biało-zielonej Świdnicy!
Kolejny już zawodnik, który rundę wiosenną sezonu 2020/2021 spędził na wypożyczeniu wraca

do Świdnicy. Nowym, "starym" piłkarzem IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w nowej kampanii
rozgrywkowej będzie obrońca Jakub Białas.

21-letni defensor od samego początku jest związany ze Świdnicą, gdzie przechodził wszystkie
szczeble piłki dziecięco-młodzieżowej aż do wieku seniorskiego, gdzie debiutował w rozgrywkach
seniorskiej IV ligi. Z biało-zielonymi sięgnął w sezonie 2018/2019 po trzecie miejsce w rozgrywkach,
kiedy to ustąpiliśmy miejsca jedynie Śląskowi II Wrocław i Górnikowi Wałbrzych (obie drużyny
pokonaliśmy w rundzie wiosennej), a w kolejnym sezonie świdniczanie wygrali ligę, awansując do
wyższej klasy rozgrywkowej. W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 wystąpił w 11 spotkaniach na
boiskach makroregionalnej III ligi. Wiosną przebywał na wypożyczeniu w czwartoligowym Orle
Ząbkowice Śląskie, ale teraz wraca już do IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, wzmacniając rywali-
zację w formacji defensywnej zespołu prowadzonego przez trenera Grzegorza Borowego. Kuba
witamy z powrotem w domu w biało-zielonych barwach!   

Transfery

"Szczepan" znów w biało-zielonych barwach!
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica przedstawia piątego gracza, który dołącza do drużyny senio-

rów naszego czwartoligowca. To dobrze znany w Świdnicy Kacper Szczepaniuk, który ma wzmocnić
rywalizację w biało-zielonej bramce. 

21-letni golkiper przeszedł przez wszystkie szczeble piłki młodzieżowej w Świdnicy, a ostatnie
sezony spędził na wypożyczeniach w zaprzyjaźnionym LKS-ie Bystrzyca Górna, będąc mocnym
punktem i pierwszym bramkarzem czwartoligowców. W letnim okresie przygotowawczym postano-
wił powalczyć o skład w zespole IgnerHome Polonii-Stali Świdnica i podczas sparingów prezentował
się z dobrej strony, przekonując co do swojej osoby trenera Grzegorza Borowego. Kacper witamy
ponownie w Świdnicy, życzymy przede wszystkim zdrowia i samych czystych kont! 

Transfery

Wzmacniamy rywalizację w środku pola!
Pierwsza drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica ogłasza już szósty transfer przed zbliżającym się startem sezonu 2021/2022. Do biało-zielonej

ekipy dołącza środkowy pomocnik Dawid Kusio. 
23-latek po skończeniu przygody z piłką młodzieżową, gdzie reprezentował barwy Polonii-Stali Świdnica w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej

Juniorów na zasadzie wypożyczeń przebywał w zespole Gromu Witków. W tym czasie prezentował się z bardzo dobrej strony, będąc ważną postacią

www.expressem.eu
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czołowej ekipy wałbrzyskiej klasy okręgowej. W obecnym, letnim okresie przygotowawczym
postanowił walczyć o skład seniorów IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, pokazując się z dobrej
strony. Teraz czekamy już na start rozgrywek IV ligi, Dawid witamy ponownie w Świdnicy i życzymy
samych udanych występów!

Transfery

Ze stolicy Dolnego Śląska do Świdnicy!
Po krótkiej serii zawodników, którzy po krótszym, bądź nieco dłuższym czasie wracają do

biało-zielonej ekipy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, czas na przedstawienie piłkarza, który nasze
barwy reprezentować będzie po raz pierwszy. Mowa o pomocniku Konradzie Polaku!

