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W skrócie...

WIESZCZ U FOTOGRAFA
16.09-31.10.2021, godz. 16:00
W imieniu organizatorów Dni Fotografii
2021 - Świdnickiego Ośrodka Kultury za-
praszamy na wystawę WIESZCZ U FOTO-
GRAFA, czyli jak wyglądał Mickiewicz.
Wystawa przygotowana jest przez Dolnoślą-
ską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mi-
kulskiego we Wrocławiu.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: ŚOK, MBP

34 DNI FOTOGRAFII, ŚWIDNICA 17 -
19 IX 2021 r.
17.09-19.09.2021, godz. 18:00
Wernisaże wystaw, fotomaraton.
Wstęp wolny;  miejsce: Galeria Fotografii,
Wieża Ratuszowa; organizator: ŚOK, MBP

XXX FOTOMARATON ŚWIDNICKI
18.09.2021, godz. 10:00
Fotomaraton Świdnicki ma 30 lat! Świdni-
cki Ośrodek Kultury zaprasza na jubileuszo-
wy FOTOMARATON! Spędź miło czas,
sprawdzając się w fotografowaniu pod pre-
sją czasu.
Wstęp 40 zł; miejsce: Świdnica/Galeria Fo-
tografii; organizator: ŚOK

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
2021
18.09.2021, godz. 10:00
ZASMAKUJ W TRADYCJI to wydarzenie,
które zaspokoi głodnych kultury i pysznych
smaków. Chcemy zaprosić Państwa w po-
dróż po świdnickiej książnicy, która w swo-
ich zakamarkach kryje niedostępne na co
dzień "smaczki".
Wstęp: obowiązują zapisy; miejsce: Miejska
Biblioteka Publiczna; organizator: MBP

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.

www.expressem.eu

Świdnica

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU W ŚWIDNICY

ETZT, czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu startuje już w czwartek, 16
września. W tegorocznym programie wiele wydarzeń przygotowali pracownicy Wydziału Transpo-
rtu, Wydziału Promocji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Od 16 do 22 września w holu dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 3 oglądać będzie można
wystawę poświęconą historii kolejnictwa. Natomiast w piątek, 17 września o godz. 11.00 zapraszamy
na prelekcję dotyczącą kolei, jako transportu zbiorowego na przestrzeni lat, którą wygłosi kustosz
muzeum kolejnictwa na Śląsku, Zbigniew Gryzgot. Tego dnia również na parkingu przed dworcem
PKP w specjalnie przygotowanym autobusie podziwiać będzie można prace plastyczne dzieci ze
świdnickich szkół. Ich temat to "Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności".

W niedzielę, 19 września zaplanowano rajd rowerowy. Świdniczanie wystartują o godz. 10.00
spod Urzędu Miejskiego i przejadą ulicami miasta około 10 kilometrów. Zakończy się on piknikiem
sportowym na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz. 11.00 do godz. 14.00).
Zaplanowano ciepły poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko edukacji ekologicznej "Czysta
Świdnica" oraz pokazy akrobatyczne. Dodatkowo prowadzona będzie akcja charytatywna dla
świdnickiego sportowca, Andrzeja Żumanowa na zakup protezy. Podczas pikniku pracownicy
Wydziału Transportu przeprowadzą ankietę preferencji pasażerskich, a dla jej uczestników przygo-
towane zostaną upominki. Odbędzie się również prezentacja samochodu elektrycznego z salonu
Jodko Schiewe oraz nauka udzielania pierwszej pomocy przez Świdnicką Szkołę Ratownictwa. W
alkogoglach i narkogoglach będzie możliwość zaobserwowania zachowania się kierowcy pod
wpływem alkoholu lub narkotyków. Najmłodszych zapraszamy z kolei na mini paradę, czyli przejazd
pojazdami napędzanymi akumulatorami. Zachęcamy rodziców, aby przyjechali ze swoimi malucha-
mi i pozwolili im wspierać zachowania ekologiczne i zaprezentować swoje pojazdy.

 W środę, 22 września podczas "Dnia bez samochodu" na pasażerów komunikacji miejskiej
czekać będą miłe niespodzianki. Pracownicy Wydziału Transportu obecni będą na przystankach
autobusowych z gadżetami i balonami.

Świdnica

"SPRZĄTANIE PARKU STRZELNICA".
Spotykamy się w najbliższą sobotę, 18 września o godzinie 12.00 za dawnym marketem Tesco.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Park Strzelnica to dziki zakątek Świdnicy - las w centrum miasta.
Zapewniamy: rękawice i worki na śmieci.
Prosimy zabrać ze sobą strój terenowy i dobry humor.
Spotykamy się niezależnie od warunków atmosferycznych.
Na stronie Facebook utworzone zostało wydarzenie: 

https://www.facebook.com/events/566188121091767?ref=newsfeed. 

