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Świdnica

PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO
Od budowy parkingu i sie˛gacza rozpoczyna sie˛ remont ulicy Sikorskiego. Obejmuje on odcinek
od skrzyżowania z sygnalizacja˛ świetlna˛ przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewicza.
Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca przyszłego roku.
W skrócie...
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
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA
01-16.10.2021
Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
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; organizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J
VII EDYCJA NOCY BIBLIOTEK
09.10.2021, godz. 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
VII edycje˛ Nocy Bibliotek
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy; organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna w Świdnicy
MARATON PROJEKCJI KONCERTOWYCH: Alice in Chains + Metallica +
Depeche Mode
16.10.2021, godz.17:30 - 23:30
Wste˛p: 10 zł; mejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
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

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni, zatok autobusowych i
chodników. Wybudowany be˛dzie sie˛gacz do budynków mieszkalnych nr 42 A-E oraz parking
naprzeciwko szkoły. Dobudowana be˛dzie droga rowerowa. Równocześnie wykonane zostanie nowe
oświetlenie drogowe, a także przebudowana kanalizacja deszczowa. Wraz z robotami drogowymi
prowadzone be˛da˛ prace instalacyjne realizowane przez ŚPWiK.
W pierwszym etapie inwestycji wykonawca przysta˛pił do prac, które na razie nie wymagaja˛
wprowadzania dużych zmian w organizacji ruchu. Z użytkowania wyła˛czony zostanie przystanek
autobusowy po stronie obiektu handlowego. Wprowadzono na razie oznakowanie ostrzegawcze i
ograniczaja˛ce pre˛dkość. O terminach wprowadzania kolejnych etapów organizacji ruchu drogowego
be˛dziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ulica Sikorskiego jest jedna˛ z ważniejszych arterii Świdnicy. Nate˛żenie ruchu jest tam bardzo
duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstaja˛ nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje sie˛
strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. Z Rza˛dowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 Świdnica
otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 877 193 zł na remont ostatniego, mocno zdewastowanego
fragmentu tej drogi.
Zadanie realizować be˛dzie firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie Przedsie˛biorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Jego koszt to ponad 2 miliony 900 tysie˛cy złotych.
Foto: Daniel Ge˛bala/UM Świdnica
Świdnica

SZCZEPIENIA
Już ponad 1500 osób zostało zaszczepionych w specjalnie przygotowanym autobusie, który
parkował na świdnickim Rynku oraz w innych miastach i wsiach powiatu świdnickiego. To efekt
inicjatywy Urze˛du Miejskiego i Centrum Usług Medycznych Eskulap.
Sobota, 25 września i niedziela, 26 września - były to ostatnie dwa dni, kiedy można było
zaszczepić sie˛ w autobusie jednodawkowa˛ szczepionka˛ firmy
Jak podaje rza˛dowy serwis www.gov.pl/web/szczepienia-gmin, w pełni zaszczepionych jest30
259 mieszkańców Świdnicy, tj. 53,8%. Jedna˛ dawke˛ szczepionki przyje˛ło dotychczas 31 121świdniczan, tj. 55,3% (dane z dnia 24.09.2021).
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
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OFICJALNA SELEKCJA
7. Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum
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
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...
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA
01-16.10.2021
Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

Spośród ponad 600 nadesłanych filmów w 4 kategoriach konkursu Okiem Młodych znalazło sie˛
35 tytułów z 14 państw, mie˛dzy innymi z Polski, Francji, Szwajcarii, Litwy, Rumunii, Rosji,
Wietnamu czy USA. Prezentujemy tegoroczna˛ selekcje˛ konkursowych krótkich metraży, które znajda˛
sie˛ w programie 7. edycji Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum.
Konkurs Okiem Młodych - Fabuła
1. Atrapa / Dummy, reż. Laurynas Bareisa, Litwa 2020
2. Ba˛dź gotów / StayAwake, be Ready, reż. PhamThienAn, Wietnam 2019
3. Dobre, eleganckie chłopaki / Good, elegant boys, reż. Marek Ułan-Szymański, Polska 2020
4. Dustin / Dustin, reż. Na?laGuiguet, Francja 2020
5. Pokazałam mu Covid-19 / i showedhim Covid-19, reż. Karolina Gliniewicz, Polska 2021
6. Pozdrawiam z Nigerii / Greetings from Nigeria, reż. Peter Hoferica, Słowacja 2020
7. Psylo / Psylo, reż. Franois Robic, Francja 2020
8. Równoważnik / Ballast, reż. Daniel Howlid, Polska 2020
9. Stephanie / Stephanie, reż. Leonardo van Dijl, Belgia 2020
10. Zanim zasne˛ / By the time i fallasleep, reż. Damian Kosowski, Polska 2020
Konkurs Okiem Młodych - Dokument
1. Cafe de Kinema / Cafe de Kinema, reż. Sol Miraglia, Argentyna 2020
2. Hydebank / Hydebank, reż. Ross McClean, Wielka Brytania 2019
3. Mecz / The game, reż. Roman Hodel, Szwajcaria 2020
4. Mikrokosmosy / Universes, reż. Dorota Ros, Polska 2021
5. Nie jesteśmy przyjaciółkami / We are not friends, reż. Alicja Sokół, Polska 2020
6. Obcy, ratunku! / Jesus, Aliens! i think, reż. Sophie Bosker, Austria 2020
7. Opus magnum / Opus Magnum, reż. Filip Bojarski, Polska 2020
8. Tysia˛c prób oceanicznych / One Thousand and One Attempts to Be an Ocean, reż. WangYuyan,
Francja 2021
9. Żarty sie˛ skończyły / ThatJokeisntFunnyAnymore, reż. Hannah Currie, Wielka Brytania 2019
Konkurs Okiem Młodych - Animacja - NOWY KONKURS!
1. Ja i moja gruba dupa / My FatArse and i, reż. Yelyzaveta Pysmak, Polska 2020
cia˛g dalszy na str. 4

Cztery Żywioły Słowa wydarzenie literackie, maja˛ce na celu ukazanie poprzez słowa:
pisane, czytane, mówione, śpiewane zwia˛zków literatury z innymi dziedzinami sztuki,
wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje różne środowiska artystyczne, zajmuja˛ce sie˛ teoria˛ literatury, muzyka˛, videoartem.
1.10.2021 (pia˛tek)
ogłoszenie Festiwalowego Konkursu Wiersza Obrazkowego (pula nagród 1000 zł, termin przysyłania prac w formie elektronicznej do 12.10.2021)
11.10.2021 (poniedziałek)
godz. 12.00
wystawa zewne˛trzna I edycji Festiwalowego Konkursu Wiersza Obrazkowego (prace
z 2020 r.)

www.taxi-swidnica.pl
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świdnicki Rynek
godz. 18.00
spotkanie z Michałem Rusinkiem, prowadzenie Aleksandra Kulak*
Turniej Jednego Wiersza - nagroda 100 zł
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43
12.10.2021 (wtorek)
godz. 9.00
"Człowiek w obliczu zła - C.K. Norwid
źFatum", prelekcja Roberta Kaśkowa
III Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Kościelna
32
godz. 11.00
"Fantastyczny Ocean Lema", prelekcja
Krzysztofa Fra˛czka
II Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Równa 11
godz. 12.45
"Wokół Trudnego lasu T. Karpowicza", prelekcja Barbary Elmanowskiej
I Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 30
13.10.2021 (środa)
godz. 8.00
warsztaty "Ćwiczenia z tłumaczenia", prowadzenie Krzysztof Dix
I Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 30
godz. 11.50
spacer po literackiej Świdnicy, prowadzenie
Wojciech Koryciński
start: I Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
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2. Kołysanka / Cradle, reż. Paul Muresan, Rumunia 2020
3. Mie˛dzy koronami / Sounds between the crowns, reż. Filip Diviak, Czechy 2020
4. Owca, wilk i filiżanka herbaty / Sheep, Wolf and a Cup of Tea..., reż. Marion Lacourt, Francja
2019
5. Pewnego razu w izraelu / Once upon a time in israel, reż. Weronika Szyma, Polska 2021
6. Pilar / Pilar, reż. YngwieBoley, J.J. Epping, Diana van Houten, Holandia 2020
7. TronaPinnacles / TronaPinnacles, reż. Mathilde Parquet, Francja 2020
8. Trzy skoki do szcze˛ścia / Three jumps to happiness, reż. Artur Hanaj, Polska 2020
Konkurs Amatorski Okiem Młodych
1. Bła˛d systemu / System error, reż. Piotr Kaźmierczak, Polska 2020
2. H8 / H8, reż. Michał Cygan, Polska 2021
3. Hobo / Hobo, reż. Alexander ivanov, Rosja 2020
4. Głowy duże, głowy małe / Big heads, littleheads, reż. Kalina Gawrysiak, Polska 2021
5. Nie uciekaj / Dont Run Away, reż. Urszula Taraszka, Polska 2020
6. Ruth i Nick - słodka opowieść / Ruth& Nick: A Confectionery Tale, reż. Carter Rostron, USA
2021
7. Sztuczna rewolucja / The Artificial Revolution, reż. Elyas Masrour, USA 2021
8. Zespół eksploduja˛cej głowy / Exploding Head Syndrome, reż. Kacper Wia˛cek, Polska 2021
Okiem Młodych to mie˛dzynarodowy konkurs krótkich metraży. Młodzi filmowcy moga˛ zgłaszać
swoje filmy w czterech kategoriach: fabuła, dokument, animacja oraz w konkursie amatorskim.
Pierwsze trzy kategorie dedykowane sa˛ dla twórców przed 35. rokiem życia. Do konkursu amatorskiego moga˛ zgłaszać swoje realizacje filmowcy, którzy nie ukończyli 21. roku życia oraz nie sa˛
uczestnikami szkół filmowych. Długość filmów w każdej z kategorii nie może przekraczać 30 min.
7. edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum odbe˛dzie sie˛ w tym roku w dniach 24-30
października, a Świdnica ponownie ugości najciekawsze świe˛to kina artystycznego na Dolnym
Śla˛sku.
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM jest organizowany przez Wrocławska˛ Fundacje˛
Filmowa˛ oraz Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica.
Zache˛camy do śledzenia bieża˛cych newsów dotycza˛cych festiwalu za pośrednictwem strony oraz
oficjalnych mediów społecznościowych:
https://spektrumfestival.pl/
Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal
instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/
Fot. / Łukasz Wierzbowski
identyfikacja wizualna / Be˛karty - studio graficzne
Świdnica

TRWA PRZEBUDOWA POLNEJ DROGI
Jako pierwszy zmodernizowany zostanie parking przed bosmanatem. Ilość miejsc do parkowania
wzrośnie do 148, w tym zabezpieczone be˛da˛ miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wokół posadzone
be˛da˛ nowe drzewa i krzewy ozdobne. Zrywany jest już chodnik przy zalewie. Nowy be˛dzie
bezpieczniejszy oraz wygodniejszy dla pieszych.