19-letni Konrad Polak (rocznik 2002) pozyskany został na zasadzie transferu definitywnego z
FC Academy Wrocław. Jest wychowankiem Piasta Nowa Ruda, następnie występował w ligach
dolnośląskich młodzików w barwach Orła Ząbkowice Śląskie, a następnie w Lechii Dzierżoniów w
lidze dolnośląskiej trampkarzy. Następnym przystankiem był SMS Łódź, a później już Śląsk Wrocław
i FC Academy Wrocław, gdzie występował na boiskach centralnej ligi juniorów U-17 i U-18. Teraz
właśnie z tego ostatniego klubu trafia do Świdnicy. Podczas letniego okresu przygotowawczego
pokazał się z dobrej strony, przekonując do siebie trenera Grzegorza Borowego. Konrad witamy w
Świdnicy, czekamy na Twoje dobre występy!

Transfery

Kolejny zawodnik FC Academy już w Świdnicy!
Po przedstawianym dziś Konradzie Polaku już drugi młody i bardzo utalentowany zawodnik

przechodzi z drużyny FC Academy Wrocław do IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni
przedstawiają ósmy transfer przed startem sezonu 2021/2022!

Chodzi o 19-letniego ofensywnego pomocnika z rocznika 2002, który po zakończeniu wieku
juniora na zasadzie transferu definitywnego zasila szeregi pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Sta-
li Świdnica. To Kacper Pasek, wychowanek Polonii Wrocław , gdzie spędził większość lat, grając
między innymi w ligach dolnośląskich młodzików oraz trampkarzy. Później były już zmagania w
ramach ligi centralnej U-17 w barwach FC Academy Wrocław. To właśnie z tego klubu Kacper Pasek
przenosi się do Świdnicy, któremu życzymy przede wszystkim zdrowia i samych dobrych występów
w piłce seniorskiej w IgnerHome Polonii-Stali Świdnica!   

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
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ciąg dalszy na str. 16



www.expressem.eu

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
30.07.2021r. godz. 11.15 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od personelu jednego ze sklepów przy ulicy Ceglanej, dotyczące mężczyzny
leżącego w rowie za sklepem. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna miał poważny uraz głowy, nie można z nim było
nawiązać logicznego kontaktu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

30.07.2021r. godz. 17.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Świdnicy dotyczące mężczyzny, który leżał w rejonie Alei Niepodległości
16-18. Był on przytomny, jednak nie mógł sam wstać. Skierowani na miejsce strażnicy szybko ustalili, że mężczyzna w wieku około 60 lat zasłabł
i nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. I tym razem poszkodowany został przewieziony do szpitala.
O sytuacji bytowej mężczyzny powiadomiono MOPS w Świdnicy, celem ewentualnego objęcia tej osoby stosowną pomocą.

01.08.2021r. godz. 20.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiącego na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy
Ks.Henryka Brodatego. Strażnicy na miejscu potwierdzili zgłoszenie. W trakcie prowadzanych czynności ustalono, że mężczyzna jest poszukiwany
przez Policję. Osoba ta została zatrzymana i przekazana patrolowi Policji.

02.08.2021r. godz. 14.55 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące potężnego gniazda os wiszącego bezpośrednio nad chodnikiem na ulicy
Wrocławskiej przy skrzyżowania z ulicą 1 Maja. Skierowani na miejsce strażnicy szybko zlokalizowali gniazdo i zabezpieczyli teren. Na miejsce
wezwano straż pożarną. Gniazdo zostało usunięte. Owady przewieziono do lasu gdzie zostały wypuszczone.

05.08.2021r. godz. 7.40 
Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że w jednej z wind peronowych na dworcu PKP Świdnica
Miasto utknęła niepełnosprawna osoba. Winda zablokowała się w czasie jazdy. Skierowani na miejsce strażnicy ściągnęli w trybie awaryjnym windę
i uwolnili pasażerkę. Awaria windy została zgłoszona do odpowiednich służb.

05.08.2021r. godz. 11.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące samochodu ciężarowego typu TIR, który wjechał w ulicę Kazimierza
Pułaskiego i całkowicie zablokował przejazd. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca stracił orientację

www.expressem.eu
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i wjechał w ulicę, z której nie mógł się już
wycofać. Na miejsce wezwano dodatkowo
patrol Wydziału Ruchu Drogowego. Strażni-
cy zdemontowali słupki ograniczające wjazd
do Rynku i wspólnie z policją wyprowadzili
pojazd z tej strefy.

