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Chcesz sprawdzić swoja˛ kondycje˛? Potrafisz szybko podejmować decyzje i wiesz jak korzystać
z mapy? W takim razie zgłoś sie˛ do udziału w Mistrzostwach Świdnicy w biegu na orientacje. Tym
razem zawody zorganizowane zostana˛ na terenie Parku Harcerskiego , w okolicach zalewu Witoszówka. Centrum zawodów zlokalizowane be˛dzie w bosmanacie.Startzaplanowano w sobote˛, 16
października .
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do 24.10.2021, godz. 10:00
Wystawa "Świdnica na kadrach z przeszłości" pokazuje jak wygla˛dało nasze miasto w
połowie XX wieku. Dzie˛ki wielkoformatowym reprodukcjom wykonanych w ubiegłym stuleciu fotografii można zanurzyć sie˛
w klimat dawnej Świdnicy, jak też z nostalgia˛ podumać nad wartościa˛ jej zabytkowych
kamienic.
Wste˛p N - 8 zł, U - 5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa
3=1;6;!@!A?B?C97A7
do 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
6;B=9D!;ED 3?>D!1>? 7
do 16.10.2021
Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
F33!=4D6G7!5?6D!H3HI3?B=8
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
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16.10.2021, godz.17:30 - 23:30
Wste˛p: 10 zł; mejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
R1876;7S67!89TI= 57R
(spektakl dla dzieci)
17.10.2021, godz. 16:00
"Skacza˛ca królewna" opowiada historie˛ królewny, która została ukarana przez złego
czarodzieja za to, że nie chciała zostać jego
żona˛. Jak to w bajkach bywa, wszystko
skończyło sie˛ szcze˛śliwie - bohaterke˛ z opresji wybawił dzielny i ma˛dry królewicz , który przechytrzył złego czarodzieja.
Wste˛p 15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
87H79=B!753!J9@!J9@
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˛ pra-

Bieg na orientacje˛ to doskonała forma aktywności sportowej, która ła˛czy wysiłek fizyczny i
myślenie. Uczy koncentracji, trafnego podejmowania decyzji i planowania. Jest sportem dla całych
rodzin, który daje możliwość obcowania z natura˛ i aktywności na świeżym powietrzu.
Osoby zainteresowane udziałem w mistrzostwach musza˛ do 11 października wypełnić specjalny
formularz doste˛pny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0YxNrv2e9qbsMyhEjWdUp7byq5GFDPefD3WUdJnGhO9EXg/viewform.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Organizatorem mistrzostw jest Urza˛d Miejski oraz Hufiec ZHP Świdnica. Zawody rozegrane
zostana˛ w 3 kategoriach. Uczestnicy be˛da˛ mogli wystartować indywidualnie na trasie krótkiej (1,8
km, 12 punktów kontrolnych) i długiej (2,4 km, 21 punktów kontrolnych) lub w kategorii rodzinnej
(2,4 km, 19 punktów kontrolnych). Dla zwycie˛zców przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Zache˛camy serdecznie świdniczan i nie tylko do udziału w zawodach. Gwarantujemy świetna˛
zabawe˛ niezależnie od tego czy startujesz sam czy w drużynie. Jednocześnie apelujemy do wszystkich
uczestników aby przed wzie˛ciem udziału w zawodach zapoznali sie˛ z zaleceniami COVID-19
znajduja˛cymi sie˛ w regulaminie- mówi Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urze˛du
Miejskiego w Świdnicy.
12-'QM'&,
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podczas 6.RST Półmaratonu Świdnickiego
- 6.RST Półmaraton Świdnicki to nie tylko świe˛to biegaczy, chcemy, aby kibice bawili sie˛
promuja˛c radosna˛ i pozytywna˛ postawe˛ , dopinguja˛c zawodnikom. Zapraszamy wie˛c do wzie˛cia
udziału w konkursie na najlepsza˛ strefe˛ kibica - zache˛ca Radosław Werner, kierownik Biura Sportu
i Rekreacji Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Należy zebrać minimum pie˛cioosobowa˛ ekipe˛ znajomych z podwórka, pracy, szkoły czy też może
najbliższych sa˛siadów i zgłosić swój udział, wysyłaja˛c do 22 października na adres mailowy:
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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wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryśnie masłem tfu - śmiechem! :)
Wste˛p 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK;
organizator: ŚOK
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swidnickagrupabiegowa@gmail.com zała˛czona˛ do regulaminu karte˛ zgłoszenia. Każda grupa musi
mieć pełnoletniego przedstawiciela, który be˛dzie ja˛ reprezentował oraz pełnił opieke˛ nad niepełnoletnimi osobami.
Organizatorem zabawy jest Świdnicka Grupa Biegowa przy zaangażowaniu Urze˛du Miejskiego
w Świdnicy, Starostwa Powiatowego oraz Urze˛du Gminy Wiejskiej.
W zamian za pomysłowość przewidziane sa˛ atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych stref kibica na
terenie miasta oraz gminy przewiduje sie˛ za zaje˛cie I miejsc po 700 zł, za II miejsca po 500 zł i III
miejsca po 300 zł.
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24.10-30.10.2021, godz. 09:30
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to najwie˛ksza impreza na Dolnym Śla˛sku
zajmuja˛ca sie˛ prezentacja˛ kina artystycznego. Oprócz starannie wyselekcjonowanych
spośród aktualnego repertuaru (tytułów maja˛cych swoje światowe premiery w latach
2020-2021), program festiwalu obfituje w
szereg wydarzeń towarzysza˛cych.
Wste˛p 10 zł (na projekcje w sali); miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43; organizator:
ŚOK
R;=!1B97@1 1=J!<9;=;! 3=4=52R
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyka˛ pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem walca - Straussem. W ten wieczór usłysza˛ Państwo utwory od lat bawia˛ce całe pokolenia.
Wste˛p 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Po zawodach, do 10 listopada, uczestnicy konkursu zobowia˛zani sa˛ do przekazania dokumentacji
zdje˛ciowej na adres mailowy: swidnickagrupabiegowa@gmail.com.
O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników 6.RST Półmaratonu
Świdnickiego oraz komisja oceniaja˛ca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 19 listopada br.
cia˛g dalszy na str. 4
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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
87H79=B!1J3I=
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

www.taxi-swidnica.pl
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- Szukajcie przebrań, malujcie twarze, przygotujcie transparenty, instrumenty i przyjdźcie 6
listopada, podzielić sie˛ Wasza˛ pozytywna˛ energia˛ - dodaje Radosław Werner.
Szczegóły konkursu na stronie: www.polmaraton.swidnica.pl.
12-'QM'&,

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
**********************************
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Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
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W pierwszym dniu konferencji Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy wre˛czono tytuły
"Przyjazna Gmina 2021" a także nagrodzono najlepsze produkty i usługi turystyczne mijaja˛cego roku.
Przyznano również nagrody dla podmiotów wyróżniaja˛cych sie˛ w działalności turystycznej na
polsko-czeskim pograniczu. Przyznała je kapituła konkursu wyłoniona w ramach projektu "Turystyka
wspólna sprawa", w dwóch kategoriach: produktu turystycznego polsko-czeskiego pogranicza oraz
usługi turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.
Świdnica nagrodzona
Miasta Świdnica oraz Trutnov w Czechach otrzymały nagrode˛ Turystyczny Produkt Roku 2021
za realizacje˛ projektu Turystyka Wspólna Sprawa, w tym cyklu konferencji dotycza˛cych rozwoju
polsko-czeskiego pogranicza.