14.10 (czwartek)
godz. 10.30
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz
Miejskie Przedszkole Integracyjne "Słoneczko", ul. Marcinkowskiego 10
godz. 12.00
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz
Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Lelewela 10
15.10.2021 (pia˛tek)
godz. 10.00
"źPo-LEM-icznie - rocznicowa reaktywacja
legendy Lema", prelekcja Marioli Mackiewicz
Galeria Fotografii, Rynek 44
godz. 19.00
spotkanie z Tomaszem Hrynaczem, prowadzenie Wojciech Koryciński, akompaniament Paweł Zaja˛c
Świdnicka Scena Literacka
"Labirynt zbrodni" - Paweł Buczma

Wymieniana jest również sieci uzbrojenia podziemnego. Istnieja˛cy kolektor deszczowy, be˛da˛cy
w złym stanie, zostanie zlikwidowany i zasta˛piony nowym. Dokumentacja projektowa zakłada także
wybudowanie kanału technologicznego, dzie˛ki któremu be˛dzie mógł być uruchomiony monitoring
obejmuja˛cy obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe energooszcze˛dne
oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań wysokie doświetlaja˛ce jezdnie˛ i chodniki oraz po
cia˛g dalszy na str. 6
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"Literacka Pocztówka ze Świdnicy" /premiera on-line/
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
16.10.2021 (sobota)
godz. 12.00
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz**
familijne warsztaty konstrukcyjno-manualne inspirowane ksia˛żka˛ dla dzieci
Galeria Fotografii, Rynek 44
godz. 16.00
rozstrzygnie˛cie Festiwalowego Konkursu
Wiersza Obrazkowego /on-line/
Wydarzenia odbe˛da˛ sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi,
na wszystkie propozycje wste˛p wolny,
* obowia˛zuja˛ bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie bilety.sok.com.pl
**obowia˛zuja˛ zapisy mailowe na adres
h.szymanska@sok.com.pl
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodza˛cych z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego
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

stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlaja˛ce droge˛ rowerowa˛ i bulwar. Zieleń wysoka odgradzaja˛ca jezdnie˛ od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajduja˛cy sie˛ wzdłuż zbiornika
wodnego ma zostać poszerzony do 4 m i be˛dzie doste˛pny tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki
postawione zostana˛ nowe ławki i kosze na śmieci.
Jezdnia zyska nowa˛ nawierzchnie˛ asfaltowa˛, wzdłuż niej wydzielona ma być dwukierunkowa
droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać maja˛ dwie zatoki autobusowe. Po stronie
zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. Maja˛ również zostać
wprowadzone elementy poprawiaja˛ce bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla
pieszych wyniesione ponad powierzchnie˛ jezdni be˛da˛ stanowić element spowalniaja˛cy pojazdy.
Wszystkie przejścia na drodze głównej be˛da˛ posiadały dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi
widoczność pieszego.
Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstać maja˛ nowe
chodniki prowadza˛ce do strefy sportowej , w planach jest również przebudowa schodów. Parking
przed bosmanatem zostanie powie˛kszony - powstanie 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób
niepełnosprawnych. Posadzone be˛da˛ drzewa i krzewy ozdobne.
Wykonawca˛ prac jest firma HYPMAR Hypta Mariusz z Modle˛cina. Ich koszt to 8 640 000 zł.
Remont obejmie odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulica˛ Wałbrzyska˛ do wiaduktu kolejowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2022 roku.
Foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica

ŚWIDNICKA FIRMA INWESTUJE NA POGODNEJ
Witold Jaskólski jest ostatnim inwestorem, który ulokuje swój zakład przy ulicy Pogodnej. Na
działce o pow.0,4581 ha kupionej od miasta za 675 tysie˛cy złotych wybudujesiedzibe˛ wraz z salonem
sprzedaży inwestycjioraz hale˛ magazynowa˛ na potrzeby swojej firmy budowlanej. Akt notarialny
podpisano 23 września. Miasto reprezentowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, a inwestora
Witold Jaskólski.
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ludowych (i nie tylko). Artystyczna praca
zespołu została doceniona przez takich wielkich 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.
MARATON PROJEKCJI KONCERTOWYCH: Alice in Chains + Metallica +
Depeche Mode
16.10.2021, godz.17:30 - 23:30
Wste˛p: 10 zł; mejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Zapraszamy na maraton projekcji koncertowych. Ponad 5 godzin muzyki na dużym
ekranie w sali teatralnej ŚOK. Repertuar wybrany przez świdnickich fanów muzyki. Artyści, których zna prawdopodobnie każdy.
17:00 bramka
17:30 Depeche Mode - Tour of the Universe
(blu-ray)
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Firma Budownictwo Witold Jaskólski to
kontynuacja założonej przez Henryka Jaskólskiego Firmy Budowlanej w 1988 roku w Świdnicy. Wybudowała już ona ponad 1500 mieszkań,
m.in. w Świdnicy na osiedlu Zawiszów, w Świebodzicach przy ul. Kazimierza Odnowiciela, w
Dzierżoniowie na osiedlu Te˛czowym i Różanym
oraz przy ul. Lawendowej, a także we Wrocławiu
i Polanicy Zdrój. Obecnie firma realizuje dwie
inwestycje na osiedlu Zawiszów "Panorama Zawiszów" i "Ogrody Zawiszów", jak również buduje w Świebodzicach i Piławie Górnej.
Nieruchomości gruntowe położone przy ul.
Pogodnej obje˛te sa˛ Polska˛ Strefa˛ Inwestycji oraz
znajduja˛ sie˛ w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK".
Przedsie˛biorca, który planuje inwestycje˛ w tym obszarze, może wysta˛pić o wsparcie - zwolnienie z
podatku dochodowego - wyła˛cznie do WSSE.
To nie jedyna działka przy ul. Pogodnej, jaka˛ w tym roku miasto sprzedało prywatnym inwestorom. Dwóch przedsie˛biorców kupiło od miasta po jednej działce. Firma P.P.H.U. ŻURMET Marcin
Żurakowski chce wybudować tam zakład produkcyjny, zajmuja˛cy sie˛ obróbka˛ metali, a włoska firma
Almes Poland Sp. z o.o. planuje budowe˛ nowej fabryki, gdzie produkowane maja˛ być elektrowentylatory do m.in. piekarników. Za sprzedaż działek przy ulicy Pogodnej do budżetu Świdnicy wpłyne˛ła
kwota ponad 4 milionów złotych.
Świdnica

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W pia˛tek, 1 października o godz. 10.00odbe˛dzie sie˛ XXXII sesja Rady Miejskiej Świdnicy. Radni
rozpatrywać be˛da˛ 13 projektów uchwał. Zapoznaja˛ sie˛ także z raportem na temat realizacji zadań
zwia˛zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Świdnica w roku 2020.
W porza˛dku obrad znalazły sie˛ m.in. uchwały w sprawie poła˛czenia Domu Dziennego "SeniorWIGOR" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; w sprawie nadania tytułu "Honorowego
Obywatela Miasta Świdnicy" Eugeniuszowi Ke˛pie; w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla
Miasta Świdnicy" Marioli Szaciło-Mackiewicz oraz Zdzisławowi Grześkowiakowi.
Świdnica

49. RAJD KRAUSE
W sobote˛ i niedziele˛ (2-3 października br.) odbe˛dzie sie˛ 49. edycja Rajdu Krause (wcześniej
Elmot). Poniżej prezentujemy program, , a na stronach 17 i 18 mapy z trasami.
RSMP
sobota, 02 października 2021
Ceremonia otwarcia Rajdu - Świdnica, Stadion OSiR, godz. 14:30
OS 1 Świdnica 1 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, godz. 16:00
OS 2 Walim - Michałkowa Dolna 1, godz. 17:30
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35, godz. 18:27 19:15
OS 3 Świdnica 2 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, godz. 19:00
niedziela, 03 października 2021
Start sekcji 3 i 4 - serwis/wyjazd, godz. 8:15
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35, godz. 8:15 11:45
OS 4/7 Olszyniec - Zagórze 1 / 2, godz. 9:15 13:00
OS 5/8 Rzeczka - Kamionki 1 / 2, godz. 9:50 13:35
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OS 6/9 Rościszów - Michałkowa Górna 1 / 2, godz. 10:45 14:30
Meta Rajdu - Park Zamknie˛ty, OSiR Świdnica, godz. 15:15

20:00 Alice In Chains - MTV Unplugged
(dvd)
21:15 Metallica - S&M2 (blu-ray)
Sprzedaż karnetów od 4 października! W
cenie karnetu wste˛p na wszystkie projekcje. Obowia˛zywać be˛da˛ miejsca nienumerowane.
Alice In Chains - MTV Unplugged
"Choć niektóre numery Alice in Chains wypadaja˛ niemal identycznie, jak na płytach,
intymna, akustyczna oprawa nadaje wie˛kszości aranżacji bardziej surowego wymiaru. Odła˛czenie od wzmacniaczy nie ujmuje
muzykom technicznej sprawności, za to kieruje uwage˛ na treść i obnaża ból zapisany w
tekstach." Rozalia Knapik-Wojtaczka / Popmoderna
Metallica - S&M2
"Metallica znowu gra z orkiestra˛? A na co?
A komu to potrzebne? A potrzebne! Bo to
kawał solidnego metalowego grania z naprawde˛ dobrymi - w wie˛kszości przypadków aranżami orkiestrowymi." Metal News
Depeche Mode - Tour of the Universe
"Po co ogla˛dać [na ekranie] coś, co widziało
sie˛ już na żywo? () Davea tańcza˛cego ze
statywem od mikrofonu najlepiej ogla˛dać w

