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Świdnica

WEŹ UDZIAŁ W 6.RST
PÓŁMARATONIE ŚWIDNICKIM
W skrócie...

Fundacja Wroactiv oraz samorza˛dy: Miasto Świdnica, Powiat Świdnicki i Gmina Świdnica
zapraszaja˛ do udziału w 6.RST Półmaratonie Świdnickim, który odbe˛dzie sie˛ 6 listopada. W pia˛tek,
17 września rozpoczyna sie˛ rejestracja uczestników. Osoby które dokonały opłaty za poprzednia˛
edycje˛, która sie˛ nie odbyła z powodu obostrzeń, z automatu wchodza˛ na liste˛ startowa˛.

WIESZCZ U FOTOGRAFA
16.09-31.10.2021, godz. 16:00
W imieniu organizatorów Dni Fotografii
2021 - Świdnickiego Ośrodka Kultury zapraszamy na wystawe˛ WIESZCZ U FOTOGRAFA, czyli jak wygla˛dał Mickiewicz.
Wystawa przygotowana jest przez Dolnośla˛ska˛ Biblioteke˛ Publiczna˛ im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: ŚOK, MBP
200. ROCZNICA URODZIN CYPRIANA KAMILA NORWIDA
24.09.2021 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na uroczystości zwia˛zane z 200. rocznica˛ urodzin Cypriana Kamila Norwida. otwarcie biblioteczki plenerowej - wernisaż
wystawy zewne˛trznej - spotkanie z prof. Andrzejem Marianem Bartczakiem - Stygmat
NORWIDA - wieczór literacko-muzyczny
Wste˛p bezpłatny; miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, skwer z dzikami; organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
VI SYMFONICZNE ORGANY SCHLAGA
24.09.2021 - 29.10.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
VIII BIEG NA WIEŻE˛ RATUSZOWA˛
25.09.2021, godz. 12:00
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy
uczestników rozpoczna˛ sie˛ o godzinie 10:00
w dniu biegu w Rynku - warto sie˛ pośpieszyć
bowiem dla 100 pierwszych zapisanych
osób na mecie be˛dzie czekał pamia˛tkowy
medal. Limit miejsc wynosi 200 osób. Bieg
rozpocznie sie˛ o godzinie 12:00. Patronat
honorowy Prezydent Miasta
Wste˛p wolny; miejsce: Rynek Świdnicki;
organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna "Ksie˛stwo 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 graja˛ w
IV lidze i sa˛ sa˛siadami w czołówce tabeli.
Wste˛p 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; organizator: Polonia-Stal Świdnica
I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - SZCZYPIORNIAK GORZYCE WLK.
25.09.2021, godz. 18:00
Pierwszy w Świdnicy mecz nowego sezonu
rozgrywek I ligi piłki re˛cznej.
Wste˛p 7 zł. Do 18 lat wste˛p wolny. Miejsce:
Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a; organizator: ŚKPR Świdnica
MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA
2021
26.09.2021

Rejestracja uczestników odbywa sie˛ na stronie internetowej www.polmaraton.swidnica.pl. Liczba miejsc jest ograniczona - w biegu głównym może uczestniczyć 1200 osób, a w Dzikiej Pia˛tce 240.Pakiet podstawowy dla mieszkańców powiatu świdnickiego wynosi 55 zł (półmaraton) i 45 zł
(Dzika Pia˛tka). Zawodnicy do pokonania be˛de˛ mieli około 21 kilometrów ulicami Świdnicy i
okolicznych miejscowości. Miejscem startu i mety be˛dziew tym roku bieżnia stadionu na terenie
OSIR przy ul. Śla˛skiej. Trasa biegu zostanie lekko zmodyfikowana w okolicach Opoczki i Burkatowa.
Dla osób, które już zarejestrowały sie˛ i chca˛ zrezygnować z udziału w biegu, do 26 września
istnieje możliwość uzyskania zwrotu opłaty startowej. W tym celu należy wypełnić odpowiedni
formularz i przesłać podpisany na adres: kontakt@wroactiv.pl. Z uwagi na wcia˛ż aktywne zagrożenie
pandemiczne zawodnicy proszeni sa˛ o odznaczenie w panelu zgłoszeń informacji o statusie sczepienia przeciwko covid-19. W istotny sposób ograniczone zostana˛ czas i przebieg dekoracji.
Dla najmłodszych tradycyjnie przygotowane zostana˛ także biegi na dystansach od 200 do 1200
metrów. Odbe˛da˛ sie˛ one na stadionie sportowym w Świdnicy. O zapisach na wydarzenie be˛dziemy
informować.
- Czekamy na zgłoszenia wolontariuszy. Jeśli nie obce sa˛ wam nowe wyzwania, ba˛dź macie już
swoje doświadczenia i mielibyście ochote˛ je rozwina˛ć i w mocnej grupie pomóc stworzyć najlepsza˛
impreze˛ sportowa˛ w Świdnicy, to bardzo serdecznie zapraszamy - takich ludzi potrzebujemy - zache˛ca
do przyła˛czenia sie˛ do Świdnickiej Drużyny Półmaratońskiej Radosław Werner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje zwia˛zane z 6.RST Półmaratonem Świdnickim, znajduja˛ sie˛ na stronie
internetowejwww.polmaraton.swidnica .pl oraz na Facebooku RST Półmaraton Świdnicki.
Świdnica

SPOTKANIE INFORMACYJNE - "Czyste Powietrze"
Zapraszamy świdniczan zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymiane˛ źródła ciepła oraz termomodernizacje˛ swojego domu , do udziału w spotkaniu informacyjnym dotycza˛cym
programu "Czyste Powietrze", które odbe˛dzie sie˛ we wtorek, 28 września w godzinach od 16:30 do
18:00 w sali narad Urze˛du Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47 w Świdnicy (I pie˛tro).
cia˛g dalszy na str. 3
R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl

www.expressem.eu

Marconi Duathlon Świdnica 2021 to zawody 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
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR Świdnica; organizator: OSiR, Żelazna Świdnica
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Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych założeń programu oraz przekazanie informacji zwia˛zanych z uzyskaniem dofinansowania. rogram skierowany jest do osób fizycznych be˛da˛cych właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
wydzielonych w budynku jednorodzinnym. Wie˛cej informacji o programie "Czyste Powietrze"
znaleźć można na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też osoby chca˛ce wzia˛ć udział w spotkaniu, prosimy o
potwierdzenia uczestnictwa do poniedziałku, 27 września, na adres mailowy: srodowisko@um.swidnica.pl lub telefonicznie: 74 856 28 86.
Świdnica

POŻAR KAMIENICY W RYNKU W ŚWIDNICY

ARIANIE [spektakl Narodowy Stary Teatr z Krakowa]
26.09.2021, godz.18:00
27.09.2021, godz.19:00
Wste˛p: 50 - 60 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek 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 be˛dzie wybitny aktor teatralny, filmowy i radiowy - Adam Ferency. Spotkanie poprowadzi alchemiczka Marta Żywicka-Hamdy.
Zapraszamy w środe˛ 29 września na godz.
17.00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43).
Wste˛p bezpłatne wejściówki; miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK

17 zaste˛pów straży pożarnej walczyło przez kilka godzin z pożarem dachu kamienicy Rynek 25.
Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a ewakuowani mieszkańcy otrzymali pomoc od miasta.
cia˛g dalszy na str. 4

NARODOWY CHÓR ADŻARII - BATUMI
03.10.2021, godz. 18:30 - 20:00
Wste˛p wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Świdnicy
ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY
07.10.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl zawodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wste˛p wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śla˛ska 35; orga-

www.taxi-swidnica.pl
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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 cyrkowym programie! Cirque de Volaille - ewidentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy rolade˛ humoru, oczywiście nie wieprzowa˛, z solidna˛ porcja˛ prawdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryśnie masłem tfu - śmiechem! :)
Wste˛p 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK;
organizator: ŚOK
"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co sie˛ czubia˛, ale lubia˛ regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym parku. I choć różni ich niemal wszystko, to ła˛czy wieloletnia przyjaźń.
Wste˛p 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Trwa liczenie strat, które be˛da˛ ogromne. Do pożaru doszło w sobote˛, 18 września ok. godz. 21:30,
strażacy zakończyli akcje˛ ok. godz. 1.00 w nocy.
- Gdy dotarliśmy na miejsce, zastaliśmy bardzo rozwinie˛ty pożar. Dach budynku zawalił sie˛,
spadł na poddasze. Lokatorzy budynku opuścili go sami, ewakuowaliśmy mieszkańców sa˛siednich
budynków. Na miejscu pracowało 17 zaste˛pów straży pożarnej. Udało sie˛ nam opanować pożar, ogień

KABARET SMILE
04.11.2021, godz. 17:30
Pokazy: 17.30 i 20.30. Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesie˛cznych obserwacji prowadzonych przez Kabaret Smile.
Po wnikliwej analizie zebranego materiału
z #obserwujemywas, powstał program
ukazuja˛cy szeroki przekrój codziennych
sytuacji z życia zarówno typowego Seby,
jak również celebrytów z pierwszych
stron.
Wste˛p 70 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
**********************************
Wybrane...
VI SYMFONICZNE
ORGANY SCHLAGA
24.09.2021 - 29.10.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organizator: Fundacja Dobrej Muzyki

nie rozprzestrzenił sie˛ na budynki sa˛siednie - informował mł. bryg. Łukasz Grzelak, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
Dach i strych kamienicy zostały zniszczone, a mieszkania zalane. Ogień nie zniszczył niższych
kondygnacji, nie przeniósł sie˛ też na sa˛siednie budynki.