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.
__)_^)X^X_!bP/M'(Q.',\(#c
godz. 12.00
wystawa zewne˛trzna I edycji Festiwalowego Konkursu Wiersza Obrazkowego (prace
z 2020 r.)
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
_X)_^)X^X_!b-+/$(#c
godz. 9.00
"Człowiek w obliczu zła - C.K. Norwid
źFatum", prelekcja Roberta Kaśkowa
III Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Kościelna
32
godz. 11.00
"Fantastyczny Ocean Lema", prelekcja
Krzysztofa Fra˛czka
II Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Równa 11
godz. 12.45
"Wokół Trudnego lasu T. Karpowicza", prelekcja Barbary Elmanowskiej
I Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej 30
_Y)_^)X^X_!b"2$/Q,c
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

<$.*[,.M,!CV'M,!
To ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu po raz trzynasty skierowała do polskich
miast i gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorza˛dów w Polsce, promocja i
wspieranie sprawdzonych rozwia˛zań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym,
ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.
Poprzez ten program prezentowane sa˛ sukcesy polskich miast i gmin, wiele uwagi poświe˛cone
jest roli samorza˛dów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania, nowoczesnych rozwia˛zań,
jakie gminy wprowadziły, by podnieść poziom życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjna˛,
gwarantuja˛ca˛ wzrost gospodarczy.Promowanie polskich miast i gmin jest elementem niezbe˛dnym w
tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i mie˛dzynarodowym. Program "Przyjazna Gmina" nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodza˛ w gminach
oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy.
Statuetki Przyjazna Gmina 2021 odebrali:
◆ w kategorii gmina wiejska - Gminy Hażlach, woj. śla˛skie - za skutecznie zabieganie o środki
zewne˛trzne i inwestowanie ich w innowacyjne projekty
◆ w kategorii gmina miejsko-wiejska o charakterze wielobranżowym - Gmina Rzgów za zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje infrastrukturalne oraz profesjonalna˛ i kompleksowa˛ obsługe˛
inwestorów
◆ w kategorii eko-gmina miejska o charakterze przemysłowo-handlowym dla miasta Be˛dzin woj.
śla˛skie za kampanie˛ edukacyjno-ekologiczna˛ "Ochrona różnorodności biologicznej" w ramach
projektu Zagłe˛biowski Park Linearny
◆ w kategorii gmina miejska o charakterze wielobranżowym dla Piotrkowa Trybunalskiego za
Miejska˛ Biblioteke˛ Publiczna˛ "Mediateke˛" - nowoczesne centrum nauki i kultury
◆ w kategorii gmina miejsko-wiejska o charakterze rolniczo-przemysłowym - Miasto Tarczyn za
wdrożony program szeregu udogodnień dla przedsie˛biorców maja˛cych na celu przeciwdziałanie
skutkom "covidowych" obostrzeń
Specjalne wyróżnienie - Samorza˛dowy Lider Zarza˛dzania 2021 przyznano burmistrz Tarczyna
Barbarze Galicz.
BW$*"+*&.M*!<$/QW#+!'!BW$*"+*&.M,!@"\W],!9/#W!X^X_
Idea nagrodzenia najlepszych produktów i usług dedykowanych uczestnikom i organizatorom
turystyki w Polsce powstała sześć lat temu w Świdnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej, kiedy
redakcja Forum Biznesu doła˛czyła do grona partnerów wydarzenia.
cia˛g dalszy na str. 6
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start: I Liceum Ogólnokształca˛ce, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30
_d)_^!b&.-,$+(#c
godz. 10.30
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz
Miejskie Przedszkole Integracyjne "Słoneczko", ul. Marcinkowskiego 10
godz. 12.00
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz
Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Lelewela 10
_f)_^)X^X_!bP',S+(#c
godz. 10.00
"źPo-LEM-icznie - rocznicowa reaktywacja
legendy Lema", prelekcja Marioli Mackiewicz
Galeria Fotografii, Rynek 44
godz. 19.00
spotkanie z Tomaszem Hrynaczem, prowadzenie Wojciech Koryciński, akompaniament Paweł Zaja˛c
Świdnicka Scena Literacka
"Labirynt zbrodni" - Paweł Buczma
"Literacka Pocztówka ze Świdnicy" /premiera on-line/
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
_a)_^)X^X_!b"/`/+,c
godz. 12.00
"Czytanie - podróżowanie", prowadzenie
Bożena Oleszkiewicz**
familijne warsztaty konstrukcyjno-manualne inspirowane ksia˛żka˛ dla dzieci
Galeria Fotografii, Rynek 44
godz. 16.00
rozstrzygnie˛cie Festiwalowego Konkursu
Wiersza Obrazkowego /on-line/
Wydarzenia odbe˛da˛ sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi,
na wszystkie propozycje wste˛p wolny,
* obowia˛zuja˛ bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie bilety.sok.com.pl
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Celem programu jest promocja usług i produktów z branży turystycznej, które reprezentuja˛
najwyższe standardy oraz gwarantuja˛ klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym
poziomie.
I,W$(,+,V'!M,] $%Q!. ,!Q .',\,M',e!P $/[(#+*e!P $/QW#+*!' !W" \W]'!+ W$*"+*&.M(!- !X ^X_! $/#We
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◆ Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za wystawe˛ w Centrum Edukacji
Ekologicznej
◆ Centrum Nauki i Techniki EC1 z Planetarium EC1
◆ Farma Iluzji sp. z o.o. z miejscowości Mościska w woj. mazowieckim za realizacje˛ programu
"Akcja Integracja na Farmie Iluzji"
◆ Gminy: Jedlina-Zdrój, Głuszyca i Walim, woj, dolnośla˛skie, za projekt ROWEROWA 500
◆ Dolnośla˛ska Organizacja Turystyczna za portal sprzedażowy www.dolnyslask.travel.pl
◆ Biebrzański Park Narodowy za ścieżke˛ edukacyjna˛ "Szuszalewo - Nowy Lipsk"
0!-!#,+(]/$''!BW$*"+*&.M,!@"\W],!9/#WK
◆ Centrum nauki Hevelinum w Gdańsku za oferte˛ historyczna˛ Hevelianum
◆ Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za świadczone usługi edukacyjne
◆ Żegluga Ostródzko-Elbla˛ska Sp. z o.o. w Ostródzie za rejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbla˛skiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Druzno mie˛dzy Elbla˛giem a Buczyńcem
◆ Miasto Wałbrzych za EXPLORE WAŁBRZYCH
◆ Biebrzański Park Narodowy za usługi Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku
Narodowego
5,]$/Q*!<$/QW#+!BW$*"+*&.M*!</L"#/06.("#'(]/!</]$,M'&.,!/+$.*V,L'K
◆ Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
◆ Park Miniatur Mini Euroland z Kłodzka
◆ Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiejza projekt "Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych
◆ Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej za SingletrackGlacensis
◆ Trutnov Trails (Trutnowskie Trasy)
◆ Rybrcoul - duch hor, z. s.. Rybrcoul - duch gór, z. s.)
5,]$/Q*!@"\W],!BW$*"+*&.M,!P/L"#/0&.("#'(]/!P/]$,M'&.,!P$.*.M,M/K
◆ Biuro Podróży Eltur z Wrocławia
◆ Rekreacniareal Dolce (Teren rekreacyjny Dolce)
◆ Informacni centrum VeselyVylet v Peci pod Snezkou a v Temnem Dole (Centrum Informacji
VeselyVylet w Temnem Dole i Pecu pod Snezkou)
12-'QM'&,
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Niebawem rozpoczna˛ sie˛ prace przy kolejnej inwestycji w odnawialne źródła energii, która zasili
placówki oświatowe podległe Powiatowi Świdnickiemu.
We wrześniu podpisano umowe˛ z wykonawca˛ na instalacje˛ paneli fotowoltaicznych przy I Liceum
Ogólnokształca˛cym w Świdnicy i Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej. Wcześniej obie placówki
cia˛g dalszy na str. 8
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**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
6;B=9D!;E D 3?>D!1 >? 7K!1 <?B0
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11 października 2021, godz. 18:00 - 20:00
Wste˛p wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Michał Rusinek urodził sie˛ w 1972 roku w
Krakowie. W latach 1991 - 1996 studiował
polonistyke˛ na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2002 roku uzyskał stopień doktora
nauk, a w 2013 roku, na podstawie jego
dorobku naukowego oraz napisanej monografii, przyznano mu stopień doktora habilitowanego. Jest polskim literaturoznawca˛,
tłumaczem oraz pisarzem. Był sekretarzem
Wisławy Szymborskiej po otrzymaniu przez
nia˛ Nagrody Nobla. Od 2012 roku jest również prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej. W 2013 roku wszedł w skład Rady
Je˛zyka Polskiego VII kadencji.
Michał Rusinek zadebiutował w 2003 roku
ksia˛żka˛ "Mie˛dzy retoryka˛ a retorycznościa˛",
dwa lata później wyszła jego "Retoryka podre˛czna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonuja˛co mówić". W 2006 roku wyszły
"Prowincjonalne zagadki kryminalne" tego
autora, które powstały jako cykl słuchowisk
dla Radia Kraków. Podczas pracy w charakterze sekretarza Wisławy Szymborskiej,
Michał Rusinek zaja˛ł sie˛ tłumaczeniem na
je˛zyk polski jej wierszy dla dzieci. Stały sie˛