HRSMP
sobota, 02 października 2021
Ceremonia otwarcia Rajdu - Świdnica, Stadion OSiR, godz. 14:30
OS 1 Świdnica 1 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, godz. 17:30
OS 2 Walim - Michałkowa Dolna 1, godz. 19:00
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35, godz. 19:57 20:45
OS 3 Świdnica 2 - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, godz. 20:30
niedziela, 03 października 2021
Start sekcji 3 i 4 - serwis/wyjazd, godz. 9:15
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35, godz. 9:15 12:45
OS 4/7 Olszyniec - Zagórze 1 / 2, godz. 10:15 14:00
OS 5/8 Rzeczka - Kamionki 1 / 2, godz. 10:50 14:35
OS 6/9 Rościszów - Michałkowa Górna 1 / 2, godz. 11:45 15:30
Meta Rajdu - Park Zamknie˛ty, OSiR Świdnica, godz. 16:15
MDK Świdnica

"ILE TO JUŻ LAT?"
Bardzo dzie˛kujemy za udział w konkursie pt. "Ile to już lat?", organizowanym przez Pracownie˛
muzyczna˛ "Polifonia" - dz. II MDK z okazji jubileuszu placówki.
Konkurs adresowany był do uczestników stałych wszystkich pracowni Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy. Można w nim było uczestniczyć samodzielnie lub w grupach, także rodzinnych,
a celem konkursu było poznanie bliżej historii Młodzieżowego Domu Kultury.
W konkursie wzie˛li udział reprezentanci czterech pracowni: szachowej Pana Marcina Korzekwy,
teatralnej Pani Wioletty Ziobrowskiej, turystycznej Pana Zbigniewa Curyla i muzycznej Pani
Agnieszki Banach. Niektórzy pracowali indywidualnie, ale wie˛kszość zgłoszeń, to praca grupowa.
Trzeba przyznać, że wszyscy świetnie sobie poradzili z odpowiedziami - prawie wszystkie były
prawidłowe, ale nie wszystkie tak samo wyczerpuja˛ce. Na ostateczny wynik miały wpływ dwa
zadania: 4 i 12. W czwartym należało wymienić jak najwie˛cej pracowni i zespołów działaja˛cych w
MDK przez te 70 lat aż do dziś - rekordziści wymienili 31, a i to nie były wszystkie. Ważnym punktem,
który miał znaczenie w ostatecznej punktacji był też wynik plebiscytu na najciekawsze hasło
reklamowe, które było dwunastym poleceniem konkursowym. Plebiscyt został przeprowadzony na
Festynie Inauguracyjnym MDK 1 września 2021r. Wszyscy uczestnicy festynu - i rodzice, i dzieci mogli wybierać spośród 10 zaproponowanych haseł. Najwie˛cej punktów zdobyły hasła:
cia˛g dalszy na str. 11
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dużym przybliżeniu i w wielokrotnych powtórkach." Olga Wiechnik / AKTIVIST
VI SYMFONICZNE
ORGANY SCHLAGA
do 29.10.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, plac Pokoju 6, Świdnica; organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
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.
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.
"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wste˛p 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
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◆ "Emdek Świdnica, atrakcjami zachwyca!" /Piotr i Krzysztof Ziarnowscy/
◆ " W MDK-u marzenia sie˛ spełniaja˛" /Grupa TS/
◆ "Do MDK-u zapraszamy - baw sie˛, ucz sie˛ razem z nami!" /Ada Pieczonka, Nadia Pieczonka i
Marta Pieczonka /
Wie˛cej o wynikach plebiscytu pod linkem: https://mdk.swidnica.pl/pierwsze-polifoniczne-wystepy-za-nami/, a pytania konkursowe można znależć pod linkiem: https://mdk.swidnica.pl/ile-tojuz-lat-konkurs/
A oto wyniki konkursu jubileuszowego "Ile to już lat?, który można już śmiało zatytułować, że:
"To już 70 lat!". Na to pytanie wszyscy uczestnicy odpowiedzieli "śpiewaja˛co"!
I miejsce: (powyżej 55 pkt.)
◆ Anna Jezierska i Aleksander Jezierski - z pracowni szachowej p. Marcina Korzekwy
◆ Koło "Klawiatura" i przyjaciele - z pracowni muzycznej "Polifonia" p. Agnieszki Banach
◆ zespół w składzie: Antonina Teuerle, Radosław Teuerle, Maciej Cisek, Nazar Revnivtsev, Patrycja
Krupka, Oliwia Konieczny, Karol Ga˛czkowski, Łucja Dziadkowiec i Hanna Suszek.
II miejsce (45-55pkt.)
◆ Grupa TS - z koła teatralnego p. Wioletty Ziobrowskiej
◆ zespół w składzie: Łucja Zaraś, Zuzanna Synowska, Maja Huzarska, Pola Żak, Milena Gładysz,
Natalia Wasilewicz, Natasza Mikuś, Amelia Kudas, Zlata Stashkiv
◆ Ada Pieczonka, Nadia Pieczonka i Marta Pieczonka z pracowni muzycznej "Polifonia" p.
Agnieszki Banach
◆ Sandra Matyszczyk - z koła teatralnego "Pierrot" p. Wioletty Ziobrowskiej
◆ Zuzanna Ga˛szowska - pracowni muzycznej "Polifonia" p. Agnieszki Banach
III miejsce (35-44 pkt.)
◆ Hanna Scheffs z pracowni muzycznej "Polifonia" p. Agnieszki Banach
◆ Angelika Borońska - z koła turystycznego "ToTuToTam" p.Zbigniewa Curyla
◆ Piotr Ziarnowski i Krzysztof Ziarnowski z koła szachowego "Gambit" p. Marcina Korzekwy i
koła turystycznego "ToTuToTam" p .Zbigniewa Curyla
Wyróżnienia za udział w konkursie otrzymuja˛: Iga Szklarczyk, Lena Ga˛czkowska, Daria
Rudnicka
Wszystkie prace uczestników do wgla˛du u koordynatora konkursu - Agnieszki Banach.
Laureatom gratulujemy i zapraszamy na uroczystość wre˛czenia nagród, która odbe˛dzie sie˛ w
Dniu Patrona czyli dniu Biegu Patrolowego w sobote˛ 23.10.2021r. I pamie˛tajmy, że nasz "eMDeK"
od dnia nadania imienia czyli 21 września 2007r. nosi nazwe˛ Młodzieżowy Dom Kultury imienia
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.
Agnieszka Banach (MDK)
Powiat

SPRAWDŹ CZY NIE MOŻESZ SWOJEJ SPRAWY
ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET
Zache˛camy wszystkich mieszkańców Powiatu Świdnickiego do załatwiania spraw urze˛dowych
przez Internet.
W Starostwie Powiatowym w Świdnicy ponownie działa internetowy system rejestracji wizyty
w Wydziale Komunikacji. Jednak katalog spraw, które można załatwić nie wychodza˛c z zacisza
domowego jest znacznie szerszy. W przypadku powiatów najcze˛ściej mamy do czynienia z kwestiami
dotycza˛cymi kierowców i pojazdów. On-line możemy załatwić takie sprawy jak:
Kary i mandaty
◆ Odwołaj sie˛ od mandatu drogowego
◆ Sprawdź swoje punkty karne (usługa online)
◆
Parkowanie
◆ Uzyskaj karte˛ parkingowa˛
Pojazdy
◆ mPojazd (usługa online)
◆ Skorzystaj z dofinansowania do zakupu oprzyrza˛dowania samochodu - narza˛d ruchu (usługa
online)
◆ Skorzystaj z dofinansowania do zakupu oprzyrza˛dowania samochodu - narza˛d słuchu (usługa
online)
◆ Sprawdź autobus (usługa online)
◆ Sprawdź historie˛ pojazdu (usługa online)
◆ Sprawdź swój pojazd (usługa online)
◆ Wyrejestruj pojazd
◆ Zarejestruj pojazd
◆ Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowizne˛ (usługa online)
◆ Prawo jazdy
◆ Kategorie prawa jazdy
◆ Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy
◆ Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania prawa jazdy (usługa online)
◆ Sprawdź uprawnienia kierowcy (usługa online)
◆ Uzyskaj mie˛dzynarodowe prawo jazdy
◆ Uzyskaj pozwolenie na kierowanie tramwajem
◆ Uzyskaj prawo jazdy
◆ Wymień karte˛ motorowerowa˛ na prawo jazdy kategorii AM
◆ Wymień prawo jazdy
cia˛g dalszy na str. 13
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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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Wymień zagraniczne prawo jazdy na polskie
Zdje˛cie do prawa jazdy - informacje
Zgłoś utrate˛ lub uszkodzenie prawa jazdy
Zgłoś rozbieżność w danych prawa jazdy (usługa online)

e-Budownictwo. Generator wniosków
Dodatkowo, w zwia˛zku z nowelizacja˛ ustawy Prawo budowlane i poste˛puja˛ca˛ informatyzacja˛
procesu inwestycyjno-budowlanego Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy
informuje, iż na stronie Głównego Urze˛du Nadzoru Budowlanego, pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl doste˛pny jest generator umożliwiaja˛cy przygotowanie wniosków do złożenia droga˛
elektroniczna˛ za pośrednictwem platformy E-PUAP. Serwis e-budownictwo jest oficjalna˛, rza˛dowa˛
aplikacja˛ wspieraja˛ca˛ proces przygotowania wniosku w postaci elektronicznej.
Powiat