Świdnica

WNIOSKI W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA MIEJSC 
DO HANDLU ZNICZAMI I KWIATAMI

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 27
października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego
oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 15 października br . w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnio-
ne w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc
do handlu przy jednym cmentarzu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres,
telefon, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia  handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
◆ w przypadku osób fizycznych i prawnych - aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o

niezaleganiu z płatnościami

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.lo3.net.pl
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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"

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- BARYCZ SUŁÓW
25.09.2021, godz. 16:00
Jeszcze rok temu oba zespoły dzieliły
dwie klasy rozgrywkowe. W tym razem
grają w IV lidze i są sąsiadami w czołówce
tabeli.
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - SZCZY-
PIORNIAK GORZYCE WLK.
25.09.2021, godz. 18:00
Pierwszy w Świdnicy mecz nowego sezonu
rozgrywek I ligi piłki ręcznej.
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny.  Miejsce:
Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a; orga-
nizator: ŚKPR Świdnica

MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA
2021
26.09.2021

www.expressem.eu

◆ w przypadku producentów kwiatów - decyzję o wymiarze podatku rolnego oraz dowód jego
opłaty,

◆ oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS.
Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 18 października o godz. 9.00 w  sali narad

Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Świdnica

KONGRES TURYSTYKI POLSKO-CZESKIEJ
W ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa" realizowanego przez miasta Świdnica i

Trutnov,5 i 6 października odbędzie się Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej. 

Będzie to okazja do dyskusji m.in. na temat wpływu aktualnej pandemii na branżę turystyczną.
Poruszone zostaną tematy wspólnego dziedzictwa na polsko-czeskim pograniczu w kontekście

ciąg dalszy na str. 4
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produktów i interpretacji dziedzictwa, jak również zjawisk w nowych mediach - influence marketing
czy blogosfery.

Kongres  zaplanowany jest w formie tradycyjnego spotkania.Na liście osób, które wygłoszą
prelekcje i poprowadzą warsztaty merytoryczne dla uczestników są, m.in.: prof. WSB dr hab. Marek
Nowacki, prof. UEW dr Piotr Zawadzki, prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek, mgr Marek Ciecha-
nowski z Dolnośląskiej Izby Turystyki, prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel.

Podczas kongresu zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu na "Najlepszy produkt i usługę turysty-
czną polsko - czeskiego pogranicza".

- Odsyłam do szczegółowego programu wydarzenia. Jestem przekonany, że każdy znajdzie dla
siebie coś ważnego i ciekawego. Po zakończeniu obrad merytorycznych, w pierwszym dniu, zapla-
nowany został networking w klubie Bolko wraz z uroczystą kolacją, koncertem oraz galą wręczenia
nagród i wyróżnień - mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. 

Dzięki dofinansowaniu organizacji kongresu ze środków unijnych, stu uczestnikom spoza
Świdnicy zapewnione zostaną bezpłatne noclegi w hotelach 3-gwiazdkowych na terenie miasta. 

Szczegółowy program oraz zapisy dostępne są na stronie projektu www.turystykawspolnaspra-
wa.pl. Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19. 

Kongres Turystki Polsko-Czeskiej jest realizowany w ramach projektu "Turystyka Wspólna
Sprawa" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy
Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska  nr projektu CZ.11.4.120/
0.0/0.0/17_028/0001638.

Gmina Świdnica

ZAPRASZAMY NA BIEGI DO KRZYŻOWEJ
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy zaprasza 30 września do Krzyżowej na VIII Międzypo-

koleniowe Przełajowe Biegi Pojednania. Dystanse od 100 m. (dla najmłodszych) do 2000 m. dla
starszych i bardziej doświadczonych biegaczy. Zapraszamy wszystkich do Krzyżowej. Jeśli nie
biegasz - przyjdź kibicować. Plakat str. 5.

Powiat

BARTOSZ PASTERNAK
WYGRAŁ WYJAZD 

DO GRUZJI
"Gruzja - fascynująca podróż" to konkurs

organizowany przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. W tym roku laureatem został Bar-
tosz Pasternak z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Banacha. W nagrodę wziął udział w
wyjeździe do Autonomicznej Republiki Adżarii ze
stolicą w Batumi. W czasie pobytu uczniowie (w
sumie 20 laureatów z roku 2021 i 2020) zwiedzili
Batumi oraz znajdujące się w okolicy:
◆ Twierdzę Gori
◆ Twierdzę Gonio wzniesiona przez Justyniana

I z piękną kapliczką w ruinach twierdzy
◆ Ruchomy pomnik Ali i Nino, wspaniale na-

wiązuje do samej historii

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
07.10.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl za-
wodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J

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

ciąg dalszy na str. 6
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◆ Park Narodowy Mitrala, przepiękny, gęsty gruziński las i malownicze widoki zamglonych gór
◆ Batumskie muzeum archeologiczne, posiadające wystawę złożoną z złotych skarbów starożyt-

nych
◆ Stadion Dinamo Batumi, dopiero co wyremontowany, największe wrażenie robi to, że murawa

jest tam naturalna
Wrażenia Bartosza:
Wyjazd do Adżarskiej Republiki Autonomicznej mogę uznać za bardzo udany. Pogoda bardzo

dopisała a krajobrazy Gruzji takie jak zamglone góry schodzące wprost do morza zapierają dech w
piersiach. Gruzińska kultura jest bardzo interesująca i posiada liczne przepiękne tradycje. Sami
Gruzini są bardzo miłymi i przyjaźnie nastawionymi do Polaków ludźmi. Mogę szczerze polecić
każdemu wyjazd w ten piękny region.

II LO Świdnica

Powiat

PCPR INFORMUJE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 07 września 2021 r. została

podpisana umowa na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej" - edycja 2021 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Reali-
zację zadania oraz rekrutację uczestników prowadzić będzie Harmonia PRO sp. z o.o. z siedzibą w
Kobierzycach.