one inspiracja˛ do powstania bajek w odcinkach. W 2016 roku napisał biografie˛ Wisławy Szymborskiej, zatytułowana˛ "Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej".
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zostały poddane gruntownej termomodernizacji a montaż paneli fotowoltaicznych jest drugim etapem
inwestycji rozpocze˛tej w czerwcu.
Zakres przeprowadzanych prac obejmie, mie˛dzy innymi:
◆ budowe˛ instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż paneli fotowoltaicznych
◆ budowe˛ przyła˛cza kablowego niskiego napie˛cia,
◆ modernizacje˛ rozdzielni głównej RG,
◆ budowe˛ elektrowni fotowoltaicznej
◆ montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych,
◆ ochrone˛ od porażeń,
◆ zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego.
Koszt montażu instalacji fotowoltaicznych dla obu placówek to prawie 327 tys. zł. Całość
środków pochodzi z budżetu Powiatu Świdnickiego. Realizacja inwestycji zakończyć sie˛ ma do końca
roku.
Warto dodać, że to nie pierwsza inwestycja powiatu w ekologiczna˛ energie˛. Wcześniej panele
fotowoltaiczne zamontowano przy Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie.
<6<9!12-'QM'&,
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Rodzina˛ zaste˛pcza˛ byli od kilku lat, pogotowiem rodzinnym sa˛ od kilku tygodni, zgodnie
podkreślaja˛, że by móc pełnić te˛ funkcje˛ trzeba
kochać dzieci, mieć sporo cierpliwości i zrozumienia. Ale udało sie˛!
Aneta i jej ma˛ż od zawsze czuli potrzebe˛
pomocy dzieciakom, sami maja˛ dwóch już dziś
dorosłych synów. - Mieliśmy szcze˛ście, bo nasze
chłopaki - Tomek i Hubert nie tylko w pełni
aprobowali nasze decyzje, ale też sami byli zaangażowani w pomoc przy dzieciakach - opowiadaja˛ Państwo Kamionkowie.
Na długo, zanim ta niezwykła rodzina została
niezawodowa˛ rodzina˛ zaste˛pcza˛ dla kilkuletniego siostrzeńca Anety, współpracowała z domem
dziecka. - Zabieraliśmy do siebie dzieci na świe˛ta, wakacje, weekendy! Każde z nich mamy w sercach do dziś, choć maja˛ od dawna swoje rodziny
i bezpieczne domy - opowiada Aneta i dodaje, że kiedy pojawiała sie˛ konieczność pomocy synowi
siostry nie zastanawiali sie˛ długo. - I tak zostaliśmy niezawodowa˛ rodzina˛ zaste˛pcza˛. Chłopiec był z
nami niespełna rok, potem wrócił do mamy.
Wtedy po raz pierwszy zacze˛liśmy myśleć o tym, by coś zmienić. Postanowiliśmy stać sie˛
pogotowiem rodzinnym. - Jestem z zawodu opiekunem medycznym wie˛c od razu jak usłyszałam
pogotowie to wiedziałam na czym polegać be˛dzie moja misja - be˛dziemy z chłopakami takim
pierwszym ogniwem a potem dzieci be˛da˛ trafiały do swoich docelowych rodzin. To wielkie zadanie,
ale byliśmy pewni, że chcemy spróbować i zrobimy wszystko, by sie˛ udało - opowiada Aneta.
Potem przyszła rzeczywistość - szkolenia, sporo papierów do uzupełnienia i poszukiwania
wie˛kszego mieszkania. Udało sie˛! Dziś w rodzinie tej czteroosobowej familii mieszka czwórka
zaste˛pczych dzieci - bracia niespełna 10-letni oraz 2-letni Marcel i Aleksandra. - Pracy jest sporo, ale
jest też mnóstwo miłości i che˛ci do pomocy i oczywiście wsparcia naszych przyjaciół, bez nich wiele
mogłoby sie˛ nie udać! Fakt, że staliśmy sie˛ rodzina˛ zaste˛pcza˛ - pogotowiem bardzo zweryfikował
nasze nawet wieloletnie przyjaźnie - mówia˛ Kamionkowie i dodaja˛, że ich serca sa˛ gotowe na
cia˛g dalszy na str. 10
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przyje˛cie kolejnych dzieci - dopóki starczy nam sił - mówia˛. A na starość wrócimy do swojego małego
M i be˛dziemy pomagać przy wnukach.
Przypominamy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stale poszukuje kandydatów na
rodziny zaste˛pcze. Obecnie trwa szkolenie dla kandydatów, kolejne zaplanowane jest na pocza˛tek
przyszłego roku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nasza˛ placówka˛ bezpośrednio lub pod
numerem telefonu (74) 851 50 10.
foto: PCPR Świdnica
Michał Rusinek dwukrotnie był wyróżniony
w konkursie Świat Przyjazny Dziecku, organizowanym przez Komitet Ochrony Praw
Dziecka, za ksia˛żki "Gdziekolwiek jestem jest i Miś" oraz "Wihajster", który otrzymał
Nagrode˛ Główna˛. Jego "Retoryka codzienna" otrzymała Nagrode˛ rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei "Wierszyki domowe" uzyskały tytuł Ksia˛żki Roku Polskiej
Sekcji IBBY oraz zostały wpisane na liste˛
Białych Kruków - White Raven. "Dziecko
Gruffalo" tego autora zostało uznane za najlepszy przekład w plebiscycie Lokomotywa.
(biogram: Wydawnictwo Znak)
6;B=9D!;E D 3?>D!1 >? 7K!12 340
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15 października 2021, godz. 19:00 - 21:00
Wste˛p wolny; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Tomasz Hrynacz to poeta urodzony w 1971
r. w Świdnicy. Wiersze drukował m.in. w:
paryskiej "Kulturze", "Czasie Kultury",
"eleWatorze", "Frondzie", "Kresach",
"Kwartalniku Artystycznym", "Odrze",
"Res Publice Nowej", "Toposie", "Twórczości". Tłumaczony m.in. na: angielski, chorwacki, czeski, kataloński, niemiecki, rosyjski i serbski. Wydał tomy wierszy: Zwrot o
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Filmem otwarcia 7. edycji Spektrum be˛dzie
najnowszy przebój polskich kin z Dawidem
Ogrodnikiem w roli głównej - "Najmro. Kocha,
kradnie, szanuje" (reż. Mateusz Rakowicz). To
komediaakcji, która ła˛czy pokolenia, inspirowana prawdziwa˛ historia˛ Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przeste˛pczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymkna˛ł
sie˛ organom ścigania PRL. Kobiety go kochały,
a me˛żczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny
Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała
Polska, a już 24 października uczestnicy festiwalu zobacza˛ je na pokazie otwarcia Spektrum w
Świdnicy.
Szczegóły sprzedaży biletów i karnetów - ogłoszenie pełnego programu już 11 października!
Spektrum to nie tylko sekcja filmów krótkometrażowych w konkursach Okiem Młodych, ale też
dwa konkursy dedykowane pełnym metrażom oraz liczne wydarzenia towarzysza˛ce i pokazy
specjalne.
W konkursie SPEKTRUM weźmieudział 5 pełnometrażowych filmów z Polski oraz 5 produkcji
zagranicznych, m.in. "Moje wspaniałe życie" Marcina Grzegorzka, który otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - nagrode˛ za
najlepsza˛ reżyserie˛. To historia Joanny (w tej roli fenomenalna Agata Buzek) - troskliwej córki,
wyluzowanej matki, lubianej nauczycielki, żony, z która˛ można konie kraść i w każdej z tych ról
wypada doskonale. I w żadnej z nich od dawna nie czuje sie˛ soba˛. Dlatego prowadzi podwójne życie,
ma tajemnice˛, która˛ nie dzieli sie˛ z nikim. Bo gdyby ktoś sie˛ dowiedział, byłby to koniec wszystkiego,
co w jej świecie wydaje sie˛ takie "wspaniałe".
cia˛g dalszy na str. 11
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bliskość (1997), Partycje oraz 20 innych
wierszy miłosnych (1999), Rebelia (2001),
Enzym (2004), Dni widzenia (2005), Praski
raj (2009), Pre˛dka prze˛dza (2010), Przedmowa do 5 smaków (2013), Noc czerwi (2016),
Dobór dóbr ( 2019), Pies gończy (FORMA
2021) oraz Emotywny zip (FORMA 2021).
RI,`'$*M+!.`$/QM'R!- Paweł Buczma
Poeta, działacz literacki, twórca spotkań z
poezja˛, fotograf, założyciel Świdnickiej Fotografii Niezależnej. Dumny ma˛ż i ojciec.
Kolekcjoner staroci. Członek PTTK i Teraz
Sudety. Prowadzi strony: https://www.faceb oo k.c om /sp otk ania zpo ezja
oraz
https://www.facebook.com/swidnickaniez
aleznafotografia.
2 -'QM'&*R - preRI'+($,&#,!</&.+%-#,!.(!1
miera on-line
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16.10.2021, godz.17:30 - 23:30
Wste˛p: 10 zł; mejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Zapraszamy na maraton projekcji koncertowych. Ponad 5 godzin muzyki na dużym
ekranie w sali teatralnej ŚOK. Repertuar wybrany przez świdnickich fanów muzyki. Artyści, których zna prawdopodobnie każdy.
17:00 bramka
17:30 Depeche Mode - Tour of the Universe
(blu-ray)
20:00 Alice In Chains - MTV Unplugged
(dvd)
21:15 Metallica - S&M2 (blu-ray)
1P$.(Q,.E!#,$M(+%-!/Q!d!P,.2Q.'($M'#,h!
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"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
J(+,LL'&,!0!1iJX
"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
4(P(&N(!J/Q(!0!B/W$!/j!+N(!@M'k($"(
"Po co ogla˛dać [na ekranie] coś, co widziało
sie˛ już na żywo? () Davea tańcza˛cego ze
statywem od mikrofonu najlepiej ogla˛dać w
dużym przybliżeniu i w wielokrotnych powtórkach." Olga Wiechnik / AKTIVIST
1876;7S67!89TI= 57
[spektakl dla dzieci]
17.10.2021 godz.16:00 - 17:00
Wste˛p 15 zł; miejsce: sala teatralna, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica;
organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