KLASTER
ŚWIDNICKA ENERGIA ODNAWIALNA
22 września 2021 r. w Hotelu FADO w Świdnicy odbyła sie˛ konferencja dla gmin zorganizowana
przez Klaster Świdnicka Energia Odnawialna oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Spotkanie
miało na celu przedstawienie klastra oraz jego przyszłych działań w kontekście wyzwań jakie stoja˛
przed włodarzami w zwia˛zku z nadchodza˛cymi zmianami w zakresie energetyki.
W konferencji wzie˛li udział Starosta i Wicestarosta Świdnicki, zaste˛pca prezydent miasta,
wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Świdnickiego oraz przedstawiciele jednostek gminnych i
powiatowych. Prelekcje wygłosili m.in. Paweł Łapacz prezes spółki Dolnośla˛ska Energia Odnawialna, Andreas Piontek specjalista ds. energetyki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Paweł
Okoński Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych z Banku Ochrony Środowiska S.A.
Wszystkich zgromadzonych powitał Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki.
Klaster Świdnicka Energia Odnawialna został powołany w czerwcu 2021 roku dzie˛ki zainicjowaniu wspólnych działań przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Fundacje˛ KEZO przy Centrum
Badawczym PAN oraz Dolnośla˛ska˛ Energie˛ Odnawialna˛, be˛da˛ca˛ koordynatorem klastra. Działania
klastra ukierunkowane sa˛ na budowe˛ lokalnego ekosystemu energetyki, wytwarzanie i dystrybucje˛
energii oraz edukacje˛ lokalnej społeczności.
Paweł Łapacz opowiedział o genezie powstania klastra be˛da˛cego odpowiedzia˛ na nadchodza˛ce
wyzwania w obszarze energetyki. "Wyzwania stoja˛ce dzisiaj przed włodarzami nie sa˛ już tylko
możliwościa˛. W obliczu zobowia˛zań narzuconych przez regulacje Unii Europejskiej do osia˛gnie˛cia neutralności klimatycznej dzisiejsze wyzwania stały sie˛ koniecznościa˛. Obserwuja˛c prognozy
cen pra˛du tylko wieloskalowe inwestycje buduja˛ce
lokalny ekosystem energetyczny sa˛ w stanie ochronić nas przed drastycznymi podwyżkami".
Uzupełniaja˛c propozycje działań Klastra
Świdnicka Energia Odnawialna, Andreas Piontek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentował możliwości be˛da˛ce dźwignia˛ finansowa˛ dla przyszłych inwestycji w efektywność
energetyczna˛, zrównoważone mieszkalnictwo
oraz transport miejski. Przygotowania do inwestycji w termomodernizacje˛ i odnawialne źródła
energii należy rozpocza˛ć już teraz, aby sprostać
wymaganiom unijnym do 2050 roku. Dzie˛ki oferowanej pomocy finansowej z ramienia Komisji
Europejskiej na przygotowania do inwestycji,
be˛dzie można zrealizować przedsie˛wzie˛cia przybliżaja˛ce nas do osia˛gnie˛cia celów klimatycznych Unii Europejskiej.
Jak zauważył Paweł Okoński z BOŚ Bank w
ramach inicjatyw zwia˛zanych z obniżaniem tzw.
śladu we˛glowego, a docelowo osia˛gnie˛ciem zero
emisyjności w roku 2050, gospodarka stoi przed
perspektywa˛ bezprecedensowej modernizacji.
Skala wydatków inwestycyjnych do poniesienia
do roku 2030 wynosi 300 - 350 mld zł. Według
obserwacji BOŚ Banku dotacje be˛da˛ w stanie
pokryć maksymalnie ok. 21% kosztów, dlatego
koniecznym be˛dzie sfinansowanie pozostałej
kwoty w formie wkładu własnego lub finansowania zewne˛trznego.
Z obserwacji prelegentów można wywnioskować, że nie ma już czasu do stracenia. Jest to
ostatni moment na podje˛cie działań w kierunku
transformacji energetycznej, jeżeli chcemy skorzystać z publicznej pomocy finansowej w ramach przejścia na zeroemisyjna˛ gospodarke˛.
foto: Powiat Świdnica
cia˛g dalszy na str. 15
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REMONT AULI
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH
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◆
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◆
◆
◆
◆
◆

Trwa remont auli w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych. Prace zmierzaja˛ ku końcowi i powoli widać efekty prac budowlanych i renowacyjnych.
Zakres przeprowadzonych prac obejmował roboty elektryczne, budowlane i renowacyjne. Szczegółowy zakres prac prezentuje sie˛ naste˛puja˛co:
Roboty elektryczne
demontaż istnieja˛cej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w auli,
wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej zasilaja˛cej obwody elektryczne w auli,
wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w auli,
Roboty budowlane
wykonanie instalacji oświetlenia dekoracyjnego w auli,
wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego w auli oraz na drodze ewakuacyjnej z auli na zewna˛trz budynku,
wykonanie instalacji zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w auli,
wykonanie instalacji zasilania dla projektora
multimedialnego i rozwijanego ekranu,
wykonanie okablowania dla instalacji nagłośnienia w auli,
wykonanie rezerwowego wypustu zasilaja˛cego oświetlenie zabytkowych ram okiennych.
Wymiana wykładzin podłogowych wraz z
wykonaniem podłoża,
Montaż ścianki mobilnej pomie˛dzy aula˛ a
zapleczem sceny,
Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni,
Roboty renowacyjne
Renowacja boazerii drewnianej wraz z malowaniem,
Renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia auli i zaplecza wraz z malowaniem,
Renowacja okien witrażowych wraz z montażem skrzydeł witrażowych na ścianie szczytowej od strony pomieszczenia auli.
foto: Powiat Świdnica
cia˛g dalszy na str. 16
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MURALEM PROMUJA˛
RODZICIELSTWO ZASTE˛PCZE
Do końca roku na ścianie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powstana˛ dwa
niezwykle "malowidła", które na potrzeby promocji rodzicielstwa zaste˛pczego stworzył świdnicki
artysta Robert Kukla.
Oba dzieła be˛da˛ klasycznymi banerami. - Be˛da˛ nawia˛zywać bezpośrednio do idei rodzicielstwa
zaste˛pczego, bo to właśnie na poszukiwaniu nowych rodzin zaste˛pczych zależy nam obecnie
najbardziej - mówi dyrektor PCPR, Beata Galewska.
Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji EY w ramach konkursu "Dzień Rodzicielstwa Zaste˛pczego - Kampania Społeczna" . Dodajmy tylko, że nasz pomysł był jednym z dziewie˛ciu
najlepszych a do udziału w projekcie wypłyne˛ło ponad 50 prac z całej Polski.
foto: Powiat Świdnica
Powiat

MIESIA˛C ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI
Zbliża sie˛ październik - Miesia˛c Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski
Dzień Walki z Rakiem Piersi, najcze˛ściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie "lepiej
zapobiegać niż leczyć" nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia.
W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest
przebadanie jak najwie˛kszej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalna˛ chorobe˛ na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik
umieralności z powodu raka piersi do poziomu osia˛gnie˛tego w przoduja˛cych w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Dotychczasowe wyniki realizacji
Programu nie sa˛ satysfakcjonuja˛ce. Mimo, że mammografia jest najbardziej skuteczna˛ metoda˛ wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia
i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych
skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań,
Pamie˛tajmy: Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancje˛ powrotu do zdrowia.
Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie sa˛ one wyczuwalne podczas samokontroli
piersi lub badań palpacyjnych.
LUX MED Diagnostyka zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej w miejscowości:
Świebodzice - 4 października 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Ośrodku Zdrowia,
ul. Aleje Lipowe 15

W badaniach moga˛ uczestniczyć Panie w
wieku od 50 do 69 lat, które sa˛ ubezpieczone i
nie miały wykonanej mammografii w cia˛gu
ostatnich 24 miesie˛cy lub sa˛ w grupie ryzyka i w
roku poprzedzaja˛cym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesie˛cy.
Programem nie sa˛ obje˛te Panie, u których już
wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie
jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego.
Uprzejmie prosimy o rejestracje˛ pod nr tel.
58 666 24 44 lub nahttp://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed poła˛czeniem telefonicznym prosimy
przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze soba˛ zdje˛cia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.
W zwia˛zku z epidemia˛ Covid-19 w trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podje˛tych
środków ochrony oraz o stawienie sie˛ na badanie
w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym
podczas rejestracji.
Wie˛cej informacji na temat mammografii
znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl
cia˛g dalszy na str. 19
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NAŁADUJ SWOJE ELEKTRYCZNE AUTO
Od września 2021 roku przed budynkiem
Starostwa Powiatowego w Świdnicy można skorzystać z pierwszej w Świdnicy publicznej stacji
ładowania pojazdów elektrycznych.
Dla aut elektrycznych i hybrydowych typu
plug-in przeznaczone sa˛ dwa wydzielone stanowiska do ładownia, zlokalizowane przy ul . M.
Skłodowskie-Curie 5, naprzeciwko wejścia do
Starostwa Powiatowego (od strony Urze˛du Skarbowego).
Zastosowane urza˛dzenia pozwalaja˛ ładować
samochody pra˛dem zmiennym o mocy 11 kW
przy obu stanowiskach (2 x 11 kW AC). Baterie˛
można naładować wpinaja˛c sie˛ jednego z gniazd
za pomoca˛ zła˛cza AC Typ 2. Doste˛pne sa˛ 2
gniazda, do których można podła˛czyć autoryzowany kabel do ładowania stanowia˛cy wyposażenie samochodu.
Ładowanie pojazdów jest odpłatne i możliwe
jest tylko po zalogowaniu sie˛ w Portalu Kierowcy
(https://pgedoladujauto.pl). Skuteczne zalogowanie sie˛ wymaga rejestracji i podania danych karty płatniczej. Cennik usług ładowania pojazdów elektrycznych znajduje sie˛ na stronie Polskiej Grupy
Energetycznej PGE https://pgedoladujauto.pl/oferta#dokumenty
Proces ładowania pojazdu wygla˛da naste˛puja˛co:
Przed rozpocze˛ciem ładowania na karcie płatniczej blokowana jest kwota 100,00 zł
Cena za pobranie 1 kWh energii elektrycznej przy ładowaniu AC wynosi 0,99 zł brutto.
Opłata za czas postoju podczas ładowania pojazdu w przypadku ładowania AC nie jest pobierana.Stacja czynna jest cała˛ dobe˛ i 7 dni w tygodniu.
Na dzień 20 września, liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych na terenie Powiatu Świdnickiego wynosi 23.
foto: Powiat Świdnica
Polonia informuje