Dane kontaktowe:
Harmonia PRO
ul. Kasztanowa 5/8, 55-040 Kobierzyce
Osoba do kontaktu:
Marta Łukasik
tel. 720 786 834, e-mail: harmonia.spzoo@gmail.com

sytuacji z życia zarówno typowego Seby, jak
również celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

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-
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

http://www.domsenioracm.pl




MBP Świdnica

WIESZCZ U FOTOGRAFA
W imieniu organizatorów Dni Fotografii 2021 - Świdnickiego Ośrodka Kultury zapraszamy na

wystawę WIESZCZ U FOTOGRAFA, czyli jak wyglądał Mickiewicz. Wystawa przygotowana jest
przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Wystawę będzie można oglądać od 17 września 2021 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publiczne w
Świdnicy.

Powiat

REMONT DROGI W MYSŁAKOWIE
Od czerwca trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 2979 D na odcinku Zebrzydów

- Mysłaków.
Jest to drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2020. W ramach inwestycji zostaną wykonane

takie prace jak: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej, ułożenie

warstwy ścieralnej, budowa nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, mechaniczne
ścięcie poboczy, ułożenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, wymianę oznakowania
pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Długość remontowanego odcinka to prawie 1 km 300 m. Wartość całej inwestycji to prawie 3
mln. zł. z czego ponad 2 mln. zł. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całość inwestycji nadzorowana jest przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego.
foto: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

MDK Świdnica

ŚWIDNICKIE BIENNALE MODELARSKIE 2021
W odbywającym się 4-5.09.2021, Świdnickim Biennale Modelarskim nasza załoga z pracowni

redukcyjnej Arkadiusza Walerowicza zdobyła cenne trofea.
Nagroda Szefa Sztabu WP za 7TP Andrzeja dla Andrzeja Mitranka, 1 miejsce dla Kamila,

Wyróżnienia dla Wojtasa, Adamów i Zosi.

www.expressem.eu
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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-

8 www.expressem.eu
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7. TENISOWY TURNIEJ MIKSTÓW 
PAMIĘCI WIESIA KUŁAKOWSKIEGO

Choć prognozy zapowiadały opady deszczu to na szczęście po raz kolejny udało się przeprowa-
dzić siódmą już edycję turnieju tenisowego mikstów upamiętniającej postać Wiesia Kułakowskiego,
znanego i lubianego propagatora tej dyscypliny sportu. W niedzielę 12 września o godz. 10.00 na
świdnickie korty weszły rozlosowane wcześniej pary mieszane by wyłonić zwycięzcę w tegorocznym
turnieju. O godz. 12.00 odbyło się oficjalne otwarcie turnieju, w którym tradycyjnie uczestniczyła

pani Halina Kułakowska, żona Wiesia wraz z synem, synową i wnukami. Kilka słów wspomnień
wygłosił pan Zygmunt Worsa, wicestarosta powiatu świdnickiego. Nie zabrakło też władz miasta w
osobie pana Jerzego Żądło, wiceprezydenta Świdnicy oraz pana Wiesława Żurka, świdnickiego
radnego. Organizatora reprezentował pan Jan Czałkiewicz, p.o. dyrektora Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekkreacji oraz Łukasz Zięta, przedstawiciel operatora kortów czyli BreakPoint Tenis&Bar
Świdnica. Spotkania rozgrywano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów a większość
z nich kończyła się dopiero w tie-breaku. O bardzo wyrównanym poziomie rywalizacji świadczy fakt,

ciąg dalszy na str. 11

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".

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

www.expressem.eu
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że po rozegraniu wszystkich meczów dwie drużyny miały taką samą liczbę zdobytych punktów i o
zwycięstwie zadecydowało ich bezpośrednie wcześniejsze spotkanie, które skończyło się w tie-bre-
aku. Ostatecznie mistrzami mikstów do przyszłorocznego turnieju została para Elżbieta Orzechowska
i Andrzej Pawłowski. Na drugim miejscu podium stanęli Joanna Baziak i Ireneusz Wiercigroch.

Organizatorami turnieju byli Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i BrakPoint Tenis&Bar przy
finansowym wsparciu Powiatu Świdnickiego i Urzędu Miasta Świdnica. Dzięki tym instytucjom
cztery najlepsze miksty otrzymały talony na sprzęt sportowy. Były też pamiątkowe statuetki i
dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy dla wszystkich uczestników imprezy. Fundującymi dodatkowe
nagrody byli też sponsorzy: Firma Jako i Fundacja Łączy nas Football.

Na zakończenie po rozdaniu nagród uczestnicy turnieju zasiedli przy wspólnym grillu. Nad
całością rywalizacji i przebiegu turnieju czuwali: Waldemar Kurek i Łukasz Zięta

Końcowa klasyfikacja:
1. Elżbieta Orzechowska
2. Joanna Baziak, Ireneusz Wiercigroch
3. Małgorzata Misiek, Jacek Orzechowski
4. Katarzyna Kałat, Piotr Baziak
5. Edyta Pawłowska, Mariusz Paździora
6. Justyna Orzechowska, Piotr Orzechowski

tekst, foto: OSiR Świdnica

Polonia informuje

PRAWIE WSZYSCY ZWYCIĘŻYLI
Ostatni weekend i początek tego tygodnia była niezwykle pracowity dla młodzików i młodzików

młodszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. W tej kategorii wiekowej o ligowe punkty powalczy-
liśmy aż w sześciu pojedynkach w ramach I ligi wojewódzkiej, III ligi okręgowej, V ligi okręgowej
i ligi młodzika młodszego. 