Wielkie Symfoniczne Organy świdnickiej
firmy Schlag&Sohne z 1909 roku sa˛ dusza˛
Kościoła Pokoju w Świdnicy. Tej jesieni instrument ponownie ożywia˛ palce organistów zarówno z Polski, jak i zagranicy. Fundacja Dobrej Muzyki zaprasza wszystkich
Słuchaczy na szósta˛ edycje˛ cyklu "Symfoniczne Organy Schlaga".
Podczas czterech recitali zabrzmi symfoniczna muzyka organowa, muzyka współczesna, improwizacje oraz transkrypcje dzieł orkiestrowych, dzie˛ki czemu Słuchacze doświadcza˛ całego wachlarza możliwości organów firmy Schlag&Sohne - instrumentu
zabytkowego, a zarazem nowoczesnego.
cia˛g dalszy na str. 6
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Odwiedzaja˛cych Kościół Pokoju zadziwia
monumentalność instrumentu - blisko 4 000
piszczałek ułożonych w 62 głosy, m.in.
skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, róg,
puzon, a także barokowe anioły graja˛ce na
dwóch be˛bnach.
Szósta odsłona jesiennego cyklu koncertów
odbe˛dzie sie˛ w mie˛dzynarodowej obsadzie.
Zaprosiliśmy dwoje niezwykłych artystów Bernharda Haasa oraz Zuzane˛ Ferjenikova˛ których bardzo cenimy zarówno jako interpretatorów muzyki organowej, pedagogów i
nauczycieli, jak i osobiście - jako mentorów.
- opowiada Zuzanna Bator, dyrektor artystyczna.
Na koncerty obowia˛zuja˛ bezpłatne wejściówki, do pobrania na stronie: koncerty.fundacjadobrejmuzyki.pl
Pełen program znajduje sie˛ na stronie:
www.fundacjadobrejmuzyki.pl
Dyrektor artystyczna: Zuzanna Bator
Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki i
Kościół Pokoju w Świdnicy
Mecenat: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki - Regularni Darczyńcy Fundacji
Partner: Gmina Miasto Świdnica
Cykl odbywa sie˛ od 2016, a jego inicjatorem
był dr Maciej Bator, kantor Kościoła Pokoju
i współzałożyciel Fundacji Dobrej Muzyki.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodza˛cych z Funduszu Promocji Kultury w
ramach programu "Muzyka", realizowanego
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,
oraz środków Gminy Miasta Świdnica.
ARIANIE [spektakl Narodowy Stary Teatr z Krakowa]
26.09.2021, godz.18:00
27.09.2021, godz.19:00
Wste˛p: 50 - 60 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury (sala teatralna), Rynek 43,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury
Spektakl bada fenomen tzw. Braci Polskich.
Jak mówi reżyser spektaklu Beniamin Bu-
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- Dzie˛kuje˛ za super akcje˛, profesjonalizm, udział wielu strażaków, w tym także było wsparcie z
sa˛siednich gmin. 10 osób przewiezionych zostało na noc do schroniska przy ul. Kanonierskiej.
Mieszkańcy Rynku 24 i 26 be˛da˛ mogli dzisiaj wrócić do domu. Reszta lokatorów jest zabezpieczona
na razie przez rodziny i przyjaciół. Dzie˛kuje˛ także Straży Miejskiej, Policji, pracownikom MZN i
ŚOK (Galeria Fotografii była nasza˛ baza˛). Do godziny 1.00 obecni byli przedstawiciele wszystkich
instytucji.Wie˛kszość mieszkańców była ubezpieczona. Ale na pewno - bo takie mam pytania - pomoc
różnego rodzaju be˛dzie potrzebna. Informacje o tym be˛dziemy przekazywać od poniedziałku przekazywała na bieża˛cow mediach społecznościowych prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Osoby zakwaterowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym maja˛ zapewnione posiłki, jutro
wywiad z poszkodowanymi przeprowadza˛ pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby
móc udzielić pomocy rzeczowej i finansowej. Kamienica jest pod nadzorem Straży Miejskiej. W
poniedziałek inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdza˛ stan techniczny obiektu. Czynności prowadzi także Policja, aby ustalić przyczyny pożaru.
- Po wydaniu decyzji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, MZN, jako zarza˛dca
budynku, podejmie dalsze działania. W tym tygodniu odbe˛dzie sie˛ zebranie wspólnoty mieszkaniowej
a także przygotowana zostanie dokumentacja dla ubezpieczyciela - informuje Marek Suwalski,
dyrektor MZN w Świdnicy.
Jak podaje Świdnicki Portal Historyczny: dom w Rynku 25 należy do najciekawszych i najokazalszych kamienic południowej pierzei świdnickiego Rynku, zwanej w dawnych czasach Podcieniami
lub Rynkiem Zbożowym. W okresie przed zakończeniem II wojny światowej nazywana˛ ja˛ kamienica˛
"Pod Starym Frycem", "Kamienica˛ Królewska˛" ba˛dź "Pałacem von Hochbergów". Wszystkie jej
nazwy odnosza˛ sie˛ jednakże do czasów nowożytnych, natomiast jej nazwa z czasów najdawniejszych
została zapomniana. Przypuszczać należy, iż kamienica ta istniała już w okresie wczesnego średniowiecza (II poł. XIII - I poł. XIV w.), choć trudno ustalić konkretna˛ date˛ jej powstania.Kamienicy
blisko 400 lat temu również zagroził pożar, jak podaje świdnicki historyk, Sobiesław Nowotny:
Wydarzenia wojny trzydziestoletniej odbiły swe tragiczne pie˛tno również na tej kamienicy i jej
właścicielach. W 1627 r. zakwaterowano tu żołnierzy i oficerów z oddziału podpułkownika von
Hatzfelda. Jeden z jego podkomendnych, pozostawiony tu już po wymarszu żołnierzy z miasta, przez
nieuwage˛ pozostawił zapalona˛ świeczke˛ w stajni stoja˛cej niegdyś na zapleczu kamienicy. W ten
sposób powstał pożar groźny dla całej pierzei Rynku. Zdołano go wprawdzie opanować, lecz wysiłki
nad gaszeniem trwały 11 godzin!
W kolejnych komunikatach informować be˛dziemy o dalszych czynnościach zwia˛zanych z
remontem budynku, pomoca˛ dla poszkodowanych i przyczynie pożaru.
Foto: Wiktor Ba˛kiewicz i Daniel Ge˛bala/UM Świdnica.
Świdnica

AMBASADOR NIEMIEC Z WIZYTA˛ W ŚWIDNICY
Dr Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
odwiedził Świdnice˛ i spotkał sie˛ z prezydent miasta, Beata˛ Moskal-Słaniewska˛ oraz jej zaste˛pca˛,
Szymonem Chojnowskim. W czasie swojej wizyty w naszym mieście najwyższy ranga˛ przedstawiciel
dyplomatyczny RFN w Polsce zwiedził także Kościół Pokoju.
Dr Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven jest urodzonym w 1956 roku niemieckim dyplomata˛,
który na przełomie lat 80. i 90. służył jako ambasador RFN w Paryżu, a naste˛pnie w Moskwie. W
latach 2007-2010 był wiceszefem niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), po czym
wrócił do funkcji ambasadora, obejmuja˛c tym razem placówke˛ w Pradze. W latach 2016-2019 pełnił
prestiżowa˛ role˛ zaste˛pcy sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu i bezpieczeństwa. Swoja˛ misje˛
dyplomatyczna˛ w Polsce rozpocza˛ł w 2020 roku.
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kowski, "funkcjonuja˛cy w XVI i XVII wieku Bracia Polscy wysuwali przełomowe jak
na swoje czasy postulaty społeczne, religijne
i etyczne: pragne˛li wprowadzić pełnie˛ religijnej tolerancji, zniesienie społecznych podziałów, równość płci, powszechny doste˛p
do edukacji i pacyfizm. Arianizm mógł rozwina˛ć sie˛ w Rzeczypospolitej dzie˛ki edyktom zapewniaja˛cym niespotykana˛ w innych krajach ówczesnej Europy wolność religijna˛ - zaś jego przedstawiciele słyne˛li w
ówczesnym świecie z doskonałego wykształcenia i szerokich horyzontów intelektualnych".
Punktem wyjścia do realizacji przedstawienia jest autorski dramat rozpisany na sześć
głosów, stworzony z myśla˛ o sześciorgu
aktorów wcielaja˛cych sie˛ w coraz to nowe
postaci, reprezentuja˛ce kolejne pokolenia
"braci" i "sióstr" polskich oraz ich religijnych oponentów.
Obsada: Paulina Kondrak, Beata Paluch, Juliusz Chrza˛stowski, Krystian Durman, Grzegorz Mielczarek, Łukasz Szczepanowski
reżyseria: Beniamin Bukowski
NARODOWY CHÓR ADŻARII - BATUMI
03.10.2021, godz. 18:30 - 20:00
Wste˛p wolny; miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Świdnicy
W niedziele˛, 3 października o godz. 18.30 w
Kościele Pokoju w Świdnicy, Narodowy
Chór Adżarii - Batumi zaśpiew gruzińskie
pieśni. Zespół wysta˛pi z dziewie˛cioma koncertami we Wrocławiu i na Dolnym Śla˛sku
w ramach XXX Festiwalu "Maj z Muzyka˛
Dawna˛" . Wste˛p na koncert jest wolny.
Zespół Batumi jest najlepszym w Gruzji wykonawca˛ tradycyjnych gruzińskich pieśni
ludowych (i nie tylko). Artystyczna praca
zespołu została doceniona przez takich wiel-
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Do Świdnicy ambasador Niemiec przyjechał w towarzystwie małżonki Barbary von Ow-Freytag
oraz Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Hansa Jorg Neumanna.
Rozmowy z władzami miasta dotyczyły przede wszystkim polsko-niemieckich relacji, współpracy
samorza˛dów, budowaniu wie˛zi kulturalnych i gospodarczych, wspólnej Europy.
- Mam wielki szacunek dla Pana Ambasadora za otwarte podejście do naszych wzajemnych
stosunków, za wsparcie samorza˛dowej relacji partnerskiej, za działania na rzecz polsko-niemieckiej
współpracy. Mamy podobne pogla˛dy na temat wielokulturowości i na temat przyszłości Europy mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Ambasador Niemiec odwiedził także Kościół Pokoju w Świdnicy, gdzie gospodarz parafii biskup
Waldemar Pytel oprowadził gości po świa˛tyni i opowiedział o jej burzliwej historii. Wpisany naliste˛
światowego dziedzictwa UNESCO zabytek zrobił ogromne wrażenie na gościach.
Foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy.
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Świdnica

NARODOWY CHÓR ADŻARII WYSTA˛PI W ŚWIDNICY

kich mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwsza˛ nagrode˛
oraz Grand-Prix na V Mie˛dzynarodowym
Festiwalu i Konkursie J. Kakhidze "Tbilisi
Jesienia˛", jednocześnie odnosza˛c sukcesy za
granica˛, wyste˛puja˛c na licznych festiwalach
w Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Iranie, Turcji, Rosji, Francji, Finlandii, Szwajcarii. Repertuar zespołu obejmuje ponad 100
pieśni ze wszystkich regionów Gruzji. Wykonywane sa˛ one na perfekcyjnym poziomie, jaki prezentuja˛ zarówno poszczególni
soliści oraz cały zespół. Pieśni te zawsze
dzieliły radości i smutki Gruzinów. Unikalna polifonia gruzińskich śpiewów w 2001
roku została uznana przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Patronat honorowy nad festiwalem obje˛li:
Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wanda Zwinogrodzka, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander
Szwed, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Dworczyk oraz Marszałek Województwa Dolnośla˛skiego, Cezary Przybylski.
"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wste˛p 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