05.08.2021r. godz. 17.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące grupy osób spoży-
wających alkohol na przystanku komunika-
cji miejskiej przy ulicy Leśnej. Skierowani
na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie.
Mandatami ukarano trzech miłośników trun-
ków.

***
W dniu 4 sierpnia o godzinie 5.30 do dyżurnego

Straży Miejskiej w Świdnicy zadzwonił mężczyzna
informując o sarnie uwięzionej pomiędzy prętami
metalowej bramy na ulicy Towarowe. 

Na miejscu szybko pojawił się patrol straży
miejskiej. Pomimo kilku prób strażnikom nie udało
się uwolnić zwierzęcia. Wezwano pracowników
schroniska dla zwierząt oraz straż pożarną. Zwierzę
z każda chwilą było coraz słabsze. Na szczęście
strażacy przy użyciu odpowiednich narzędzi roz-
gięli metalowe pręty. Sarna trafiła pod opiekę pra-
cowników schroniska dla zwierząt. Po odzyskaniu
sił zostanie wypuszczona na wolność.

info: www.sm.swidnica.pl
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#SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE ŚWIDNICA
Już w najbliższych dniach do Bystrzycy Górnej, Witoszowa Dolnego, a następnie do Jagodnika zawita mobilny punkt szczepień. Zapraszamy na

szczepienia przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson.
15 sierpnia w godz. 12:00-15:00 - Bystrzyca Górna (parking przy świetlicy)
22 sierpnia Witoszów Dolny w godz. 8:00-11:30 (parking przy kościele parafialnym)
29 sierpnia Jagodnik w godz. 13:00-17:00 - Dożynki Gminne (zatoka autobusowa)
Z akcji szczepień w mobilnym autobusie mogą skorzystać zarówno mieszkańcy gminy Świdnica
jak również przyjezdni turyści.
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
Wystarczy dowód osobisty.

Gmina Świdnica

WAKACJE W PSZENNIE
Gry, zajęcia techniczne, artystyczne, plastyczne, kulturalne, rekreacyjne i kulinarne - to tylko cześć kreatywnych spotkań skierowanych do

najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica, zaplanowanych na sierpień. Wszystko za sprawą nowego projektu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Świdnicy pn. WAKACJE W PSZENNIE.

Nowy projekt ośrodka kultury realizowany będzie w ramach cotygodniowych zajęć w nowo wyremontowanej i w pełni wyposażonej świetlicy w
Pszennie, w myśl założeń projektu pn. "Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy".

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -
2020.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy już w najbliższy wtorek, 10 sierpnia od godz. 9.00 do godz. 15.00. Więcej informacji na
plakacie.

***

WAKACYJNE PRZYGODY ŚWIETLICOWE W GOGOŁOWIE
Lubisz przygodę? Skończyły ci się pomysły na wakacyjną nudę? Przyjdź do świetlicy w Gogołowie na kreatywne zajęcia! Nie zapomnij zabrać

dobrego humoru i pozytywnej energii 6 sierpnia w godzinach od 10:00 do 15:00 zapraszamy wszystkie dzieci do Gogołowa na WAKACYJNE
PRZYGODY ŚWIETLICOWE.
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Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE
To będzie święto całej gminy Świdnica, z jej 33 sołectwami. W niedzielę, 29 sierpnia rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i pszczelarze dziękować będą

za tegoroczne plony. To właśnie ten moment, aby z wdzięcznością i z szacunkiem spojrzeć na ich ciężką, codzienną pracę. W tym roku współgospodarzami
gminnego święta plonów będą mieszkańcy dwóch sołectw: Miłochowa i Jagodnika.