Zaczynamy od najmłodszych, czyli chłopców z rocznika 2011 prowadzonych przez trenera
Ryszarda Tyndla i wspomaganych zawodnikami z rocznika 2012 (!) trenera Andrieja Kozachenko
mierzących się ze starszymi przeciwnikami. Biało-zieloni od początku sezonu udowadniają, że na
boisku nie zawsze liczy się przewaga fizyczna w postaci wzrostu, wagi i siły, a umiejętności czysto
piłkarskie. Tak było i tym razem. Nasi piłkarze reprezentujący pierwszą drużynę pokonali na
wyjeździe 2:0 Gryfa Świdnica, a nasza "dwójka" również na terenie swojego rywala i także w
stosunku 2:0 ograli Nysę Kłaczyna.     

ciąg dalszy na str. 13
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pośpieszyć bowiem dla 100 pierwszych za-
pisanych osób na mecie będzie czekał pa-
miątkowy 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
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-





Gryf Świdnica - IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica 
0:2

Skład: Sobolewski, Dudek, Przyborowska, Stasiak, Mazur, Bsch, Gawroński, Głogiewicz, Mo-
nica, Walczak, Ożóg, Rohde, Dela, Miedziński.

Nysa Kłaczyna - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:2

Skład: Kasprzak, Dudzic, Szukalski, Wiśniewski, Kopeć, Patruś, Sidor, Politański, Marszałek,
Rogoża, Folkman, Smok, Kosmala, Ośka.

Tym razem nie poszło naszej najwyżej sklasyfikowanej ekipie z I ligi wojewódzkiej młodzików.
Podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka kontynuowali serię dwóch zwycięstw z
rzędu i o trzecie walczyli we Wrocławiu z tamtejszym Olympic’iem. Rozpoczęło się dobrze, bo od
prowadzenia naszej drużyny po trafieniu Filipa Stelmacha. Później do sieci trafiali już tylko
gospodarze - Dominik Stellmach, Grzegorz Chlebek oraz Krzysztof Ździebło. Jedno jest pewne - to
nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu i myślami jesteśmy już przy kolejnym. W nim zmierzą
się dwie drużyny z 6 punktami na koncie, a piąty w tabeli zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
podejmie na swoim terenie ekipę Śląska II Wrocław. 

Olympic Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:1

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

Nasza trzecioligowa drużyna rozegrała w ostatnich dniach aż dwa pojedynki o ligowe punkty i
co ważne w obu pewnie zwyciężyła. W sobotę, 11 września zespół szlifujący swoje umiejętności na
co dzień przez trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka wygrał na wyjeździe z Zielonymi
Łagiewniki 5:0. Bogatym łupem bramkowym podzieli się Jakub Niedziałkowski, Filip Paluch,
Michał Maliszewski, Mikołaj Studnicki i Piotr Gawlik-Rokosz. W poniedziałek, 13 września biało-
zieloni zagrali awansem z Piastem Nowa Ruda. Młodzi piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
odnieśli równie pewne zwycięstwo na terenie przeciwników . Wygraliśmy 4:0 po trafieniach Wiktora
Dudy, Krystiana Monicy, Piotra Waśniowskiego i Michała Hajdugi. Nasi piłkarze otwierają tabelę z
trzema wygranymi w trzech rozegranych pojedynkach i z bilansem goli 15:0!

Zieloni Łagiewniki - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
0:5

Skład: Migas, Niedziałkowski, Paluch, Ungurian, Studnicki, Podolski, Krystyniak, Maliszewski,
Otoka, Dudajek, Jeziorny, Gawlik-Rokosz.

Piast Nowa Ruda - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:4

Skład: Sikora, Oleś, Ungurian, Hajduga, Paluch, Kozar, Duda, Stelmach, Nada, Dudek, Waśnio-
wski, Maliszewski, Zwierzyna, Politański, Zawada, Jeziorny, Mrzygłód, Monica.

Po raz drugi w tym sezonie po komplet punktów sięgnęła drużyna trenera Michała Korbeckiego
z V ligi okręgowej młodzików. Biało-zieloni po domowej wygranej 12:2 z Cukrownikiem Pszenno,
tym razem zagrali z tym samym rywalem tylko na jego boisku. Świdniczanie ponownie zwyciężyli,
tym razem 5:1. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisała się Milena Grochocińska, a dwa gole dołożył
Szymon Knapik. 

Cukrownik Pszenno - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:5

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

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
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WYGRANA Z PIASTEM, 
PODZIĘKOWANIA DLA "KIERA"

Po raz czwarty z rzędu seniorzy  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica mogli podnieść ręce w górę
w  geście triumfu. Po ostatnich wygranych z Sokołem Marcinkowice,  Słowianinem Wolibórz i Orłem
Ząbkowice Śląskie, tym razem biało-zielona  drużyna odprawiła z kwitkiem Piasta Żerniki Wrocław.
Gospodarze  zwyciężyli, ale nieco na własne życzenie musieliśmy drżeć do końca o  finalny rezultat.