W niedziele˛, 3 października o godz. 18.30 w Kościele Pokoju w Świdnicy,Narodowy Chór
Adżarii - Batumizaśpiew gruzińskie pieśni. Zespół wysta˛pi z dziewie˛cioma koncertami we Wrocławiu i na Dolnym Śla˛sku w ramach XXX Festiwalu "Maj z Muzyka˛ Dawna˛" . Wste˛p na koncert jest
wolny.
Zespół Batumi jest najlepszym w Gruzji wykonawca˛ tradycyjnych gruzińskich pieśniludowych
(i nie tylko). Artystyczna praca zespołu została doceniona przez takich wielkich mistrzówjak A.
Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwsza˛ nagrode˛ oraz Grand-Prix na V Mie˛dzynarodowymFestiwalu i Konkursie J. Kakhidze "Tbilisi Jesienia˛", jednocześnie odnosza˛c sukcesyza
granica˛, wyste˛puja˛c na licznych festiwalach w Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Iranie, Turcji,Rosji, Francji, Finlandii, Szwajcarii.Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich
regionów Gruzji. Wykonywane sa˛ onena perfekcyjnym poziomie, jaki prezentuja˛ zarówno poszczególni soliści oraz cały zespół. Pieśni tezawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów. Unikalna polifonia
gruzińskich śpiewów w 2001 roku została uznana przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.
Patronat honorowy nad festiwalem obje˛li:Wiceminister Kultury,Dziedzictwa Narodowego i
Sportu, Wanda Zwinogrodzka, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Szwed, Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Dworczyk oraz Marszałek Województwa Dolnośla˛skiego, Cezary
Przybylski.
MDK Świdnica

SMUTNA ROCZNICA
7 września to smutna data w naszej historii, rocznica sowieckiej agresji na Polske˛.
W MDK Świdnica odbyła sie˛ uroczystość złożenia kwiatów przy De˛bie Katyńskim.
W obchodach uczestniczyli: Major Mieczysław Łuszczyński - jeden z ostatnich Żołnierzy
Wykle˛tych powiatu Świdnickiego.
Starszy szeregowy Mieczysław Traczyński - Armia Krajowa
Zofia Zdrojewska żona Pułkownika Bogdana Zdrojewskiego
Tadeusz Grabowski - Prezes Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego
Podporucznik Tadeusz Grzelak - Prezes Zwia˛zku Inwalidów Wojennych RP
Piotr Pamuła - Z-ca Komendanta Hufca ZHP
Delegacja MDK Świdnica złożyła kwiaty oraz znicz pod pomnikiem przy De˛bie Katyńskim.
Wszyscy zgromadzeni oddali należa˛cy sie˛ szacunek przybyłym kombatantom.
Utwory prezentowali:
cia˛g dalszy na str. 11
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"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co sie˛ czubia˛, ale lubia˛ - regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym parku. I choć różni ich niemal wszystko, to
ła˛czy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda sa˛ źródłem przekomicznych scen i zabawnych puent. Jeden to rozmemłany ksie˛gowy, który na wszystko narzeka, drugi - podstarzały lowelas kochaja˛cy
życie. Obaj marza˛, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, wie˛c kiedy pewnego dnia
na ławeczke˛ przysiada sie˛ Adrienne, w facetów wste˛puje nowy duch. Adrienne tryska
energia˛ i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zostanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosna˛ opowieścia˛ o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdzie˛kiem wybitni aktorzy:
Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwester Maciejewski / Harold / i Wojciech Wysocki / Alfred
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◆ Martyna Trelewska z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej, Wiersz "Moja bezbronna ojczyzno"- autor: Zbigniew Herbert
◆ Szymon Antonowicz z pracowni teatralnej Joanny Chojnowskiej, Wiersz "Runa˛ i w łunach spłona˛
pożarnych", autor: Czesław Miłosz
◆ Klaudia Kutyba, z pracowni muzycznej Dariusza Jarosa, Piosenka "Kajzes mi sie podzioł"
◆ Maria Kajewska z pracowni muzycznej Dariusza Jarosa, Piosenka "Ciemna Dziś noc"
◆ Maja Huzarska, Zoła Julia i Natasza Mikuś z grupy teatralnej TS, pracownia Pani Wioletty
Ziobrowskiej, "17 września", autor nieznany.
foto: MDK Świdnica

MDK Świdnica

KONCERT W ŁAŹNI
17 września Studio Piosenki prowadzone
przez Mirosława Jabłońskiego zostało zaproszone do uświetnienia jubileuszu absolwentów I LO.
Koncert odbył sie˛ w klubie muzycznym Łaźnia.
Młodzi wykonawcy "nastroili sie˛" do publiczności i przygotowali na ten szczególny wyste˛p z
właściwym repertuarem. Usłyszeliśmy: "Dama˛
być", "O mnie sie˛ nie martw", "Śliczna , higieniczna", "Tylko nie pal" "Dziś prawdziwych cyganów już nie ma" a taka˛ nowsze: "Jeśli tak ma być"
i bardzo lubiany przez młodzież repertuar Sanah:
"Siebie zapytasz", "No sory", "Ale Jazz". Wysta˛pili: Marta Mola˛g, Aleksandra Herbut, Aleksandra Rybka i Martyna Korkiewicz. Akompaniował i
prowadził całość opiekun grupy Mirosław Jabłoński.
foto: MDK Świdnica
MBP Świdnica

200. ROCZNICA URODZIN
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na uroczystości zwia˛zane z 200. rocznica˛ urodzin Cypriana Kamila Norwida.
24 września 2021 r.
godz. 15.00
Otwarcie biblioteczki plenerowej
na promenadzie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Osiedlu Młodych
godz. 17.00
Wernisaż wystawy zewne˛trznej Z Norwidem Od ceramicznego pieca do biblioteki
na podstawie prac prof. Andrzeja Mariana Bartczaka - Miejska Biblioteka Publiczna, Skwer z dzikami
godz. 17.30
Spotkanie z prof. Andrzejem Marianem Bartczakiem nt. twórczości artysty w nawia˛zaniu do postaci Cypriana Kamila Norwida - Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Franciszkańska 18
godz. 18.30
Stygmat NORWIDA - wieczór literacko-muzyczny poświe˛cony twórczości Cypriana Kamila Norwida
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
Wydarzenia odbe˛da˛ sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi
cia˛g dalszy na str. 13

www.expressem.eu

13

www.expressem.eu

Muzeum Świdnica

WEEKEND SENIORA
Z KULTURA˛ W MUZEUM
DAWNEGO KUPIECTWA.
Muzeum Dawnego Kupiectwa bierze udział
w tegorocznej akcji "Weekend seniora z kultura˛"
organizowanej przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, której celem
jest zache˛cenie seniorów i seniorek do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym swojego
miasta.
W ramach akcji zapraszamy seniorów i seniorki na bezpłatne zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa w pierwszy weekend października
02-03.10.2021 w godz. 11:00 - 17:00 (ostatnie
wejście o godz. 16:30).
Zapraszamy do odwiedzenia naszych wystaw stałych i czasowych.
Świdnica

NOMINOWANI DO NAGRODY ŚWIDNICKI GRYF 2021
Nagroda gospodarcza "Świdnicki Gryf" jest
rozpoznawalna˛ marka˛ i prestiżowymwyróżnieniem dla firm, jak i osób fizycznych działaja˛cych
w biznesie w Świdnicy. W tym roku statuetki
wre˛czone zostana˛ po raz siedemnasty.
Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli
władz miasta, organizacji okołobiznesowych oraz
ubiegłorocznych laureatów konkursu "Świdnicki
Gryf" zgłosiła kandydatów i nominowała do nagrody w kategoriach: "Sudecki produkt regionalny",
"Lider przedsie˛biorczości", "Lider mikroprzedsie˛biorczości", "Dobre smaki" oraz "Zdrowie i uroda"naste˛puja˛ce firmy i przedsie˛biorców:
SUDECKI PRODUKT REGIONALNY
Producent Warzyw, Polska Rzodkiewka Andrzej Litwińczuk, Słotwina 81b - rzodkiewka
Gospodarstwo zostało założone w 1970 roku, a od
2003 roku wyspecjalizowane jest w produkcji
rzodkiewki oraz cebuli dymki. Wiele lat pracy i
doświadczenia zaowocowało tym, iż w chwili obecnej gospodarstwo jest w czołówce producentów rzodkiewki gruntowej w Europie. Dzie˛ki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej oraz odpowiednio dobranym
maszynom rolniczym, nowej hali produkcyjnej o wielkości 4000 m2 i własnej flocie transportowej sa˛ w stanie dostarczyć towar w każdy zaka˛tek Polski oraz Europy.
Swoje produkty przygotowuja˛ według norm wszystkich sieci handlowych oraz giełd warzywnych, odpowiednio magazynuja˛ w specjalistycznych komorach
chłodniczych. Posiadaja˛ uprawy rzodkiewki oraz cebuli dymki na areale 400 ha, dzie˛ki czemu sa˛ w stanie wyprodukować 350 000 pe˛czków rzodkiewki dziennie oraz
150 000 pe˛czków cebuli dymki dziennie. Oferuja˛ klientom swoje produkty od kwietnia do końca listopada. Firma posiada Certyfikat Global GAP oraz GRASP, co
umożliwia współprace˛ z każdym klientem oraz potwierdza wysoka˛ jakość produktów.

Browar Pivovsky KEG sp. z o.o., Towarowa 24 - piwa
To rodzinna, rzemieślnicza firma powstała w 2018 roku w Świdnicy. Aktualnie warzy piwa, wykorzystuja˛c do tego infrastrukture˛ Browaru w Bielawie, jednak w
ostatnim czasie browar rozpocza˛ł działania zmierzaja˛ce ku budowie własnej hali produkcyjnej na terenie Świdnicy. Pierwsze uwarzone piwo zostało nagrodzone przez
publiczność Złotym Laurem na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa, a w kolejnym roku Browar Pivovsky znalazł sie˛ na podium dwóch mie˛dzynarodowych
konkursów piw rzemieślniczych w konkursie World Beer Awards. Se˛dziowie przyznali jednogłośnie złoto, a na International Beer Challenge bra˛zowy medal. Cia˛głe
warzenie nowych piw i rozbudowywanie ofert powoduje, że Pivovsky potrafi cały czas zaskakiwać, obok którego po prostu nie można przejść oboje˛tnie.

