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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

ROK LEMA: 
SPOTKANIE Z S. BERSIEM I KON-
CERT M. ZYGMUNTA
09.09.2021, godz. 18:00
Z okazji trwającego Roku Stanisława Lema
Mariola Mackiewicz poprowadzi spotkanie
z profesorem Stanisławem Beresiem - znaw-
cą twórczości wielkiego pisarza i autorem
wywiadu rzeki "Tako rzecze Lem". Książka
ta po raz pierwszy ukazała się w 2002 roku
i wznawiana jest po dziś dzień.
Wstęp wolny; miejsce: patio Rynek 43; or-
ganizator: ŚOK

I KONFERENCJA ŚWIADOMEJ EDU-
KACJI W ŚWIDNICY
11.09.2021, godz. 9:00
Ideą jaka przyświeca Konferencji Świado-
mej Edukacji "Szkoła przyjazna uczniom,
nauczycielom i rodzicom" jest inspiracja do
zmiany sposobu edukacji i zachęcenie na-
uczycieli do wprowadzenia zmian oddo-
lnych w swoich szkołach, tak by szkoła, w
której uczą stała się przyjazna dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: Fun-
dacja Z Innej Bajki

BLECHACZ GRA MOZARTA
11.09.2021, godz. 18:00
Rafał Blechacz - fortepian Łukasz Borowicz
- dyrygent Orkiestra Filharmonii Poznań-
skiej
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: Pa-
rafia E-A w Świdnicy

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA -
SMAKI DZIEDZICTWA
11.09-12.09.2021
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza w
najbliższy weekend na tegoroczna edycję
Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbę-
dą się pod hasłem "Cztery strony smaku". Na
odwiedzających Muzeum czekają ciekawe
prelekcje oraz degustacje potraw chara-
kterystycznych dla wielokulturowej społe-
czności Świdnicy i okolic.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: muzeum Dawnego
Kupiectwa

7. TURNIEJ TENISOWY MIKSTÓW
PAMIĘCI WIESIA KUŁAKOWSKIE-
GO
12.09.2021, godz. 9:00
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Świdnica

INAUGURACJA SEZONU KULTURALNEGO 
W czwartek, 16 września o godz. 18.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbędzie

się inauguracja sezonu kulturalnego. Podczas uroczystości wręczone zostaną Nagrody Prezydenta
Miasta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz statuetka "Mecenasa Kultury".

Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska przyznała dwie nagrody dla: 
◆ Marioli Szaciło-Mackiewicz za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury;
◆ Bartosza Łabudy za upowszechnianie kultury, w szczególności w zakresie edukacji muzycznej

oraz współtworzenie i koordynację projektów muzycznych.
Ponadto, prezydent podjęła decyzję o wyróżnieniu Krzysztofa Dworenko -Dworkinaza populary-

zowanie Świdnicy poprzez kulturę. Symboliczną statuetkę "Mecenasa Kultury" otrzymafirma Wa-
gony Świdnica Sp. z o. o.

Mariola Szaciło-Mackiewicz jest polonistką w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Przez
cztery dekady organizowała warsztaty dla olimpijczyków, przez 15 lat - Międzyszkolne Konfrontacje
Teatralne, a w latach 2001 - 2013 bardzo popularny wśród uczniów - Powiatowy Konkurs Wiedzy
Filmowej. Od ponad 20 lat współpracuje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury, m. in. prowadząc
cykliczne wywiady z aktorami i pisarzami, zajęcia z kreatywnego pisania w ramach "Rzeźni
Poetyckiej". Od ponad 10 lat należy do grupy teatralnej dorosłych alchemików. Jest autorką dramatu
"Sami obcy" oraz cyklu 9 słuchowisk pt. "Sułkopodobni", nagranych przez grupę Alchemików. Pani
Szaciło-Mackiewicz współpracuje także z Parafią Ewangelicko - Augsburską, angażując się w
promocję świdnickiego zabytku. Jest autorką wielu publikacji dot. Kościoła Pokoju. Wraz z Bożeną
Pytel (autorką zdjęć) wydała autorską książkę pt. "Koniec świata zapachów". Przez wiele lat
współpracowała także ze świdnickim odziałem Ligi Kobiet Polskich tworząc Dyktanda Świdnickie
i prowadząc tematyczne wykłady z okazji Dnia Kobiet. Nie zapomina o swych absolwentach,
promuje ich dokonania, czego efektem są m.in. wywiady nagrane z prof. Politechniki Wrocławskiej
Marcinem Drągiem, czy teżudział w filmie dokumentalnym poświęconym grafikowi Mariuszowi
Kędzierskiemu. 

Bartosz Łabuda od blisko dekady jest pracownikiem Świdnickiego Ośrodka Kultury. Odpowiada
za organizację i marketing wydarzeń kulturalnych oraz koordynuje ruch amatorskich zespołów
muzycznych. Realizuje takie projekty jak: "Truskawka", "Rapsodia Świdnicka", "Setka w Teatrze",
"Świdnickie Recenzje Muzyczne" oraz "Otwarta sala prób w klubie Bolko". Pan Łabuda konsekwen-
tnie buduje ofertę muzyczną ŚOK, jest autorytetem i wsparciem dla amatorskich grup muzycznych,
animuje środowisko dzieci i młodzieży. W czasie pandemii pozostawał w stałym kontakcie ze
świdnickimi grupami muzycznymi - pomagał w promocji, realizował nagrania, transmisje live. Jest
osobowością, która przyciąga młodych ludzi do kultury. 

Krzysztof Dworenko-Dworkin jest prezesem Świdnickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych, które prowadzi działalność zarówno lokalną, jak i ogólnopolską. Głównym jego celem
jest popularyzowanie i opowiadanie historii Polski poprzez "żywe lekcje historii", czyli rekonstrukcje
historyczne. Pan Dworenko - Dworkin prowadzi zajęcia z młodzieżą, organizując wyjazdy i spotkania
z ciekawymi ludźmi. Dzięki jego inicjatywie świdniczanie uczestniczyli w takich produkcjach
filmowych jak: "Czas honoru", "Miasto 44", "Most szpiegów", "Niebezpieczni dżentelmeni", czy też
"Dom pod dwoma orłami". W Świdnicy i Świebodzicach prezentowana była wystawa jego prac
wykonanych w ołówku, przedstawiająca postaci historyczne pt. "Polska jest w as i przed nami". 

Inaugurację sezonu kulturalnego uświetni koncert Anny Jurksztowicz z gościnnym udziałem
Krzysztofa Napiórkowskiego. Bilety w cenie 35 zł (przedsprzedaż), 45 zł (w dniu koncertu) są do
nabycia w kasie Świdnickiego Ośrodka Kultury - sekretariat II piętro, Rynek 43 i internetowo na
stronie sok.com.pl.

Świdnica

NOWA STREFA WEJŚCIA NA KOMPLEKS BASENÓW
Kompleks basenów odkrytych przy ul. Śląskiej w Świdnicy, który obecnie jest w przebudowanie,

zyska nową strefę wejścia, dodatkowe sanitariaty oraz szatnie, a teren zieleni w jego obrębie zostanie
poddany rewitalizacji i wzbogaci się o elementy małej architektury. Inwestycja realizowana będzie
równolegle z przebudową basenów, jako odrębne zadanie. Całość prac powinna zamknąć się w
kwocie 2,5 mln zł. 

ciąg dalszy na str. 3
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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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Zapisy w dniu zawodów, start o godzinie
9.00. Zagrają wybrane w drodze losowania
pary mieszane - miksty. System i długość
gier uzależniona będzie od ilości uczestni-
ków. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie
się o godz. 12.00. W trakcie zawodów dele-
gacja uczestników turnieju odwiedzi grób
Wiesława Kułakowskiego
Wstęp wolny; miejsce: Korty ŚOSiR Świd-
nica; organizator: OSiR Świdnica, BreakPo-
int tenis & bar

GRAND PRIX FACTORY SPORT RA-
CE - ŚWIDNICA
12.09.2021, godz. 10:00
Kolarze będą mieli do pokonania dystans
FUN-40 km lub PRO-90 km, w pętlach po
10 km. Jeden z etapów cyklu wyścigów
PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. Pod-
czas imprezy zorganizowane będą również
zawody dla dzieci.Zapisy rozpoczną się o
godz. 11 .00, a dwie godziny później zapla-
nowano start wyścigów dla najmłodszych.
Wstęp wolny; miejsce: Bosmant (k. zalewu
Witoszówka); organizator: Ślęża Sobótka
Bike Academy, przy współudziale miasta 

ALCHEMIA TEATRALNA: 111
13.09.2021, godz. 12:00
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opie-
ką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząsto-
wskiego i Tomka Dajewskiego bierze na
warsztat dramat Tomasza Mana pod tytułem
"111".
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO - KONCERT ANNY JUR-
KSZTOWICZ
16.09.2021 godz.18:00 - 20:00
Wstęp: 35 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury (sala teatralna), Rynek 43, Świdni-
ca; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

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

www.expressem.eu

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania przebudowy istniejących pomieszczeń
gospodarczych i sanitariatów, remont wieżyczki na budynku wraz z przebudową dachu i kas
biletowych. Powstaną dodatkowe przebieralnie i sanitariaty. W ramach prac będzie także wykonane
zagospodarowanie terenu przyległego. Pieniądze na realizację tych zadań zostały już zabezpieczone
w budżecie miasta. W sumie będzie to kwota 2.5 mln zł. Niedługo miasto ogłosi przetarg w celu
wyłonienia wykonawcy inwestycji.

- Realizujemy to zadanie osobno, ponieważ wcześniejszy plan funkcjonalno-użytkowy zakładał
jedynie przebudowę niecek basenowych, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę budynku
technologicznego. Chcemy tym zadaniem dopełnić całość prowadzonej obecnie przebudowy base-
nów, aby przyszli jego użytkownicy mogli w komfortowych warunkach wejść na obiekt, kupić bilet,
przebrać się i w pełnikorzystać z jego atrakcji- mówi Jerzy Żądło, z-ca prezydent Świdnicy.

Przypomnijmy, że zakres przebudowy basenów obejmuje m.in. budowę stalowych niecek base-
nów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys . m kw. wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu

ciąg dalszy na str. 4
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zabaw, tarasów, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, budynku technologii basenowej
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz nasadze-
niem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytko-
wych rzeźb. Nowością na kąpielisku będzie wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma
urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam m. in .: armatki wodne, wiadra przelewowe,
tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco starszych
amatorów wodnych kąpieli będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia
jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób niepełnosprawnych, a
wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gejzery powietrzne,
ścieka pontonowa czy też przyrządy do masażu. Dla szukających ochłody i cienia przygotowane
zostaną drewniane altany.