Rozpoczęło się nie najlepiej. Przez pierwsze pół godziny gry nie  mogliśmy do końca złapać
właściwego rytmu, a na domiar złego straciliśmy  gola po skutecznie wykończonej akcji przez Oskara
Trzepacza. Jeszcze  przed przerwą podkręciliśmy tempo i zdołaliśmy wyrównać za sprawą  Roberta Myrty.
Początek drugiej połowy, to niesłychanie mocne uderzenie  biało-zielonych, który mógł zwiastować
łatwiejszą przeprawę po kolejną w  tym sezonie pełną pulę punktów. W 27 sekundzie drugiej odsłony po
raz  drugi w tym spotkaniu trafił Robert Myrta, a na tablicy świetlnej  pojawił się rezultat 2:1. Dwie minuty
później po świetnej akcji Szymona  Tragarza znaleźliśmy się na dwubramkowym prowadzeniu (3:1).
Wszystko  wskazywało na to, że to może podłamać naszych rywali, ale nic z tych  rzeczy. Niestety dla nas
w wydawało się nie do końca groźnej sytuacji  faulowaliśmy we własnym polu karnym. Sędzia wskazał
na jedenasty metr, a  swojego drugiego gola zdobył Oskar Trzepacz. Goście złapali kontakt i  poczuli, że
nie wszystko w tym boju jest stracone. Miejscowi nie chcieli  bronić jednak wyniku i mieli chrapkę na
kolejne trafienia. W ostatnich  30 minutach stworzyliśmy sobie kilka fantastycznych okazji do zdobycia
gola, lecz piłka jak zaczarowana nie chciała wpaść do bramki wrocławian.  Sytuacji jeden na jednego nie
wykorzystali niestety Andrii Kozachenko i  Szymon Tragarz, z kilku metrów nie zdołał piłki do sieci
wpakować  Robert Myrta, a futbolówkę po uderzeniu głową Wojciecha Sowy w ostatniej  chwili wybili
obrońcy Piasta. Rywale też próbowali szukać swoich szans,  a dwukrotnie fantastycznie przeciwnikowi
spod nóg piłkę wygarnął  Bartłomiej Kot. Ostatecznie seniorzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
zanotowali czwarte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach o ligowe punkty,  pokonując na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piasta  Żerniki Wrocław 3:2.

www.expressem.eu
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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
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":
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
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).
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Jeszcze przed rozpoczęciem tego  spotkania doszło do miłej uroczystości w roli głównej z
wieloletnim  kierownikiem pierwszej drużyny świdnickiego klubu. Po 26 latach  oficjalnie podzię-
kowano za pracę i swój wielki wkład w funkcjonowanie  drużyny seniorów Piotrowi Podsiadłemu.
Kierownik bez względu na wyniki  drużyny, ligę w której piłkarze występowali dzielnie wspierał i
pełnił  funkcję kierownika drużyny przez 26 sezonów walki o ligowe punkty.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Żerniki Wrocław 
3:2 (1:1)

Skład: Kot, Kasprzak,  Salamon, Barros, Sowa, Szuba, Białasik, Zygadło, Kotfas, Tragarz, Myrta
oraz Kozachenko, Polak, Filipczak, Kusio.

Skrót meczu: 
https://www.youtube

.com/watch?fbclid=IwAR2OQrDTdm7BgjptO7as7absx7hgek4oL5XrShgU7W2M4N5e289ZVG8s
leg&v=-e0IX4La9tc&feature=youtu.be 

Podziękowania dla kierownika Piotra Podsiadłego: 
https://www.youtube.com/watch?v=zPPVFLjBcoI&feature=youtu .be&fbclid=IwAR0v_D-a9G-

P2uQlO6UYbNVe4o3gfjwDkopl8YGNba6-RctefwYDyzIK6EI 
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia informuje

KOLEJNY DOBRY MECZ 
nakomicie spisują się w ostatnich dniach piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi

dolnośląskiej młodzików. Podopieczni trenera Mariusza Krupczaka po weekendowym, wyjazdowym
zwycięstwie 3:0 z Karkonoszami Jelenia Góra, tym razem pokonali na własnym terenie Miedź
Legnica, ponownie nie tracąc gola...(!)

- Spotkanie nie należało do łatwych, ale wygraliśmy zasłużenie, kreując sobie okazje do zdobycia
gola i grając na zero z tyłu - podsumował trener drużyny Mariusz Krupczak. Biało-zieloni zaliczyli
po jednym trafieniu w każdej odsłonie, a na listę strzelców wpisali się Filip Zwierzyna oraz Mateusz
Politański. Po trzech seriach spotkań młodzi piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica mają w
swoim dorobku sześć punktów i plasują się na trzeciej lokacie w tabeli I ligi dolnośląskiej. W sobotę,
11 września czeka nas wyjazdowy bój z piątym Olympic’iem Wrocław. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica 
2:0 (1:0)

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

tekst : www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 16

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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DOBRZE ZAGRALI
Mimo, że są młodsi, to nie odpuszczają

swoim większym i silniejszym fizycznie rywa-
lom. Drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świd-
nica z rocznika 2011 prowadzona przez trenera
Ryszarda Tyndla zanotowała na swoim koncie
już drugi triumf w lidze młodzika młodszego
przeznaczonej dla zawodników z rocznika
2010 i graczy młodszych. Po zwycięstwie na
inaugurację sezonu z naszą drugą drużyną, tym
razem biało-zieloni mierzyli się na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z
ekipą Silesii Żarów. - Bardzo dobra i poukła-
dana gra. Nie było słabych momentów i przez
cały mecz prowadziliśmy grę na połowie dru-
żyny z Żarowa. Byliśmy pod ich bramką, ale
brakowało szybszej decyzji o strzale nad czym
trzeba będzie popracować. Cieszy dobra posta-
wa w obronie - komentuje trener świdnickiego
zespołu, Ryszard Tyndel. Finalnie młodzi świdniczanie pokonali 3:0 Silesię Żarów, a na listę strzelców wpisali się Hubert Głogiewicz, Jacek Mazur i
Szymon Gawroński. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Silesia Żarów 
3:0

