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Świdnica

3836 LEM
3836 LEM. To nie tylko nazwa asteroidy odkrytej w 1979 roku i nazwanej na cześć najsłynniejszego polskiego autora z nurtu fantastyki naukowej, to także nazwa niezwykłego projektu multimedialnego stworzonego, aby upamie˛tnić polskiego autora w roku 2021, który został ogłoszony rokiem
Stanisława Lema.
W skrócie...
Wystawa czasowa - ŚWIDNICA NA KADRACH Z PRZESZŁOŚCI
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
WIESZCZ U FOTOGRAFA
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
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA
do 16.10.2021
Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
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
"SKACZA˛CA KRÓLEWNA"
(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
SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRAŻYNA˛ BA˛KIEWICZ
19.10.2021, godz. 16:30
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
oraz Wydawnictwo Literatura zapraszaja˛ na
spotkanie autorskie z Grażyna˛ Ba˛kiewicz
poła˛czone z promocja˛ ksia˛żki Bolko Mały.
Spotkanie odbe˛dzie sie˛ 19 października
2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy.
Wste˛p wolny; niejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
"GRANICE" - WERNISAŻ WYSTAWY
22.10.2021, godz. 18:00

11 października, w sali widowiskowej Powiatu Świdnickiego przy I Liceum Ogólnokształca˛cym,
zebrała sie˛ młodzież ze szkół ponadpodstawowych podległych powiatowi, która odbyła niezwykła˛
podróż w odległe galaktyki poznaja˛c przy okazji postać Stanisława Lema. Lem był autorem
kilkudziesie˛ciu publikacji, od wierszy, poprzez powieści, na felietonach kończa˛c, którego dzieła
przetłumaczono, według niektórych źródeł, na ponad 50 je˛zyków.
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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Na wernisażu wystawy "Granice" obejrzeć
be˛dzie można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
7. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
24.10-30.10.2021
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
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
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Podczas spektaklu, którego głównym planem był kokpit mie˛dzygalaktycznego statku kosmicznego, młodzież wsłuchiwała sie˛ w wywiad z nieżyja˛cym już Lemem. Postać pisarza przypominała
wirtualny, elektronowy mózg a jego interlokutor był bliżej nieokreślona˛, rozumna˛ i inteligentna˛ forma˛
życia, która, choć myśla˛ca, nie potrafiła zrozumieć wszystkich wymiarów człowieczeństwa i działalności artystycznej Stanisława Lema. Pisarz cierpliwie tłumaczył skomplikowane aspekty działalności człowieka, jego pe˛d do poznawania i odkrywania tego co nieznane, ale i destrukcyjny wpływ
na otoczenie. Przy okazji pisarz opowiadał o sobie: jak wygla˛dały jego pocza˛tki kariery pisarskiej,
mówił o rodzinie, swojej słabości do słodyczy i likierów.
Autorem projektu jest Dariusz Miziarski, organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy i I Liceum Ogólnokształca˛ce a patronat nad wydarzeniem obje˛ła Prezydent
Świdnicy i Starosta Świdnicki.
foto: Starostwo Powiatowe
Świdnica

TRWAJA˛ ZAPISY NA ŚWIDNICKI JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
Za oknami coraz chłodniej, kartek w kalendarzu coraz mniej, czas wie˛c zacza˛ć przygotowania
do Świdnickiej Kole˛dy 2021. Jak co roku, głównym elementem wydarzenia be˛dzie Jarmark Bożonarodzeniowy, który przycia˛ga wystawców z całej Polski.
W tym roku be˛dzie on trwał od 16 do 22 grudnia. Do dyspozycji wystawców oddane zostana˛ stanowiska
w drewnianych domkach wystawienniczych, które tradycyjnie pojawia˛ sie˛ na świdnickim Rynku.
Wszystkich zainteresowanych sprzedaża˛ swoich produktów zapraszamy do zapoznania sie˛ z
regulaminem imprezy. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan
podpisanego zgłoszenia) na adres jarmark@sok.com.pl. Sa˛ one przyjmowane od pia˛tku, 8
października, a o udziale w Jarmarku zadecyduje kolejność ich złożenia.
Karta zgłoszenia oraz regulamin sa˛ do pobrania na stronie: www.swidnickakoleda.pl.
Świdnica