__

---)(UP$(""(V)(W

PozycjesekcjiBliżej/Closer, to pełnometrażowe narracje o najbliższych relacjach i otoczeniu,
zaletach i wadach myślenia w kategoriach lokalności. W zestawie znajduja˛ sie˛ zarówno fabuły, jak i
dokumenty. Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony już 11 października, a sprzedaż karnetów
(130 PLN) i biletów na pojedyncze wydarzenia (10 PLN) rozpocznie sie˛ odpowiednio 12 i 15
października:
- ogłoszenie programu: 11 października;
- start sprzedaży karnetów - 130 PLN: 12 października;
- start sprzedaży biletów - 10 PLN: 15 października.
Zakup karnetów i biletów na pojedyncze wydarzenia be˛dzie możliwystacjonarnie w kasach
Świdnickiego Ośrodka Kulturyoraz internetowo za pośrednictwem oficjalnej strony Ośrodka:
www.sok.com.pli festiwalu: www.spektrumfestival.pl.
Wszystkie festiwalowe krótkie metraże z tegorocznego programu be˛da˛ też doste˛pne na platformie
ONLINE. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.
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.
J48!12-'QM'&,
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Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Świe˛ta Niepodległości.
W swoich pracach przedstawcie bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Chcemy też, jak
co roku, przypomnieć postać Mieczysława Kozara - Słobódzkiego patrona MDK w Świdnicy.
Namalujcie swoja˛ własna˛ wersje˛ "Barw niepodległości", przedstawcie nasza˛ ojczyzne˛ w biało-czerwonych barwach, swoje miasto, szkołe˛, dom.
Czekamy na wasze prace!
Regulamin pod linkiem: https://mdk.swidnica.pl/wp-content/uploads/2021/09/Reg.BNiep_.2021.odt
JH<!12-'QM'&,
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Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy, I Liceum Ogólnokształca˛ce w
Świdnicy, Dariusz mizidar Miziarski music composer zapraszaja˛ na wydarzenie multimedialne 3836
LEM, które odbe˛dzie sie˛ 11 października, o godz. 11.00, w sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształca˛cego.
3836 LEM, to wydarzenie multimedialne o życiu i twórczości pisarza gatunku SF, Stanisława
Lema. To przedstawienie przepełnione muzyka˛, dźwie˛kiem, obrazem, światłem i żywym słowem.
Poznacie przygody komandor Tamary Liv oraz kapitana Borkovskiego, a także posłuchacie Stanisława Lema.
Wydarzenie przygotowane jest dla zorganizowanych grup licealnych. W przypadku che˛ci uczestnictwa osób indywidualnych prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem tel. 74 640 09 46.
Patronat: Miasto Świdnica oraz Powiat Świdnicki
Obowia˛zywać be˛da˛ aktualne zalecenia sanitarne
J@;=@J!12-'QM'&,

R12

D1B7 7!6;71? 7!
345367!57!874976:!;!<9;=1;>?1263R

Wystawa "Świdnica na kadrach z przeszłości" powstała z che˛ci pokazania odwiedzaja˛cym
Muzeum Dawnego Kupiectwa świdniczanom, jak też gościom przyjezdnym, jak wygla˛dało nasze
miasto jeszcze niedawno, w połowie XX wieku. Dzie˛ki wielkoformatowym reprodukcjom wykonanych w ubiegłym stuleciu fotografii można zanurzyć sie˛ w klimat dawnej Świdnicy, jak też z nostalgia˛
podumać nad wartościa˛ jej zabytkowych kamienic, zwłaszcza tych bezpowrotnie utraconych.
Wystawe˛ tworza˛ głównie zdje˛cia autorstwa znanego świdnickiego fotografika - Władysława
Orłowskiego (1913-1996), którego niezwykle bogata˛ kolekcje˛ negatywów pozyskaliśmy niedawno
do kolekcji muzealnej. Ten długoletni współpracownik wrocławskiej Gazety Robotniczej pozostawił
po sobie ponad 15 tysie˛cy klatek dokumentuja˛cych różnorodne aspekty życia ludności Dolnego
Śla˛ska. Jego zdje˛cia przedstawiaja˛ poza architektura˛ miast, rozmaite wydarzenia społeczno-gospodarcze w powojennej Polsce, pocza˛wszy od uroczystości państwowych, poprzez obchody rocznicowe
oraz codzienna˛ prace˛ w tzw. gospodarce uspołecznionej. Z bogatego zestawu fotografii dokumentalisty epoki, jakim był Władysław Orłowski, skupiliśmy sie˛ na zdje˛ciach zabudowy Świdnicy. Reporter
utrwalał również szeroka˛ akcje˛ wyburzeniowa˛ maja˛ca˛ miejsce w obre˛bie Starego Miasta, ze szczególnym nasileniem w latach sześćdziesia˛tych i pierwszej połowie lat siedemdziesia˛tych XX wieku.
Dawna stolica ksie˛stwa świdnicko-jaworskiego z pożogi II wojny światowej przetrwała niemal
zupełnie niezniszczona. Stan ten przedstawiaja˛ unikalne niemieckie zdje˛cia lotnicze z 1944 roku.
Wyja˛tkowo cenne dla historii miasta sa˛ fotografie Paula Kunzego i Carla Justa, znanych przedwojennych fotografików świdnickich. Tworzyli oni zdje˛cia nie tylko doskonałej jakości technicznej, ale
także o wyja˛tkowej wartości artystycznej. Atelier mistrzów fotografii mieściło sie˛ od 1896 r. w
kamienicy Rynek 32, w tzw. domu Pod Orłami. Carl Just był jedynym dolnośla˛skim członkiem
"Towarzystwa Fotografików Niemieckich".
Na wystawe˛ w Muzeum Dawnego Kupiectwa wybrano fotografie przedstawiaja˛ce świdnickie
ulice, zaułki i kamienice, które dziś wygla˛daja˛ już zupełnie inaczej, i raczej tylko żal, że kiedyś nie
przyłożono wie˛kszej wagi do zachowania historycznej spuścizny mieszkańców Świdnicy, w której
pocza˛tki zabudowy murowanej sie˛gaja˛ schyłku XIII wieku.
Serdecznie zapraszamy od 7 do 24 października.
cia˛g dalszy na str. 13