Skład: Sobolewski, Dudek, Przyborowska, Stasiak, Dela, Bosch, Gawroński, Głogiewicz, Monica, Walczak, Rohde, Mazur, Ożóg. 
Warto dodać, że w ostatni weekend nasza ekipa z rocznika 2011 wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju w Chełmku. Na terenie województwa

małopolskiego podopieczni trenera Ryszarda Tyndla mieli okazję powalczyć między innymi z Podbeskidziem Bielsko Biała, GKS-em Tychy, czy
Progressem Andrychów. Ostatecznie uplasowaliśmy się tuż za podium - na czwartej lokacie.   

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia informuje

ISKRA POKONANA
Pierwsze zwycięstwo w sezonie 2021/2022

powędrowało na konto trampkarzy IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica rywalizujących w I lidze
- najwyższej klasie rozgrywkowej skupiającej
zaledwie osiem najlepszych drużyn w tej katego-
rii wiekowej. Podopieczni Piotra Krygiera w śro-
dowe popołudnie zasłużenie pokonali Iskrę Ko-
chlice. 

Na przerwę w lepszych nastrojach udawali
się jednak przeciwnicy, którzy od 15. minuty
po trafieniu Macieja Szostaka prowadzili 1:0.
Po zmianie stron gospodarze podkręcili jesz-
cze bardziej tempo i ambitnie szukali wyrów-
nującego gola. Długo zawodziła skuteczność,
ale w końcu po godzinie gry się przełamaliśmy.
Skutecznie akcję drużyny prowadzonej przez
trenera Piotra Krygiera wykończył Szymon
Manijak i zrobiło się 1:1. Remis nie zadawalał
biało-zielonych, którzy w 65. minucie zadali
decydujący cios. Bramkarza rywali pokonał
Aleksander Jarosz, a gospodarze wygrali na
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji 2:1. - Gra przede wszystkim bardzo ambit-
na i pozytywnie agresywna. Wykorzystaliśmy
naszą szybkość na skrzydłach dzięki czemu
wpadły dla nas oba gole. Kilka rzeczy nadal
trzeba poprawiać, ale jest duża poprawa. Po
lekkich rotacjach na pozycjach zaczęło to
wszystko lepiej funkcjonować - podsumowuje
trener Piotr Krygier. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Iskra
Kochlice 
2:1 (0:1)

Skład: Bereś, Redlica, Marczak, Urbańczyk,
Bednarczyk, Zawiła, Pierzchała, Kaźmierczak,
Jarosz, Manijak, Łabędź, Kula, Wacht, Horobets,
Ladenberger, Kuśnierz. 
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MDK Świdnica

ODDAJ GŁOS NA
DZIEWCZYNY 

Z "MANSARDY"
Miło nam poinformować, że prace, które wy-

konały MARTA PRZYBYSZ i MAGDA MO-
RAWSKA zostały zakwalifikowane na wystawę
pokonkursową 42 edycji konkursu Moja przygo-
da w muzeum". Konkurs organizuje Muzeum
Okręgowe w Toruniu w ramach XLII Międzyna-
rodowych Spotkań Artystycznych dla dzieci i
młodzieży. Od 13 września do 31 października
odbywa się plebiscyt na nagrodę publiczności.
Zapraszam do głosowania na Moja przygoda w
muzeum.

Oddaj głos na dziewczyny z "Mansardy"!
Rysunki obok.
Link do głosowania: 
https://muzeum.torun .pl/edukacja-katego-

ria/moja-przygoda-w-muzeum-glosowanie/?fb
clid=IwAR2gBFgyc4Nw7B6U3Yg2jtN7TL7
8Y-thsdNQ0qExGm1gMxFhnr3CcLCTuQ Q

Joanna Waksmundzka

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała

3.09.2021r. godz. 9.30 
Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy
zgłosiła się n/n kobieta, która na ul. Wałbrzy-
skiej znalazła portfel z gotówką i dokumen-
tami. Łatwo ustalono właściciela, który od-
zyskała tak cenną zgubę.

4.09.2021r. godz. 12.03 
Operator monitoringu miejskiego zauważył
na Placu Św. Jana Pawła II leżącego na ławce
mężczyznę. Na miejscu strażnicy ustali, że
mężczyzna jest trzeźwy, wcześniej upadł i
bolą go plecy. Wezwano zespół ratownictwa
medycznego, który udzielił pomocy poszko-
dowanemu.

6.09.2021r. godz. 16.05 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkańca ul. Kotlarskiej
dotyczące rozbitej szyby, która wypadła z
okna strychowego na chodnik. Skierowany
na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Nieostrożna lokatorka porządkująca strych
została ukarana mandatem w wysokości 500
zł. Na szczęście spadające szkło nie wyrzą-
dziło nikomu krzywdy.

8.09.2021r. godz. 15.13 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie odmieszkańca ul. Wrocła-
wskiej dotyczące właścicieli psa, którzy nie
sprzątają po swoim pupilu. Funkcjonariusze
ustalili, że nie jest to pierwsze wykroczenie i
nałożyli na mało odpowiedzialnego właści-
ciela  mandat 100 zł.  