DZIAŁKA ZA BLISKO MILION ZŁOTYCH
909 tysie˛cy złotych za niezabudowana˛, uzbrojona˛ działke˛ o powierzchni 0,2421 ha - taka˛ cene˛
uzyskało miasto przy zbyciu nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy.
Działke˛ kupiła firma Helios Energy Sp. z o.o. z siedziba˛ we Wrocławiu.
cia˛g dalszy na str. 4

7. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
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
"ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ"
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00

www.taxi-swidnica.pl

www.expressem.eu
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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
"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co sie˛ czubia˛, ale lubia˛ regularnie przesiaduje na ławeczce w uroczym parku. I choć różni ich niemal wszystko, to ła˛czy wieloletnia przyjaźń.
Wste˛p 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOATLETYCZNY
04.11.2021, 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

Przetarg odbył sie˛ 28 września i wzie˛ło w nim udział 6 oferentów. Cena wywoławcza określona
została na poziomie 553 500 zł.
Zgodnie z zapisami obowia˛zuja˛cego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość
znajduje sie˛ na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowanej jako szeregowa.
W tym roku pod zabudowe˛ mieszkaniowa˛ jednorodzinna˛ miasto sprzedało 19 działek położonych przy ul. Sudeckiej, za ła˛czna˛ kwote˛ 5 milionów 576 tysie˛cy złotych.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica

ROZPOCZYNA SIE˛ BUDOWA PARKINGU
PRZY ULICY PADEREWSKIEGO
Przy ulicy Ignacego Paderewskiego, na terenie przylegaja˛cym do miasteczka rowerowego przy
Szkole Podstawowej nr 8, powstana˛ miejsca postojowe dla 30 samochodów. Roboty drogowe
poprzedzone zostana˛ wykonaniem odwodnienia terenu. Parking zyska również nowe oświetlenie.
Prace rozpocze˛ły sie˛ w poniedziałek, 11 października.

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
do 16.10.2021
Wste˛p wolny; organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
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.
14.10 (czwartek)
godz. 10.30

- Brak wystarczaja˛cej liczby miejsc parkingowych to problem, z którym boryka sie˛ wiele miast.
Staramy sie˛, by w Świdnicy z roku na rok ich przybywało. Budowa parkingu właśnie w okolicach
Szkoły Podstawowej nr 8 to realizacja licznych wniosków, które wpływały do nas zarówno od
rodziców uczniów, jak i mieszkańców tego terenu. To pierwszy etap realizacji tej inwestycji - w miare˛
posiadanych środków be˛dziemy powie˛kszać parking o kolejne miejsca - mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
W docelowym kształcie parking be˛dzie służył mieszkańcom oraz rodzicom dowoża˛cym dzieci
do szkoły.Parkowanie w tym miejscu ograniczy ruch pojazdów przed wejściem do szkoły i w ten
sposób zwie˛kszy bezpieczeństwo uczniów.
Wykonawca˛ zadania jest wyłoniona w drodze przetargu firma "HYPMAR" Mariusz Hypta. Koszt
prac to ponad 556 tysie˛cy złotych. Zgodnie z umowa˛ termin ich zakończenia to 24 grudzień br.
cia˛g dalszy na str. 6
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Przypomnijmy, że w cia˛gu ostatnich trzech lat w Świdnicy powstało 150 nowych miejsc
postojowych. W tym roku m.in. wybudowany został parking przy ul. Słowackiego i Pogodnej.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
Świdnica
"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