MŁODZICY DRUDZY W JAWORZE!
Z dobrym drugim miejscem wywalczonym podczas Memoriału Mieczysława Bieniusiewicza wyjechali z Jawora młodzicy IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica.
Podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka w trakcie całego turnieju stracili zaledwie jednego gola - podczas przegranej
konfrontacji 0:1 z Miedzia˛ Legnica i to właśnie ten pojedynek zadecydował o pierwszych dwóch stopniach podium. Do tego Mateusz Sikora wybrany
został najlepszym zawodnikiem turnieju, a Wiktor Duda najlepszym zawodnikiem naszej drużyny.
Polonia informuje

BARYCZ BEZ SZANS
iedy dochodzi do starcia drugiej z trzecia˛ siła˛ ligowej tabeli można spodziewać sie˛ kapitalnych emocji i wyrównanego widowiska sportowego. Tym
razem tak jednak nie było. Wicelider tabeli grupy wschodniej IV ligi - drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica po fantastycznym w swoim wykonaniu
spotkaniu rozbili Barycz Sułów 3:0 i uczciwie trzeba przyznać, że goście moga˛ być szcze˛śliwi, że ze Świdnicy wyjeżdżali z bagażem jedynie trzech
straconych goli
Obszerne fotogalerie pod linkami:
https://mojaswidnica.pl/barycz-nie-doplynela-pewne-zwyciestwo-swidniczan-w-meczu-na-szczycie-foto/
https://swidnica24.pl/2021/09/barycz-bez-szans-koncertowy-wystep-bialo-zielonych-foto-video/
Gospodarze rozpocze˛li pojedynek z wysokiego "C". Podopieczni trenera Grzegorza Borowego próbowali inicjować akcje, utrzymywać sie˛ przy
piłce i zdominować swoich przeciwników. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Już w 8. minucie z rzutu rożnego dośrodkowywał Andrii Kozachenko,
futbolówke˛ poza szesnastke˛ wybili rywale, ale ta znalazła sie˛ pod nogami Szymona Tragarza. Nasz zawodnik wprowadził ja˛ z powrotem w pole karne,
a tam jak rasowy snajper zachował sie˛ nasz środkowy obrońca Patryka Salamon, który skutecznie mina˛ł obrońce˛ ekipy z Sułowa i precyzyjnym
uderzeniem wyprowadził nas na prowadzenie. Świdniczanie mimo dobrego otwarcia nie rezygnowali z kolejnych ataków. Minimalnie niecelnie strzelali
Wojciech Sowa, Robert Myrta, a akcje˛ Szymona Tragarza w ostatniej chwili powstrzymał defensor gości. W 20. minucie efektownie jednego z
przeciwników nawina˛ł Szymon Tragarz, lecz niestety dla nas finalnie uderzył po długim słupku minimalnie niedokładnie. Kilka minut później w
znakomitej sytuacji znalazł sie˛ Sebastian Białasik, ale jego próba była zbyt lekka i nie sprawiła kłopotów interweniuja˛cemu Filipowi Koczorowskiemu.
W 27. minucie meczu swoja˛ najlepsza˛ okazje˛ na gola mieli przyjezdni. Na strzał z dystansu zdecydował sie˛ najlepszy strzelec Baryczy w tym sezonie
- Adrian Puchała. Piłka obija jednak poprzeczke˛ świdnickiej bramki i wcia˛ż z przodu byli świdniczanie. Kolejny napór gospodarzy miał miejsce w
końcówce pierwszej połowy. Szymon Tragarz uderzył w boczna˛ siatke˛, Robert Myrta pomylił sie˛ dosłownie o centymetry, zablokowany w polu karnym
został Patryk Paszkowski, a bardzo groźny strzał Damiana Kasprzaka instynktownie odbił bramkarz z Sułowa. Z optymizmem można było zatem czekać
na druga˛ cze˛ść pojedynku.
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=VIMnoVD4H7k&t=398s
Po zmianie stron nic nie uległo zmianie. Biało-zieloni perfekcyjnie rozbijali ataki przyjezdnych, grali wysokim pressingiem i błyskawicznie
przejmowali futbolówke˛. Goście be˛da˛cy trzecia˛ siła˛ tabeli momentami nie do końca wiedzieli, co dzieje sie˛ na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Podopieczni trenera Borowego mieli chrapke˛ na kolejnego trafienia i odniesienie efektownego zwycie˛stwa. W 50. minucie z okolicy pola
karnego niedokładnie uderzał Sebastian Białasik, podobnie jak Robert Myrta, który fantastycznie znalazł sie˛ w szesnastce, lecz niestety dla nas nie trafił
w światło bramki. W 62. minucie strzał Andrieja Kozachenko wybronił bramkarz gości, a chwile˛ później pole karne rywali szturmował Szymon Tragarz.
Nasz napastnik znów szukał strzału po długim słupku, ale i tym razem ta próba mine˛ła cel. W 63. minucie znów mogliśmy sie˛ cieszyć. Na wysokości
linii pola karnego piłke˛ fantastycznie przechwycił Myrta, zagrał do Tragarza, a ten postanowił mu ja˛ jeszcze oddać. Finalnie strzał Roberta wybronił
bramkarz przeciwników, ale wskutek dobitki Sebastiana Białasika był już bezradny. Ten kto myślał, że w tym momencie biało-zieloni zrezygnuja˛ z
dalszych ataków i oddadza˛ nieco pole gry swoim przeciwnikom, był w grubym błe˛dzie. Miejscowi wcia˛ż forsowali tempo i wybili przyjezdnym z
głowy granie piłka˛ w tym spotkaniu. W 69. minucie dobra˛ okazje˛ na zaliczenie trafienia miał Szymon Tragarz, lecz przegrał starcie jeden na jednego
z bramkarzem Baryczy. Jak sie˛ okazało trzeciego gola rywale odwlekli jedynie nieco w czasie. W 70. minucie znakomita˛ centra˛ z rzutu rożnego popisał
cia˛g dalszy na str. 22

www.expressem.eu

22

www.expressem.eu

sie˛ Wojciech Szuba, a idealnie główkował Patryk Salamon, zdobywaja˛c swojego drugiego gola w tym starciu. Do samego końca szukaliśmy swoich
kolejnych trafień, lecz rezultat nie uległ już zmianie.
Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica po wygranej 3:0 z Barycza˛ Sułów umocnili sie˛ na drugim miejscu w tabeli grupy wschodniej IV ligi.
Obecnie mamy na swoim koncie sześć zwycie˛stw ligowych z rze˛du, a biora˛c pod uwage˛ jeszcze spotkania w ramach Pucharu Polski na szczeblu
Podokre˛gu Wałbrzych Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej możemy pochwalić sie˛ bilansem dziewie˛ciu kolejnych wygranych w meczach o stawke˛.
Obecnie mamy sześć punktów zapasu nad grupa˛ pościgowa˛ i dwa "oczka" straty do prowadza˛cej Lechii Dzierżoniów. W kolejna˛ sobote˛, 2 października
dojdzie do szlagieru rundy jesiennej sezonu 2021/2022. Świdniccy wiceliderzy tabeli zagraja˛ w Dzierżoniowie z miejscowa˛ Lechia˛. Obie drużyny znaja˛
wage˛ tego pojedynku, szykuja˛ sie˛ zatem fantastyczne emocje i konfrontacja podczas której nikt nie odpuści walki o kolejne punkty w rozgrywkach.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Barycz Sułów
3:0 (1:0)
Skład: Kot, Kasprzak (65’ Kotfas), Salamon, Barros, Paszkowski (72’ Zygadło), Sowa, Białasik (72’ Filipczak), Szuba (77’ Polak), Kozachenko,
Tragarz (83’ Białas), Myrta (77’ Trzyna).
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia informuje

WEEKEND W PIGUŁCE
Oprócz zwycie˛stwa drużyny seniorów IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w akcji ogla˛daliśmy ponadto dziewie˛ć biało-zielonych drużyn dziecie˛comłodzieżowych.
Podsumowanie zaczynamy od juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni Jakub Rosiaka gościli na
terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ekipe˛ Piasta Nowa Ruda. Pojedynek mimo wielu okazji dla jednej i drugiej strony, choć w pewnym
momencie wydawało sie˛ bliżej trafienia byli miejscowi, zakończyło sie˛ ostatecznie podziałem punktów i bezbramkowym rezultatem. W kolejnej serii
spotkań biało-zielonych czeka wyjazdowy bój z Chrobrym Głogów.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda
0:0
Skład: Telicki, Czochara, Ilski, Tragarz, Staroń, Kaźmierczak, Król (67’ Czyż), Michta (65’ Markowski), Kasprzycki (65’ Pienio), Smoczyk (65’
Dyś), Dubojski (81’ Jajko).
***
Bardzo ważne zwycie˛stwo odniosła drużyna juniorów młodszych z ligi dolnośla˛skiej. Podopieczni trenera Tomasza Oleksego udali sie˛ do Wrocławia
na starcie z miejscowa˛ Forza˛. W efekcie zasłużenie dopisali do swojego dorobku pełna˛ pule˛ punktów. W pierwszej cze˛ści gry do sieci przeciwników
trafił Hubert Lipiński. W drugiej cze˛ści gry udało nam sie˛ podwyższyć i ustalić ostatecznie wynik tego spotkania. Recepte˛ na golkipera przeciwników
znalazł Jakub Król, a zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zwycie˛żył 2:0. W ligowej tabeli plasujemy sie˛ na pia˛tej lokacie, a w kolejnym boju
zagramy u siebie z czwartym Parasolem Wrocław.
Forza Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
0:2 (0:1)
Skład: Widła, Bujak, Ratajczak, Kruczek (87’ Sauter), Migas (85’ Safian), Kałwak, Korab (70’ Malinowski), Szewczyk (60’ Zaczyński), Gliwa, Król
(89’ Choromański), Lipiński (65’ Błasz).
***
Tym razem bez punktów zakończyli trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez trenera Piotra
Krygiera wysoko uległ na wyjeździe Śla˛skowi Wrocław. Rywale dobrze weszli w mecz i prowadzili 2:0 po dwóch trafieniach Lenarda Szczygła. Do
przerwy jeszcze dwukrotnie umieścili futbolówke˛ w naszej sieci (Dawid Wa˛sala, Wojciech Gajewski). Po zmianie stron hat-tricka skompletował
Szczygieł, a wynik na 6:0 ustalił Dominik Kleczewski. Biało-zieloni po pierwszej rundzie rozgrywek I ligi wojewódzkiej trampkarzy plasuja˛ sie˛ na
szóstej lokacie. W naste˛pnym spotkaniu zagramy na wyjeździe z otwieraja˛cym stawke˛ Chrobrym Głogów.
Śla˛sk Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
6:0 (4:0)
Skład: Bereś, Redlica, Kołodziejczyk, Urbańczyk, Bednarczyk, Zawiła, Pierzchała, Kaźmierczak, Manijak, Łabe˛dź, Jarosz, Sztabiński, Wiatrowski,
Kuśnierz, Kulig, Sahaidak, Rybka.
***
Słabo zaprezentowała sie˛ także drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej młodzików - najwyższej klasy
rozgrywkowej na Dolnym Śla˛sku w tej kategorii wiekowej. - Nie podje˛liśmy walki, daliśmy zdominować sie˛ przeciwnikom. Przegrywaliśmy wiele
cia˛g dalszy na str. 26