Świdnica

UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH

Ponad 700 tysięcy złotych unijnego dofinan-
sowania pozyskały kolejneświdnickie wspólnoty
mieszkaniowe oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Komunar-
dów 6-6A-6B otrzyma dofinansowanie w wyso-
kości prawie 100 tysięcy złotych na remont ele-
wacji frontowej budynku wraz z  remontem kla-
tek schodowych budynku przy ul. Komunardów
6-6A. Całkowity koszt zgłoszonego zadania to
164 743,86 zł. Ponad 123 tysiące złotych przy-
znano natomiast Wspólnocie Mieszkaniowej
przy ul. Jagiellońskiej 16 na rewitalizację budyn-
ku. Koszt zadania wyniósł201 950,68 zł. Nato-
miast Spółdzielnia Mieszkaniowa na remont i
modernizację części mieszkalnej budynku gale-
ryjnego przy ul. Siostrzanej 1-25 i 7a otrzyma
dofinansowanie w wysokości prawie 478 tysięcy
złotych, przy całkowitym koszcie zadania 796
113,32 zł. Inwestycje te umieszczone były na
liście rezerwowej projektów. 

Przypomnijmy, że w ostatnich latach unijne dofinansowanie na rewitalizację, czyli remont i
odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych otrzymały trzy wspólnoty
mieszkaniowe. Są to wspólnoty: przy ul. Jagiellońskiej  9 na remont elewacji i klatki schodowej
budynku - 128 tys. zł; przy ul. Księżnej Agnieszki 1 i pl. św. Małgorzaty 6 na remont elewacji wraz
z dociepleniem obiektu - ponad 160 tysięcy złotych; przy ul. Joachima Lelewela 24 na remont elewacji
frontowej budynku - ponad 113 tysięcy złotych. 

Świdnica

ZAPISZ SIĘ NA WYŚCIG KOLARSKI AMATORÓW 
Trwają zapisy do udziału w wyścigu kolarskim amatorów Grand Prix Factory Sport Race -

Świdnica, który wystartuje w niedzielę, 12 września.Jest to jeden z etapów cyklu wyścigów PKO
Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. 

Organizatorem wydarzenia jest Ślęża Sobótka Bike Academy, przy współudziale miasta Świd-
nica, Gminy Wiejskiej Świdnica, Starostwa Powiatowego oraz sponsora - firmy Dabro-Bau. 

Kolarze będą mieli do pokonania dystans FUN - 40 km lub PRO - 90 km, w pętlach po 10 km,
co gwarantuje dynamiczną jazdę w okolicach startu i mety. Rejestracja i zapisy dostępne są na stronie
https://viadolnyslask.pl/rejestracja/.

Centrum zawodów zlokalizowane będzie w okolicy bosmanatu, przy zalewie Witoszówka w
Świdnicy. W związku z tym 12 września,w godzinach od 9:00 do 16:00 przewidywane są utrudnienia
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta. Linie nr 50 i 52 będą obsługiwały
połączenia z pominięciem przystanku przy ulicy Janusza Kusocińskiego, natomiast linia 10 nie będzie
wykonywała połączeń. Pozostałe kursy będą odbywały się według rozkładu jazdy. 11 i 12 września
ulica Polna Droga zostanie wyłączona dla ruchu drogowego. Wyjazd z posesji możliwy będzie tylko
w kierunku ul. Sprzymierzeńców. 

Podczas imprezy zorganizowane będą również zawody dla dzieci. W zależności od ilości
zgłoszeń odbędą się one w następujących kategoriach:
◆ Grupa O - rowerki biegowe do 5 lat (dziewczynki/chłopcy)
◆ Grupa I - do rocznika 2015 (dziewczynki/chłopcy)
◆ Grupa II - roczniki 2013 -2014 (dziewczynki/chłopcy)
◆ Grupa III - roczniki 2011-2012 (dziewczynki/chłopcy)

Zapisy rozpoczną się ogodz. 11.00, a dwie godziny później zaplanowano start wyścigów dla
najmłodszych. 

Szczegółowe informacje z harmonogramem i mapą trasy znajdują się na stronie 5

czas, sprawdzając się w fotografowaniu pod
presją czasu.
Wstęp: 40 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, Świdnica

RECENZJE MUZYCZNE: LIMBOSKI
solo [blues/rock]
18.09.2021 godz. 20:00 - 21:00
Wstęp 40 zł - 50 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

"PIOSENKI Z KUFRA" (spektakl fami-
lijny)
19.09.2021, godz. 16:00
Na muzyczne przedstawienie składa się kil-
kanaście piosenek z różnych spektakli wyre-
żyserowanych przez wieloletniego dyrekto-
ra Zdrojowego Teatru Animacji - Bogdana
Naukę. Bardziej i mniej znane przez dziecię-
cą publiczność utwory wybrzmią w nowych
aranżacjach Jacka Szreniawy.
Wstęp 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

RAJD ROWEROWY + PIKNIK SPOR-
TOWY
19.09.2021, godz. 10:00
Celem rajdu jest promowanie oraz popula-
ryzacja, wśród mieszkańców Świdnicy jaz-
dy na rowerze i zdrowego stylu życia. Pod-
czas pikniku sportowego na terenie Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz.
11.00 do godz. 14.00) zaplanowano ciepły
poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko
edukacji ekologicznej
Wstęp wolny; miejsce: OSIR Świdnica; or-
ganizator: UM Świdnica

WESELE W KARPATACH - WIDOWI-
SKO ESTRADOWE
23.09.2021, godz.18:00 - 20:00
Wstęp: 35 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury (sala teatralna), Rynek 43, Świdni-
ca; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

VIII BIEG NA WIEŻĘ RATUSZOWĄ
25.09.2021, godz. 12:00
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy
uczestników rozpoczną się o godzinie 10:00
w dniu biegu w Rynku - warto się pośpieszyć
bowiem dla 100 pierwszych zapisanych
osób na mecie będzie czekał pamiątkowy
medal. Limit miejsc wynosi 200 osób. Bieg
rozpocznie się o godzinie 12:00. Patronat
honorowy Prezydent Miasta
Wstęp wolny; miejsce: Rynek Świdnicki;
organizator: Lokalna Organizacja Turysty-
czna "Księstwo Świdnicko -Jaworskie"

MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA
2021
26.09.2021
Marconi Duathlon Świdnica 2021 to zawo-
dy duathlonowe na dystansie (10km biegu,
40 km roweru, 5 km biegu) oraz (5km biegu,

ciąg dalszy na str. 6
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Powiat

NAGRODY STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

Początek września to czas, kiedy tradycyjnie wręczane są Nagrody Starosty dla najlepszych
uczniów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu, w roku szkolnym
2020/2021. 6 i 7 września Starosta Piotr Fedorowicz i Wicestarosta Zygmunt Worsa wręczyli nagrody
najlepszym Uczniom Powiatu Świdnickiego.

20 km roweru,  2,5 km biegu).
https://www.facebook.com/Marconi-Duat
hlon-%C5%9Awidnica-101921415472371 
https://duathlonswidnica.pl
Wstęp wolny; miejsce: ŚOSiR Świdnica; or-
ganizator: OSiR, Żelazna Świdnica

ARIANIE [spektakl Narodowy Stary Te-
atr z Krakowa]
26.09.2021, godz.18:00
27.09.2021, godz.19:00
Wstęp: 50 - 60 zł; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury (sala teatralna), Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury 

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ:
ADAM FERENCY
29.09.2021, godz. 17:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie wybitny aktor teatralny, filmowy i ra-
diowy - Adam Ferency. Spotkanie poprowa-
dzi alchemiczka Marta Żywicka-Hamdy.
Zapraszamy w środę 29 września na godz.
17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury (Rynek 43).
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sa-
la teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

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

http://www.domsenioracm.pl




Łącznie nagrodzono 116 uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali najlepsze wyniki
na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli
szczególne sukcesy sportowe. Łączna kwota przyznanych nagród to 47 700 zł

Finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych - 46 osób na kwotę 18 200 zł
Nagrody w wysokości od 300 zł do 500 zł
Osiągnięcia sportowe - 48 osób na kwotę 15 700 zł
Nagrody w wysokości od 200 zł do 500 zł
Najlepszych maturzystów było 22 osoby. Nagroda w wysokości od 500zł do 700 zł. Łącznie 13

800 zł. Najlepsi maturzyści w Powiecie Świdnickim - wynik z matury na poziomie 95% - uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Róża Krawczyk
Marta Sługocka
Bartosz Partyka

Powiat

ODETCHNIJ Z KULTURĄ
W ramach projektu Odetchnij z kulturą rozpoczęły się zapisy na warsztaty arteterapii, które

odbywać się będą w Świdnicy w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Pileckiego 3.
Zaczynamy już w przyszłym tygodniu 9 września i tak przez kolejnych dziewięć tygodni, zawsze w
czwartki między 16:00 a 19:00.

Projekt realizowany również przy wsparciu Powiatu Świdnickiego.
 Zapraszamy do Udziału!

Warsztaty arteterapii w Świdnicy 
Blok dla osób z niepelnosprawnościami - 7 spotkań, jedno w tygodniu
Warsztaty arteterapii będą odbywać się równolegle do warsztatów filmoterapii, w których będą

uczestniczyć rodzice tak, aby mieli zapewnioną w tym czasie opiekę nad dziećmi/podopiecznymi.
Warsztaty poprowadzą animatorzy kultury i fizjoterapeuci, posiadający doświadczenie w pracy z
dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Zajęcia będą odbywały się
według wcześniej przygotowanych scenariuszy, które będą uwzględniać: plastykoterapię - malowa-
nie pędzlem, palcami, dłońmi, nicią/sznurkiem, malarstwo "gestu" (action painting), techniki rysun-
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ukazujący szeroki przekrój codziennych sy-
tuacji z życia zarówno typowego Seby, jak
również celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

BLECHACZ GRA MOZARTA
11.09.2021, godz. 18:00
Rafał Blechacz - fortepian Łukasz Borowicz
- dyrygent Orkiestra Filharmonii Poznań-
skiej
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6; organizator: Pa-
rafia E-A w Świdnicy

BLECHACZ GRA MOZARTA
20 lat wpisania Kościoła Pokoju na listę
światowego dziedzictwa UNESCO oraz 20.
rocznica ataku na World Trade Center
Bezpłatne wejściówki dostępne od 2 wrześ-
nia na bilety.sok.com.pl
Rafał BLECHACZ - fortepian
Łukasz BOROWICZ - dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Program:
Ewa Fabiańska-Jelińska
Adagio pamięci ofiar zamachu na World
Trade Center w Nowym Jorku (utwór zamó-
wiony przez FP - prawykonanie)
Wolfgang Amadeus Mozart
XXIII Koncert fortepianowy A-dur KV 488
Wolfgang Amadeus Mozart
XL Symfonia g-moll KV 550

ALCHEMIA TEATRALNA: 111
13.09.2021, godz. 12:00
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opieką
Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrząstowskie-
go i Tomka Dajewskiego bierze na warsztat
dramat Tomasza Mana pod tytułem "111".
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

8 www.expressem.eu
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kowe, odbitka (kalkografia, monotypia itp. techniki graficzne), collage, formy rzeźbiarskie, prze-
strzenne, instalacje, biżuteria artystyczna oraz choreoterapię (z wykorzystaniem ruchu): - gest, ruch
i taniec (swobodny, naturalny); inspirowany dźwiękami i muzyką taniec twórczy pochodzący z
własnego ciała, "taniec wnętrza", rozumiany nie w kategoriach figur i kroków, a raczej ruchu i
ekspresji, - improwizacje ruchowe Ś ilustrowanie ruchem treści słyszanej melodii.