PRACE PRZY ODBUDOWIE ALTANY
W PARKU MŁODZIEŻOWYM
Wielu świdniczan od lat oczekiwało na odbudowe˛ altany w Parku Młodzieżowym. Właśnie
rozpocze˛ły sie˛ prace zwia˛zane z realizacja˛ tej inwestycji.
Odbudowany zostanie taras widokowy wraz z altana˛ i fontanna˛ kaskadowa˛ znajduja˛ca˛ sie˛ w
korpusie tarasu. Przebudowana be˛dzie fontanna wolnostoja˛ca. Przewidziano również montaż oświetlenia iluminacji obiektu, budowe˛ balustrad oraz odbudowe˛ schodów prowadza˛cych do altany.

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
"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

Dopełnieniem be˛da˛ nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie Biuro
Projektów "a" s.c., które uzyskało wszelkie niezbe˛dne zgody od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Wykonawca˛ zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu - Zakład Ogólnobudowlany
REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony 300 tysie˛cy złotych. Zgodnie z umowa˛
powinny one zakończyć sie˛ 30 października przyszłego roku.
Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana została z Rza˛dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Świdnica otrzymałana ten cel 2 ,3 miliona złotych.
foto: W.Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy
cia˛g dalszy na str. 8
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20-LECIE PARTNERSTWA

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: ŚWIDNICKA SCENA LITERACKA
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
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).
"Labirynt zbrodni" - 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.
"Literacka Pocztówka ze Świdnicy" - premiera on-line
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 wy-

12 października 2021 roku mija 20 lat od momentu podpisania umowy partnerskiej mie˛dzy
Powiatem Bergstrasse oraz Powiatem Świdnickim.
Ten czas obfitował w wiele wspólnych przedsie˛wzie˛ć, jak projekty wymiany młodzieży, wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne, ba˛dź spotkania przedstawicieli poszczególnych grup
zawodowych. Bardzo ciesze˛ sie˛, że udało nam sie˛ wła˛czyć w wspólne działania młode pokolenie,
które che˛tnie nawia˛zywało kontakty z rówieśnikami, poznaja˛c ich środowisko oraz ucza˛c sie˛ je˛zyka.
Dla wielu młodych ludzi udział w wymianie młodzieżowej wia˛zał sie˛ cze˛sto z pierwsza˛ w życiu
wizyta˛ w kraju sa˛siada.
Jubileusz jest szczególnym momentem skłaniaja˛cym do refleksji oraz podsumowania dotychczasowych etapów współpracy, aby wspólnie zastanowić sie˛ nad zadaniami oraz wyzwaniami, z jakimi
be˛dzie mierzyło sie˛ nasze partnerstwo w niedalekiej przyszłości.
Jest on również doskonała˛ okazja˛, aby serdecznie podzie˛kować wszystkim osobom, które
inicjowały, wspierały oraz nadal wspieraja˛ przyjacielskie relacje mie˛dzy naszymi powiatami.
Szczególne słowa podzie˛kowania kieruje˛ do naszych partnerów z przepie˛knego Powiatu Bergstrasse za efektywna˛ współprace˛, która˛ z ogromna˛ przyjemnościa˛ be˛dziemy kontynuować oraz
zaangażowanie na rzecz budowania porozumienia polsko - niemieckiego.
Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz
MBP Świdnica

SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRAŻYNA˛ BA˛KIEWICZ
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz Wydawnictwo Literatura zapraszaja˛ na spotkanie
autorskie z Grażyna˛ Ba˛kiewicz poła˛czone z promocja˛ ksia˛żki Bolko Mały.
Spotkanie odbe˛dzie sie˛ 19 października 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
W programie:
godz. 16.30 - spacer z Ksie˛żna˛ Agnieszka˛ i Ksie˛ciem Bolkiem po bibliotece
17.00 - spotkanie autorskie z Grażyna˛ Ba˛kiewicz poła˛czone z promocja˛ ksia˛żki
17.45 - warsztaty z epoki dla najmłodszych - zrób sakiewke˛ i odbierz świdnickiego florena
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, Wydawnictwo Literatura. Patronat:
Miasto Świdnica
Wydarzenie odbe˛dzie sie˛ zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi
MBP Świdnica