Jakie zatem atrakcje czekają nas w niedzielę 29 sierpnia? Korowód dożynkowy rozpocznie się na 15 min przed Mszą św. polową na boisku sportowym
w Jagodniku. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na scenie wystąpią: Ludowo-Estradowy Zespół "Mokrzeszów", "Mażoretki" z
Pszenna, a na godz. 16.00 zaplanowano występ gwiazdy dożynek - zespołu AFTER PARTY.

Odbędą się także konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy i stragan dożynkowy. W tym roku edycja ŚWIDNICKIEGO ŁOKCIA będzie miała
tylko internetową odsłonę.  W ramach kategorii dedykowanej wyłącznie mieszkańcom gminy Świdnica poszukiwać będziemy najliczniej zaszczepioną
wielopokoleniową rodzinę. Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnego formularza będą przyjmowane od 10 do 25 sierpnia. Premiować będziemy te
rodziny, które wykażą się największą liczbą zaszczepionych osób w rodzinie i  zameldowanych w gminie Świdnica pod jednym adresem, np. babcia,
dziadek, córka, syn, synowa, zięć, dzieci, wnuki . Im liczniejsza będzie wielopokoleniowa rodzina, tym większa szansa na wygranie cennych nagród.

Gmina Świdnica

SZUKAMY NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONEJ 
WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY W GMINIE ŚWIDNICA

Jesteś mieszkańcem gminy Świdnica i zaszczepiłeś się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson, lub dwoma dawkami w przypadku
szczepionek Comirnaty, Moderna i Astra Zeneca. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONĄ WIELOPOKOLE-
NIOWĄ RODZINĘ W GMINIE ŚWIDNICA.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy Świdnica. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie

formularza zgłoszeniowego oraz przesłania na adres e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl
W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator dopuszcza możliwość przyjmowania

zgłoszeń w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową nie będą honorowane.
Do formularza zgłoszeniowego uczestnik konkursu nie dołącza żadnych dokumentów potwierdzających zaszczepienie przeciw COVID-19.

Dokument ten będzie wymagany do okazania w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. podczas Dożynek Gminnych w Jagodniku , w biurze Organizatora.

Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie, o którym mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.
W konkursie Organizator premiować będzie te rodziny, które wykażą się największą liczbą zaszczepionych osób w rodzinie i  zameldowanych w

gminie Świdnica oraz mieszkające pod jednym adresem w danej miejscowości;  np. babcia, dziadek, córka, syn, synowa, zięć, dzieci, wnuki. Im liczniejsza
będzie wielopokoleniowa rodzina, tym większa szansa na wygranie cennych nagród.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?
Do 27 sierpnia Organizator wytypuje 3 rodziny nominowane do tytułu NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONEJ WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY

W GMINIE ŚWIDNICA i poinformuje o tym fakcie telefonicznie.
Wytypowane rodziny (m.in. 2 osoby) powinny zgłosić się w dniu 29 sierpnia do Biura Organizatora w godz. 17.30-18.00 i okazać potwierdzenia

szczepień wszystkich osób zgłoszonych w konkursie.

ciąg dalszy na str. 25
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Brak zgłoszenia się do biura Organizatora i okazania potwierdzenia zaszczepienia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w
konkursie.

Potwierdzeniem szczepienia może być paszport COVID-owy w formie elektronicznej lub papierowej, albo inny dokument potwierdzający
zaszczepienie.

Brak potwierdzenia szczepienia automatycznie anuluję tę osobę z konkursu.
Dla zwycięskiej rodziny przewidziane są nagrody rzeczowe,  kolejne dwa miejsca zostaną uhonorowane wyróżnieniami.
Konkurs trwa od 10.08.2021r. do 25.08.2021r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica

PODCZAS LETNIEGO WYPOCZYNKU 
POZNAWALI CIEKAWOSTKI O NIETOPERZACH

Jakie jest naturalne środowisko nietoperzy? Czym się żywią? Co sprawia, że są przydatne? Na te i wiele więcej pytań, odpowiedzi poznali uczestnicy
kolonii artystyczno-profilaktycznej, drugiej odsłony wakacji z gminą Świdnica w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Wykłady na temat nietoperzy poprowadziła mgr. inż. Karolina Ignaszak z Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP Salamandra ZUT w
Szczecinie.