---)(UP$(""(V)(W

_Y

---)(UP$(""(V)(W

12-'QM'&,

<9=;D4=5B!12 34536D!;!57C9?47S!H79I3683=C?

Teatr Bajka działa od 20 lat, to autorskie
przedsie˛wzie˛cie Bożeny Oleszkiewicz aktorki, lalkarki, piosenkarki i animatorki
kultury, zwia˛zanej na co dzień z Teatrem
Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Teatr Bajka w swojej działalności koncentruje sie˛ na spektaklach dla młodszego widza. Stawia głównie na ożywcza˛ moc martwych przedmiotów. Odwołuje sie˛ do dziecie˛cej wyobraźni i kreatywności.
"Skacza˛ca królewna" opowiada historie˛ królewny, która została ukarana przez złego
czarodzieja za to, że nie chciała zostać jego
żona˛. Jak to w bajkach bywa, wszystko
skończyło sie˛ szcze˛śliwie - bohaterke˛ z opresji wybawił dzielny i ma˛dry królewicz , który przechytrzył złego czarodzieja i unikna˛ł
małżeństwa z Baba˛ Jaga˛. W nagrode˛ otrzymał re˛ke˛ pie˛knej królewny Jarmilki, a potem
wszyscy żyli długo i szcze˛śliwie. Miłość
zwycie˛ża najwie˛ksze przeszkody.
Spektakl jest realizowany w żywym planie,
a aktorzy doskonale ła˛cza˛ sie˛ w nim z lalkowymi postaciami.
Przedstawienia Teatru Bajka przeznaczone
sa˛ dla dzieci od lat 3.
F3!1DJA?536;5=!
?9C75D!16:I7C7
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