Stanisław Gabryś, Witoszów Dolny 7 - Muzeum Broni i Militariów
Muzeum powstało w 1999 roku w Świdnicy, z inicjatywy pomysłodawcy i założyciela pierwszej tego typu placówki w Polsce - Stanisława Gabrysia, wizjonera i
pasjonata militariów. Muzeum działa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, które udoste˛pnia zwiedzaja˛cym coraz to nowe perełki, powie˛kszaja˛c kolekcje˛
do blisko 2000 eksponatów. Pokazywane egzemplarze sa˛ unikatowe w skali kraju i świata. Wśród egzemplarzy podarowanych przez wojsko podziwiać możemy m.in.
Czołg T-72, samoloty: MIG-21, SU 22 Iskra, działo samobieżne tzw. "Goździk". Ekspozycje˛ uzupełniaja˛ prywatne zbiory, m.in. broń: strzelecka krótka i długa, karabiny,
broń automatyczna, przeciwpancerna, transportowce lekkie i opancerzone, ponad 20 armat, wyrzutnie, samochody, motocykle. Wśród eksponatów sa˛ rzeczy podarowane
przez gości muzeum. Dzie˛ki tego typu gestom podziwiać możemy także broń biała˛, odznaczenia i ordery, mundury oraz pokaźna˛ kolekcje˛ modeli najsłynniejszych
machin bojowych. Muzeum Broni to obowia˛zkowy punkt każdej wycieczki po Dolnym Śla˛sku, dla weteranów i rodzin z dziećmi.

LIDER PRZEDSIE˛BIORCZOŚCI
PPHU ŻURMET Marcin Żurakowski, ul. Sikorskiego 37
Firma ŻURMET istnieje od 1994 roku i zatrudnia ok. 40 osób. Dysponuje specjalistycznymi obrabiarkami, kadra˛ techniczno-inżynieryjna˛ oraz odpowiednim zapleczem
technicznym. Głównym celem firmy jest wprowadzanie nowszych technologii w dziedzinie obróbki skrawaniem oraz unowocześnienie i modernizacje˛ zaplecza
techniczno-produkcyjnego. Firma ŻURMET jest znakomitym przykładem tego, jak w dobie pandemii i obostrzeń z nia˛ zwia˛zanych utrzymać produkcje˛ na stałym
poziomie. Udało sie˛ to dzie˛ki znacznej dywersyfikacji dostaw materiałów i usług, wprowadzeniu nowych technologii oraz podnoszeniu kwalifikacji załogi. Firmie
udało sie˛ pozyskać środki z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na unowocześnienie parku maszynowego. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015. Na
przełomie roku wymieniono chemiczne środki okołoprodukcyjne na przyjazne środowisku chłodziwa biodegradowalne. Firma ŻURMET prowadzi również działalność
pro społeczna˛, przyjmuja˛c na praktyki uczniów miejscowej szkoły technicznej, która kształci przyszłych operatorów CNC.

SMART WORK sp. z o.o., ul. Bystrzycka 7a
Firma specjalizuje sie˛ w usługach pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej. Głównie pozyskuje pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji. W chwili obecnej firma
zatrudnia ok 70 osób w działach administracyjnych oraz ok. 3000 pracowników produkcyjnych. Firma współpracuje z prawie 100 firmami, działaja˛cymi w różnych

cia˛g dalszy na str. 15

www.expressem.eu

15

www.expressem.eu

branżach - meblarskiej, sprze˛tu AGD, spawalniczej, krawieckiej. Firma dokłada wszelkich starań, aby każda cze˛ść procesu - od rekrutacji pracownika, poprzez jego
zatrudnienie i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy - była na jak najwyższym poziomie. Drugim, obok jakości, ważnym elementem działalności firmy jest
elastyczność, dzie˛ki której sa˛ w stanie dostosować sie˛ do trudnych i szybko zmieniaja˛cych sie˛ warunków na rynku pracy. Trzecim filarem firmy jest doskonała atmosfera
pracy, bazuja˛ca na wzajemnym szacunku, koleżeństwie oraz wielokulturowej integracji. Te trzy elementy buduja˛ marke˛ - Smart Work.

DOLNET GROUP sp. z o.o., ul. Kopernika 34
Firma powstała w maju 2011 roku, jako efekt współpracy trzech przedsie˛biorstw/spółek telekomunikacyjnych w celu osia˛gnie˛cia bardziej dynamicznego wzrostu,
ułatwienia kooperacji i lepszego zaspokajania potrzeb na usługi firmy, obecnych i przyszłych klientów. Fuzja firm umożliwiła szybszy rozwój oraz zwie˛kszenie
wachlarza doste˛pnych świadczeń z jednoczesnym obniżeniem ich cen. Główna˛ dziedzina˛ prowadzonej działalności pozostaje doste˛p do sieci Internet - i to też
zaowocowało pojawieniem sie˛ marki LIMONKA. W cia˛gu ostatnich lat sieć doste˛powa LIMONKA.PL wyrosła na najwie˛ksza˛ architekture˛ internetowa˛ w naszym
regionie (nie licza˛c operatorów ogólnokrajowych), dzie˛ki czemu moga˛ świadczyć usługi dla kilku tysie˛cy klientów. W zwia˛zku z cia˛głym wzrostem zapotrzebowania
na nowe technologie oraz dynamicznym rozwojem firmy z dziedziny telekomunikacyjnej podje˛li decyzje˛ o inwestowaniu w technologie światłowodowa˛. Posiadaja˛
kilka tysie˛cy kilometrów własnej infrastruktury kablowej w tej technologii na terenie powiatu świdnickiego, jaworskiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego oraz
jeleniogórskiego. Firma współpracuje z kilkuset firmami z całego kraju.

LIDER MIKROPRZEDSIE˛BIORCZOŚCI
ZAKMED sp. z o.o. sp. k., ul. Lipowa 19
Firma to w 100 % polski kapitał. Jest przedstawicielem światowych koncernów w dziedzinie pulmonologii, kardiologii, angiologii, flebologii i chirurgii naczyniowej.
Oferowane produkty posiadaja˛ renomowane certyfikaty FDA i CE. Firma jest liderem na Dolnym Śla˛sku w dziedzinie tlenoterapii domowej. Dystrybuuja˛ sprze˛t
medyczny z takich krajów jak: Niemcy, Austria, Francja oraz Szwecja. W Polsce południowo-zachodniej sa˛ liderem w sprzedaży urza˛dzeń do leczenia bezdechu sennego.
Klientami firmy ZAKMED sa˛ szpitale uniwersyteckie, przychodnie oraz indywidualni pacjenci. Sklepy medyczne firmy ZAKMED maja˛ swoja˛ siedzibe˛ w trzech
miastach: Wałbrzychu, Świdnicy i Za˛bkowicach Śla˛skich. W tym roku planowane jest otwarcie sklepu w Świebodzicach. Firma ZAKMED aktywnie działa w wielu
stowarzyszeniach.

BITKOM Marcin Polmański, ul. Okulickiego 6
Od 2008 roku firma BITKOM świadczy profesjonalne usługi informatyczne. Sa˛ solidnym partnerem, który rzetelnie wywia˛zuje sie˛ z powierzanych zadań w ramach
outsourcingu IT. Przy usługach informatycznych świadcza˛ usługi serwisu komputerowego oraz sprzedaży sprze˛tu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych.
Dzie˛ki współpracy z najwie˛kszymi w Polsce dystrybutorami, sa˛ w stanie zaoferować produkty najwyższej jakości, renomowanych firm, po atrakcyjnych cenach. Służa˛
doradztwem w zakresie doboru sprze˛tu i oprogramowania uwzgle˛dniaja˛c potrzeby klienta. Stale poszerzaja˛ wachlarz swoich usług. Oferuja˛ kompleksowe usługi w
zakresie instalacji technicznych/niskonapie˛ciowych tj. wykonanie, modernizacja i konfiguracja sieci teleinformatycznych, instalacji elektrycznych, instalacji alarmowych oraz telewizji przemysłowej CCTV. Kłada˛ duży nacisk na integracje˛ w/w usług.

Piekarnia Krzysztof Żarnowiec, ul. Komunardów 18
Rodzinna piekarnia z ponad 50-letnia˛ tradycja˛, w której wypieka sie˛ chleb według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Chleb z piekarni Krzysztofa
Żarnowiec jest robiony na naturalnym zakwasie, bez udziału polepszaczy smaku czy wzrostu. Każdy bochenek wytwarzany jest w tradycyjny sposób z ogromna˛
starannościa˛ oraz kunsztem piekarskim bez udziału nowoczesnych maszyn. Piekarnia Pana Krzysztofa jest laureatem plebiscytu Orły Piekarnictwa. Sam Pan Krzysztof
uważa, że "to co dobre wymaga naturalnych składników i pracy ludzkich ra˛k."

ZDROWIE I URODA
ALMA VITA sp. z o.o., ul. Żeromskiego 14
Od 2013 roku ALMA VITA prowadzi działalność oparta˛ na trzech filarach, jakimi sa˛ SPORT, ZDROWIE i URODA. Centrum ALMA VITA tworzy zespół specjalistów,
ludzi pełnych pasji, którzy che˛tnie dziela˛ sie˛ swoja˛ wiedza˛ i doświadczeniem. W centrum funkcjonuja˛ dwa salony fryzjerskie (damski i me˛ski), zakład kosmetyczny
oraz gabinet dietetyczny. Pasje˛ do sportu można zaspokoić w Klubie Squasha, który dysponuje dwoma kortami wraz z zapleczem socjalnym i sauna˛ infrared oraz w

cia˛g dalszy na str. 16
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Strefie Tańca i Fitness, gdzie profesjonalni instruktorzy prowadza˛ zaje˛cia dla wszystkich grup wiekowych. Nowa strefa Sauna&Garden Jacuzzi pozwala na relaks i
oderwanie sie˛ od codziennych obowia˛zków. Stylowe wne˛trza przedwojennej kamienicy i płyna˛ca z głośników muzyka dopełniaja˛ wizerunku miejsca, które sprzyja
powstawaniu społeczności ludzi świadomych, że w życiu jest czas na wszystko - rodzine˛, prace˛, sport, relaks oraz troske˛ o własne zdrowie i ciało.

Salon Fryzjerski Elżbieta Hardel, ul. Kościelna 9/2
Salon Madame w pierwszej kolejności stawia na zdrowie i kondycje˛ włosa. Jedna˛ z nowości ostatnich lat sa˛ farby wegańskie, które stosowane sa˛ w salonie i che˛tnie
wybierane przez klientki. Salon tworza˛ ludzie zdolni, pełni pasji i zaangażowania, a każda stylizacja jest wykonana sumiennie i precyzyjnie. Właścicielka to rodowita
świdniczanka, która swoje doświadczenie zdobywała nie tylko w Polsce ale także we Francji i w Hiszpanii, a swoje doświadczenia che˛tnie przekazuje młodym
pracownikom . Salon Madame w przyszłym roku be˛dzie świe˛tował swoje 20 urodziny. Właścicielka wła˛cza sie˛ także w akcje charytatywne np. przekazuje włosy na
peruki dla dzieci choruja˛cych na raka.