Gmina Świdnica

NA WAKACJACH Z GOPSem NIE MAJĄ CZASU NA NUDĘ
Dyskoteki, zajęcia plastyczne, warsztaty z animatorami, pokonanie Questu "Nurtem Bystrzycy", wycieczka do parku trampolin Jump Planet we

Wrocławiu, a wreszcie wspólny relaks i pyszny deser w Chacie nad Sztolnią w Bystrzycy Górnej.

Tak intensywnie i kreatywnie spędzają czas uczestnicy kolonii artystyczno-profilaktycznej, organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy w ramach wakacji z gminą w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. A to dopiero półmetek .

Gmina Świdnica

WCIĄŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 
NA MODERNIZACJĘ, A NABÓR NA ZALESIANIE SIĘ ZAKOŃCZYŁ

Jeszcze do 19 sierpnia 2021 r. o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją gospodarstw rolnych.
Wyjątkowo w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów tego poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
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- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji,

poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
- nawadnianie w gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście,

przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłka pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP .
Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 580 wniosków na kwotę ponad 108,7 mln zł.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov .pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html

Dokumenty aplikacyjne obszary A, B, C, D: https://www.arimr.gov .pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-mod-
ernizacja-gospodarstw-rolnych/modernizacja-gospodar stw-rolnych-nabor-21-czerwca-21-lipca-2021-r.html

Dokumenty aplikacyjne inwestycje w nawadnianie: https://www.arimr.gov .pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-
413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w- gospodarstwie.html

Z kolei w trwającym od 1 czerwca br. naborze wniosków na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z budżetu PROW 2014-2020 o dofinansowanie
można się było starać do 2 sierpnia 2021 r. Do Agencji wpłynęło - według wstępnych danych - blisko 180 wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości
ok. 2,62 mln zł. Rolnicy deklarują, że posadzą las na powierzchni ok. 200 ha.

Region

WRACA POŁĄCZENIE Z WROCŁAWIA DO LIZBONY
Nowość na sezon jesienno-zimowy. Wraz z nowym rozkładem lotów do siatki połączeń wrocławskiego lotniska powróci Lizbona. Samoloty na tej

trasie będą latać dwa razy w tygodniu. Atrakcyjne połączenia z Wrocławia i to w dobrych cenach dostępne są jednak jeszcze w te wakacje.
Do Lizbony będzie można polecieć z Wrocławia już od 31 października. Przewoźnik, linie Ryanair, zapowiada uruchomienie dwóch rejsów

tygodniowo - w środy i w niedziele. Łatwo będzie więc można zaplanować zarówno wyjazd kilkudniowy, jak i dłuższy. Lizbona przez wielu jest uważana
za najpiękniejszą stolicę Europy, a jesienią i zimą można tam liczyć na łagodny i ciepły klimat. Połączenie będzie dostępne do marca 2022, czyli przez
cały nowy sezon.

- Cieszymy się, że powraca jeden z najbardziej popularnych kierunków turystycznych. Lizbona jest bardzo lubiana przez polskich turystów. Decyzja
przewoźnika to również dobry prognostyk na nowy sezon. Widzimy, że linie lotnicze są gotowe do przywracania kierunków lub uruchamiania nowych.
Sytuacja pandemiczna nadal przynosi wiele niewiadomych, ale patrzymy w przyszłość z ostrożnym optymizmem - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu
Lotniczego Wrocław.

Wcześniej linie Ryanair ogłosiły nowe połączenie z duńskim Billund, miejscowością słynącą z Legolandu.
Są chętni na południe 
Jak wygląda tegoroczny sezon wakacyjny na wrocławskim lotnisku? W ofercie lotów niskokosztowych największym powodzeniem cieszą się

kierunki na południe Europy - przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii i Grecji. Nie brakuje też chętnych na podróż do Bułgarii, na Cypr, Maltę lub
Teneryfę na Wyspach Kanaryjskich. Wielu podróżnych wybiera również nowości, czyli Zadar i Split w chorwackiej Dalmacji.