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska została laureatka˛ Nagrody Samorza˛dowej im.
Norberta Barlickiego w 2020 roku w kategorii samorza˛d miejski. Sa˛ one przyznawane przez
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Wyróżnienia za 2020 i 2021 rok zostały wre˛czone 24
września przez prezesa stowarzyszenia, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,podczas uroczystej gali w Krakowie.
Nagrody otrzymuja˛ osoby fizyczne i prawne zwia˛zane z samorza˛dem terytorialnym, za działania
na rzecz wspólnot samorza˛dowych w Polsce.Statutowym celem Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Obywatelska jest m.in. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie środowisk
samorza˛dowych, promocja dobrych praktyk samorza˛dowych oraz nowoczesnych metod zarza˛dzania
wspólnotami samorza˛dowymi, opiniowanie aktów prawnych dotycza˛cych samorza˛dów oraz działanie na rzecz pogłe˛biania regionalnej integracji europejskiej.
Nagrody przyznano w tym roku po raz dziesia˛ty. Jej kapitułe˛ tworza˛ m.in. byli i obecni politycy,
parlamentarzyści i samorza˛dowcy, ajej przewodnicza˛cym jest Aleksander Kwaśniewski - Prezydent
RP w latach 1995-2005. Wyróżnienia przyznano w naste˛puja˛cych kategoriach:
◆ za całokształt działań na rzecz samorza˛du terytorialnego: Andrzej Kunt (burmistrz Kostrzyna
n/Odra˛ - 2021 i Zygmunt Frankiewicz (Senator RP, Prezes Zwia˛zku Miast Polskich) - 2020
◆ samorza˛d miejski - Łukasz Komoniewski (prezydent Be˛dzina) - 2021 i Beata Moskal-Słaniewska
(prezydent Świdnicy) - 2020
◆ samorza˛d powiatowy - Krzysztof Nowak (członek Zarza˛du Powiatu Kłobuckiego) - 2021 i
Krzysztof Romankiewicz (Starosta Zielonogórski) - 2020
◆ jednostka samorza˛du terytorialnego - miasto Gostyń - 2020 i miasto Malbork - 2021
◆ samorza˛d województwa - Edward Fedko (radny Sejmiku Województwa Lubuskiego) - 2020, za
2021 - nie przyznano
◆ organizacja pozarza˛dowa -Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego - 2021 i Towarzystwo
Przyjaciół Be˛dzina - 2020
◆ firma przyjazna samorza˛dowi -Instytut Heweliusza Sp. z o.o. Wrocław - 2021 i PIRK Tor-Krak
Sp. z o.o. Kraków.
***
Norbert Barlicki był działaczem społecznym i politycznym zwia˛zanym z Polska˛ Partia˛ Socjalistyczna˛, którego aktywność przypadła na okres od pocza˛tku XX wieku do czasu II wojny światowej.
W latach mie˛dzywojennych był m.in. posłem na Sejm oraz ministrem w rza˛dach Je˛drzeja Moraczewskiego i Aleksandra Skrzyńskiego, a także członkiem Rady Obrony Państwa w czasie wojny z
bolszewikami. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji. Został aresztowany przez
Gestapo i wywieziony do Auschwitz, gdzie zmarł we wrześniu 1941 roku.
(dop. redakcji):
Był posłem na Sejm w latach 1919-1933 a w 1926 roku ministrem robót publicznych. Należał
do twórców Centrolewu (Zwia˛zku Obrony Prawa i Wolności Ludu, sojuszu partii centrowych i
lewicowych stoja˛cych w opozycji do sanacji i Józefa Piłsudskiego). W zwia˛zku z tym aresztowany
w 1930 roku i przetrzymywany w twierdzy brzeskiej. Zwolniony za kaucja i ponownie aresztowany
i osadzony w wie˛zieniu mokotowskim w Warszawie. Wybrany w 1937 roku na prezydenta Łodzi,
ale nie zatwierdzony przez władze. W okresie okupacji niemieckiej kierował pismem Chłop i
Robotnik, przewodza˛c jednocześnie lewicy socjalistycznej. Postać o kontrowersyjnych, skrajnie
lewicowych pogla˛dach.
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Niekiedy zdarzaja˛ sie˛ mecze w których mimo, że nie padaja˛ gole, to moga˛ sie˛ naprawde˛ podobać
i być niezwykle interesuja˛ce. Kiedy wydawało sie˛, że tak właśnie be˛dzie w Dzierżoniowie, a
spotkanie na absolutnym szczycie pomie˛dzy miejscowa˛ Lechia˛ a IgnerHome Polonia˛-Stal Świdnica
zakończy sie˛ bezbramkowym rezultatem, stało sie˛ coś niewiarygodnego(!)
Na murawie spotkały sie˛ obecnie dwie najlepsze drużyny rozgrywek grupy wschodniej piłkarskiej IV ligi dolnośla˛skiej i to było po prostu widać. Od pierwszych minut na placu boju trwała
zażarta walka o zanotowanie zwycie˛skiego trafienia i sie˛gnie˛cia po pełna˛ pule˛ punktów. Mimo, że
świdniczanie graja˛cy na wyjeździe podchodzili do starcia z faworyzowana˛ Lechia˛ raczej w roli
bokserskiego pretendenta, to zasłużyli na olbrzymie słowa uznania za determinacje˛, walke˛ i serce
jakie pozostawili na boisko. To był typowa wymiana ciosów, mecz zdecydowanie na remis, może
nawet z minimalnym wskazaniem na biało-zielonych. Stało sie˛ jednak zupełnie inaczej W sobote˛
piłka nożna okazała sie˛ dla gości naprawde˛ brutalna.
Wymiana ciosów rozpocze˛ła sie˛ już na samym pocza˛tku. W 4. minucie wyborna˛ okazje˛ miał
Robert Myrta, ale pomylił sie˛ z kilku metrów. W odpowiedzi niecelnie uderzał Elton. Kilka minut
później znów bohaterem mógł okazać sie˛ Myrta. Świdniczanie przeje˛li piłke˛ na połowie przeciwnika,
nasz napastnik zdecydował sie˛ na mocny strzał, lecz piłka o centymetry mine˛ła poprzeczke˛ bramki
strzeżonej przez Adriana Szadego. W odpowiedzi na nasze szcze˛ście źle piłke˛ w polu karnym
przyjezdnych przyjmował Marcin Orłowski i skończyło sie˛ tylko na zagrożeniu. Kolejna groźna
akcja należała już świdnickiego zespołu. Wojciech Sowa mocnym uderzeniem próbował zaskoczyć
bramkarza rywali, ale ta próba była niecelna. W kolejnych minut dwukrotnie popisał sie˛ nasz
bramkarz, Bartłomiej Kot. Najpierw wybronił bardzo groźny strzał Mateusza Jarosa, a później
poradził sobie z akcja˛ Eltona. Na odpowiedź biało-zielonych nie trzeba było długo czekać. W 30.
minucie wyprowadzaliśmy bardzo groźnie zapowiadaja˛ca˛ sie˛ kontre˛. W kluczowym momencie
Sebastian Białasik niestety dla nas źle dograł do Mikołaja Kotfasa i akcja spaliła na panewce". Ostatni
kwadrans pierwszej połowy to dalsza wymiana ciosów. Rozpocze˛ło sie˛ od uderzenia Szymona
Tragarza z którym poradził sobie Adrian Szady, podobnie jak później z próba˛ wykonywana˛ przez
Roberta Myrte˛. Po drugiej stronie boiska Kot poradził sobie ze strzałem głowa˛ Marcina Orłowskiego
cia˛g dalszy na str. 15
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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.
R>7 =6;87! !1>?526@R
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.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co sie˛ czubia˛, ale lubia˛ - regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym par-
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i rzutem wolnym w doliczonym czasie gry pierwszej odsłony. Pierwsza połowa zakończyła sie˛
bezbramkowym rezultatem, ale pewne było jedno - nie można było narzekać na nude˛, a piłkarze obu
ekip stworzyli na murawie kapitalne, pełne emocji widowisko sportowe.
Po zmianie stron obraz gry sie˛ nie zmieniał. Zarówno jedni, jak i drudzy nie zamierzali
odpuszczać walko o pełna˛ pule˛ punktów i pokazywali, że remis nikogo tego dnia nie zadowala.
Pocza˛tek należał jednak do świdniczan. Już w 47. minucie dobrym zejściem do środka popisał
sie˛ Mikołaj Kotfas, ale jego strzał z okolicy linii pola karnego był niedokładny. W 52. minucie
mogło być 1:0 dla gości. Bardzo groźnie główkował Wojciech Szuba, lecz znakomita˛ interwencja˛ popisał sie˛ golkiper dzierżoniowskiej Lechii. Kilkanaście minut później znów zagotowało
sie˛ w polu karnym gospodarzy. Dobrze odnalazł sie˛ Szymon Tragarz, lecz futbolówka po jego
strzale została zblokowana i padła łupem Adriana Szadego. Na kwadrans przed końcem w polu
karnym świdnickiego zespołu główkował Orłowski, ale fenomenalna˛ interwencja˛ popisał sie˛
Bartłomiej Kot. Na odpowiedź świdniczan trzeba było czekać kilkadziesia˛t sekund. Tragarz
minimalnie przegrał pojedynek biegowy z bramkarzem Lechii i był niezwykle blisko, by
dziubna˛ć piłke˛ obok interweniuja˛cego już w okolicy linii pola karnego Szadego. Naste˛pnie to
lechiści posłali kilka wrzutek w nasze pole karne i zanotowali na swoim koncie niecelne
uderzenie. Tuż po przekroczeniu 80. minuty biało-zieloni znów mogli otworzyć rezultat. Strzały
Grzegorza Zygadło i Wojciecha Szuby obronił jednak bramkarz gospodarzy. W samej końcówce dzierżoniowianie opadli nieco z sił i wydawało sie˛, że jeśli wynik drgnie, to raczej na korzyść
biało-zielonych, którzy starali sie˛ zamykać swoich oponentów na ich własnej połowie. W pia˛tej
minucie doliczonego czasu gry zdarzyło sie˛ jednak coś niemożliwego. W okolicy narożnika
pola karnego piłke˛ otrzymał Brazylijczyk Elton, przełożył ja˛ sobie na lewa˛ noge˛ i zdecydował
sie˛ na strzał. Finalnie futbolówka po rykoszecie zatrzepotała w świdnickiej sieci, a arbiter
główny w tym czasie zagwizdał po raz ostatni.
Dla podopiecznych trenera Grzegorza Borowego piłka nożna okazała sie˛ w tym momencie
okrutna. Żadna z drużyn tego dnia nie zasługiwała na porażke˛, a do tego w takich okolicznościach
- rykoszet w ostatniej akcji spotkania. Świdnicki wicelider tabeli pokazał, że w piłke˛ grać potrafi, a
do zakończenia sezonu 2021/2022 jest jeszcze mnóstwo czasu i ponad 20 meczów o ligowe punkty
do rozegrania. Na rewanż z Lechia˛ Dzierżoniów nie trzeba długo czekać.
I(&N',!4.'($.E/M'%-!0!3]M($:/V(!</L/M',01+,L!12-'QM'&,!
_K^!b^K^c
Skład: Kot, Paszkowski, Salamon (63’ Filipczak), Barros, Kozachenko, Sowa, Białasik (67’
Zygadło), Szuba (83’ Polak), Kotfas (68’ Trzyna), Tragarz, Myrta.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
cia˛g dalszy na str. 16
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ku. 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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Xd)^l)X^X_$)!]/Q.)!l)^^!/$,.!]/Q.)!l)^a!
Niemal jednocześnie dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał dwa zgłoszenia. Pierwsze
dotyczyło bezpańskiego psa wałe˛saja˛cego sie˛ po parkingu przy ulicy Poznańskiej. Na miejsce
skierowano radiowóz straży miejskiej. Drugie zgłoszenie dyżurny otrzymał od zrozpaczonej
mieszkanki Świdnicy, której w tym rejonie uciekł pies. Kobiete˛ skierowano na ulice˛ Poznańska˛,
gdzie odnalazła swego uciekiniera.
XZ)^l)X^X_$)!]/Q.)!_d)df!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce libacji alkoholowej, która˛ na jednej z ławek w rejonie Placu Grunwaldzkiego urza˛dziło sobie czterech
me˛żczyzn. Interwencja patrolu straży zakończyła sie˛ wystawieniem dwóch mandatów karnych
oraz skierowaniem dwóch wniosków o ukaranie do sa˛du.
Xg)^l)X^X_$)!]/Q.)!f)^^!
Patrol straży miejskiej dokonuja˛cy kontroli Rynku zauważył, że od budynku ŚOK odpadł duży
fragment gzymsu. Zagrożone miejsce zostało wygrodzone taśma˛ ostrzegawcza˛ a o sytuacji
powiadomiono zarza˛dce˛.
Xg)^l)X^X_$)!]/Q.)!_Y)YY!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego na ławce w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Na miejscu patrol
zastał doskonale znanego z wcześniejszych interwencji bezdomnego. Me˛żczyzna nie tylko
uniemożliwił korzystanie z ławki przez inne osoby lecz również zanieczyścił ja˛. Sprawa ta
zostanie rozpatrzona przez Sa˛d Rejonowy w Świdnicy.
Xg)^l)X^X_$)!]/Q.)!_a)fg!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol na przystanku komunikacji miejskiej w
rejonie Placu Grunwaldzkiego. Strażnicy skierowani na miejsce potwierdzili zgłoszenie. W obu
przypadkach sprawa zostanie rozpatrzona przez Sa˛d Rejonowy w Świdnicy.
Xg)^l)X^X_$)!]/Q.)!XX)_l!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego na jednej z
ławek w Rynku. Skierowany na miejsce patrol
zastał tam obnażonego, nietrzeźwego bezdomnego. Osoba ta została przewieziona do Policyjnej
Izby Zatrzymań. Za swój czyn odpowie przed
Sa˛dem Rejonowy w Świdnicy.
Xl)^l)X^X_$)!]/Q.)!_)_X!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce
nietrzeźwego awanturuja˛cego i krzycza˛cego
me˛żczyzny na ulicy Łukowej. Na miejscu strażnicy zastali kolejnego bezdomnego, który również został osadzony do wytrzeźwienia i podobnie jak w poprzednim przypadku sprawa jego
zachowania be˛dzie rozpatrywana przez Sa˛d Rejonowy w Świdnicy .
Y^)^l)X^X_$)!]/Q.)!_a)^_!
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce nietrzeźwego me˛żczyzny, który
na poczekalni dworca autobusowego załatwił
swoje potrzeby fizjologiczne do kosza na śmieci.
Osoba ta została uje˛ta i osadzona w Policyjnej
Izbie Zatrzymań. Za swój czyn odpowie przed
Sa˛dem Rejonowy w Świdnicy.
źródło: www.sm.swidnica.pl
</-',+!12-'QM'&,
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5 października oddano do użytku mieszkańców kolejny wyremontowany odcinek chodnika
przy drodze powiatowej. Tym razem remontu
doczekał sie˛ chodnik przy drodze powiatowej nr
3396 D w miejscowości Witoszów Dolny, przy
Muzeum Broni i Militariów.
Długość wyremontowanego odcinka to
ponad 212 metrów a wartość prac przekroczyła
218 tys. zł. z czego 170 tys. zł. to dofinasowanie Gminy Świdnica. Wcześniej remontu doczekał sie˛ także odcinek chodnika przy sklepie
"DINO", również w Witoszowie Dolnym. Tamta
cia˛g dalszy na str. 19
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inwestycja obejmowała 36 metrów chodnika i
kosztowała prawie 40 tys. zł. Środki w całości
pochodziły z budżetu powiatu.
Wcześniej, 17 września, oddano do użytku
inny chodnik przy drodze powiatowej. W Bystrzycy Górnej, przy drodze powiatowej nr 2876
D, remontowi poddano chodnik o ła˛cznej długości 110 m. Wartość jej inwestycji przekroczyła
100 tys. zł. Także przy tej inwestycji w kosztach
partycypowała Gmina Świdnica. Wielkość dofinansowania gminy wyniosła 80 tys. zł.
foto: Powiat Świdnicki
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Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, przy ul. Parkowej 2, w Sali konferencyjnej (III pie˛tro) w terminie
od dnia 11 października 2021r. do dnia 29 października 2021r. (w dni robocze) w godzinach od 9:00 do 14:00 zostanie wyłożony do wgla˛du osób
zainteresowanych projekt operatu opisowo- kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obre˛bów ewidencyjnych Boleścin i Komorów.
Zainteresowani be˛da˛ mieli możliwość zapoznania sie˛ z w/w dokumentacja˛, uzyskać niezbe˛dne wyjaśnienia, zgłosić uwagi.
Po upływie podanego terminu wyłożenia do wgla˛du operatu opisowo- kartograficznego, dane obje˛te modernizacja˛, zawarte w projekcie operatu,
stana˛ sie˛ danymi ewidencji gruntów i budynków i be˛da˛ podlegać ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.
Wie˛cej informacji:
8/V/$%-K
https://www.geodezja.swidnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D467
H/L("2&'MK
https://www.geodezja.swidnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D466
Gmina Świdnica
WITAMY KOLEJNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
Od 2016 roku wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wita nowo narodzone i zameldowane w gminie Świdnica dzieci pakietem powitalnym, w ramach
akcji NAJWIE˛KSZY SKARB GMINY TO TY. Każdego miesia˛ca z zaciekawieniem śledzimy statystyki dotycza˛ce nadawanych imion czy liczby
urodzonych dziewczynek i liczby urodzonych chłopców. Dziś przedstawiamy dane z sierpnia 2021.
Na świat przyszło 14 nowych mieszkańców gminy Świdnica, w tym 2 dzieci z Lutomi Górnej, 2 dzieci z Mokrzeszowa oraz po jednym maluszku z
miejscowości Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Krzczonów, Pogorzała, Pszenno, Stachowice, Wieruszów, Witoszów Dolny.
Ła˛cznie w sierpniu urodziło sie˛ 5 dziewczynek i 9 chłopców.
Nadane im imiona to: Oliwia, Aniela, Marcelina, Lena, Michalina, Witold, Antoni, Jan, Dawid, Wojciech, Mieczysław, Wiktor, Aleksander, Artur.
Wszystkim świeżo upieczonym rodzicom serdecznie gratulujemy!
Już wkrótce w Waszych skrzynkach pocztowych pojawi sie˛ zaproszenie do odebrania pakietu powitalnego "Najwie˛kszy Skarb Gminy to Ty!". Do
zobaczenia!
CV'M,!12-'QM'&,
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Chemia jest doskonała˛ dziedzina˛ nauki do pobudzania u dzieci ciekawości. Samodzielne wykonywanie widowiskowych eksperymentów to coś, co
zostanie w pamie˛ci dzieci na długo! Oprócz wspaniałych wspomnień i wielu wrażeń, w głowach uczniów pozostaje także wiedza! Dzie˛ki wyja˛tkowym
eksperymentom chemicznym zorganizowanym przez zespół "Chemical World" z Krakowa uczniowie z Bystrzycy Górnej i Lutomi Dolnej wynieśli z
warsztatów nie tylko świetne wspomnienia ale także rozbudzona˛ naturalna˛ ciekawość świata, co z pewnościa˛ zaowocuje łatwościa˛ w przyswajaniu wiedzy
na późniejszych etapach nauki.