www.expressem.eu

26

www.expressem.eu

pojedynków, słabo prezentuja˛c sie˛ na tle rywali - tak ocenia ta˛ konfrontacje˛ trener drużyny, Mariusz Krupczak. Nasi młodzi zawodnicy walczyli na
wyjeździe z Parasolem Wrocław i musieli uznać wyższość przeciwników, przegrywaja˛c 0:3. Na liste˛ strzelców w obozie miejscowych wpisali sie˛ Marek
Włażewski, Kacper Winiarski i Michał Matuszewski. Biało-zieloni wcia˛ż kre˛ca˛ sie˛ w okolicy podium najbardziej prestiżowych rozgrywek młodzików
na Dolnym Śla˛sku. Obecnie znajdujemy sie˛ na czwartej pozycji, a w kolejnym meczy zagramy z ósmymi Łużycami Lubań.
Parasol Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal I Świdnica
3:0 (2:0)
Skład: Oleś, Sikora, Kaźmierczak, Jedliński, Mrzygłód, Duda, Stelmach, Zwierzyna, Waśniowski, Politański, Monica, Zawada, Nada, Kozar.
***
Znacznie lepiej spisała sie˛ nasza druga drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica wyste˛puja˛ca w III lidze okre˛gowej. Podopieczni
trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka pokonali na wyjeździe Lechie˛ Dzierżoniów 1:0. - To był dobry mecz w naszym wykonaniu, fajnie
sie˛ ogla˛dało, gdy nasza młoda drużyna rozgrywa piłke˛ na połowie przeciwnika. Walczymy o II lige˛ wojewódzka˛! - twierdzi trener Mariusz Krupczak.
Zwycie˛skie trafienie zanotował w 40. minucie Mikołaj Studnicki. Biało-zieloni sa˛ na dobrej drodze, by zamierzony cel osia˛gna˛ć. Chodzi o wprowadzenie
drugiego zespołu do ligi wojewódzkiej (I i II liga). Obecnie świdniczanie maja˛ w swoim dorobku komplet 15 punktów i bilans goli 18:0!
Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica
0:1 (0:0)
Skład: Migas, Studnicki, Paluch, Ungurian, Waśniowski, Nada, Kozar, Politański, Zawada, Oleś, Orzechowski, Krystyniak, Maliszewski.
***
Z zespołem Lechii Dzierżoniów mierzyła sie˛ też nasza trzecia drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z IV ligi okre˛gowej. Podobnie
jak pierwszy zespół w Wrocławiu, tak i nasza trójka spisała sie˛ w Dzierżoniowie nie najlepiej. Młoda świdnicka drużyna uległa na wyjeździe 0:4. Drużyna
trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka plasuje sie˛ na pia˛tym miejscu w tabeli, a już w najbliższa˛ środe˛, 29 września zmierzy sie˛ z trzecia˛
w stawce Akademia˛ Piłkarska˛ Dzierżoniów.
Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica
4:0 (2:0)
Skład: Niedziałkowski, Kasprzak, Podgórski, Walewski, Jaumien, Orzechowski, Robak, Rybka, Szukalski, Ke˛pa, Jeziorny, Kudela, Chmielewski,
Wójciak, Krystyniak.
***
Po trzecie zwycie˛stwo w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach V ligi okre˛gowej młodzików sie˛gne˛ła dowodzona przez trenera Michała Korbeckiego
drużyna IgnerHome Polonii-Stali IV Świdnica. Wyste˛puja˛cy w roli gospodarzy świdniczanie podejmowali na swoim terenie rówieśników z ekipy
Champions Świebodzice. Komplet punktów został u nas, bowiem miejscowi pokonali gości 2:0 po trafieniach Szymona Knapika i Mileny Grochocińskiej.
W środe˛, 29 września w kolejnym spotkaniu zagramy na własnym terenie z Karolina˛ Jaworzyna Śla˛ska.
IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - Champions Świebodzice
2:0 (1:0)
Skład: Moczydłowski, Woźnica, Rabenda, Staworzyński, Knapik, Holenko, Grochocińska, Wiśniowski, Włudyka, Sacharczuk, Ungurian , Korona,
Stasieluk, Ma˛czka, Kunas, Lipiński, Karwała.
***
Szóste zwycie˛stwo w szóstym rozegranym pojedynku odniosła młodziutka drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z rocznika 2011 wyste˛puja˛ca w lidze
młodzika młodszego. Podopieczni trenera Ryszarda Tyndla mierza˛ sie˛ ze starszymi od siebie rywalami, ale to nie przeszkadza im w notowaniu bardzo dobrych
rezultatów. Tym razem gospodarze pewnie ograli Nyse˛ Kłaczyna 13:1. Na liste˛ strzelców wpisali sie˛: Hubert Głogiewicz (3), Kacper Monica (2), Zofia
Przyborowska, Karol Walczak, Szymon Gawroński, Aleksander Stasiak, Beniamin Miedziński, Jacek Mazur, Feliks Dudek i Przemysław Dela.
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Nysa Kłaczyna
13:1
Skład: Sobolewski, Przyborowska, Dudek, Walczak, Monica, Dela, Głogiewicz, Gawroński, Bosch, Mazur, Ożóg, Stasiak, Miedziński .
***
Tym razem gorzej poszło drugiej drużynie IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi młodzika młodszego. Zespół trenera Ryszarda Tyndla przeciwko
Silesii Żarów zaprezentował sie˛ tradycyjnie zawodnikami z rocznika 2011, ale też i spora˛ grupa˛ graczy z rocznika 2012 (trener Andrii Kozachenko).
Biało-zieloni nie sprostali gościom, mimo że prowadzili nawet 1:0 po trafieniu Marcela Patrusia. Ostatecznie góra˛ byli żarowianie, wygrywaja˛c z
młodziutka˛ świdnicka˛ drużyna˛ 5:1.
IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Silesia II Żarów
1:5
Skład: Marciniszyn, Wiśniewski, Smok, Szukalski, Politański, Sidor, Kopeć, Dudzic, Rogoża, Marszałek, Kosmala, Ośka, Patruś.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
Gmina Świdnica

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z UDZIAŁEM DZIELNICOWYCH
Przechodzenie przez jezdnie˛ jedynie w dozwolonych miejscach i w odpowiedzialny sposób czy obowia˛zek posiadania elementów odblaskowych po
zmroku - to tylko cze˛ść kwestii poruszonych podczas spotkania funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Słotwinie z uczniami Szkoły Podstawowej im.
Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, które odbyło sie˛ w ramach projektu pod nazwa˛ "Bezpieczna droga do szkoły". cia˛g dalszy na str 29
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Po wakacyjnej przerwie uczniowie w całej Polsce powrócili do szkół. Dla funkcjonariuszy policji to szczególny okres - dbaja˛ aby najmłodsi czuli
sie˛ bezpiecznie. Wzmożone patrole przy placówkach oświatowych to także sygnał dla użytkowników dróg aby zachować szczególna˛ ostrożność i zwolnić
na drodze.
Gmina Świdnica

LICZA˛, GOTUJA˛ I DBAJA˛ O SWOJE ZDROWIE
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie gościło kolejnych uczniów na warsztatach kulinarnych pn."Gotowanie z liczbami". Zaje˛cia
edukacyjne realizowane sa˛ w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych droga˛ do sukcesu". Tym razem do Lubachowa zawitali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie i Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.