ROZSTRZYGNIE˛CIE KONKURSU "CEREBRON"
Konkurs literacko-artystyczny "Cerebron"Lem w poezji, filmie i hip-hopie, miał na celu
popularyzacje˛ twórczości Stanisława Lema, którego 100. rocznice˛ urodzin obchodzimy w tym
roku.
Na konkurs wpłyne˛ły 23 prace uczniów szkół podstawowych w jednej z kategorii - wiersz.
7 października jury w składzie: Barbara Elamanowska (przewodnicza˛ca), Marta Wojciechowska
i Anna Grajzer zdecydowało o nagrodzeniu siedmiu osób.
Nagrodzeni:
I nagroda - Amelia Przybylska (SP nr 315)
II nagroda - Lena Da˛brzalska (SP nr 6)
III nagroda - Jakub Satała (SP nr 6)
Wyróżnieni:
Maja Szczepek (SP nr 315)
Eliza Kalbarczyk (SP nr 6)
cia˛g dalszy na str. 10
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brany 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)
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 staty-
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Klaudia Kowalkowska (SP nr 6)
Maja Mikosz (SP nr 6)
Wszystkim uczestnikom bardzo dzie˛kujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy
i zapraszamy na uroczyste wre˛czenie nagród 12 października, o godz. 12.00 w Sali cysterskiej,
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18, II pie˛tro.
MBP Świdnica