Zaje˛cia były cze˛ścia˛ realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych droga˛ do sukcesu w Gminie Świdnica". Warsztaty w formie praktycznej
były doskonała˛ okazja˛ do sprawdzenia i pogłe˛bienia wiedzy zdobytej na lekcjach chemii. Pokazy czy możliwość samodzielnego eksperymentowania
dostarczyło dużo radości. Warsztaty chemiczne to zabawa dla wszystkich, niezależnie od wieku - podkreślali zgodnie zarówno uczniowie jak i
nauczyciele.
cia˛g dalszy na str. 22
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Jak co roku w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego dzielnicowi gminy Świdnica prowadzili policyjne działania pod nazwa˛ "Bezpieczna
droga do szkoły". Działania te miały przede wszystkim ograniczyć zdarzenia drogowe z udziałem najmłodszych, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy
udali sie˛ do szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży poruszaja˛cym sie˛ po drogach.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Słotwinie odbyli szereg zaje˛ć edukacyjnych w gminnych placówkach oświatowych. Tematem wioda˛cym
było bezpieczeństwo na drodze. Dzieci czynnie uczestniczyły w zaje˛ciach, dziela˛c sie˛ swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Che˛tnie rozmawiali
z policjantami oraz zadawali pytania.
Aby uatrakcyjnić spotkanie, dzielnicowi przygotowali dla najmłodszych wiele niespodzianek. Do wspólnego uczenia sie˛ zasad ruchu drogowego
zaproszony został KOMISARZ LEW. Uczestnicy spotkań mieli również okazje˛ obejrzeć policyjny radiowóz i poczuć sie˛ jak prawdziwy stróż prawa.
CV'M,!12-'QM'&,
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Drugi dzień Gminnej Senioriady pod patronatem wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek upłyna˛ł w Burkatowie na wspólnym gotowaniu, widowisku
"Wesele w Karpatach", śpiewach, tańcach i degustacji pyszności przygotowanych przez lokalne gospodynie.
Gościem specjalnym był Andrzej Polan, autor licznych artykułów, sesji zdje˛ciowych dla czasopism o tematyce kulinarnej. Jest właścicielem i szefem