PPHU JOKA Bogusława Kolon, ul. Budowlana 3
Firma JOKA działa od 1990 roku, posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w handlu. Jest to firma rodzinna, założona przez Bogusławe˛ i Krzysztofa Kolon, a na
dzień dzisiejszy wspierana przez ich dzieci. Różnica wieku, charakterów i zainteresowań prowadza˛cych sprawiła, że w sklepie JOKA znajduje sie˛ szeroki asortyment
towarów, od chemii potrzebnej do sprza˛tania domu, przez produkty do piele˛gnacji ciała i włosów do świec zapachowych do

OSiR Świdnica

PO ... CZWARTKU
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła podczas pierwszych zawodów kolejnego cyklu Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Impreza w
czwartek, 16 września odbyła sie˛ na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.
Nowa edycja przyniosła kilka nowości. Uczestnictwo w zawodach zostało ograniczone tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego. Dla
uczestników wprowadzono "Ksia˛żeczke˛ Biegacza", do której za pomoca˛ otrzymywanych na mecie naklejek dokumentuje sie˛ swój udział w zawodach.
Udział w co najmniej 3 z 4 zawodów be˛dzie specjalnie honorowany podczas zamykaja˛cego cykl grudniowego spotkania.
Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Świdnicy, Ksie˛stwa Świdnicko-Jaworskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej i Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na dystansach od 60 do 1000 metrów. Na wszystkich na mecie czekał słodki pocze˛stunek.
Przypomnijmy, że udział w zaje˛ciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny już 7 października o godzinie 17.00 na stadionie
im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Terminy kolejnych spotkań: czwartek - 04.11.2021, czwartek - 02.12 .2021 - finał cyklu.
Szczegółowe wyniki znaleźć można na stronie FB Świdnickiej Grupy Biegowej
Polonia-Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONA
MŁODZIEŻ W KRATKE˛...
Sporo działo sie˛ w ostatnich dniach jeśli chodzi o wyste˛py dziecie˛co-młodzieżowych drużyn
piłkarskich IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
O ligowe punkty rywalizowali młodzicy młodsi,
młodzicy, trampkarze, juniorzy młodsi i juniorzy.
Zaczynamy od najmłodszych - czyli ekipy z
rocznika 2011 z ligi młodzika młodszego. Podopieczni trenera Ryszarda Tyndla z powodzeniem walcza˛ z o rok starszymi przeciwnikami
i dopisali do swojego dorobku kolejna˛ wygrana˛. Biało-zieloni na własnym terenie ograli w
stosunku 11:1 zespół Victorii Świebodzice.
Bogatym łupem bramkowym podzielili sie˛ Noah Bosch (3), Szymon Gawroński (3), Aleksander Stasiak, Przemysław Dela, Karol Walczak, Marcel Rohde i Oskar Ożóg. Honorowe
trafienie dla pokonanych zaliczył Adam Wójtowicz. Biało-zieloni z 12 punktami (czterema
zwycie˛stwami w czterech rozegranych pojedynkach) i bilansem goli 19:1 otwieraja˛ stawke˛
grupy trzeciej ligi młodzika młodszego Podokre˛gu Wałbrzych Dolnośla˛skiego Zwia˛zku
Piłki Nożnej.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Victoria
Świebodzice
11:1
Skład: Sobolewski, Dudek, Przyborowska, Stasiak, Dela, Bosch, Gawroński, Głogiewicz, Monica, Walczak, Miedziński, Rohde, Mazur, Ożóg.
***
Udane zawody zanotowała także drużyna IgnerHome Polonii-Stali II Świdnica z rozgrywek
III ligi okre˛gowej młodzików. Podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka zasłużenie pokonali na swoim terenie Górnika Wałbrzych, choć gdybyśmy nastawili celowniki lepiej, to wygrana mogłaby być bardziej okazała.
Finalnie skończyło sie˛ na rezultacie 2:0. Oba gole
padły dopiero pod koniec drugiej połowy, a ich
autorami byli Przemysław Szukalski i Łukasz
Zawada. Biało-zieloni w trakcie czterech wygracia˛g dalszy na str. 19
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nych spotkań nie stracili jeszcze gola. Obecnie w swoim dorobku mamy komplet 12 "oczek" i bilans goli 17:0, a to oznacza pewne prowadzenie w
rozgrywkach.
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Górnik Wałbrzych
2:0
Skład: Sikora, Migas, Kaźmierczak, Podolski, Mrzygłód, Paluch, Zienkiewicz, Stelmach, Szukalski, Waśniowski, Nada, Jeziorny, Monica, Zawada,
Kozar, Politański.
***
Kolejny bój także maja˛ za soba˛ zawodnicy IgnerHome Polonii-Stali III Świdnica z IV ligi okre˛gowej młodzików. Drużyna prowadzona przez trenerów
Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka mierzyła sie˛ na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Pogonia˛ Pieszyce. Biało-zieloni
rywalizuja˛cy w lidze młodzika dolnym rocznikiem 2010 pokonali przyjezdnych 3:1. Rozpocze˛ło sie˛ jednak po myśli przeciwników, kiedy to bardzo
niefortunnie piłke˛ do własnej bramki skierował Patrick Dudajek. Jeszcze przed przerwa˛ trzema trafieniami odpowiedzieli gospodarze. Golkipera gości
pokonali Oskar Walewski, Franciszek Wójciak i Kordian Ke˛pa. Świdniczanie maja˛cy obecnie dwa zaległe spotkania do rozegrania plasuja˛ sie˛ na szóstej
pozycji w IV okre˛gowej młodzików.
IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica - Pogoń Pieszyce
3:1
Skład: Kasprzak, Niedziałkowski, Podgórski, Walewski, Ungurian, Jaumien, Dudajek, Otoka, Orzechowski, Ke˛pa, Chmielewski, Gawlik-Rokosz,
Kudela, Rybka, Wójciak, Kozar.
***
Po dwóch wygranych spotkaniach z Cukrownikiem Pszenno tym razem gorycz porażki musieli przełkna˛ć piłkarze IgnerHome Polonii-Stali IV
Świdnica z V ligi okre˛gowej młodzików dowodzeni przez trenera Michała Korbeckiego. Biało-zieloni w weekend musieli uznać na swoim terenie
wyższość drużyny Kolibra Uciechów, przegrywaja˛c 0:5. Młodzi świdniczanie z 6 punktami po 3 rozegranych pojedynkach wcia˛ż plasuja˛ sie˛ na pierwszej
pozycji w tabeli.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Koliber Uciechów
0:5
Skład: Moczydłowski, Staworzyński, Woźnica, Wiśniowski, Knapik, Rabenda, Grochocińska, Struzik, Holenko, Stasieluk, Ungurian, Kunas, Włudyka,
Karwała, Sacharczuk, Lipiński, Korona, Ma˛czka.
***
Prawdziwy festiwal goli urza˛dzili sobie starsi piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej trampkarzy. Drużyna trenera Piotra
Krygiera bardzo wysoko ograła na swoim terenie Akademie˛ Piłkarska˛ z Brzegu Dolnego w stosunku 22:0. Na liste˛ strzelców wpisali sie˛: Igor Zawiła
(3), Paweł Łabe˛dź (3), Karol Wiatrowski (3), Aleksander Jarosz (3), Wiktor Urbańczyk (2), Marek Kaźmierczak (2), Szymon Manijak (2), Tomasz
Bednarczyk, Igor Pierzchała i Kostiantyn Sahaidak. Goście zanotowali do tego jedno trafienie samobójcze. Biało-zieloni plasuja˛ sie˛ obecnie na szóstej
lokacie w tabeli I ligi wojewódzkiej - najwyższej klasie rozgrywkowej na Dolnym Śla˛sku, skupiaja˛cej zaledwie osiem najlepszych zespołów.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - AP Brzeg Dolny
22:0
Skład: Bereś, Manijak, Łabe˛dź, Zawiła, Redlica, Pierzchała, Jarosz, Kaźmierczak, Bednarczyk, Urbańczyk, Kuśnierz, Kołodziejczyk, Wiatrowski,
Sahaidak, Ladenberger, Komorniczak.
***
Nie udało sie˛ juniorom młodszym IgnerHome Polonii-Stali Świdnica dopisać do swojego dorobku drugiego zwycie˛stwa w tym sezonie . Podopieczni
trenera Tomasza Oleksego mierzyli sie˛ na swoim terenie z Karkonoszami Jelenia Góra. W trakcie spotkania biało-zieloni razili potworna˛ nieskutecznościa˛, nie wykorzystuja˛c wielu stuprocentowych okazji do zdobycia gola. Jakby tego było mało sami dwukrotnie musieliśmy wycia˛gać piłke˛ z
sieci. Ostatecznie goście wygrali 2:0 i wrócili do stolicy Karkonoszy z kompletem punktów. Po pia˛tej kolejce nasi piłkarze znajduja˛ sie˛ na siódmej
pozycji w ligowej tabeli.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra
0:2
Skład: Widła, Bujak, Kruczek, Ratajczak, Migas, Malinowski (55’ Błasz), Gliwa, Szewczyk, Kałwak, Korab (55’ Korab), Lipiński.
***
Niestety nie poszło także najstarszej młodzieżowej drużynie IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Wyjazdowy pojedynek fatalnie ułożył sie˛ dla drużyny
trenera Jakuba Rosiaka. Szybko straciliśmy dwa gole, a pod koniec pierwszej odsłony czerwona˛ kartke˛ ujrzał jeszcze Szymon Kawiński. Po zmianie
stron nasz derbowy rywal - Lechia Dzierżoniów dołożył jeszcze trzy gole graja˛c w przewadze jednego zawodnika i pewnie zwycie˛żył 5:0.
Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
5:0
Skład: Przyborowski, Kawiński, Tragarz (77’ Reczyński), Ilski, Dubojski, Kaźmierczak, Staroń, Michta (75’ Michalak), Dyś (46’ Markowski), Czyż (56’
Pienio), Jajko (46’ Król).
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia-Stal Świdnica