Blok dla rodziców/opiekunów: 7 spotkań - jedno w tygodniu
Warsztat integracyjny - warsztat mający na celu rozpoczęcie cyklu i wprowadzenie uczestników

w tematykę i metodykę zajęć.
Zakładane cele pierwszego warsztatu:

◆ Poznanie siebie nawzajem.
◆ Rozmowy, oczekiwania i cele uczestników.
◆ Poznanie, z jakimi trudnościami wchodzą osoby do grupy.
◆ Temat warsztatu: Ja, moje dziecko i inni. 
◆ Film: "Cudowny chłopak", reż. Stephen Chbosky 

Cele warsztatu: 
◆ Uzyskanie wglądu we własne emocje 
◆ Sposoby radzenia sobie w sytuacji gdy towarzyszy nam poczucie wyobcowania. 
◆ Co to jest krytyk wewnętrzny? I jak sobie z nim radzić? 
◆ Temat warsztatu: Rodzicielstwo Ś potrzeby rodzica, radzenie sobie w sytuacji trudnej 
◆ Film: "Tully", reż. Jason Reitman 

Cele warsztatów: 
◆ Zwrócenie uwagi na swoją rolę w wychowaniu dziecka. 
◆ Uświadomienie, że dbanie o siebie i potrzeby rodzica jest tak samo ważne, jak dbanie o dziecko.

Oczekiwania środowiska zewnętrznego względem rodzica.
Wspólne poszukiwanie możliwości do zaopiekowania się sobą.
Temat warsztatu: Chcę, więc mogę to zrobić. 
Film: "Ze wszystkich sił", reż. Nils Tavernier 
Cele warsztatu: 

◆ Stworzenie własnej mapy działań i celów. 
◆ Wykorzystanie wiedzy o własnych zasobach i motywatorach, aby zwiększyć szansę
◆ na osiągnięcie celu. 
◆ Temat warsztatu: O procesie akceptacji 
◆ Film: "Chce się żyć", reż. Maciej Pieprzyca 

Cele warsztatu: 
◆ Zapoznanie uczestników z procesem przeżywania żałoby po utraconej wizji zdrowego dziecka

oraz mechanizmami obronnymi, które mogą nam towarzyszyć. 

ciąg dalszy na str. 11

Nastolatki - Broń - Teatr
Zainteresowani? To dobrze. Sprawy są jed-
nak nieco bardziej skomplikowane. Nie
można ich opisać jedynie za pomocą trzech
instagramowych hasztagów.
Młodzieżowa grupa Alchemików pod opie-
ką Andrzeja Błażewicza, Juliusza Chrzą-
stowskiego i Tomka Dajewskiego bierze
na warsztat dramat Tomasza Mana pod
tytułem "111". Z czym tym razem mierzą
się młodzi, wchodzący w dorosłość artyści
i artystki? Z pewnością ze społecznym
tabu związanym z radzeniem sobie z trud-
nymi emocjami, agresją, ale także z poszu-
kiwaniem źródeł tragedii, która być może
nie musiała się wydarzyć. Na jednej z prób
pada pytanie: "Czy kiedykolwiek ktoś roz-
mawiał z wami o tym jak radzić sobie ze
złością?" W górę idą trzy dłonie. "Czy ta
rozmowa była dla was przydatna, pomoc-
na, ciekawa?" W górze zostaje tylko jedna
ręka. Może więc najwyższy czas przestać
się bać i po prostu zacząć rozmawiać o tym
co w nas bolesne, trudne, gadzie? Spróbu-
jemy.
Instruktorzy prowadzący:
Andrzej Błażewicz
Juliusz Chrząstowski
Tomasz Dajewski
Obsada:
Patrycja Ćwiertnia

www.expressem.eu
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◆ Poszukiwanie z uczestnikami ich własnych zasobów, z których mogą korzystać w trudnych
sytuacjach Ś potrzeba miłości i bliskości osoby niepełnosprawnej. 

◆ Potrzeby seksualne a niepełnosprawność. 
◆ Stygmatyzacja osób niepełnosprawnych. 
◆ Temat warsztatu: mój rozwój. 
◆ Film: "Optymistki", reż.Gunhild Magnor 

Cele warsztatu: 
◆ Zwrócenie uwagi uczestników na wewnętrzne zasoby. 
◆ Zachęcenie uczestników do przyglądania się swoim pragnieniom, wizji siebie w przyszłości. 
◆ Pobudzenie do działania, realizacja małymi krokami swoich marzeń. 

Warsztat podsumowujący: 
◆ Rozmowa z uczestnikami o ich emocjach, myślach, które pojawiły się podczas warsztatów.

Zastosowanie technik uważności wzmacniające kompetencje rodzica. Podsumowanie, zakończe-
nie spotkań. Część wspólna razem z dziećmi uczestniczącymi w arteterapii (wspólne oglądanie
wernisażu powstałych w czasie warsztatów dzieł dzieci) 
Wspólne warsztaty: dodatkowe dwa spotkania

◆ Muzykoterapia (z wykorzystaniem muzyki): - techniki receptywne i czynne (odbiór muzyki i
tworzenie pod wpływem muzyki).

◆ Blok wspólny dzieci z rodzicami. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty, na których przy
pomocy dźwięku wprowadzimy rodziny w stan relaksacji, pomożemy odprężyć się, zmniejszyć
napięcia. Chcemy dać szansę naszym uczestnikom na wspólne kąpiele w dźwiękach, relaksację
w bezpiecznie zorganizowanej przestrzeni, poradzenie sobie z emocjami poprzez wyciszenie,
wsłuchanie się w siebie. Słuchanie dźwięków natury oraz muzyki poważnej, która przez wielu
naukowców wskazywana jest jako skuteczna forma terapii, będzie dopełnieniem dwóch wcześ-
niejszych bloków.
Gdzie?
ŚWIDNICA - siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej, ulica Pileckiego 3
Dla kogo?
Dla osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku - w każdym z warsztatów arteterapii weźmie

udział maksymalnie 10 osób.
Zapisy:
ŚWIDNICA: https://bit.ly/zapisy_swidnica 
mail: zapisy@ladnehistorie.pl 
telefon:  +48 531 866 532

MDK Świdnica

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

W ostatnią środę 01.09 odbył się nasz coroczny festyn, na którym zaprezentowały się wszystkie
pracownie Świdnickiego MDK. Uczestnicy mogli wziąć udział w aktywnościach przygotowanych
przez naszą kadrę oraz zapisać się na zajęcia na ten rok szkolny. Nasi uczniowie zadbali także o
warstwę artystyczną z dużą dawką talentu i dobrego humoru.

MBP Świdnica

NOMINACJA
3 września poznaliśmy siódemkę finalistów jubileuszowej, 25. edycji Nagrody Literackiej Nike.

W tym roku lista jest wyjątkowo różnorodna - nominowani zostali autorzy i autorki reportaży,
biografii, poezji, monografii oraz powieści. Wśród nominowanych znalazł się Pan Jacek Podsiadło -
wieloletni juror w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką, organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. O tym do kogo powędruje NIKE dowiemy się 2
października. Gratulujemy nominacji i trzymamy kciuki!

***
Drodzy Czytelnicy!
W związku z zaplanowaną inwentaryzacją księgozbioru Wypożyczalnia dla Dzieci i Mło-

dzieży będzie nieczynna w dniach: 06.09 .2021-17.09.2021. Za utrudnienia przepraszamy.

ciąg dalszy na str. 13
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Amelia Dzwonkowska
Sandra Matyszczyk
Daria Miechurska
Hanna Szalecka
Zuzanna Wolińska
Liwia Żak
Adam Cisek
Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi.
Projekt "Alchemia teatralna" dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO - KONCERT ANNY JUR-
KSZTOWICZ
16.09.2021 godz.18:00 - 20:00
Wstęp: 35 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury (sala teatralna), Rynek 43, Świdni-
ca; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

Zapraszamy na wyjątkowy występ Anny
Jurksztowicz z udziałem Krzysztofa Napiór-
kowskiego, który uświetni Inaugurację Se-
zonu Kulturalnego.
16 września o godz. 18.00 rozpocznie się
część oficjalna, natomiast sam koncert ok.
godz. 19.00.
Poprzedzony on będzie krótką, ok. 5-minu-
tową, przerwą pozwalającą wejść do sali tym
widzom, którzy uczestniczyć będą wyłącz-
nie w muzycznej części wydarzenia.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Świdnic-
kim Ośrodku Kultury i na bilety.sok.com.pl.

RECENZJE MUZYCZNE: LIMBOSKI
solo [blues/rock]
18.09.2021 godz.20:00 - 21:00
Wstęp 40 zł - 50 zł; miejsce: Świdnicki
Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica; orga-
nizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Koncert odbędzie się dzięki recenzji albumu
Limboski "Ucieczka Saula", przygotowanej
i przesłanej nam przez Aleksandrę Galant .
Zapraszamy do lektury:
Limboski, czyli wysoka kultura muzyczna,
jakiej dziś mało
W październiku tego roku ukazał się siódmy
już album Limboskiego pt. "Ucieczka Saula"
w wytwórni Polskie Radio. To zupełnie coś
nowego w repertuarze Michała Augustynia-
ka, z czego wierni fani będą co najmniej
zadowoleni. Ile Limboskiego pozostało w
Limboskim? Zapewniam, że artysty nie uby-
ło, a nawet przybyło ambitnego i chary-
zmatycznego brzmienia, dającego się sły-
szeć właściwie od samego debiutu w 2008
roku płytą "Czarny kolczyk", która już wtedy
zdefiniowała co gra w duszy Limboskiemu:
BLUES, BLUES, BLUES, rock, new weird
america, BLUES, BLUES, BLUES!!!
Właśnie tak, Augustyniak to artysta prze-
siąknięty muzyką Głębokiego Południa
USA. Warto wspomnieć, że jego koncerty
odbywają się również w tym zakątku świata.
Od zawsze oddany jest akustycznemu
brzmieniu, dlatego nowa płyta jest niemałą
niespodzianką, gdyż nie brakuje w niej ele-
ktronicznych bitów i syntezatorowych wsta-





MBP Świdnica

POWSTANĄ PLENEROWE BIBLIOTECZKI
we wrześniu na terenie miasta zamontowane

zostaną dwie, specjalne budki na książki. W ten
sposób mieszkańcy Świdnicy będą mieli okazję
do łatwego i przystępnego korzystania z darmo-
wych biblioteczek. Idea zostanie zrealizowana w
ramach obchodów roku Cypriana Kamila Norwi-
da i Stanisława Lema.