Magnesem są atrakcyjne ceny biletów. Np. do Aten i z powrotem można polecieć już za 166 zł (termin: 25 sierpnia - 1 września) , do Palermo
za 378 zł (11-18 sierpnia), do Katalonii i na Costa Brava (Barcelona Girona) za 338 zł (30 sierpnia - 6 września), a do Zadaru za 300 zł (13-19
sierpnia)*. 

Wśród kierunków czarterowych (czyli oferowanych przez biura podróży) liderem tegorocznego sezonu wakacyjnego jest turecka Antalya, a w
czołówce najpopularniejszych kierunków znajdują się również Burgas (Bułgaria), Rodos, Chania i Heraklion (Grecja), Tirana (Albania), Bodrum (Turcja)
oraz Majorka i Malaga (Hiszpania). Coraz większym powodzeniem cieszy się też tegoroczna nowość - Olbia (Sardynia/Włochy).

- Obserwujemy duże zainteresowanie kierunkami typowo wakacyjnymi, zarówno w ofercie przewoźników niskokosztowych, jak i biur podróży.
Oczywiście sytuacja nadal daleka jest od normalnej, ale też dużo lepsza niż w ubiegłym roku. Widać, że relatywnie większym zainteresowaniem cieszą
się te kraje, które łagodzą restrykcje związane z podróżami turystycznymi - mówi Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław.

Poza połączeniami na południe, pasażerowie mają też do dyspozycji szereg kierunków niskokosztowych do Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Ukrainę.
Do wyboru jest również sporo połączeń sieciowych. Linie Lufthansa oraz SWISS realizują obecnie nawet pięć rejsów dziennie z Wrocławia do

Frankfurtu, Monachium czy Zurychu. Połączenia do Amsterdamu oferują linie KLM.
- Wraz ze znoszeniem obostrzeń pandemicznych przewoźnicy sieciowi systematycznie przywracają kierunki lub zwiększają częstotliwość rejsów.

Jednak warunki zmieniają się dość szybko, co wpływa również na aktualną ofertę - zaznacza Cezary Pacamaj. 
Sytuacja pandemiczna sprawia, że ruch na lotnisku nadal osiąga 50-60% poziomu z 2019 roku. W lipcu tego roku port obsłużył ponad 217 tysięcy

pasażerów. Według prognoz, w sierpniu można się spodziewać wyniku nieznacznie lepszego, oczywiście przy założeniu, że obecne warunki funkcjono-
wania ruchu lotniczego nie ulegną zmianie. 

*Ceny aktualne na 6 sierpnia 2021 r.
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BARAN Spodziewaj się wizyty kogoś z dal-
szej rodziny. Kogoś, kogo dawno nie widzia-
łeś. Jego wizyta będzie się wiązała z jakimś
ważnym wydarzeniem i prośbą. Jeżeli odmó-
wisz nic wielkiego się nie stanie. Decyzja
jednak należy do Ciebie. Twoja sytuacja fi-
nansowa już wkrótce się poprawi.
BYK  W powietrzu wisi konflikt z partne-
rem. Jeżeli schowasz dumę do kieszeni nic
złego się nie stanie. W przeciwnym razie
może powstać z tego poważny problem, z
którym długo nie będziesz mógł sobie pora-
dzić. Wszelkie trudne i ryzykowne decyzje
związane z finansami przełóż na przyszły
tydzień.
BLIŹNIĘTA Nie oglądaj się na innych, tylko
działaj. Brak zdecydowania wyraźnie nie słu-
ży Twoim interesom. Ryzyko jest niewielkie,
a możesz wiele zyskać. W sprawach finanso-
wych nie kieruj się wyłącznie zdaniem part-
nera. Może się przecież mylić. W pracy czeka
na Ciebie miła niespodzianka.
RAK W tym tygodniu pozbędziesz się
zmartwień, które dotychczas odbierały Ci
chęci do życia. Spojrzysz innym okiem na
wiele spraw i przekonasz się, że warto cza-
sem zrobić pierwszy krok. Później wszystko
pójdzie o wiele łatwiej, niż to sobie wyob-
rażasz. Sprawy finansowe nie ulegną wię-
kszym zmianom.
LEW Nie powinieneś się tak bardzo niecier-
pliwić. Wszystko rozstrzygnie się we wła-