WYSZARPALIŚMY KOMPLET PUNKTÓW!
Kiedy nadchodziła 90. minuta spotkania i wkraczaliśmy w doliczony czas gry, z pewnościa˛ niewielu wierzyło w korzystny rezultat pierwszej drużyny
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica podczas wyjazdowego starcia z WKS-em Wierzbice. Wtedy stało sie˛ coś niesamowitego, biało-zieloni w końcu sie˛
przełamali i zaliczyli dwa trafienia w cia˛gu niespełna minuty!
Nie od dziś wiadomo, że zwycie˛stwa smakuja˛ najlepiej, kiedy drużynie idzie jak po grudzie. Cze˛sto nie sztuka˛ jest wygrać, kiedy wszystko wychodzi
perfekcyjnie, a właśnie wtedy gdy to nie jest najlepszy dzień dla zawodników. Tak było w sobote˛, 18 września na boisku beniaminka ligi - WKS-u
Wierzbice. Świdniczanom nie szło, brakowało precyzji, wykończenia, ale też przysłowiowego szcze˛ścia, kiedy to piłka w niektórych momentach jak
zaczarowana nie chciała przekroczyć linii bramkowej. Rywale nie maja˛cy nic do stracenia grali niesłychanie ofiarnie, byli blisko punktów i za swoja˛
postawe˛ należy im sie˛ szacunek. Na szcze˛ście dla nas walka do końca sie˛ opłaciła, a gra piłka˛ i kreowanie sobie kolejnych sytuacji przyniosły poża˛dany
efekt końcowy.
Spotkanie rozpocze˛ło sie˛ od ataków gości i tak generalnie wygla˛dał w telegraficznym skrócie ten pojedynek, przynajmniej w przeważaja˛cej
wie˛kszości. Już w 3. minucie Szymon Tragarz został w ostatniej chwili uprzedzony przez bramkarza miejscowych. Chwile˛ później niecelnie głowa˛
uderzał jeden z zawodników WKS-u, a próba Wojciecha Szuby była również niedokładna. W 11. minucie mieliśmy pierwsza˛ kontrowersje˛. Po
dośrodkowaniu Wojciecha Sowy, piłka trafiła w dłoń obrońcy gospodarzy, lecz se˛dzia nie zdecydował sie˛ na podyktowanie jedenastki, uznaja˛c to chyba
jako sytuacje˛ nieoczekiwana˛. W pierwszym kwadransie niecelnymi uderzeniami popisali sie˛ jeszcze Sowa i Tragarz. Gdy wydawało sie˛, że otwieraja˛ce
trafienie dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica to tylko kwestia czasu, nadeszła 22. minuta. Z narożnika pola karnego piłke˛ dorzucił Tomasz
Rajczakowski, a głowa˛ do naszej sieci skierował ja˛ Maciej Głogowski. Biało-zieloni protestowali i reklamowali pozycje˛ spalona˛ strzelca gola, ale decyzja
arbitra była niepodważalna. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego ruszyli do jeszcze bardziej zdecydowanych ataków, ale w 28. minucue, to rywale
mieli szanse na kolejnego gola. Bartłomiej Kot znakomicie wyczuł jednak intencje strzelca i wyszedł obronna˛ re˛ka˛ z sytuacji sam na sam. Ostatni
cia˛g dalszy na str. 22
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kwadrans pierwszej odsłony to już zdecydowana przewaga świdniczan. Rozpocze˛ło sie˛ od groźnej sytuacji Andrieja Kozachenko, który niestety chybił,
chwile˛ później próby Roberta Myrty i Grzegorza Zygadło zostały w ostatniej chwili zablokowane, a niecelnie uderzał do tego Wojciech Szuba. Gospodarze
głe˛boko cofne˛li sie˛ na własna˛ połowe˛ i do przerwy schodzili z korzystnym rezultatem.
Druga połowa to jeszcze bardziej zaciekłe ataki przyjezdnych. Poza kilkoma kontrami przeciwników, biało-zieloni praktycznie nie schodzili z polowy
przeciwników i co rusz ne˛kali defensywe˛ WKS-u. Sygnał do ataku dał już w 47. minucie Andriej Kozachenko, który próbował skutecznie zamkna˛ć akcje˛
z lewej strony pola karnego. Z minuty na minute˛ w szesnastce przeciwników kotłowało sie˛ coraz mocniej. W ostatniej chwili zablokowany został Robert
Myrta, a próbuja˛cy dobijać jeszcze to uderzenie Wojciech Szuba też został powstrzymany przez ofiarnie interweniuja˛cych defensorów. Przewaga
momentami robiła sie˛ miażdża˛ca, ale co z tego, skoro na tablicy wyników wcia˛ż było 1:0 dla beniaminka z Wierzbic. Trzeci w tabeli świdniczanie nie
rezygnowali i atakowali coraz mocniej. Znów zablokowany został w 65. minucie Szuba, a chwile˛ później niewiele pomylił sie˛ Myrta. W kolejnej sytuacji
piłka po strzale Andrieja Kozachenko mine˛ła światło bramki, a Wojciech Sowa ostemplował jedynie poprzeczke˛ bramki! W 83. minucie znów dobrze
w polu karnym znalazł sie˛ Sowa i ponownie futbolówka trafiła... w poprzeczke˛! Jakby tego było mało, po kontakcie z obramowaniem bramki spadła tuż
na linie˛ bramkowa˛ i nie wtoczyła sie˛ do sieci. Kilkadziesia˛t sekund później Wojciech Szuba groźnie uderzał po długim słupku, lecz końcami palców
piłke˛ na rzut rożny tra˛cił golkiper gospodarzy. W 89. minucie po raz kolejny do remisu mógł doprowadzić Wojciech Sowa, ale przegrał sytuacje˛ jeden
na jednego z bramkarzem rywali. Se˛dzia doliczył cztery minuty, a biało-zieloni cały czas wierzyli. W tym momencie cie˛żar gry na swoje bramki nie po
raz pierwszy w tym sezonie wzia˛ł Szymon Tragarz. Nasz ofensywny zawodnik w pierwszej minucie doliczonego czasu gry popisał sie˛ kapitalnym
uderzeniem z dystansu, a goście w końcu "zdje˛li paje˛czyne˛" z sieci bramki miejscowych. Kilkadziesia˛t sekund później Tragarz wpadł w pole karne i
fantastycznym, przytomnym i co najważniejsze skutecznym strzałem wyprowadził nas na prowadzenie. Do końcowego gwizdka arbitra nic sie˛ nie
zmieniło, drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zwycie˛żyła rzutem na taśme˛, ale jak najbardziej sprawiedliwie 2:1!
Wygrana z WKS-em Wierzbice była pia˛tym z rze˛du triumfem biało-zielonych w walce o punkty na boiskach grupy wschodniej IV ligi . Obecnie w
swoim dorobku mamy remis i pie˛ć wspomnianych zwycie˛stw, a 16 zdobytych punktów daje nam druga˛ pozycje˛ w ligowej tabeli. Prowadzi z kompletem
"oczek" Lechia Dzierżoniów, a trzecia jest ekipa Baryczy Sułów (13 punktów). W najbliższej serii spotkań dojdzie właśnie do hitu 7. kolejki meczów.
W sobote˛, 25 września o godz. 15.00 świdniczanie podejma˛ na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bardzo groźnego beniaminka z Sułowa.
WKS Wierzbice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 1:2
(1:0)
Skład: Kot, Kasprzak, Salamon, Barros, Sowa, Białasik (77’ Polak), Szuba, Zygadło (60’ Kotfas), Kozachenko (79’ Trzyna), Tragarz, Myrta.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
13.09.2021r. godz. 18.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od podróżnych oczekuja˛cych na autobus, że na ławce przystanku przy ul . Henryka
Pobożnego śpi nietrzeźwy człowiek. Na miejscu strażnicy ustalili, że me˛żczyzna ten jest poszukiwany do odbycia kary aresztu. Gdy wytrzeźwieje
na pewno sie˛ zdziwi, że już odbywa kare˛ choć tego nie planował.
14.09.2021r. godz. 8.10
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy zwrócił sie˛ z prośba˛ o pomoc dyspozytor ŚPWiK ponieważ na ul. Wincentego Pola doszło do awarii
wodocia˛gu a przez parkuja˛ce pojazdy nie moga˛ przysta˛pić do jej usunie˛cia. Na miejscu strażnicy ustali właścicieli pojazdów i poprosili o
przeparkowanie tak aby pracownicy mogli rozpocza˛ć prace˛.
14.09.2021r. godz. 18.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ul. Zamenhofa dotycza˛ce zaje˛tej koperty przeznaczonej dla osób
niepełnosprawnych przez pojazd nieuprawniony. Strażnicy potwierdzili, że parkuja˛ca kobieta nie posiada uprawnień do korzystania z tego miejsca
za co otrzymała zgodnie z taryfikatorem mandat w wysokości 500 zł. oraz 5 punktów karnych.
15.09.2021r. godz. 12.16
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie odpracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierze˛tami, że w Rynku od dłuższego czasu
jest przywia˛zany do latarni pies. Na miejsce wezwano pracowników schroniska dla zwierza˛t. Pojawiła sie˛ też właścicielka psa, która tłumaczyła sie˛,
że trwało to tak długo gdyż zatrzymało ja˛ załatwianie spraw w banku. Przeprowadzono pouczaja˛ca˛ rozmowe˛ z mało odpowiedzialna˛ właścicielka˛
psa.
15.09.2021r. godz. 16.35
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ul. Marii Kunic, że za boksem śmietnikowym odbywa sie˛ libacja
alkoholowa, której uczestnicy głośno sie˛ zachowuja˛ używaja˛c przy tym słów nieprzyzwoitych. Na miejscu strażnicy zastali czterech me˛żczyzn, z
których każdy otrzymał na pożegnanie mandat w wysokości 100 zł.
źródło: www.sm.swidnica.pl
Gmina Świdnica

ZAWODY STRAŻACKIE
Już w najbliższa˛ sobote˛, 25 września zapraszamy Państwa na boisko sportowe w Grodziszczu, gdzie odbe˛da˛ sie˛ zawody sportowo-pożarnicze
gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Rozpocze˛cie pożarniczych zmagań, które w tym roku poła˛czone
be˛da˛ z piknikiem i wieloma atrakcjami dla dzieci zaplanowano na godz. 12.00. Do wspólnego kibicowania strażakom ochotnikom zapraszaja˛: gmina
Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz sołectwo Grodziszcze.
Gmina Świdnica

W SOBOTE˛ GMINNE BIURO SPISOWE
URUCHAMIA DODATKOWE DYŻURY RACHMISTRZÓW
apraszamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie wzie˛li udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 do
skorzystania z pomocy rachmistrzów, którzy w sobote˛ 25 września dyżurować be˛da˛ w Grodziszczu i w Pszennie.
Sobota, 25 września 2021 r. 11.00-14.00 - boisko sportowe w Grodziszczu (zawody strażackie)
Sobota, 25 września 2021 r. 11.00-16.00 - teren przy świetlicy w Pszennie (festyn KGW Pszenno i szczepienia przeciw COVID-19)
cia˛g dalszy na str. 25
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Gmina Świdnica

GOTUJA˛ Z LICZBAMI
Co królowa nauk ma wspólnego z gotowaniem? Na to i wiele innych pytań odpowiedzi szukaja˛ uczniowie gminnych placówek oświatowych,
uczestnicza˛c w zaje˛ciach "Gotowanie z liczbami" w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, w ramach projektu "Rozwój kompetencji
kluczowych droga˛ do sukcesu w gminie Świdnica" .