Dwie plenerowe biblioteczki zostaną zamon-
towane w pobliżu skweru na ul. Wałowej oraz na
promenadzie przy ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na osiedlu Młodych.

- Z okazji Roku Norwida i Roku Lema w
Świdnicy powstaną specjalne budki na książki.
Jedna z nich będzie poświęcona Stanisławowi
Lemowi, natomiast druga Cyprianowi Kamilowi
Norwidowi, który jest patronem Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej - mówi Ewa Cuban, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

- Budki to pomysł zakładający powstanie nie-
dużych, ogólnodostępnych miejsc, funkcjonują-
cych na zasadzie darmowych biblioteczek, przy
pomocy których mieszkańcy będą mogli wymieniać się między sobą książkami. Czytelnicy będą mogli
korzystać z książek, które znajdą się w budkach, ale także uzupełniać je swoimi zbiorami. Mogą je poczytać
na ławce w parku, ale również zabrać ze sobą do domu. Będziemy zachęcać świdniczan do korzystania z
takiej plenerowej biblioteki. Obie budki staną w Świdnicy jeszcze we wrześniu, kiedy będziemy uroczyście
obchodzić 200. rocznicę urodzin Norwida i 100. rocznicę urodzin Lema - tłumaczy Ewa Cuban.

MBP Świdnica

ZAKOŃCZENIE EKO PORANKÓW

Ostatni, wakacyjny piątek sierpnia i tym samym finalny EKO poranek. Niespodzianką dla
naszych najmłodszych czytelników była edukacyjna bajka o dziewczynce, która za sprawą pewnego
roztrzepanego króliczka wchodzi do króliczej norki i tak przedostaje się do tajemniczej krainy. Jednak
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wek. Oczywiście partie gitarowe ("Idź przez
rzekę") i piano ("Gdzieś tam") są wszech-
obecne w utworach nowego albumu, gdyż
korzenie są zagnieżdżone w Berlinie, mie-
ście muzyki elektronicznej, gdzie Michał
ostatnio dużo przebywał. Subtelną i wysma-
kowaną grę brzmień wypełnia niski, lekko
zachrypnięty głos, który nadaje nieziemskie-
go klimatu. Ci, którzy mieli okazję usłyszeć
Limboskiego na Męskim Graniu w 2018 ro-
ku, wiedzą o czym mowa. Zresztą Adam Szta-
ba, kompozytor i zarazem juror popularnego
talent show, gdzie niektórzy z nas w 2011
roku mogli po raz pierwszy spotkać się z
twórczością Limboskiego, dość trafnie po-
równał go do Maleńczuka. Limboski to nie
tylko świetny gitarzysta, ale także znakomity
tekściarz. Słowa do utworów z "Ucieczki
Saula" można śmiało porównać do tekstów
literackich, które słucha się w nieskończo-
ność, odkrywając kolejne horyzonty. Płynie
z nich wiele wrażliwości oraz symboliczna i
metaforyczna prawda o świecie człowieka,
istnieniu i jego sensie oraz miłości.
"Ucieczka Saula" bezprecedensowo jest pły-
tą, której nie można zignorować. Ambitna
muzyka, charyzmatyczny wokalista i poru-
szające teksty, czego chcieć więcej? Limbo-
ski to świadomy i dojrzały artysta, który nie
tworzy, by coś udowodnić. Od samego po-
czątku od "Cafe Brumba", przez "Vebra vo-
lant" i "Poliamorię" nurtuje, przyciąga i
czaruje. Lecz to co wydarzyło się podczas
"Ucieczki Saula" to KOSMOS!!!
INFORMACJA PRASOWA O ARTYŚCIE:
Jedna z najbardziej tajemniczych i nietuzin-
kowych postaci na polskim rynku muzycz-
nym. Autor rozdzierających serce ballad i
drapieżne zwierzę koncertowe. Przez długi
czas był kojarzony z anturażem i klimatami
la Tom Waits. Potem zwrócił się w stronę
analogowego nagrywania i raczej rocko-
wych brzmień, które można znaleźć na pły-
cie "Poliamoria". Ostatnio natomiast prze-
niósł się do Berlina i jego najnowsze produ-
kcje zdradzają fascynację nowoczesną ele-
ktroniką. To co się nie zmienia to świetne
teksty i jeden z najgłębszych męskich gło-
sów w Polsce!
W tym samym czasie, kiedy zamieszkał w
Berlinie Limboski zafascynował się kom-
pletnie Davidem Bowie i podczas koncer-
tów Limboski vs. David Bowie gra poza
swoimi kompozycjami również wybrane
piosenki swojego idola w nowych, czasami
zaskakujących aranżacjach. Warto Posłu-
chać!
Podczas koncertów solo Limboski gra na
gitarze, fortepianie, tworzy na żywo pętle,
śpiewa, robi beat box, używa sampli, a
nawet gra na bębnie taktowym. Jest to
wyjątkowe show, gdzie, jak sam twierdzi,
najważniejszy jest ultrabliski kontakt z
publicznością i całkowita wolność na sce-
nie: "Podczas koncertów z zespołem two-
rzymy wspólnotę i zatapiamy się w piosen-
ce, natomiast podczas koncertów solo je-
stem sam, ale też dzięki temu jestem zu-
pełnie wolny i czasami idę w nieoczekiwa-
nym kierunku".
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w spektaklu zaczarowany świat jest brudny i brzydki a wszystko to za sprawą Złej Królowej , która
uwielbia śmieci. W ten zaczarowany świat zabrał nas Teatr MASKA z Krakowa z przedstawieniem
"Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem".

foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

NOWY ZASTĘPCA DYREKTORA 
1 września do grona kadry zarządzającej biblioteką dołączyła Marta Wojciechowska - dotych-

czasowa kierownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Marta jest osobą doświadczoną, bardzo
sumienną, doskonale sprawdza się jako osoba pracująca samodzielnie i posiada bardzo dobre
zdolności organizacyjne, pracuje w bibliotece 15 lat - mówi Ewa Cuban, dyrektorka biblioteki. Myślę,
że jest dobrze przygotowana do pełnienia funkcji zastępcy a nowe obowiązki pozwolą zwiększyć jej
kompetencje i pozytywnie wpłynąć na wizerunek i ofertę biblioteki.

MBP Świdnica

NARODOWE CZYTANIE 2021
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej była lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony

Narodowego Czytania. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się w sobotę 4 września 2021 roku.
Miejska Biblioteka Publiczna kolejny raz włączyła się w akcję. Wspólnie z naszymi czytelnikami
odczytaliśmy fragmenty lektury w inny, niż dotychczasowo sposób. Czytaliśmy w NORWIDbusie
oraz w plenerze. 

Zapraszamy do krótkiej relacji:
https://youtu.be/OINrFDgSDJc

MBP Świdnica

"Drugie Piętro"- PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI
W ubiegłym roku w Bibliotece odbywały się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę

Elmanowską. Owocem warsztatów jest drugi tom antologii pt. "Drugie Piętro". Uczestniczyło w nich
osiem osób. Ich teksty są bardzo różnorodne zarówno gatunkowo jak i stylistycznie. W każdy
wakacyjny wtorek serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmików w których autorzy osobiście
prezentują swoją twórczość. 

W tej odsłonie Izabela Prypin: https://youtu.be/vxi8SWdZtEo

W tej odsłonie Justyna Nawrocka: https://youtu.be/FxoNv7yiM0w
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VIII BIEG NA WIEŻĘ RATUSZOWĄ
25.09.2021, godz. 12:00
Wstęp wolny; miejsce: Rynek Świdnicki;
organizator: Lokalna Organizacja Turysty-
czna "Księstwo Świdnicko - Jaworskie"

Jak co rok zapraszamy do świdnickiego ryn-
ku, gdzie odbędzie się kolejna, ósma już
edycja Biegu na Wieżę Ratuszową.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapi-
sy uczestników rozpoczną się o godzinie
10:00 w dniu biegu w Rynku - warto się
pośpieszyć bowiem dla 100 pierwszych
zapisanych osób na mecie będzie czekał
pamiątkowy medal. Limit miejsc wynosi
200 osób.
Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.
Dla zwyciezców i dla ewentualnych rekor-
dzistów czekać będą nagrody ufundowane
przez Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz
Urząd Miejski w Świdnicy. Partnerami bie-
gu są: Urząd Miejski w Świdnicy, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Hermes
Świdnica, a patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęła Prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska.

ARIANIE [spektakl Narodowy Stary Te-
atr z Krakowa]
26.09.2021, godz.18:00
27.09.2021, godz.19:00
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Muzeum Kupiectwa

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2021 
"CZTERY STRONY SMAKU"