9.09.2021r. godz. 18.19
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy
zwróciła się z prośbą o pomoc kobieta, której
podczas spaceru w Rynku do wózka dziecię-
cego wpadł nietoperz i zaplątał się w siatkę.
Strażnicy uwolnili zaplątanego nietoperza po
czym w parku wypuścili go na wolność.

źródło: SM Świdnica
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Gmina Świdnica

DZIĘKI TAKIM WYCIECZKOM FAUNA I FLORA NIE JEST IM OBCA
Nie tylko doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, ale także zajęcia i wycieczki do ciekawych

miejsc w Polsce, gdzie można rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje. Tak uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami realizują projekt pt.:
"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica".

Tym razem do Wojsławic zawitali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Wzięli udział w zajęciach edukacyjno-terenowych w
Wojsławicach będących częścią realizacji w/w projektu. Zajęcia miały charakter otwarty, dzięki czemu uczestnicy wycieczki mogli samodzielnie
prowadzić obserwację gatunków roślin. Żywy kontakt z przyrodą pozwolił na utrwalenie wiedzy z biologii. Uczniowie realizując grę terenową zapoznali
się z rodzajami fauny i flory swojej części małej ojczyzny. Wspaniałym podsumowaniem zmagań terenowych był wspólny posiłek, który był okazja do
integracji grupy.

Gmina Świdnica

Z SUKCESEM ROZWIJAJĄ SWOJE KOMPETENCJE
W pierwszych dniach września uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Centrum "Salaman-

dra" w Myśliborzu. Warsztaty zostały sfinansowane w ramach programu "Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica".
Uczniowie wzięli udział w zajęciach w trakcie których izolowali barwniki roślinne, badali również parametry wody- określali jej barwę, zapach, a

także badali zawartość azotanów i fosforanów. Sporą atrakcją było wyławianie bezkręgowców z pobliskiego potoku oraz obserwacja ich pod
mikroskopem.

W kolejnym dniu uczestnicy projektu doskonalili umiejętność rozpoznawania i opisywania gatunków zwierząt występujących w Polsce. Udali się
także na zajęcia terenowe w trakcie których rozpoznawali gatunki drzew oraz wykonywali pomiary, na podstawie których określali ich wiek. Wolny czas
spędzaliśmy aktywnie- biorąc udział w turniejach piłki siatkowej, ćwicząc na zewnętrznej siłowni, grając w tenisa stołowego czy zespołowe gry
planszowe - mówili z zadowoleniem uczniowie ze Szkoly Podstawowej w Mokrzeszowie.

ciąg dalszy na str. 25
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OSP MOKRZESZÓW WZMACNIA SWOJE OTOCZENIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzeszowie otrzymała sprzęt szkoleniowy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który będzie służył do

organizacji szkoleń.
Środki na ten cel pochodzą z dobrosąsiedzkiego programu "WzMOCnij swoje otoczenie", organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W wyposażeniu znajdują się defibrylator, a także torba medyczna. Profesjonalny sprzęt pozwolił na organizację cyklu szkoleń z pierwszej pomocy.

Mieszkańcy miejscowości Mokrzeszów, gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego w trakcie kursów uczyli się m .in. oceny stanu poszkodowanych,
kontroli czynności życiowych i postępowania z osobami nieprzytomnymi. Program obejmował także zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-
oddechowej u osób dorosłych i dzieci.

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej,
poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie "WzMOCnij
swoje otoczenie", przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www .wzmocnijotoczenie.pl.

Gmina Świdnica

DOŻYNKI W STACHOWICACH 
Występy artystyczne zespołów ludowych, smakołyki przygotowane przez lokalne gospodynie, ozdoby, dekoracje, wieńce przygotowane ze

skrupulatnością ze zbóż i roślin - w miniona sobotę odbyły się dożynki kolejnego sołectwa gminy Świdnica - Stachowic.
Był to czas przede wszystkim dziękowania za tegoroczne plony, ale też okazja do spotkania się, wspólnego biesiadowania, podsumowań i rozmów

o przyszłości.

Gmina Świdnica

PAMIĘĆ O BOHATERACH WCIĄŻ ŻYWA 
12 września w Adegem (Belgia) odbyły się doroczne obchody na kanadyjsko-polsko-brytyjskim cmentarzu wojennym. Jak co roku władze Maldegem

- partnerskiego miasta gminy Świdnica wraz z przedstawicielami zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz przedstawicielami żołnierzy Sił
Sojuszniczych NATO oddały hołd poległym tam żołnierzom wszystkich wojsk alianckich, w tym 33 polskim żołnierzom z 1 Dywizji Pancernej gen.
Maczka.

Przez wiele lat przedstawiciele gminy Świdnica uczestniczyli w tych obchodach. Rok 2021 jest kolejnym kiedy uroczystości odbywają się w cieniu
pandemii COVID-19. W belgijskiej gminie Maldegem pamięć o bohaterach walczących o wolność nie tylko swojego kraju, ale Europy i świata pozostaje
wciąż żywa. To bardzo wymowny gest, przekazywany kolejnym pokoleniom za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Mimo, że od zakończenia II wojny
światowej upłynęło już 76 lat to słowa nieżyjącego Sidneya Cole , ostatniego kanadyjskiego weterana w Belgii pozostają wciąż aktualne: "Proszę, nigdy
nie zapominaj, czcij poległych i módl się o pokój, nigdy nie zapominaj".