Uczestnicy ważyli produkty, zamieniali jednostki masy, identyfikowali produkty z danym regionem Polski. Uczestnicy zaje˛ć poznali także
zamienniki cukru, oraz zdrowsze wersje lubianych przez siebie dań i produktów. Efekt takich spotkań to zdrowe i smaczne dania i desery, które stanowiły
jeden z wielu posiłków, przygotowanych przez uczniów gminnych placówek oświatowych .
Gmina Świdnica

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA NA OSTATNIEJ PROSTEJ
W Pszennie, przy ul. Słonecznej trwaja˛ prace zwia˛zane z wykończeniem wne˛trza pierwszego Gminnego Żłobka. To już ostatnia prosta. Zagospodarowywany jest teren wokół budynku, trwa montaż pergoli i tarasów zewne˛trznych.
Przypomnijmy - w nowo powstałym żłobku o powierzchni 811m? znajdzie sie˛ miejsce dla 96 dzieci. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. W
pierwszym powstanie żłobek, a w drugim dwa oddziały przedszkolne licza˛ce po 25 dzieci.
Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej, na budowe˛ nowej placówki w latach 2020-2022 przewidziano w budżecie gminy Świdnica
kwote˛ 11,7 mln złotych, w tym dofinansowanie z naste˛puja˛cych programów.
Żłobek gminny: 3 168 000,00 zł w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 i
1 302 000,00 z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedszkole w kwocie 1 163 757,00 zł z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Gmina Świdnica

CZYSTE POWIETRZE - SPOTKANIE INFORMACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDNICA
Wójt gminy Świdnica zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców miejscowości Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pogorzała , Modliszów
oraz Komorów, w ramach rza˛dowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbe˛dzie sie˛ 30 września 2021 roku o godzinie 17:30 w
świetlicy w Witoszowie Dolnym. w trakcie którego przedstawione zostana˛ główne założenia Programu "Czyste Powietrze".
cia˛g dalszy na str. 30

www.expressem.eu

30

www.expressem.eu

W trakcie spotkania przedstawione zostana˛ główne założenia Programu,
- rodzaje przedsie˛wzie˛ć, które moga˛ uzyskać dofinansowanie,
- sposób składania wniosków,
- zasady realizacji i rozliczania przedsie˛wzie˛ć.
Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawe˛ jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymiane˛ źródeł ciepła
i poprawe˛ efektywności energetycznej budynków.
Dofinansowanie przyznawane jest do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniaja˛ce
najwyższe normy oraz termomodernizacje˛ budynków. Skierowany jest on do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodre˛bniona˛ ksie˛ga˛ wieczysta˛.
Jednocześnie informujemy, że od czerwca br. w Urze˛dzie Gminy Świdnica, przy ul. Głowackiego 4 został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny. Punkt czynny jest codziennie, od poniedziałku do pia˛tku, w godzinach pracy Urze˛du.
Gmina Świdnica

POKAZ MAKIJAŻU
Kolejna odsłona ciekawych zaje˛ć na świetlicy w Pszennie. 15 października o godz. 18.00 odbe˛dzie sie˛ pokaz makijażu dla wszystkich pań, nie tylko
z gminy Świdnica, poła˛czony z "samouczkiem i przydatnymi tipami" dla kobiet, które uwielbiaja˛ sie˛ malować i chciały by te˛ umieje˛tność doskonalić.
Zgłoszenia przyjmowane sa˛ pod nr tel. 609129316. Liczba miejsc ograniczona.
Dla przypomnienia. 5 października w świetlicy w Pszennie startuje cykl bezpłatnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Gmina Świdnica

KGW PSZENNO ZACHE˛CAŁO DO SZCZEPIEŃ
Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Świdnica angażuja˛ sie˛ w organizacje˛ festynów w ramach Narodowego Programu Szczepień. W miniona˛ sobote˛
festyn pod hasłem "SZCZEPIMY SIE˛ Z KGW" odbył sie˛ w Pszennie.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Pszenna zadbały o zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych, pyszny pocze˛stunek, a także elementy
edukacyjne. Nie zabrakło malowania twarzy, baniek mydlanych, wystawy re˛kodzieła, a także szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które
poprowadzili funkcjonariusze z Posterunku Policji w Słotwinie.
Każdy che˛tny uczestnik wydarzenia mógł sie˛ zaszczepić przeciw COVID19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Ła˛cznie z takiej
oferty szczepień skorzystały 34 osoby. Podczas festynu swój dyżur pełnili także rachmistrzowie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań. Przypominamy, spis jest obowia˛zkowy i trwa do 30 września br.
Świdnica

KONGRES TURYSTYKI POLSKO-CZESKIEJ, ŚWIDNICA 5-6.10.2021
PROGRAM KONGRES TURYSTYKI POLSKO- CZESKIEJ - 5-6.10.2021
5.10.2021 - Pierwszy dzień kongresu TEATR MIEJSKI
10.00 - oficjalne otwarcie konferencji - Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Świdnicy, Przedstawiciel Miasta Trutnov
10.20 - 10.40 - Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie atrakcji turystycznych.
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
10.40 - 11.00 - Bon turystyczny jako wsparcie branży turystycznej. Efekty i perspektywy funkcjonowania. Prezentacja i dyskusja.
Marek Ciechanowski - prezes Dolnośla˛skiej Izby Turystyki
11.00 - 11.20 - Decyzje turystów w czasie pandemii COVID-19.
dr Daria E. Jaremen - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11.20 - 11.40 - Turystyka w Republice Czeskiej w dobie pandemii COVID-19
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dedkov Ph.D., Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. - Uniwersytet Techniczny w Libercu
11.40 - 12.00 - Przerwa kawowa
12.00 - 13.00 - Panel dyskusyjny: Czy problemy zwia˛zane z koronawirusem turystyka ma już za soba˛.
13.00 - 14.00 - Przerwa obiadowa
14.00 - 14.20 - Influencer marketing w turystyce - przesłanki, formy, inspiracje.
dr Piotr Zawadzki - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
14.20 - 15.00 - Jak skutecznie prowadzić blog turystyczny?
Piotr Jochymek - autor bloga turystycznego Wyszedł z domu
15.00 - 15.20 - Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza.
dr hab. Marek Nowacki, prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
15.20 - 15.40 - Regionalne partnerstwo turystyczne na przykładzie Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
cia˛g dalszy na str. 31
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dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
15.40 - 16.00 - Ekonomia doświadczeń w tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych na polsko-czeskim pograniczu.
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
16.00 - 16.20 - Przerwa kawowa
16.20 - 17.20 - Panel dyskusyjny: Kiedyś znów be˛dzie normalnie-jaka˛ oferte˛ przygotować na rynek?
Podsumowanie I cze˛ści Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej
5.10.2021 - Klub Bolko
19.00 - 23.00 - Wieczór integracyjny (Klub Bolko, Świdnica plac Grunwaldzki 11)
(kolacja, wyste˛p artystyczny, gala wre˛czenia nagród)
W programie:
Wre˛czenie nagród w kategorii: Najlepszy produkt turystyczny pogranicza polska-czeskiego, Najlepsza usługa turystyczna polsko-czeskiego
pogranicza
Rozstrzygnie˛cie wyników plebiscytu redakcji Forum Biznesu i wre˛czenie nagród w kategorii:
Turystyczny Produkt Roku 2021 / Turystyczna Usługa Roku 2021/Przyjazna Gmina 2021
6.10.2021 - Drugi dzień kongresu - Warsztaty (RYNEK 39/40)
10.00 - 11.30 - Social media - jak przedsie˛biorcy promuja˛ sie˛ w internecie? dr Piotr Zawadzki - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
10.00 - 11.30 - Internet i media społecznościowe w działalności muzeum- dr Daria E. Jaremen, dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW, mgr Julita
Zaprucka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
11.30 - 12.00 - przerwa kawowa
12.00 - 13.30 - Czesi, Niemcy i Chińczycy - czego sobie klient życzy? Jak przygotować oferte˛ turystyczna˛ dla obcokrajowca?
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12.00 - 13.30 - Kreacja transgranicznych produktów turystycznych. Dobre praktyki.
Agnieszka i Leszek Nowak - 2BA doradztwo strategiczne z Nysy
13.30 - 14.30 - obiad
14.30 - 16.30 - Wycieczka- atrakcje turystyczne Świdnicy
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Biogramy prelegentów:
Marek Ciechanowski - magister prawa, od 40 lat zwia˛zany z turystyka˛, prowadza˛cy własne biuro podróży od 1990 r. Wieloletni Prezes Dolnośla˛skiej Izby Turystyki
oraz Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Zarza˛du Dolnośla˛skiej Organizacji Turystycznej oraz członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.
Daria E. Jaremen - doktor nauk ekonomicznych, od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomii, Zarza˛dzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, zwia˛zana również z praktyka˛ gospodarcza˛ jako pracownik biura podróży, przedsie˛biorca oraz przewodnicza˛cy i członek rad muzealnych.
Jej zainteresowania badawcze koncentruja˛ sie˛ wokół problematyki szeroko rozumianej gospodarki turystycznej, w tym ekonomiki i zarza˛dzania przedsie˛biorstwami
turystycznymi, a także turystyki zrównoważonej oraz konsumpcji turystycznej i współczesnych jej problemów. Specjalizuje sie˛ w zakresie zarza˛dzania jakościa˛ i badań
marketingowych w turystyce.
Piotr Gryszel - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Katedry Marketingu i Zarza˛dzania Gospodarka˛ Turystyczna˛,
czynny przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek, licencjonowany przewodnik po Pradze, ekspert i kierownik kilku transgranicznych projektów zrealizowanych na
pograniczu polsko - czesko - niemieckim, przedsie˛biorca w branży turystycznej. Swoje badania naukowe koncentruje na szeroko pojmowanej konkurencyjności
regionów i przedsie˛biorstw turystycznych. Współautor pierwszej powojennej historii kuchni karkonoskiej pt. Kuchnia Ducha Gór, czyli smaki Karkonoszy.
Zygmunt Kruczek - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w
Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, podróżnik - odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek.
Specjalizuje sie˛ w badaniach nad atrakcjami turystycznymi , regionalnymi aspektami geografii turystyki, turystyka kulturowa˛, promocja˛ i informacja˛ turystyczna˛ oraz
nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor
i redaktor monografii Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, wielu podre˛czników akademickich (m.in. "Polska. Geografia atrakcji turystycznych",
"Krajoznawstwo. Teoria i metodyka", "Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków") oraz wielu artykułów opublikowanych w czasopismach
naukowych, w tym z zakresu turystyki kulturowej.
Elżbieta Nawrocka - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Wydziału Ekonomii, Zarza˛dzania i Turystyki, zwia˛zana
także z praktyka˛ gospodarcza˛ jako przedsie˛biorca, kierownik działu marketingu, dyrektor biura sprzedaży, ekspert w zakresie strategii rozwoju lokalnego, w tym rozwoju
turystyki, trener na szkoleniach z zakresu zarza˛dzania, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta. Jej zainteresowania badawcze koncentruja˛ sie˛ wokół problematyki
zarza˛dzania przedsie˛biorstwami turystycznymi, ekonomiki turystyki i rozwoju lokalnego.
Julita Izabela Zaprucka - doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwia˛zana z praktyka˛ gospodarcza˛ jako menedżer kultury, muzealnik, członek
rad muzealnych i mie˛dzynarodowych stowarzyszeń z obszaru kultury (m.in. International Communicology Institute w Waszyngtonie, Zwia˛zek Muzealników Polskich,
Niemiecko-Polskie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V. w Erkner, Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym
we Wrocławiu); wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój kultury, m.in.: bra˛zowym medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośla˛skiego i indywidualna˛ Nagroda˛
Kulturalna˛ Śla˛ska Kraju Zwia˛zkowego Dolnej Saksonii (nagroda przyznawana za szczególne zasługi w zakresie krzewienia śla˛skiego dziedzictwa kulturowego); w
obszarze naukowo-badawczym szczególnie zainteresowana turystyka˛ kulturowa˛ i czynnikami jej rozwoju. Kierownik oddziału Muzeum Karkonoskiego Domu Carla
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Pore˛bie.
Marek Nowacki - doktor habilitowany inżynier, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentruja˛ sie˛ na analizie
doświadczeń turystycznych, zarza˛dzaniu atrakcjami turystycznymi, rozwoju programów interpretacji dziedzictwa, wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji
w turystyce i rekreacji. Opublikował ponad 130 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i ksia˛żek w dziedzinie turystyki i rekreacji. Jest redaktorem
naczelnym kwartalnika "Studia Periegetica". Dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych WSB w Poznaniu. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor narciarstwa,
żeglarstwa i jeździectwa. Pilot paralotni. Pilot wycieczek. Od ponad 20 lat prowadzi biuro turystyki aktywnej.
Piotr Zawadzki - doktor nauk ekonomicznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarza˛dzania Gospodarka˛ Turystyczna˛ Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Posiada dorobek naukowy w liczbie około 100 opracowań naukowych - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Współpracuje z wieloma uniwersytetami
w całej Europie - Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja), Uniwersytet Primorska (Słowenia), Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) czy Uniwersytet Śla˛ski w Opawie
(Czechy). Zainteresowania naukowe obejmuja˛ tematyke˛ marketingu w turystyki, promocji regionów turystycznych, a także funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz
możliwości wykorzystania social mediów w promocji produktów turystycznych. Praktyk - wykładowca szkoleń dotycza˛cych promocji produktów turystycznych oraz
trendów w turystyce, a także koordynator licznych projektów odnosza˛cych sie˛ współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Czech. Współpracuje z wieloma
firmami w całej Polsce w zakresie rozwoju ich działów marketingu i sprzedaży.
Jaroslava Dedkov - doktor habilitowany (docent) nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Kierownik
Katedry Marketingu i Handlu. Kierownik projektów transgranicznych realizowanych ze środków Programu INTERREG oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Swe
zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach marketingu oraz turystyki, ze szczególnym uwzgle˛dnieniem innowacji marketingowych.
Otokar Ungerman - doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Autor
wielu publikacji z zakresu turystyki i marketingu, ze szczególnym uwzgle˛dnieniem funkcjonowania mediów społecznościowych i komunikacji marketingowej.
Realizator projektów trangranicznych.
Agnieszka Nowak - trener, doradca, couch. Absolwentka kierunku Marketing i Zarza˛dzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracowała w jednostkach
samorza˛dowych, organizacjach pozarza˛dowych i biznesie turystycznym. Właścicielka firmy 2BA doradztwo strategiczne, realizuja˛ca˛ projekty turystyczne od 2005
roku w tym wieku dotycza˛cych turystyki transgranicznej. Specjalizuje sie˛ w strategiach rozwoju, marketingu, marki, promocji oraz w diagnozach potencjału i otoczenia.
Potrafi skutecznie przełożyć teorie˛ na praktyke˛ marketingowa˛. Współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania, Samorza˛dami Lokalnymi (gminami, powiatami,
województwami), Regionalnymi Ośrodkami Ekonomii Społecznej, OWES-ami i przedsie˛biorcami turystycznymi przy projektach adresowanych m.in. dla organizacji
pozarza˛dowych dot. pozyskiwania zleceń od instytucji samorza˛dowych, środków finansowych na rozwój i marketing oraz partnerów do współpracy.
Leszek Nowak - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - dyrektor ds. marketingu w firmie 2BA doradztwo strategiczne 2ba.pl. Kierował m.in. biurem Dolnośla˛skiej
Organizacji Turystycznej oraz wydziałami rozwoju gospodarczego, promocji i turystyki w dolnośla˛skiej gminie i powiecie, a także obiektami hotelarskimi. Jest przede
wszystkim praktykiem. Poszukuje najlepszych światowych i europejskich praktyk i doświadczeń organizacji pozarza˛dowych i przekłada je na polska˛ rzeczywistość.
Szkoli, doradza, prowadzi organizacjom pozarza˛dowym w zakresie rozwoju na rynku. Pomaga w trafnej ocenie potrzeb i potencjału i sytuacji na rynku. Uważnie
wsłuchuje sie˛ w potrzeby organizacji i stara sie˛ ja˛ poznać od środka. Projektuje skuteczne rozwia˛zania pozwalaja˛ce wyprzedzić konkurencje˛.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