ściwym dla siebie czasie. Pośpiech w tak
ważnych sprawach nie jest wskazany. Spot-
kania z partnerem dostarczą wiele wpania-
łych wrażeń. Wszystko potoczy się jak w
bajce. Nastąpi znaczna poprawa sytuacji fi-
nansowej.
PANNA Z wielką radością i zaangażowa-
niem będziesz przygotowywał się do jakie-
goś ważnego wydarzenia. Wiele rzeczy od-
łożysz na później. Postaraj się jednak nie
zaniedbywać istotnych spraw, gdyż możesz
wiele stracić. Relacje z partnerem ułożą się
bardzo dobrze. Poczujesz się szczęśliwym
człowiekiem.
WAGA Twoja energia i pracowitość za-
owocują sukcesem, jakiego wcale się nie
spodziewasz. Ktoś wyraźnie wspiera Twoje
działania , choć wcale tego nie dostrzegasz.
Rozejrzyj się, a wnet zauważysz kto to taki.
Relacje z partnerem ułożą się bardzo do-
brze. Dobra sytuacja w finansach.
SKORPION Działasz zbyt pochopnie i nie-
przemyślanie. Później żałujesz podjętych de-
cyzji. Zwolnij tempo. Zastanów się nad wy-
datkami. Nie wszystkie musisz podjąć sam.
Dobrze ułożą się stosunki z partnerem. Zadbj,
aby ta sielanka szybko się nie skończyła.
Wszystko teraz w Twoich rękach.
STRZELEC To będzie zwariowany ty-
dzień. Ciągły brak czasu i bieganina dopro-
wadzą Cię do szału. Nie wpadaj w panikę.
Lepiej się zorganizuj i nie oczekuj, że ktoś
załatwi Twoje sprawy. Z pewnością ucie-
szysz się z dodatkowych dochodów. Nie

wydaj od razu wszystkiego. Unikaj sprze-
czek z partnerem. 
KOZIOROŻEC Pewne wydarzenia wpra-
wią Cię we wspaniały humor. Będziesz się
ogromnie cieszył, a Twoja radość udzieli się
również najbliższym. W pracy wszystko na
dobrej drodze. Nadal staraj się o poprawienie
wyników. Pod koniec tygodnia spotkasz ko-
goś, kogo już dawno nie widziałeś.
WODNIK Pogubiłeś się w swoich kłam-
stwach. Nie wiesz już sam, co komu powie-
działeś. Teraz prawda może wyjść na jaw.
Najlepiej sam się do wszystkiego przyznaj.
W pracy pojawią się nowe wyzwania, dzięki
którym możesz pokazać na co Cię stać. Bę-
dzie się to wiązało z dodatkowym wynagro-
dzeniem.
RYBY Nie myśl więcej o poniesionych po-
rażkach, tylko zacznij spełniać swoje ma-
rzenia. Czasu i tak nie cofniesz. Każdy po-
pełnia błędy. Pomyśl o przyszłości. Nie war-
to się załamywać. Gwiazdy będą Ci sprzy-
jały w najbliższym czasie. Sprawy finanso-
we ułożą się dobrze. Dopisze Ci także wspa-
niałe zdrowie.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej

Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.

Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.



WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

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

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

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

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

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

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY 
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
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0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/ m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/ m
kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/ m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 100 zł/ m
kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej  -
1.070.000 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6613 SL 27,30  m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32  m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30  m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120  m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaple-
cze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164  m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro,
3.000 zł
0-6278 SL 62  m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

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

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