Muzeum Dawnego Kupiectwa serdecznie zaprasza do uczestnictwa w tegorocznej edycji Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, które odbywają się pod hasłem: "Smaki dziedzictwa".  W ramach wyda-
rzenia Muzeum przygotowało cykl wydarzeń pt. "Cztery strony smaku" podczas których będzie
można dowiedzieć się o wielokulturowości naszego miasta i okolic, gdyż Świdnica na przestrzeni
wieków stała się domem m.in. dla Niemców, Żydów, osadników z Kresów Wschodnich czy Greków.
Swoimi działaniami chcemy jak najszerzej zaprezentować smaki dziedzictwa jakie pozostawiły po
sobie poprzednie pokolenia. O tym będzie się można dowiedzieć w sobotę, natomiast niedziela
poświęcona będzie na prezentację tradycji związanych z warzeniem piwa. Zapraszamy Państwa do
poznania dawnych smaków, regionalnych potraw, obyczajów i tradycji kulinarnych.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!
Zapraszamy na:
11.09.2021 r. o godz. 12.00 
- prelekcja na temat wielokulturowego dziedzictwa smaku, wstęp wolny.
11.09.2021 r. o godz. 13.00 
- "Przy stole" - instalacja artystyczna połączona z degustacją kuchni wielokulturowej, wstęp
wolny.
12.09.2021 r. o godz. 15.00  
- "Dawny smak i sposób warzenia najwspanialszego trunku średniowiecznej Europy" - prelekcja
połączona ze zwiedzaniem ekspozycji piwowarskiej, wstęp wolny.
12.09.2021 r. od. godz. 16.00 
- "Jak nawarzyć sobie piwa? Tajniki współczesnego piwowarstwa", prelekcja, wstęp wolny.
11-12.09.2021 r. od godz. 11.00 do 17.00 
- indywidualne zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa, wstęp wolny

ciąg dalszy na str. 19
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Wstęp: 50 - 60 zł; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury (sala teatralna), Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury 
Spektakl bada fenomen tzw. Braci Polskich.
Jak mówi reżyser spektaklu Beniamin Bu-
kowski, "funkcjonujący w XVI i XVII wie-
ku Bracia Polscy wysuwali przełomowe jak
na swoje czasy postulaty społeczne, religijne
i etyczne: pragnęli wprowadzić pełnię reli-
gijnej tolerancji, zniesienie społecznych po-
działów, równość płci, powszechny dostęp
do edukacji i pacyfizm. Arianizm mógł roz-
winąć się w Rzeczypospolitej dzięki edy-
ktom zapewniającym niespotykaną w in-
nych krajach ówczesnej Europy wolność re-
ligijną - zaś jego przedstawiciele słynęli w
ówczesnym świecie z doskonałego wy-
kształcenia i szerokich horyzontów intele-
ktualnych".
Punktem wyjścia do realizacji przedstawie-
nia jest autorski dramat rozpisany na sześć
głosów, stworzony z myślą o sześciorgu
aktorów wcielających się w coraz to nowe
postaci, reprezentujące kolejne pokolenia
"braci" i "sióstr" polskich oraz ich religij-
nych oponentów.
Obsada: Paulina Kondrak, Beata Paluch, Ju-
liusz Chrząstowski, Krystian Durman, Grze-
gorz Mielczarek, Łukasz Szczepanowski
reżyseria: Beniamin Bukowski

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ:
ADAM FERENCY
29.09.2021, godz. 17:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie wybitny aktor teatralny, filmowy i ra-
diowy - Adam Ferency. Spotkanie poprowa-
dzi alchemiczka Marta Żywicka-Hamdy.
Zapraszamy w środę 29 września na godz.
17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury (Rynek 43).
Wstęp bezpłatne wejściówki; miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

Adam Ferency jest absolwentem Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą
ukończył w 1976 roku. W tym samym roku debiu-
tował na scenie stołecznego Teatru Dramatyczne-
go rolą Stachowskiego w "Karykaturach" Jana
Augusta Kisielewskiego w reżyserii Gustawa Ho-
loubka. Jednak sceną, z którą związał się na po-
czątku kariery, był Teatr na Woli prowadzony
przez jego profesora ze szkoły teatralnej - Tadeu-
sza Łomnickiego. Tam też zagrał swoją pierwszą
dużą rolę, Joka Skokicia/Hamleta, w "Przedsta-
wieniu Hamleta we wsi Głucha Dolna" Ivo Bre-
sana w reżyserii Kazimierza Kutza (1977). W
latach 1981-1994 Ferency występował w warsza-
wskim Teatrze Współczesnym. Świetnie zagrał
Johna Mericcka/Człowieka-Słonia w głośnym
Człowieku słoniu wg Bernarda Pomorancea w
reżyserii Marcela Kochańczyka (1983). Był także
m.in. Pijakiem ze Ślubu Witolda Gombrowicza w
reżyserii Krzysztofa Zaleskiego (1983), Asasel-
lem w legendarnym Mistrzu i Małgorzacie wg
Michaiła Bułhakowa w reżyserii Macieja Engler-
ta (1986), Blaisem Belzile w Samych porządnych

ludziach Gratiena Gelinasa w reżyserii Kazimie-
rza Kutza (1992), a także Hitlerem w sztuce Sta-
nisława Brejdyganta Hitler-Stalin wyreżyserowa-
nej przez autora na scenie krakowskiego Teatru
Stu (1992). W 1993 r. Ferency zadebiutował jako







Wszystkie wydarzenia odbywać się będą z zachowaniem wymogów sanitarnych. W przypadku
nasilenia się sytuacji pandemicznej, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zastrzega sobie prawo
do zmiany form wydarzeń ze stacjonarnych na on-line, o wszystkich zmianach będziemy informować
na bieżąco na naszym FB i stronie www.muzeum-kupiectwa.pl

OSiR Świdnica

WRACAJĄ CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Wrzesień oznacza nie tylko powrót dzieci do szkół, ale też początek kolejnej edycji Świdnickich

Czwartków Lekkoatletycznych. Na spotkania z Królową Sportu zapraszają Świdnicka Grupa Biego-
wa, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie i Urząd Miejski w Świdnicy.
Pierwsze zawody już 16 września o godzinie 17.00 na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego
przy ulicy Śląskiej 35!

W planach jest, aby w roku szkolnym 2021/2022 odbyły się dwa cykle po cztery spotkania każdy.
Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Terminy spotkań pierwszego cyklu: czwartek - 16.09.2021,
czwartek - 07.10.2021, czwartek - 04.11.2021, czwartek - 02.12.2021 - finał cyklu.

Początek zawodów zawsze o godzinie 17.00 (zapisy). Start zawodów o 17.30. Po zakończonym
biegu na każdego uczestnika czekać będzie słodki poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się
podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają  nagrody rzeczowe.

Czwartki Lekkoatletyczne będą odbywały się bez względu na warunki atmosferyczne. Dzieci do
12 roku życia muszą być w obecności rodzica lub opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i
odbioru numeru startowego oraz podczas i po biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowiązane są
do posiadania pisemnej zgody rodzica na bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych odbywać się będzie za
okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem. Regulaminową nowością jest
ograniczenie uczestników tylko do mieszkańców powiatu świdnickiego.

Na uczestników w zależności od ich wieku przygotowane będą biegi na dystansach od 60 do
1200 metrów.

KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:
◆ 60 m - dzieci w wieku do lat 4 (rocznik 2017 i młodsze)
◆ 100 m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2015 - 2016)
◆ 200 m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2013 - 2014)
◆ 400 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2011 - 2012)
◆ 800 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2009 - 2010)
◆ 1000 m - młodzież rocznik (2007 - 2008)
◆ 1200 m - młodzież rocznik (2004 - 2006)

foto: OSiR Świdnica

Polonia informuje

ZNAKOMITE WYSTĘPY MŁODZIKÓW, 
PORAŻKA TRAMPKARZY

Ostatni weekend był bardzo dobry dla drużyn młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
Biało-zieloni sięgnęli po trzy zwycięstwa w czterech rozegranych spotkaniach, w tym po ten
najcenniejszy triumf odniesiony na boiskach I ligi - elitarnych rozgrywek z udziałem ośmiu najle-
pszych dolnośląskich zespołów. 

Nasza pierwsza drużyna wybrała się do stolicy Karkonoszy. W Jeleniej Górze zmierzyliśmy się
z miejscowymi... Karkonoszami, które nawiązały przed startem sezonu 2021/2022 współpracę z
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reżyser. W Teatrze Współczesnym wystawił Hol-
lywood, Hollywood Davida Mameta.
Od 1994 Ferency związany jest z Teatrem Drama-
tycznym. Tutaj powstały jego najbardziej dojrzałe
role. Aktor stał się świetnym odtwórcą ról w spe-
ktaklach Piotra Cieplaka - przejmującej "Historyi
o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mi-
kołaja z Wilkowiecka (1994) i "Wyprawach krzy-
żowych" wg Mirona Białoszewskiego (1995),
gdzie stworzył wspaniały duet aktorski z Aleksan-
drą Konieczną. Odrębny rozdział stanowią jego
role Beckettowskie w spektaklach Antoniego Li-
bery. Ferency zagrał Williego w "Szczęśliwych
dniach" (1995), Pozzo w "Czekając na Godota"
(1996) oraz Hamma w "Końcówce" (1997). W
każdej z nich dał lekcję aktorskiej techniki. Po
"Końcówce" Jarosław Kisieliński notował w "Te-
atrze":
Wielkie wrażenie Ferency zrobił jako Petrucchio
w "Poskromieniu złośnicy" Szekspira w reżyserii
Krzysztofa Warlikowskiego (1997). W tej roli na-
wiązał do swojego filmowego emploi - współ-
czesnych czarnych charakterów. Dwa lata później
zagrał tytułową rolę w "Powrocie Odysa" Stani-
sława Wyspiańskiego w reżyserii Krystiana Lupy.
Ferency współpracował też z warszawskim Te-
atrem Rozmaitości. Zagrał u Grzegorza Jarzyny w
"Uroczystości (Festen)" Mogensa Rukova i Tho-
masa Vinterberga (2001), wcielił się również w
postać Prospera w świetnej realizacji Szekspiro-
wskiej "Burzy" w reżyserii Warlikowskiego
(2003, wersja telewizyjna - 2008).

Na scenie Teatru Dramatycznego Ferency
zagrał także Jana Dziedzie III w udanej ad-
aptacji powieści Bohumila Hrabala "Obsługi-
wałem angielskiego króla" w reżyserii Piotra
Cieślaka (2003) i gwałciciela Raya w "Black-
bird" Davida Harrowera w reżyserii Grażyny
Kani (2004) - psychologicznej sztuce o pora-
chunkach z przeszłością. W eksperymencie
teatralnym Pawła Miśkiewicza "Peer Gynt.
Szkice z dramatu Henryka Ibsena" (2007) był
jednym z Peer Gyntów (reżyser pokazał na
scenie pięciu Peerów, z których każdy stawał
się emanacją innej części osobowości główne-
go bohatera). Wcielił się także w postać spęta-
nego złem i pragnieniem władzy tytułowego
bohatera w pełnym efektownych obrazów, dy-
namicznym "Borysie Godunowie" na podsta-
wie tragedii Aleksandra Puszkina i opery
Modesta Musorgskiego w inscenizacji An-
drieja Moguczija (2008). Grał też Gabriela
Baltazara w spektaklu "Persona. Tryptyk /
Marilyn" Krystiana Lupy (2009).
Król Lear, Otello i Żyd Shylock - w 2011 roku
Ferency wcielił się we wszystkie trzy postacie w
"Opowieściach afrykańskich według Szekspira"
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Roz-
mach, z jakim zrobiony jest ten spektakl Nowego
Teatru oraz prawie nieprzerwana obecność aktora
na scenie sprawiają, że udział Ferencego w tym
przedstawieniu należy uznać za jedno z wię-
kszych przedsięwzięć teatralnych aktora w tym
okresie. Aktor jednak kontynuuje pracę w Teatrze
Dramatycznym, z którym, szczególnie po objęciu
stanowiska dyrektora przez Tadeusza Słobodzian-
ka, jest ściśle związany. Stale współpracuje tam z
Wawrzyńcem Kostrzewskim, w którego spekta-
klach odgrywa pierwszoplanowe role. Zaliczyć
do nich należy: ponurego oszusta Franka w "Cu-
dotwórcy" Briana Friela (2013), złowieszczego i







Chojnikiem. Zwycięstwo podopiecznych Mariusza Krupczaka nie podlegało jednak dyskusji. Bia-
ło-zieloni tego dnia byli zespołem lepszym i w pełni zasłużyli na pełną pulę punktów. Zawsze jest
jednak co poprawiać i tego zdania nie od dziś jest świdnicki szkoleniowiec. Na przykład skuteczność,
bo gdybyśmy nastawili celowniki lepiej, tych trafień w Jeleniej Górze mogłoby być więcej. Finalnie
skończyło się rezultatem 3:0 na korzyść IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, a na listę strzelców
wpisali się Piotr Waśniowski, Łukasz Zawada i Filip Zwierzyna , dla którego to debiutanckie trafienie
w biało-zielonych barwach. Kolejna szansa na punkty już w najbliższą środę, 8 września, kiedy to
zagramy na swoim boisku z Miedzią Legnica. 