kuchni w restauracji Mała Polana Smaków w Warszawie. Podczas Senioriady, przy pomocy mie˛dzy innymi wójt Teresy Mazurek, przyrza˛dził dania
oparte na bogactwie naszych okolic, grzybów, warzyw, mie˛sie. Pie˛kne zapachy unosiły sie˛ w całej okolicy. Każdy gość wydarzenia mógł spróbować
przyrza˛dzonych potraw, a także otrzymać ksia˛żke˛ autorstwa Andrzeja Polana.
Kulinarny pocze˛stunek przygotowały także mieszkańcy sołectwa Burkatów oraz członkowie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Świdnica.
Nie lada atrakcja˛ tego dnia było widowisko w wykonaniu zespołów "Mokrzeszów", "Kra˛g", "Ale Babki" i "Kapela Zdzicha" pod nazwa˛ "Wesele w
Karpatach, a także "Bitwa na przyśpiewki. Nie zabrakło także sportowo- rekreacyjnych konkurencji dla najmłodszych.
***
III Dzień Gminnej Senioriady upłyna˛ł w przepie˛knych Karkonoszach z Gminnym Kołem PTTK Teraz Sudety Gminne Koło PTTK Teraz Sudety Karkonosze. Grupa mie˛dzypokoleniowa, której zdecydowana wie˛kszość to seniorzy, wsparta przez Gminne Koło udała sie˛ na najwyższy szczyt Sudetów Śnieżke˛. Pod okiem przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego, uczestnicy poznawali jeden z pie˛kniejszych regionów naszego kraju.
c.d. na str 25
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Kocioł Małego Stawu, nad który rozprzestrzenia sie˛ Karkonoski Grzbiet robił olbrzymie wrażenie, a do tego pie˛kna słoneczna pogoda i pocza˛tki
polskiej złotej jesieni. Magia tego miejsca spowodowała, że cze˛ść grupy zapragne˛ła zostać tutaj na dłużej a najwytrwalsi ruszyli na szczyt. Po drodze
mijali schronisko Strzecha Akademicka, rozdroże obok spalonej Strażnicy i schronisko Dom Śla˛ski . Ostatni najtrudniejszy etap udało sie˛ pokonać o
godzinie 14:50 i z duma˛ rozwiesić flage˛ na szczycie Śnieżki. Pie˛kne widoki zrekompensowały cały trud wspinaczki.
Wielkie brawa dla seniorów i uczestników wyprawy za te górskie wojaże. Krzepa i kondycja do pozazdroszczenia. Dzie˛kujemy wszystkim za udział,
pomoc przy organizacji oraz za bardzo dużo pozytywnej energii podczas naszej trzydniowej imprezy. Mamy nadzieje, że sie˛ podobało .
CV'M,!12-'QM'&,
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Od wczesnych godzin porannych z pomieszczeń w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Witoszowie Dolnym korzystaja˛ uczniowie gminnych placówek oświatowych. Wieczorami hala
sportowa i basen wypełnia sie˛ mieszkańcami
gminy i nie tylko, którzy moga˛ korzystać z różnorodnych form aktywności. Jedna˛ z nich sa˛
zaje˛cia na ściance wspinaczkowej, na które zapraszamy w każdy poniedziałek i w środe˛ w
godzinach od 18.30 do 21.00.
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H7975!Możesz popaść w niezłe kłopoty, jeśli w pore˛ nie zmienisz strategii
poste˛powania. Ba˛dź bardzo ostrożny,
gdyż wiele spraw rozstrzygnie sie˛ w
krótkim czasie. Mimo pozorów możesz
wiele zyskać w tej sytuacji.
HD8!Be˛dziesz miał teraz wiele spraw
na głowie, ale świetnie sobie ze wszystkim poradzisz. Ktoś chce koniecznie
zawrzeć z Toba˛ bliższa˛ znajomość. Może warto skorzystać z okazji? Może okazać sie˛ intryguja˛ca.
HI3;253=SB7! Powinieneś zapomnieć
już o wakacyjnych szaleństwach i na
poważnie wzia˛ć sie˛ do pracy. Ktoś
oczekuje Twojej pomocy. Najbliższy
tydzień be˛ dzie sprzyjał załatwianiu
spraw finansowych, wykorzystaj to
koniecznie.
978!Niepotrzebnie tak sie˛ wszystkim
przejmujesz, gdyż sprawy sa˛ na dobrej
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drodze. Może jeszcze tego nie dostrzegasz, ale wszystko zaczyna sie˛ układać
w logiczna˛ całość. Powoli wyjdziesz
niedługo na prosta˛.
I= !Warto chyba zrobić wokół siebie
troche˛ porza˛dku. Wszystko wyda Ci sie˛
wtedy prostsze i logiczniejsze. Twoja
nowa inwestycja okaże sie˛ prawdziwym
strzałem w dziesia˛tke˛. Możesz na niej
nieźle zarobić.
<7557!Be˛dziesz miał sporo czasu, aby
wszystko jeszcze raz przemyśleć. Nie
rzucaj sie˛ od razu w wir pracy, lepiej sie˛
spokojnie zastanowić. Ktoś jest Ci bardzo życzliwy, nie musisz być aż tak
ostrożny.
7C7!Pamie˛taj o tym, że pozory cze˛sto myla˛. Lepiej dotrzeć do sedna sprawy, nawet za cene˛ wie˛kszego wysiłku.
Ktoś oczekuje od Ciebie inicjatywy, rozejrzyj sie˛ uważnie. Czeka Cie˛ wkrótce
niezbyt daleka podróż.
18?9<3?5!Be˛dziesz miał teraz wiele pracy, nie pozwól jednak nakładać
na siebie nowych obowia˛zków. Ktoś
wyraźnie darzy Cie˛ sympatia˛, okaż mu
wie˛cej zainteresowania. Może z tego
wynikna˛ć znajomość na całe lata...

1B9;=I=6!Co prawda be˛dziesz teraz
bardzo zaje˛ty, nie powinieneś jednak zapominać o bliskich Ci osobach. Rozmowa z kimś może wiele zmienić w Twojej
sytuacji osobistej i zawodowej. Zastanów sie˛ nad tym poważnie.
8?;3?9?;E=6!Powinieneś wykorzystać spokojniejsze dni i porza˛dnie wypocza˛ć. Zbyt duże tempo nie służy Twemu zdrowiu. Posłuchaj dobrych rad zaufanych przyjaciół. Oceniaja˛ rzeczy i
sprawy bardziej obiektywnie niż Ty.
?4538! Zaufaj swojej intuicji, nie
daj sie˛ zwieść namowom. Ktoś próbuje
Cie˛ oczarować i wykorzystać do swoich
celów. Ba˛dź uważny. Powinieneś wie˛cej
czasu poświe˛cić najbliższym, potrzebuja˛ Twego zainteresowania.
9DHD! Nie zamartwiaj sie˛ niepotrzebnie. Be˛dziesz miał okazje˛, aby rozpocza˛ć coś nowego, co może Cie˛ wcia˛gna˛ć
na dobre. Powinieneś bardziej zaufać
swoim możliwościom. Wszyscy je doceniaja˛, oprócz Ciebie. A to źle.
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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
?13=4I=!;7 31;T !3!!;79;=6;=K
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie miejskie 309.000 zł - Zawiszów
D>7S6;5?1263K
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
355=!I?87I3;76G=
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
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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
<?1;@8@G=JD!J3=1;8752!!4?! D57GJ@h!
;7<971;7JD!4?! 1<T><976Dh
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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
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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

DH975=!?A=9BD!
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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
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