Materiał video: https://tiny.pl/9tb73 i https://tiny.pl/9tbrh

Gmina Świdnica

DNI DZIEDZICTWA 
I "TRZY SOSNY"

Świdnica, po wojnie stała się domem dla ludzi
o różnych korzeniach, poza Polakami z różnych
regionów dawnej Rzeczypospolitej, osiedlali się tu
Żydzi, Tatarzy, Grecy, Ormianie, Romowie, pozo-
stało też wielu Niemców. Stąd też tematem przewod-
nim Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy były smaki dzie-
dzictwa. Oprócz prelekcji prowadzonych przez Do-
rin Blau i Penelopę Rybarkiewicz-Szmajduch oraz
pana Rafael Blau można było degustować potrawy
kuchni świdnickiej, na które składają się tradycje
wielu regionów i narodów. Stowarzyszenie "Trzy
sosny" z Bystrzycy Górnej, reprezentujące gminę
Świdnica serwowało bigos starpolski, skordalię i
gęsi pipek.
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BARAN Twoje najnowsze postanowienia i
plany niezupełnie uda się zrealizować. Po-
winieneś wszystko jeszcze raz dokładnie
przemyśleć. Warto, abyś zasięgnął porady
kogoś, kto dobrze się we wszystkim orien-
tuje. Postaraj się wygospodarować więcej
czasu dla siebie. 
BYK W tym tygodniu będziesz robił jakieś
zakupy. Wydasz trochę gotówki. Postaraj się
dokładnie je przemyśleć, bo wkrótce może
się okazać, że zabraknie pieniędzy na coś
naprawdę ważnego. Ktoś okaże Ci wdzięcz-
ność za Twoje postępowanie. Będziesz tym
nieco zakłopotany.
BLIŹNIĘTA Ktoś z rodziny będzie starał
się zmienić Twoje poglądy na pewną ważną
sprawę. Wyniknie z tego spór, który zakoń-
czy się kłótnią. Jeżeli będziesz konsekwen-
tny, wszystko potoczy się tak, jak sobie wy-
obrażasz. Z czasem wszyscy się przyzwy-
czają do tej sytuacji. 
RAK Ktoś bardzo Cię czymś zaskoczy. Bę-
dzie to miłe zaskoczenie. W najbliższych
dniach będziesz musiał sprostać wielu obo-
wiązkom. Nie wszystko powiedzie się tak jak-
byś chciał. Pewne plany trzeba będzie zmie-
nić, dostosować się do sytuacji. Przyjemnie
zapowiada się nadchodzący weekend. 
LEW Doskonale poradzisz sobie ze wszy-
stkim, co ostatnio spędzało Ci sen z po-

wiek. Rozwiążesz wszystkie problemy
związane z wykonywaną pracą. Na jakąś
dużą podwyżkę na razie nie masz co liczyć.
Musi Ci wystarczyć satysfakcja i zadowole-
nie przełożonych. 
PANNA Ktoś podzieli się z Tobą pewną
wiadomością. Postaraj się nie powtarzać da-
lej informacji, na które nie ma dowodów.
Plotki mają to do siebie, że fałszują cały
obraz sytuacji. Bardziej zaangażuj się w ży-
cie domowe. Twoja rodzina bardzo tego po-
trzebuje. 
WAGA W najbliższych dniach złapiesz
upragniony oddech od wszystkich spraw.
Spotkanie z kimś spod znaku Strzelca do-
starczy Ci miłych wrażeń. Postaraj się prze-
analizować swoją sytuację finansową, gdyż
wkrótce otrzymasz ciekawą propozycję
współpracy. Niestety, będzie się to wiązało
z pewnymi inwestycjami. 
SKORPION Zmarnowałeś ostatnio wiele
czasu na różne drobnostki, które w istocie
nic nie przyniosą. Najwyższa pora zabrać
się do pracy. Nikt za Ciebie nic nie załatwi.
W drugiej połowie tygodnia otrzymasz ja-
kieś pieniądze. Postaraj się zapłacić swoje
zobowiązania. 
STRZELEC Poznasz kogoś, kto wzbudzi
Twoje zainteresowanie. Będziesz chciał jak
najwięcej dowiedzieć się o tej osobie. Jed-
nak wiele spraw pozostanie tajemnicą. I to
nie będzie dawało Ci spokoju. Od przyjacie-

la otrzymasz mały podarunek, będzie to coś,
co bardzo Cię zaskoczy. 
KOZIOROŻEC W tym tygodniu załatwisz
wiele ważnych spraw. Rozwiążesz problemy
z którymi od dawna się borykasz. Zapragniesz
zmian w swoim otoczeniu. Być może zmie-
nisz również wystrój swego mieszkania. Ktoś
chciałby zaprosić Cię do siebie, aby porozma-
wiać na różne tematy. 
WODNIK W ciągu kilku nadchodzących
dni będziesz w bardzo dobrej formie. Na-
tychmiast wszyscy to zauważą. Pojawią
się świetne pomysły i rozwiązania, o które
nawet siebie nie podejrzewałeś. Niestety
nie widać żadnej poprawy sytuacji finan-
sowej, będziesz więc musiał nadal żyć osz-
czędnie. 
RYBY Będziesz zabiegał o czyjeś względy,
starał się pokazać wszystkie swoje zalety i
możliwości. Uważaj, aby w tym wszystkim
nie zatracić siebie. W pracy same dobre dni,
wiele udanych transakcji. Wszystko to za-
owocuje w najbliższym czasie. Okaż więcej
czułości bliskiej osobie. 

◆ 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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