Karkonosze Jelenia Góra - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:3 

Skład: Oleś, Sikora, Hajduga, Kozar, Duda, Zwierzyna, Dudek, Politański, Monica, Stelmach,
Zawada, Waśniowski, Nada, Orzechowski, Kaźmierczak.

W międzyczasie o punkty rywalizowały także dwie pozostałe drużyny prowadzone na co dzień
przez trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka. Podczas gdy ten pierwszym z powodze-
niem walczył w Jeleniej Górze, drugi rozegrał dwa spotkania w Wałbrzych. W obu starciach młode,
biało-zielone drużyny zaprezentowały się z dobrej strony. W ramach rozgrywek III ligi okręgowej
świdniczanie pokonali na wyjeździe miejscowego Gwarka 6:0, natomiast w IV lidze ulegli 1:2
Górnikowi Nowe Miasto Wałbrzych. Jak twierdzi trener Szymon Krupczak podczas konfrontacji z
Górnikiem, to przyjezdni posiadali inicjatywę, dłużej utrzymywali się przy piłce, stworzyli sobie
wiele okazji do zdobycia gola - tym razem zawiodła przede wszystkim skuteczność. 

Gwarek Wałbrzych - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:6

Skład: Kasprzak, Niedziałkowski, Podolski, Studnicki, Zienkiewicz, Szukalski, Jedliński, Jeziorny,
Krystyniak, Grzybowski, Rybka, Chmielewski, Kudela.

Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:1

Skład: Migas, Paluch, Dudajek, Otoka, Walewski, Podgórski, Ungurian, Maliszewski, Kępa, Gaw-
lik-Rokosz, Cisek, Wójciak, Jaumień.

Bardzo dobrze w nowy sezon 2021/2022 weszła także drużyna młodzików trenera Michała
Korbeckiego. Biało-zieloni na inaugurację rozgrywek V ligi okręgowej młodzików pokonali na
swoim terenie zaprzyjaźnionego Cukrownika Pszenno 12:2. Połowę tych trafień zanotowała Milena
Grochocińska, która zamieniła w ostatnim tygodniu Żeńską Akademię Piłkarską MKS-u Polonia
Świdnica na ekipę IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Trzy gole były dziełem Szymona Knapika, a
po jednym dołożyli Dima Holenko, Łukasz Karwała i Jędrzej Korona. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Cukrownik Pszenno 
12:2

Skład: Moczydłowski, Staworzyński, Woźnica, Wiśniowski, Knapik, Rebenda, Grochocińska, Struzik,
Holenko, Stasieluk, Ungurian, Kunas, Włudyka, Karwała, Sacharczuk, Lipiński, Korona, Mączka.  

Po ostatnim bramkowym remisie z Olympic’iem Wrocław (1:1), tym razem wysoką porażkę
zanotowała drużyna trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Mecz

ustawiła pierwsza odsłona, w której rywale - piłkarze Parasola Wrocław popisali się niemalże stuprocentową skutecznością i wyszli na prowadzenie 4:0.
Druga odsłona to konsekwencja tej pierwszej i mało komfortowego wyniku. Podopieczni trenera Piotra Krygiera nie zdołali się podnieść, przegrywając 0:5. 

tekst i foto: www.poloniastal.swiednica.pl
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POŁOWICZNY SUKCES BIAŁO-ZIELONYCH JUNIORÓW
W odmiennych nastrojach kończyli ostatnią serię spotkań juniorzy starsi i juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Pierwsi musieli uznać

wyższość wzmocnionego na tej pojedynek Górnika Polkowice, drudzy zainkasowali pełną pulę punktów w starciu przeciwko Konfeksowi Legnica. 
W sobotę, 4 września na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprezentowali się biało-zieloni juniorzy starsi. Podopieczni trenera Jakuba

Rosiaka podejmowali Górnika Polkowice. Ze względu na fakt, że w weekend wolne zrobili sobie pierwszoligowi seniorzy polkowickiego klubu, to na
terenie OSiR-u pojawiło się kilku graczy ocierających się o kadrę pierwszej drużyny występującej na zapleczu polskiej ekstraklasy. Biało-zieloni
próbowali podejść bez respektu do faworyzowanego rywala, starali się grać swoje, ale zostali w pierwszej połowie wypunktowani przez swojego
oponenta. Najpierw rozpoczęło się od dwóch trafień Oskara Leopolda, a później Wojciecha Telickiego pokonali jeszcze Kacper Deka i Marcel Śmietana.
W drugiej połowie miejscowi nie rezygnowali z walki, zagrali odważniej i ostatecznie zdołali zanotować honorowe trafienie na 1:4. Autorem ostatniego
w tym meczu gola był Wiktor Smoczyk. W kolejnym boju świdniczanie poszukają punktów w Oławie, mierząc się z tamtejszym Moto-Jelczem (sobota,
11 września). 

karykaturalnego Martina Heideggera w "Rzeczy
o banalności miłości" Savyon Liebrecht (2014),
starego i energicznego Joe Kellera we "Wszy-
stkich moich synach" Arthura Millera (2014) oraz
rozdartego i stłamszonego Alfreda Illa w "Wizy-
cie starszej pani" Friedricha Drrenmatta (2016).
Pozostałe role Ferencego w Teatrze Dramatycz-
nym to: Aleksandr Wierszynin w "Trzech sio-
strach" Antona Czechowa w reżyserii Małgorzaty
Bogajewskiej (2014), Kreon w "Królu Edypie"
Sofoklesa w reżyserii Jakuba Krofty (2014), A.
w "Mojej pierwszej śmierci w Wenecji" Justyny
Bargielskiej w reżyserii Tomasza Cyza (2015)
oraz Elwood Barnes/Duncan Woolley w "Har-
per" Simon Stephens w reżyserii Natalie Ringler
(2016). W ostatnim czasie Ferency ponownie

wciela się w szekspirowskie postacie, tym razem
w Teatrze Dramatycznym: odegrał Pigwę w "Ś-
nie nocy letniej" w reżyserii Mt Gbora (2018)
oraz Pierwszego aktora/Aktora-Króla/Grabarza
I w "Hamlecie" w reżyserii Tadeusza Bradeckie-
go (2019).
Od początku kariery Ferency związany jest też z
Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia, w
którym zagrał wiele ważnych ról. Był m.in. Sze-
kspirowskim Makbetem i Mefistofelesem w
"Fauście" Johanna Wolfganga Goethego. Ostatnio
na telewizyjnej Scenie Faktu można go było oglą-
dać jako skazanego na śmierć w sfingowanym
procesie Henryka Szwejcera w "Golgocie wrocła-
wskiej" Piotra Kokocińskiego i Krzysztofa Szwa-
grzyka w reżyserii Jana Komasy (2008). Z kolei
w spektaklu "O prawo głosu" Roberta Miękusa i
Janusza Petelskiego w reżyserii Petelskiego za-
grał poddanego dramatycznym powojennym wy-
borom Stanisława Mikołajczyka (2008). "Waliz-
ka" (2015), w której aktor zagrał Fransua Ża-
ko/Pantofelnika, była wielokrotnie nagradzana na
festiwalach w Sopocie (Festiwal Teatru Polskiego
Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry")
oraz w Warszawie (Teatroteka Fest). Kolejne jego
role u Kostrzewskiego to Car w "Listach z Rosji"
(2017) oraz Upiór/Dziad w "Weselu" (2019). Inne
spektakle Teatru Telewizji z udziałem Ferencego
to: "Skutki uboczne" Leszka Dawida (2014), "Pan
Jowialski"Artura Żmijewskiego (2018) i "Niesa-
mowici bracia Limbourg" Beniamina Marii Buko-
wskiego (2018).

Pracuje również w dubbingu (m.in. "Shrek",
"Simpsonowie", "Opowieści z Narni", "Aven-
gers") i jako lektor audiobooków: czytał między
innymi "Złego" Leopolda Tyrmanda, "Dżumę"
Alberta Camusa i "Trylogię husycką" Andrzeja
Sapkowskiego.

(biogram za culture.pl, autorka: 
Monika Mokrzycka-Pokora)
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IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Polkowice 
1:4 (0:4)

Skład: Telicki (55’ Przyborowski), Staroń, Markowski (46’ Dyś), Ilski (55’ Smoczyk), Kawiński, Kaźmierczak, Dubojski, Czochara, Jajko (46’ Król),
Michta (70’ Czyż), Kozdrowski (46’ Pienio). 

***
Dzień później na murawę Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyszli juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica trenera Tomasza

Oleksego. Choć na własne życzenie wprowadzaliśmy w swoje szeregi sporo nerwowości, to ostatecznie udało się osiągnąć cel i zgarnąć pełną pulę
punktów. Biało-zieloni goszczący swoich rywali dość wyjątkowo jak na tę porę roku na sztucznym boisku rozpoczęli spotkanie nieźle, bo od prowadzenia
1:0. Przeciwnicy do przerwy wyrównali, a po zmianie stron objęli prowadzenie 2:1 (trafienia Dominika Janasa i Marcela Zwińskiego). Ta sytuacja nie
podłamała gospodarzy, którzy zdołali odrobić straty z nawiązką i wygrać finalnie 4:2. Gole dla zwycięzców podczas tego starcia strzelali: Kacper
Szewczyk , Jakub Król, Eryk Korab i Hubert Lipiński.W kolejnej serii spotkań biało-zieloni powalczą na wyjeździe z dobrze nam znanym zespołem
Ślęzy Wrocław. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Konfeks Legnica 
4:2 (1:1)

Skład: Widła, Holband (75’ Cybruch), Król, Kruczek (55’ Szewczyk), Ratajczak, Kałwak, Migas, Korab (85’ Szeremeta), Zaczyński (55’ Lipiński),
Gliwa (85’ Safian), Błasz (65’ Malinowski).  