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 Tydzień upłynie pod znakiem porza˛dków. Zapragniesz zmian w w życiu i konsekwentnie be˛dziesz realizował swoje postanowienia. Brak środków finansowych nie be˛dzie Ci szczególnie przeszkadzał. W sprawach konfliktowych osia˛gniesz kompromis,
który w pełni Cie˛ zadowoli.
BYK Za wiele spraw wzia˛łeś na swoje barki. Brak czasu be˛dzie wie˛c nieustannie Ci
towarzyszyć. Trudno, musisz sobie jakoś z
tym wszystkim poradzić. Nie ma przecież
odwrotu. Postaraj sie˛ nie tracić wiary w
powodzenie Twoich działań. W sferze finansów - bez zmian.
BLIŹNIE˛TA Rozwia˛żesz swoje problemy
finansowe. Uregulujesz zobowia˛zania, które bardzo Cie˛ trapiły. W środe˛ spotkasz osobe˛ spod znaku Wagi. Rozmowa z nia˛ dostarczy cennych informacji, które be˛da˛ miały
wpływ na nadchodza˛ce wydarzenia w pracy. Postaraj sie˛ zadbać o swoje zdrowie i
kondycje˛ fizyczna˛.
RAK Świetnie poradzisz sobie z problemami sercowymi. Wszystko jest do naprawienia. Wystarczy przeprosić i okazać tro-

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

che˛ skruchy. Nie zawsze musi być tak, jak
ty chcesz. Okaż odrobine˛ zrozumienia, a
czasami idź na kompromis. Zobaczysz, jak
wiele możesz na tym zyskać.
LEW W pogoni za pienie˛dzmi zupełnie zapomniałeś co jest dla Ciebie najważniejsze
w życiu. Zatraciłeś sie˛ w codziennych sprawach, nie dbaja˛c o uczucia swoich bliskich.
Tym samym coraz bardziej sie˛ od siebie
oddalacie. Postaraj sie˛ znaleźć czas na
szczera˛ rozmowe˛.
PANNA Zapowiada sie˛ tydzień pełen pracy.
Nawet sie˛ nie spodziewasz jak wiele sie˛
wydarzy. Co prawda nie obejdzie sie˛ bez
komplikacji i konfliktów. Wszystko jednak
da sie˛ załatwić. Musisz wykazać sie˛ dyplomacja˛ i rozwaga˛. Nie wdawaj sie˛ w niepotrzebne dyskusje.
WAGA Brak wiary w siebie uniemożliwia
Ci podejmowanie ryzyka. A bez tego trudno
dokonywać ważnych rzeczy. Masz wiele
planów i pomysłów, które naprawde˛ warto
zrealizować. Porozmawiaj o tym z bliskimi.
Może wspólnie uda Wam sie˛ je zrealizować.
Nie zamykaj sie˛ we własnym świecie i nie
narzekaj.
SKORPION Dobry tydzień na załatwianie
ważnych spraw, na interesy i zawieranie
umów. Wiele okoliczności be˛dzie sprzyjało Twoim posunie˛ciom. Nie korzystaj z
rad udzielanych przez Wodnika. Ma nieszczere intencje. Kieruje sie˛ zazdrościa˛.
Sprawy finansowe ulegna˛ poprawie.

STRZELEC Stanowczo powinieneś zmienić diete˛. Niezdrowe odżywianie źle wpływa na cały Twój organizm, na samopoczucie i wiele innych rzeczy, które za tym ida˛.
Sprawy zawodowe w tym tygodniu nieco
sie˛ skomplikuja˛. Postaraj sie˛ zachować dystans do wydarzeń w pracy.
KOZIOROŻEC Sytuacja finansowa nadal
bez zmian. Wiele natomiast zmieni sie˛ w
Twoim otoczeniu. Pewna sprawa bardzo Cie˛
zaskoczy. Myśle˛, że pozytywnie. W drugiej
połowie tygodnia coś lub ktoś bardzo Cie˛
zdenerwuje. Nie ulegaj jednak emocjom.
WODNIK To, co zaplanowałeś na nadchodza˛ce dni, z pewnościa˛ uda Ci sie˛ zrealizować. Osia˛gna˛łeś już bardzo wiele i
jak sie˛ dobrze zastanowisz, to odkryjesz
jakim jesteś szcze˛ściarzem. Ktoś od dłuższego czasu obserwuje Twoje działania i
być może złoży Ci ciekawa˛ propozycje˛.
RYBY Bardzo dobry tydzień. Wiele ułoży
sie˛ tak, jak sobie życzysz. Be˛dziesz miał
dobry nastrój i kilka naprawde˛ dobrych pomysłów, które warto byłoby zrealizować.
Nie ogla˛daj sie˛ na innych. Kieruj sie˛ swoja˛
własna˛ intuicja˛, nie ulegaj wpływom. Sytuacja finansowa nie najgorsza.

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej
Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.
Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.
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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
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