Pierwszymi uczestnikami trwaja˛cego właśnie turnusu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu. Na zaje˛ciach teoretycznych prowadzonych przez dyrektora schroniska Sebastiana Krzywde˛, uczestnicy poznali zasady bhp obowia˛zuja˛ce w kuchni. Wiedza˛ też jak ważne sa˛ liczby i czym
jest kuchnia kreatywna. Efekt! Pyszne brownie, zdrowe smoothie i jeszcze smaczniejsza pizza, stanowiły jeden z wielu posiłków, które uczniowie
przygotowali podczas zaje˛ć w Lubachowie.
Gmina Świdnica

SENIORZY ĆWICZA˛
Jak w pewnym wieku nie zgnuśnieć w domu? Jak w pewnym wieku nie narzekać? Jak w pewnym wieku śmiać sie˛, cieszyć sie˛ życiem? Odpowiedzi
na te pytania maja˛ seniorzy z Klubu ABC Seniora z Bystrzycy Dolnej. Od wielu miesie˛cy ćwicza˛ i dbaja˛ o swoje zdrowie aby zwiedzać i podrożować.
Po raz kolejny udowadniaja˛, że jesień życia może być pie˛kna˛, jeśli sie˛ tylko chce.

Wycieczka do wrocławskiego ZOO, spacer po Parku Szczytnickim, podziwianie Ogrodu Japońskiego, zaje˛cia z aquaaerobiku w Centrum Sportowo
Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym, a na zakończenie grill, ćwiczenia pod chmurka˛ i warsztaty z uwalniania wewne˛trznego dziecka. W planach na
kolejny tydzień - siatkówka plażowa. Członkowie Klubu ABC Seniora z Bystrzycy Dolnej swoja˛ energia˛, che˛cia˛ poznawania świata mogliby zawstydzić
niejednego nastolatka!
Gmina Świdnica

KOLEJNE EDUKACYJNE WYJAZDY UCZNIÓW
Z GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Wycieczki do Mini ZOO w Ła˛cznej, Centrum "Salamandra" w Myśliborzu oraz do Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu znalazły sie˛
na mapie ostatnich wyjazdów edukacyjnych uczniów gminnych placówek oświatowych.
14. września w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych droga˛ do sukcesu w Gminie Świdnica" uczniowie Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym odwiedzili Mini ZOO w Ła˛cznej.
Ogród Zoologiczny jest nie tylko urokliwym miejscem do spe˛dzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale też skarbnica˛ wiedzy przyrodniczej.
Celem wyjazdu było wzbogacenie wiedzy na temat dzikich zwierza˛t żyja˛cych w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierza˛t
mieszkaja˛cych w ZOO oraz kształtowanie umieje˛tności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. Uczniowie podczas wycieczki mieli okazje˛
zobaczyć niespotykane na co dzień zwierze˛ta ze wszystkich kontynentów. Przygla˛danie sie˛ zachowaniu egzotycznych zwierza˛t budziło wśród nich wiele
emocji. Bezpośredni kontakt ze zwierze˛tami sprawił, że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwałe zapisza˛ sie˛ w pamie˛ci dzieci.
cia˛g dalszy na str. 26
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Wie˛cej informacji i zdje˛ć:
https://spwitoszow.edupage.org/news/#
Do Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu i Centrum "Salamandra" w Myśliborzu zawitali tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej
w Mokrzeszowie.
Dzie˛ki zaje˛ciom dzieci mie˛dzy innymi poznały zasady działania liczydła chińskiego, anten dźwie˛kowych czy lejka grawitacyjnego . Ponadto nauczyli
sie˛ izolować barwniki roślinne, badać parametry wody- określać jej barwe˛, zapach, ph, a także badać zawartość azotanów i fosforanów.
Wie˛cej szczegółów i zdje˛ć:
https://spmokrzeszow.szkolnastrona.pl/
Gmina Świdnica

ZACHE˛CAŁY DO SZCZEPIEŃ

Pierwszy festyn w roli gospodarza maja˛ już za soba˛. Panie z KGW Boleścin wła˛czyły sie˛ w ogólnopolska˛ akcje˛ promowania szczepień przeciw
COVID-19 w Polsce. W niedziele˛, 19 września na boisku sportowym w Boleścinie dzielne gospodynie zache˛cały do skorzystania z darmowych szczepień
przeciw COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień. Na che˛tnych do zaszczepienia czekała jednodawkowa˛ szczepionka˛ firmy Johnson & Johnson.
Organizatorki zapewniły także liczne atrakcje towarzysza˛ce. Zamki dmuchane, malowanie twarzy, rozgrywki w badmintona, piłka plażowa,
przejażdżki konne oraz spotkania ze strażakami z OSP Grodziszcze. Spora˛ atrakcja˛ była prezentacja nowoczesnego Ambulansu Pogotowia Ruchu
Drogowego. Asp. Szydełko z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy nie tylko wyjaśniał zawiłe przepisy kodeksu drogowego, ale zache˛cał
wszystkich uczestników, a w szczególności najmłodszych mieszkańców gminy Świdnica do noszenia elementów odblaskowych.
Członkinie KGW Boleścin zadbały o kulinarne doznania dla mieszkańców i przybyłych gości. Było w czym wybierać: pierogi, bigos , żurek, dania
z grilla, a na słodko pyszne ciasta.
Wałbrzych

WAŁBRZYCH MA POMNIK AYRTONA SENNY
Jeden z trzech najpie˛kniejszych na świecie symboli upamie˛tniaja˛cych wybitnego sportowca Ayrtona Senne˛ stoi w Wałbrzychu. Sfinansowany przez
Jerzego Mazura oraz wspieraja˛cych go fundatorów pomnik, odwołuje sie˛ do wspomnienia z 1986 roku z toru Hungaroring. Idea˛ budowy monumentu
było oddanie hołdu dla trzykrotnego mistrza świata Formuły 1 i człowieka, który wspierał potrzebuja˛cych, a szczególnie dzieci. W uroczystości
odsłonie˛cia pomnika uczestniczyli mistrzowie motorsportu, samorza˛dowcy, harcerze, liczni goście a nawet ambasador Brazylii!
Pomnik upamie˛tniaja˛cy brazylijskiego kierowce˛ wyścigowego, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1 stana˛ł przy ulicy Ayrtona Senny, która w 2015
roku uzyskała oficjalna˛ nazwe˛, nadana˛ przez Rade˛ Miasta Wałbrzycha. Inicjatywe˛ od pocza˛tku wspierał prezydent dr Roman Szełemej, który był obecny
na uroczystości odsłonie˛cia monumentu. Udział w niej wzie˛li wybitni polscy zawodnicy m.in. Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc, Maciej
Wisławski, Maciej Szczepaniak, Rafał Sonik, Grzegorz Grzyb, a także promotor motorsportu Andrzej Kalitowicz.
Wydarzenie miało wyja˛tkowy, mie˛dzynarodowy charakter i wpisywało sie˛ w obchody stulecia stosunków dyplomatycznych mie˛dzy Brazylia˛ a
Polska˛.
cia˛g dalszy na str. 29
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- Senna był dla Brazylijczyków wzorem zwycie˛stwa. Mie˛dzy 1984 a 1994 rokiem zdobył trzy
tytuły mistrza świata Formuły 1, 41 zwycie˛stw, 65 pole position i 80 razy stawał na podium.
Zawdzie˛czmy mu wiele z najbardziej magicznych momentów w najważniejszej kategorii wyścigów
samochodowych na świecie. Ayrton ustanowił nowy poziom doskonałości w tym sporcie - inspirował
i do dziś inspiruje zawodników w Brazylii i na całym świecie - podkreślił w swym wysta˛pieniu Hadil
Fontes da Rocha Vianna, ambasador Brazylii. - Co wie˛cej, Ayrton Senna był wzorem do naśladowania
również poza torem. Wspierał programy pomocy filantropijnej, w szczególności projekty dla dzieci
z ubogich rodzin. Po jego odejściu, dzieło to kontynuuje Instytut Ayrtona Senny, organizacja
pozarza˛dowa oferuja˛ca możliwości rozwoju dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin -dodał, dzie˛kuja˛c
za kultywowanie pamie˛ci o jego rodaku.
Na sobote˛, 18 września 2021, okolicznościowe wysta˛pienie nadesłał Minister Sportu Brazylii, a
wałbrzyska inicjatywa nie umkne˛ła też uwadze rodzinie Senny.
-To dla nas wielka duma i satysfakcja, że otrzymujemy wiadomość od naszych drogich przyjaciół
z Polski o kolejnym fantastycznym hołdzie złożonym Ayrtonowi Sennnie. Nasza rodzina wspiera i
docenia wszelkie inicjatywy, które pomagaja˛ zachować żywym dziedzictwo Ayrtona dla kolejnych
pokoleń - napisała siostra sportowca, Bianca Senna, szefowa Senna Brands w liście do Jerzego
Mazura.
Na budowe˛ pomnika wałbrzyszanin Jerzy Mazur poświe˛cił ponad 3 lata. Dla wielokrotnego
mistrza Polski i Europy w wielu dyscyplinach motorsportu, a także pierwszego w historii Polaka na
mecie Rajdu Dakar, Senna od lat jest inspiracja˛ i wzorem.
- Pomnik jest hołdem dla człowieka, który pomagał najbardziej potrzebuja˛cym, w szczególności
dzieciom. Zawsze podkreślam, że można zdobywać sławe˛, kolejne tytuły, ale dostrzegać innych, to rzecz niezwykła. Żeby świat istniał, takich ludzi musi
być wie˛cej. Co be˛de˛ zawsze podkreślał do moich ostatnich dni - mówi Jerzy Mazur, przedsie˛biorca, twórca i kustosz Muzeum Górnictwa i Sportów
Motorowych, którego powstanie zainicjował ponad 22 lata temu.
Pomnik Ayrtona Senny stoi przy ulicy jego imienia. To boczna Noworudzkiej, na wysokości nr 4 (Salon Nissana Jerzego Mazura). Wizerunek
sportowca został odwzorowany w bra˛zie, w proporcjach 1:1. W procesie projektowania decyduja˛cy głos miał Jerzy Mazur, którego wizje˛ nakreślił Stefan
Romecki. Wykonaniem rzeźby zaja˛ł sie˛ Dymitr Buławka Fankidejski.
Niespodzianka˛ dla zgromadzonych gości były przejazdy ulica˛ Ayrtona Senny historycznych samochodów, które prowadził Jerzy Mazur. Goście
podziwiali Bugatti T40 (1928 r.), Porsche 911 Carrera (1979 r.) oraz Formułe˛ M.MTX 1/106 (1983 r.).
Trzeba podkreślić, iż przy ulicy Ayrtona Senny 1 stoi Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych, w którym znajduje sie˛ mnóstwo eksponatów i
osobistych pamia˛tek zwia˛zanych z zawodnikami motorsportu. Swoje sportowe stroje, kaski, a nawet pojazdy przekazali tu wybitni mistrzowie, m.in.
Krzysztof Hołowczyc, Adam Małysz, Robert Kubica, Maciej Wisławski, Xavier Panseri, Maciej Szczepaniak a nawet Nasser Al-Attiyah. Stoi tu również
historyczny Star 266, którym Rajd Dakar w 1988 roku pokonywał Jerzy Mazur.
Wałbrzych