Parasol Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
5:0

Skład: Bereś, Marczak, Manijak, Łabędź, Zawiła, Redlica, Pierzchała, Jarosz, Kaźmierczak, Bednarczyk, Urbańczyk, Sztabiński, Kula, Kołodziejczyk,
Kulig, Sahaidak, Ladenberger. 

tekst: www.poloniastal.swiednica.pl
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ORZEŁ NAM NIE ZAGROZIŁ, SERIA TRWA NADAL!
Gdy spojrzy ktoś na końcowy  wynik może mieć wrażenie, że piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica  po zaciętej walce dopisali do swojego

dorobku komplet punktów podczas  wyjazdowej konfrontacji z Orłem Ząbkowice Śląskie. Tak jednak nie było  Biało-zieloni byli zespołem co najmniej
klasę lepszym, a obraz  minimalnie zaciera końcówka i stracony gol w ostatniej akcji meczu.

Świdniczanie jechali do Ząbkowic  Śląskich na fali ostatnich dobrych występów. Podopieczni trenera  Grzegorza Borowego w ostatnich tygodniach
wygrali dwa mecze ligowe (4:2 z  Sokołem Marcinkowice, a także 1:0 ze Słowianinem Wolibórz), a do tego  dołożyli triumf nad MKS-em Szczawno
Zdrój (9:4) w starciu Pucharu Polski  na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.  Orzeł Ząbkowice Śląskie sezon
2021/2022 rozpoczął nie najlepiej, bo od  dwóch porażek w wymiarze 2:3 z Polonią Trzebnica, a następnie z Piastem  Nowa Ruda. Później było pewne
pucharowe zwycięstwo w wymiarze 18:0 z  ekipą Break-Team LZS Roztocznik, a przed tygodniem pierwsza wygrana o  punkty w starciu z Bielawianką
Bielawa (2:0). Starcie okupione dla  ząbkowiczan niestety sporym bólem. Fatalnej kontuzji nabawił się bowiem  Dawid Dawidziak, z boiska wyleciał
trener Rafał Markowski, jak również  Igor Wargin, który wdał się w kopaninę z innym byłym zawodnikiem  świdnickiej drużyny, Bartoszem
Paszkowskim. W ich sprawie nie na jeszcze  werdyktu Komisji Dyscyplinarnej, lecz rozbrat z futbolem będzie zapewne  spory. Wracając jednak do
konfrontacji z IgnerHome Polonią-Stal  Świdnica wydawało się, że nieznacznym, ale jednak faworytem są  biało-zieloni i tak właśnie było.

Spotkanie rozpoczęło się co prawda  od małego zamieszania w polu karnym gości, ale później wszystko było już  raczej pod kontrolą. Na prowadzenie
drużyna świdnicka wyszła już w 9.  minucie. Faulowany w polu karnym przez bramkarza ząbkowiczan był Mikołaj  Kotfas, a sędzia wskazał na jedenasty
metr. Pewnym egzekutorem był  kapitan IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Wojciech Szuba i zrobiło się 1:0. Podopieczni  trenera Grzegorza Borowego
starali się dłużej utrzymywać przy piłce i to  im się udawało. Na kolejne dobre okazje musieliśmy jednak poczekać  około kwadrans. Wtedy to w sytuacji
jeden na jednego z bramkarzem  znalazł się Mikołaj Kotfas, lecz przegrał to starcie, podobnie jak kilka  minut później Damian Kasprzak, który ambitnie
zaatakował lewą stroną  boiska. W 36. minucie stworzyliśmy sobie kolejną dogodną okazję do  podwyższenia rezultatu, a w roli głównej wystąpił
utrzymujący się od  kilku tygodni w wysokiej dyspozycji Szymon Tragarz. Nasz skrzydłowy  ubiegł bramkarza, skierował futbolówkę w stronę sieci,
ale wracający  defensor Orła zdołał w ostatniej chwili wyekspediować piłkę poza pole  karne. Jeszcze w pierwszej części gry groźnie na bramkę Piotra
Gembary  uderzał Sebastian Białasik, lecz golkiper gospodarzy po raz kolejny  popisał się dobrą interwencją.

Drugą połowę niemalże od początku  rozpoczęliśmy z wysokiego C". W 52. minucie w szesnastce miejscowych  faulowany został Szymon Tragarz,
a sędzia po raz drugi w tym spotkaniu  zasłużenie wskazał na wapno". Tym razem do piłki podszedł Robert Myrta,  który przegrał jednak starcie z
Gembarą. Chwilę później w polu karnym  znakomicie odnalazł się Tragarz, zwiódł obrońcę, ale będąc w bardzo  dobrej sytuacji niestety dla nas
przestrzelił. Kilkadziesiąt sekund  później obaj panowie w stu procentach się jednak zrehabilitowali.  Tragarz dorzucił piłkę z prawej strony boisku wprost
na głowę Myrty,  który skierował ją do sieci i podwyższył rezultat na 2:0. W 63. minucie  mogło być już chyba po meczu. Szymon Tragarz włączył
wyższy bieg, wygrał  pojedynek z obrońcą, a następnie próbował mijać golkipera. Niestety  wygonił się ostatecznie poza linię końcową i skończyło się
tylko na  zagrożeniu. Biało-zieloni nie rezygnowali z ataków, obok bramki uderzali  między innymi Wojciech Szuba i Tomasz Trzyna. W ostatniej akcji
meczu  po stałym fragmencie gry i celnej główce Konrada Maciaka rywale ustalili  końcowy rezultat. Szkoda nieco straconego gola, bo wynik 2:1 na
korzyść  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica całkowicie nie oddaje przebiegu  boiskowych wydarzeń. Biało-zieloni wygrali zasłużenie i powinni uczynić
to wyżej. Cieszy jednak fakt, że widać progres, a z meczu na mecz nasza  gra wygląda coraz pewniej. Po dzisiejszej wygranej przynajmniej do jutra
jesteśmy wiceliderami tabeli z 10 punktami na koncie. Prowadzi z  kompletem 12 oczek" Lechia Dzierżoniów. W kolejnym meczu świdniczanie  zagrają
z Piastem Żerniki Wrocław. To spotkanie odbędzie się w sobotę,  11 września (godz. 13.00, stadion OSiR Świdnica).

Orzeł Ząbkowice Śląskie - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (0:1)

Skład: Kot, Paszkowski  (46’ Polak), Salamon, Barros, Kasprzak, Sowa, Szuba, Białasik (77’  Białas), Kotfas (72’ Trzyna), Tragarz (83’ Kusio), Myrta
(63’ Zygadło).

tekst: www.poloniastal.swiednica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
28.08.2021r. godz. 17.12 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ul. Dalekiej dotyczące spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju przez
imprezującą grupę. Skierowany na miejsce patrol Straży Miejskiej przerwał zabawę i ukarał mandatem jej uczestników.

28.08.2021r. godz. 17.58 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora MPK, że w autobusie linii numer 50 awanturuje się jeden z pasażerów
używając słów nieprzyzwoitych. Na miejscu strażnicy  musieli wyprosić agresywnego i nietrzeźwego mężczyznę , który za swój czyn odpowie przed
Sądem Rejonowym w Świdnicy.

29.09.2021r. godz. 1230 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Placu Drzymały dotyczące alkoholowej imprezy na ławce w sąsiedztwie
placu zabaw dla dzieci. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Dwaj panowie zostali ukarani mandatem karnym, w stosunku do
trzeciego uczestnika, który już wielokrotnie dopuszczał się takich czynów zostanie skierowany wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
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31.08.2021r. godz. 8.11 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ul. Wrocławskiej dotyczące mężczyzny leżącego na ziemi przy żywopłocie.
Natychmiast skierowano tam patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zastali osobę bezdomną, która była wychłodzona i przemoczona. Na miejsce
wezwano zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał mężczyznę do szpitala "Latawiec".

2.09.2021r. godz. 14.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie  dotyczące wyrzuconego przy śmietniku kartonu, w którym znajdują się jakieś ptaki. Na
miejscu strażnicy stwierdzili, że w porzuconym pudełku znajdują się trzy młode gołębie. Funkcjonariusze przekazali uratowane ptaki do schroniska
dla zwierząt gdzie zostały profesjonalnie  zaopatrzone.

Gmina Świdnica

KGW BOLEŚCIN ZAPRASZA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
Koła Gospodyń Wiejskich włączają się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Nie inaczej jest w gminie Świdnica, która

słynie z aktywnie działających gospodyń. Na niedzielę, 19 września KGW Boleścin zaprasza na festyn podczas którego będzie można skorzystać z
darmowych szczepień przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, nie jest wymagana
wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zapewniają także liczne atrakcje towarzyszące.

Gmina Świdnica

40 LAT W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM
W niedzielę, 5 września wyjątkowy jubile-

usz, 40 lat posługi w parafii św. Anny w Grodzi-
szczu obchodziła Katarzyna Bajorek, Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica, na co dzień miesz-
kanka Świdnicy. Obecna na uroczystej mszy św.
wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek nie kryła
dumny i radości podkreślając, że jest to z pewno-
ścią pewien ewenement na skalę diecezji świd-
nickiej, że w parafii od 40 lat jest jeden organista.

Podczas mszy św. której przewodniczył ks.
Mateusz Pawlica, proboszcz parafii św. Anny
podkreślał, że najwspanialsze działa światowej
literatury muzycznej to są właśnie dzieła religij-
ne, służące liturgii. Wielki Jan Sebastian Bach,
kiedy tworzył muzykę, zwłaszcza muzykę sa-
kralną, komponował ją właśnie na potrzeby litur-
gii. Wielka Msza h-moll Bacha uznawana jest
przez krytyków za najdoskonalsze dzieło muzyki
religijnej. Muzyka zatem towarzyszy człowieko-
wi, zwłaszcza przy ołtarzu. Tak jak ta muzyka,
od 40 lat wspólnocie parafialnej w Grodziszczu
towarzyszy pani Kasia - mówił kapłan.

To właśnie w kościele parafialnym w Grodziszczu od sierpnia 1981 r. pani Katarzyna Bajorek dba o piękno i śpiew podczas każdej liturgii i
nabożeństwa i prowadzi scholę "Annusy". Od wielu lat z sukcesem przygotowujesz uczniów Szkoły Muzycznej do udziału w prestiżowych międzyna-
rodowych konkursach pianistycznych w Zgorzelcu i w Paryżu. Laureatkami tych konkursów są też mieszkanki gminy Świdnica i parafialnej scholii w
Grodziszczu. Wspierasz także nasz gminny samorząd podczas międzynarodowych spotkań i oprawy muzycznej. Zawsze pomocna, a przy tym
niezmiernie skromna - mówiła z dumą wójt gminy Teresa Mazurek, życząc szanownej jubilatce dużo zdrowia i wielu potrzebnych sił.

Z życzeniami do pani Kasi przybyli także przedstawiciele wielu organizacji działających na co dzień w sołectwach tworzących parafię św. Anny w
Grodziszczu, tj. z Boleścina, Grodziszcza, Krzczonowa, Krzyżowej i Wieruszowa, którzy zadbali także o przygotowanie w tym dniu poczęstunku dla
przybyłych gości i parafian.

Gmina Świdnica

W LUTOMI DOLNEJ I LUTOMI GÓRNEJ DZIĘKOWALI ZA PLONY
W miniony weekend w wielu miejscowościach na terenie gminy Świdnica odbywały się w uroczystości dożynkowe. To szczególne święto, które

wieńczy trud rolników podczas żniw. Barwny korowód jak co roku przejechał przez miejscowości Lutomia Dolna i Lutomia Górna.
Choć prace w polu jeszcze się nie zakończyły, to rolnicy już dziękują za plony i proszą o urodzaj w kolejnych latach. Przygotowanie wieńców

dożynkowych to długi i złożony proces, który
wymaga zgromadzenia wszystkich zbóż, kwia-
tów i ziół. Następnie trzeba je wysuszyć i na kilka
dni przed dożynkami wypleść wieniec - mówią
gospodynie z Lutom Dolnej i Lutomi Górnej,
które z dumą prezentowały swoje tegoroczne
dzieła.

Obchodom dożynkowym na boisku sporto-
wym w Lutomi Górnej towarzyszył występ ze-
społu "Kądzioleczka" oraz liczne atrakcje przy-
gotowane przez organizatorów, w tym przez OSP
Lutomia.

Gmina Świdnica

DOŻYNKI PARAFIALNE
W MOKRZESZOWIE

Występy artystyczne, kurs pierwszej pomo-
cy oraz szkolenie z obsługi defibrylatora, kolo-
rowe i kreatywne atrakcje dla najmłodszych, py-
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szności przygotowane przez lokalne gospodynie,
a na zakończenie zabawa taneczna - tak za plony
dziękowali w minioną sobotę mieszkańcy sołec-
twa Mokrzeszów, podczas dożynek parafial-
nych.

W organizację święta czynnie włączyli się
wszyscy mieszkańcy Mokrzeszowa. Aby wpro-
wadzić gości w iście dożynkowy nastrój, wieś
udekorowana została wyjątkowymi, przygoto-
wanymi ze zbóż, warzyw i owoców ozdobami.
Twórcy rzeczonych dekoracji wzięli udział w
Konkursie na Najciekawszą Dekorację Dożyn-
kową, którego wyniki przedstawiają się następu-
jąco:

I miejsce  - 400 zł  (2 dekoracje)
Państwo Anna i Łukasz  Ślązak,
II miejsce - 300 zł
Pani Joanna Marcinkowska,
III miejsce - 200 zł
Państwo Marianna i Wojciech Uroda,
IV miejsce - 100 zł
Państwo Ewa i Wiesław Dziurdzia,
Wydarzeniem towarzyszącym tego dnia, był festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z

Mokrzeszowa. Każdy chętny mieszkaniec gminy Świdnica i nie tylko mógł zaszczepić się przeciw COVID19 jedno dawkowym preparatem firmy
Johnson&Johnson, w ramach Mobilnego Punktu Szczepień.

Gmina Świdnica

DOŻYNKI PARAFIALNE W BOJANICACH

Gmina Świdnica to gmina rolnicza, stąd też w kolejnych sołectwach odbywają się dziękczynne msze św. za zebrane plony. W niedzielę 5 września
w Bojanicach odbyły się dożynki parafialne zorganizowany przez mieszkańców Bojanic, Opoczki, Makowic oraz Jakubowa.

Podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym ks. proboszcz Marcin Mazur podkreślał jak ważnym świętem dla każdego rolnika są dożynki.
W homilii nawiązał do braku poszanowania żywności na całym świecie i podziękował za zebrane plony.

Następnie po przejściu korowodu na plac przy świetlicy w Bojanicach odbyło się Misterium Chleba. Obecna na parafialnym święcie plonów wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek dziękowała rolnikom za ich trud i wysiłek w uzyskaniu jak najlepszych plonów. Z rąk starosty i starościny otrzymała
bochen chleba, który że starannością podzieliła wśród obecnych.

Gospodynie z KGW i nie tylko zadbały w tym dniu o pyszny poczęstunek, a jeden z rolników podarował pieczonego dzika. Pogoda zachęcała do
aktywności na świeżym powietrzu, zatem licznie zgromadzeni mieszkańcy bawili się do późnych
godzin wieczornych.

Gmina Świdnica

W GRODZISZCZU DZIĘKOWALI ZA PLONY
Mieszkańcy parafii św. Anny w Grodziszczu oraz samorządowcy dziękowali za tegoroczne płody

rolne. Gospodarzami parafialnego święta plonów byli w tym roku mieszkańcy dwóch sołectw
Krzyżowej i Wieruszowa.

W homilii ks. Lukasz Kowalczuk mówił o trudzie i ciężkiej pracy rolników, jednocześnie
podkreślając, że bez Bożego błogosławieństwa na nic ciężka praca. Są jeszcze takie miejsca na ziemi,
gdzie ludzie cierpią z głodu, dlatego trzeba nam cenić chleb, owoc pracy i trudu rolnika, jak również
ziemię, którą uprawia - mówił kapłan.

W trakcie uroczystości ksiądz proboszcz Mateusz Pawlica poświęcił płody rolne i podzięko-
wał starostom dożynek: Agnieszce i Dariuszowi Wolak za przyniesiony chleb, który jest
symbolem dostatku. Tradycyjnie po mszy św. odbył się festyn, będący okazja do rozmów i
spotkań lokalnej społeczności. W jego organizację włączyły się wszystkie sołectwa tworzące
parafię oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Grodziszcza. Miłemu spotkaniu towarzyszyły staropol-
skie potrawy przygotowane przez gospodynie z Krzyżowej, Wieruszowa, Grodziszcza, Boleści-
na i Krzczonowa.
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BARAN Na dalszy plan Barany odłożą
sprawy zawodowe, domowe. Wiele czasu
poświęcą swoim sympatiom, partnerom.
Nie będzie Wam również przeszkadzała
nienajlepsza sytuacja finansowa, pusty po-
rtfel. Nie musisz jednak spodziewać się ni-
czego złego. Wkrótce otrząśniesz się z mi-
łosnej aury i wszystko wróci do normy. 
BYK W tym tygodniu zakończysz wiele
spraw, którym ostatnio poświęcałeś wiele
czasu. Będziesz zbierał efekty swojej pracy.
Ale pojawią się jednocześnie nowe perspe-
ktywy, których żal byłoby nie wykorzystać.
Dlatego też będziesz się nad nimi wiele
zastanawiał. 
BLIŹNIĘTA Ludzie, z którymi na co-
dzień obcujesz, są pełni podziwu dla Two-
jej pracowitości i wielu innych zalet. Nie
musisz stale im udowadniać, że te cechy
posiadasz. Nabierz poczucia własnej war-
tości. W drugiej połowie tygodnia czekają
Cię niezapowiedziane odwiedziny. 
RAK Po ostatnich niepowodzeniach na
gruncie rodzinnym, po wielu nieporozumie-
niach, nadszedł czas na rozejm. Warto więc
zadbać o dobrą atmosferę, która przyczyni
się do poprawy nastroju wszystkich do-
mowników. Nie oczekuj żadnych zmian w
sprawach finansowych. 
LEW Powinieneś śmielej okazywać uczu-
cia. I to zarówno te pozytywne jak i nega-

tywne. Duszenie wszystkiego w sobie po-
woduje narastającą frustrację. Wyrzuć
wszystko z siebie, a poczujesz się lepiej.
Ktoś poświęci Ci teraz wiele uwagi, nie od-
rzucaj pomocnej ręki. 
PANNA Ostatnio ciągle myślisz, jak powią-
zać koniec z końcem. Niebo nad Tobą się
rozjaśnia i większość Twoich problemów roz-
wiąże się samoistnie. Poprawi się sytuacja
materialna, co zmieni Twoje nastawienie do
życia. Wiele uwagi poświęcisz najbliższym. 
WAGA W tym tygodniu wzrosną Twoje siły
witalne. Nabierzesz energii do wszystkiego,
czym będziesz się zajmował. Z optymizmem
podejdziesz do pojawiających się problemów
i dzięki temu doskonale dasz sobie z nimi radę.
Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie. Ciekawe
kto to taki? 
SKORPION Pojawią się przed Tobą
ogromne możliwości. Zarobisz wiele pie-
niędzy, zyskasz uznanie i podziw otoczenia.
Wszystko będzie jednak zależało od Twoje-
go sprytu, pracowitości i pomysłowości.
Wykorzystaj wszystkie sprzyjające okolicz-
ności. Działaj jednak uczciwie. 
STRZELEC Ktoś pakuje manatki i wkrót-
ce do Ciebie przyjedzie. Wizyta ta jednak
nie będzie długa i nie sprawi Ci kłopotu,
wręcz przeciwnie, będzie okazją, żeby
wspólnie powspominać przeżyte chwile.
Szykuj więc miły poczęstunek. Spotkasz się
z wieloma ciekawymi propozycjami, ale nie
wszystkie będziesz w stanie wykorzystać. 

KOZIOROŻEC Nie żądaj więcej, niż mo-
żesz otrzymać. Bądź ostrożny w sprawach
finansowych, urzędowych i prawnych. Czy-
taj uważnie dokumenty, które podpisujesz.
Nie rozpoczynaj niczego nowego, zanim
nie wywiążesz się ze starych zobowiązań.
Dobry czas na rozmaite porządki. Pomyślne
relacje z przełożonymi, sąsiadami, z rodzi-
ną.
WODNIK Tracisz pomału zapał. To nie-
omylny znak, że koniecznie potrzebujesz
odpoczynku i odprężenia. Poświęć trochę
uwagi swoim najbliższym. Sprawy zawo-
dowe idą bardzo dobrze, możesz je spokoj-
nie na jakiś czas zostawić swojemu biegowi.
Świat się nie zawali, jeżeli zrobisz sobie
małą przerwę.
RYBY Plany zawodowe dobrze byłoby sta-
rannie przemyśleć. Dopracuj szczegóły, bo
to właśnie od nich zależy, czy osiągniesz
ostateczny sukces. Także finansowy.
Wpływ planet będzie pomocny w nawiązy-
waniu przyjaźni. Jeżeli spragniony jesteś
miłości, śmielej okazuj uczucia.

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