KTO ZAWALCZY O "GWIAZDY BIZNESU 2021"?
Kapituła Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu" wybrała już najlepsze podmioty, które sie˛gna˛ po prestiżowe statuetki. W
tym roku do rywalizacji, której organizatorem jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego napłyne˛ło blisko 50 zgłoszeń. Laureatów plebiscytu poznamy w
pia˛tek, 15 października podczas uroczystej gali w Starej Kopali w Wałbrzychu. Pocza˛tek wydarzenia o godz. 19:00. Gwiazda˛ wieczoru be˛dzie zespół
Poparzeni Kawa˛ Trzy.
Jakie przedsie˛biorstwa, samorza˛dy, jednostki samorza˛du terytorialnego oraz Instytucje Otoczenia Biznesu zostały docenione przez kapitułe˛
konkursowa˛ jednej z najważniejszych nagród biznesowych Dolnego Śla˛ska? To pozostanietajemnica˛ aż do dnia Gali Finałowej.
W pia˛tek, 15 października zwycie˛zców ogłosza˛ członkowie Kapituły, którzy dokonywali oceny wszystkich zgłoszeń. Do tego grona zaproszeni
zostali m.in.:Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośla˛skiego, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośla˛ski, WojcichMurdzek - Poseł Na
Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha, Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent
Świdnicy, Robert Jagła - Prezes Zarza˛du Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik - Członek Zarza˛du Funduszu
Regionu Wałbrzyskiego, Zbigniew Kaczorowski
- Przewodnicza˛cy Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
Kapituła 7. edycji Dolnośla˛skiego Plebiscytu
Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu" zebrała sie˛
w poniedziałek, 20 września w siedzibie organizatora, czyli w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu. Jej obradom przewodniczył
Artur Mazurkiewicz, prezes zarza˛du Dolnośla˛skich Pracodawców.
- W kwestionariuszach zgłoszeniowych do
"Gwiazd Biznesu 2021" oceniamy aktywności
podejmowane przez podmioty w roku 2020, który był niewa˛tpliwie bardzo trudny dla przedsie˛biorców i dla gospodarki na całym świecie. Dlatego oprócz dotychczasowych kryteriów oceny,
zastosowaliśmy kryterium dodatkowe, w którym pytamy o wpływ pandemii Covid-19 na sytuacje˛ podmiotu oraz spogla˛damy na poziom wsparcia
zewne˛trznego, jakie podmioty uzyskały na walke˛ ze skutkami pandemii - mówi Robert Jagła, pomysłodawca "Gwiazd Biznesu" i Prezes Zarza˛du
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. - Wśród stałych kryteriów oceny pod uwage˛ bierzemy przede wszystkim sytuacje˛ finansowa˛, realizowane inwestycje,
innowacyjne rozwia˛zania, konkurencyjność na rynku, plany rozwojowe i działania w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie - wyjaśnia.
Na laureatów czeka 9 statuetek wykonanych przez Dorote˛ Dziekiewicz - Plich, autorke˛ m.in. prestiżowego Fryderyka. Podmioty zostana˛ wyróżnione
w kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Podmiot Ekonomii Społecznej, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja,
Samorza˛d Przyjazny Biznesowi. Ponadto, jak co roku, Kapituła przyzna również wyróżnienie dla Osobowości.
Kto wygra w "Gwiazdach Biznesu" dowiemy sie˛ w pia˛tek, 15 października podczas uroczystej gali w Starej Kopali w Wałbrzychu. Wste˛p na
zaproszenia. Gwiazda˛ wieczoru be˛dzie zespół Poparzeni Kawa˛ Trzy.
Bezpłatne zaproszenie na Gale˛ Finałowa˛ Dolnośla˛skiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu 2021" moga˛ otrzymać przedstawiciele firm,
samorza˛dów, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji i mediów. Wniosek o zaproszenie doste˛pny jest na stronie: www.gwiazdybiznesu.com.pl
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SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

N I E R U C H O M O Ś C I
◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzicach
57 m kw., po generalnym remoncie. Tel.
721 397 188.

BARAN W cia˛gu kilku najbliższych dni nawarstwi sie˛ pare˛ spraw, które trzeba be˛dzie pilnie załatwić. W zwia˛zku z tym zabraknie Ci
czasu na przyjemności i wypoczynek. Tydzień
be˛dzie pracowity. Wszystko be˛dziesz musiał
dokładnie zaplanować, aby unikna˛ć przykrych niespodzianek.
BYK Wykaż wie˛cej zrozumienia w stosunku do swoich bliskich. Nie możesz nieustannie negować wszystkiego, czego sie˛ podejma˛. Tym bardziej, że nie potrafisz zaproponować niczego w zamian. Obdarz rodzine˛
wie˛kszym zaufaniem. Zobaczysz, że to
wkrótce zaprocentuje. Poprawa sytuacji finansowej.
BLIŹNIE˛TA Zawiodłeś kogoś, kto miał do
Ciebie ogromne zaufanie. Jeżeli be˛dziesz
sie˛ kierował wyła˛cznie swoim dobrem to
stracisz wszystkich przyjaciół. Dobrze ułoża˛ sie˛ sie˛ sprawy finansowe. Inwestycje nareszcie zaczna˛ procentować i przynosić dochód.
RAK Ktoś przysłoni Ci cały świat. Be˛dziesz
bez przerwy myślał o tej osobie, wyobrażał
sobie różne sytuacje i zdarzenia. Jednak to
zauroczenie minie, kiedy zdasz sobie spra-

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

we˛, że ta osoba jest tylko zwykłym człowiekiem o wielu zaletach i wadach.
LEW To, czego tak bardzo unikasz i z czego
nie chcesz sie˛ wywia˛zać nie ujdzie Ci na
sucho. Choć sprawa jest nieprzyjemna, to
postaraj sie˛ jak najszybciej ja˛ załatwić. Zobaczysz, że nie taki diabeł straszny. Odzyskasz dzie˛ki temu równowage˛ i upragniony
spokój. Na przyszłość unikaj takich sytuacji.
PANNA Bardzo dobry tydzień. Być może
spełni sie˛ jedno z Twoich marzeń. Nie odkładaj spotkania z osoba˛ spod znaku Wodnika. Może ono przynieść wiele korzyści.
Sprawy sercowe niech tocza˛ sie˛ swoim rytmem. Nie wymuszaj niczego na partnerze.
WAGA Panie Wagi wpadna˛ w wir gotowania,
pieczenia i pichcenia różnych przysmaków.
Oczywiście ku radości całej rodziny. Panowie
zaś be˛da˛ mieli różne kulinarne zachcianki. Być
może Wagi wybiora˛ po prostu miły wieczór w
restauracji. Sprawy zawodowe odejda˛ na dalszy plan, choć nie oznacza to zaniedbywania
obowia˛zków zawodowych.
SKORPION Niemal pochłona˛ Cie˛ sprawy
zwia˛zane z praca˛ lub jakimś wykonywanym
zaje˛ciem. Wpadniesz na pomysł, który wyda Ci sie˛ genialny. Be˛dziesz wszystkich
przekonywał do swoich pogla˛dów na ten
temat. Radość i euforia udzieli sie˛ również
członkom Twojej rodziny.
STRZELEC W tym tygodniu zajmiesz sie˛
sprawami rodzinnymi. Nadrobisz zaległości w obowia˛zkach domowych. Jeżeli masz
dzieci, zaangażujesz sie˛ w ich małe proble-

my, w rozwia˛zaniu których z che˛cia˛ im pomożesz. W pracy tymczasem wszystko po
staremu.
KOZIOROŻEC We wtorek spodziewaj
sie˛ wiadomości od kogoś spod znaku Wodnika. Pocza˛tkowo be˛dziesz bardzo zaskoczony, ale po przemyśleniu całej sprawy
nabierzesz do niej przekonania. Zadbaj o
dobra˛ atmosfere˛ i stosunki z bliska˛ osoba˛.
Sprawy finansowe troche˛ sie˛ skomplikuja˛.
Nie powinieneś sie˛ jednak przejmować.
WODNIK Dokonasz w swoim życiu jakiejś ważnej zmiany. Be˛dziesz długo zastanawiał sie˛ nad ewentualnymi skutkami swojego posunie˛cia. Rozważaja˛c wszystkie za i
przeciw zasie˛gnij rady zaufanej osoby. Co
dwie głowy, to nie jedna. W sprawach finansowych unikaj jednak ryzyka. Ba˛dź raczej
oszcze˛dny.
RYBY Weźmiesz udział w jakimś sporze.
Ktoś poważnie Cie˛ zdenerwuje i zapragniesz odwetu. Be˛dziesz przeżywał ta˛ sytuacje˛ i wszystkim opowiadał o całej sprawie. Nie warto tak sie˛ tym przejmować.
Wkrótce wszystko pójdzie w zapomnienie, a cały problem ulegnie przedawnieniu.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, 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 pie˛tro, ogrzewanie miejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
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 Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, 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 pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:
0-6601 WM 50 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł
0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, winda, miejsce parkingowe, 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 Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł
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0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 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 Śle˛ży - 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 - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI
DO SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:
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 + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
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.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 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 wolnostoja˛cy 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 wolnostoja˛cy, 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, pie˛knie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