WSPÓŁCZESNY PATRIOTYZM - JAK GO WIDZISZ?
KONKURS LITERACKI
Z definicji patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, to gotowość
do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświe˛cenia dla niej własnego zdrowia lub życia, to
umiłowanie i piele˛gnowanie narodowej tradycji, kultury czy je˛zyka, to wspólnota kulturowa oraz
solidarność z własnym narodem i społecznościa˛.
A jak zdefiniujemy patriotyzm dzisiaj?
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w
Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedziba˛ w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
2. Konkurs odbywa sie˛ w ramach obchodów Narodowego Świe˛ta Niepodległości i ma charakter
otwarty.
3. Warunki uczestnictwa: - termin składania prac: do 5 listopada 2021 r.
- wre˛czenie nagród: 10 listopada 2021 r.
- teksty należy przesłać na adres mailowy biblioteki: sekretariat@mbp.swidnica.pl
cia˛g dalszy na str. 11
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wem od mikrofonu najlepiej ogla˛dać w dużym przybliżeniu i w wielokrotnych powtórkach." Olga Wiechnik / AKTIVIST
SKACZA˛CA KRÓLEWNA
[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
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.
"GRANICE" - WERNISAŻ WYSTAWY
22.10.2021, godz. 18:00
Na wernisażu wystawy "Granice" obejrzeć
be˛dzie można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wste˛p wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
Vjaceslav Iljasenko - malarz akademicki,
potomek wołyńskich Czechów, urodził sie˛
w 1959 roku w Kijowie na Ukrainie. Ukończył Akademie˛ Graficzna˛ we Lwowie na
Wydziale Grafiki Ksia˛żkowej i Projektowania (1982). Od 1992 roku mieszka w Czechach. Ostatnio tworzy w technice mezzotinty. Oprócz grafiki zajmuje sie˛ również
malarstwem klasycznym. Spe˛dził wiele lat
ucza˛c sie˛ technik dawnych mistrzów holenderskich i przy pomocy różnych eksperymentów udało mu sie˛ osia˛gna˛ć wyja˛tkowe
rezultaty. Jest autorem cyklu obrazów Droga
Krzyżowa w kościele św. Jakuba Vetsi w
Kunratice koło Pragi. Artysta prezentował
swoje dzieła na wystawach w Czechach,
Polsce, Holandii, Niemczech i Kanadzie.
Jiri Samek - urodził sie˛ w 1955 w Nchodzie
(Czechy). Uczył sie˛ w gimnazjum w Broumovie w latach 1970-1974, a naste˛pnie prywatnie u Jaroslava Uiberlaya w latach 19741980. W latach 1977-1990 pracował w
Okre˛gowej Galerii Sztuk Pie˛knych w Nchodzie. Od 1979 roku skupił sie˛ głównie na
projektowaniu graficznym. Od lat 80. zacza˛ł
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- teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12, odste˛p 1,5;
- prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail, imie˛ i
nazwisko opiekuna oraz zgode˛ na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zała˛cznik
nr 1: https://mbp.swidnica .pl/wp-content/uploads/2021/10/Zalacznik-nr-1.doc );
- prace niespełniaja˛ce wymogów regulaminu lub przesłane po terminie nie be˛da˛ oceniane.
4. Nagrody w konkursie: Jury powołane przez Organizatora konkursu przyzna trzy nagrody w
postaci bonów upominkowych do salonów Empik o wartości:
I nagroda - bon na 300 zł
II nagroda - bon na 200 zł
III nagroda - bon na 100 zł - Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody droga˛
e-mailowa˛ na adres, z którego została przesłana praca konkursowa;
- autorzy nagrodzonych prac zostana˛ indywidualnie zaproszeni po odbiór nagród w siedzibie
MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
5. Uwaga:
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie
Organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów
nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora;
- prace przekazane na konkurs staja˛ sie˛ własnościa˛ Organizatora.
6. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja
wszystkich warunków regulaminu.
7. Wszelkie dodatkowe informacje dotycza˛ce konkursu pod tel. 074 640-09-36 oraz e-mail:
multimedia@mbp.swidnica.pl
PODRÓŻ SIÓDMA IJONA TICHEGO
Leca˛c raz sobie w podróży po niebie;
Spotkałem samego siebie.
Bardzo to dziwne było spotkanie:
Widze˛ mnie-niego! On-ja patrzy na mnie!
Przecieram oczy: tu lata grzanka,
Jajko, naleśnik, kawałek dzbanka!
Wszystko unosi sie˛ tu w Kosmosie.
No, a ten drugi gra mi na nosie!
On mnie nie słucha, nie reaguje,
A on-ja z pia˛tku sie˛ tu ładuje!
(fragment wiersza Amelii Przybylskiej)
foto: MBP Świdnica
OSiR Świdnica

DRUGI CZWARTEK
Mimo niesprzyjaja˛cej, deszczowej pogody ponad 120 uczestników zgromadziła druga w tym
roku szkolnym edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Obok tradycyjnych biegów
można było też spróbować swoich sił w konkursie skoku w dal, który poprowadził gość specjalny trzykrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów Mateusz Jopek.

Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na dystansach od 60 do 1200 metrów. Na wszystkich na
mecie czekał słodki pocze˛stunek. Dodatkowa˛ atrakcja˛ była obecność Mateusza Jopka. 25-letni
zawodnik AZS AWF Wrocław przy aplauzie widowni oddał jeden skok, a potem dzielił sie˛ z dziećmi
i młodzieży swoja˛ wiedza˛, uczył techniki i che˛tnie pozował do wspólnych zdje˛ć.
Przypomnijmy, że nowa edycja przyniosła kilka nowości. Udział pozostaje bezpłatny, ale
uczestnictwo w zawodach zostało ograniczone tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego. Dla
uczestników wprowadzono "Ksia˛żeczke˛ Biegacza", do której za pomoca˛ otrzymywanych na mecie
naklejek dokumentuje sie˛ swój udział w zawodach. Udział w co najmniej 3 z 4 zawodów be˛dzie
specjalnie honorowany podczas zamykaja˛cego cykl grudniowego spotkania. Tymczasem naste˛pne cia˛g dalszy na str. 13
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stosować własna˛ technike˛ graficzna˛ "wkle˛słodruku z linoleum", w którym tekture˛ lniana˛ obrabia sie˛ grawerem na linoryt, ale jest
on drukowany z głe˛bi jak technika˛ wkle˛słodruku. Technika ta pozwala na nakładanie
zarówno drobnej, jak i bardzo tłoczonej farby podczas drukowania. Swoja˛ delikatnościa˛ liście przypominaja˛ mezzotinte˛ (technika drapania lub też technika angielska, należy do technik wkle˛słodruku) lub vernis mou
(mie˛kkie grawerowanie), a dzie˛ki lapidarności drzeworytu. Działa mie˛kko i światłocieniowo. Grafika jest głównie czarno-biała,
sporadycznie kolorowa lub z użyciem bieli.
W 2002 roku został członkiem Hollar Association of Czech Graphic Artists. Mieszka i
pracuje w Police nad Metuji.
Anna Larina-Dzimira - urodziła sie˛ w 1976
roku w Mińsku (Białoruś). Ukończyła Akademie˛ Sztuk Pie˛knych w Mińsku na wydziale Grafiki Warsztatowej. W latach 20002003
studiowała na Akademii Sztuk Pie˛knych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, (Polska) na specjalizacji Grafika Warsztatowa w
pracowni profesora Andrzeja Basaja. Mieszka i tworzy w Polsce, swoja˛ pracownie˛ ma
w Świdnicy. Wykładowca rysunku, malarstwa i kompozycji, ilustrator, zajmuje sie˛
renowacja˛ dzieł sztuki. Członek Zwia˛zku
Artystów Plastyków Białorusi, członek
Zwia˛zku OW ZPAP (Polska). Tworzy głównie w technikach graficznych należa˛cych do
druków wkle˛słych. Ła˛czenie technik klasycznych w nowoczesny sposób jest charakterystyczna˛ cecha˛ dla dzieł artystki. Wykorzystuje w pracach dziedzictwo dwóch szkół
graficznych Białoruskiej i Polskiej. Od
1995 uczestniczy w wystawach indywidualnych, zbiorowych, warsztatach i plenerach.
Grafiki znajduja˛ sie˛ w zbiorach Muzeum
Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Narodowym
Republiki Białorusi oraz zbiorach prywatnych: Białoruś, Rosja, Czechy,Litwa, Polska, Bułgaria, Niemcy, Holandia, Izrael,
Francja, Hiszpania, Włochy, Dania, USA.
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listopadowe zaplanowano na 4 dzień miesia˛ca. Pocza˛tek (zapisy) od godziny 17.00 na stadionie im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy.
Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biegowej,
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy, Ksie˛stwa
Świdnicko-Jaworskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej i Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe wyniki można znaleźć na fb Świdnickiej Grupy Biegowej
foto: Przemysław Grzyb/fb mojefotopstryki
OSiR Świdnica

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO
Od soboty, 9 października zapraszamy na lodowisko Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W nowym sezonie poszerzona została oferta. Obok ogólnodoste˛pnych ślizgawek i ciesza˛cych sie˛
coraz wie˛ksza˛ popularnościa˛ treningów curlingu, od 16 października ruszy szkółka łyżwiarstwa
figurowego KŁ Let’s Skate z ukraińska˛ trenerka˛ Yulia˛ Beloglazova˛-Ekzarova˛, olimpijka˛ z Turynu z
2006 roku.
Od poniedziałku do czwartku godzinna ślizgawka kosztuje 5 złotych (bilet ulgowy) i 10 złotych
(bilet normalny), natomiast od pia˛tku do niedzieli, w świe˛ta, podczas ferii zimowych oraz dni, w

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

których ustalony zostanie weekendowy rozkład ślizgawek 6 złotych (bilet ulgowy) i 12 złotych (bilet
normalny). Bilet upoważnia do wypożyczenia kasku ochronnego dla dziecka, a za dodatkowa˛ opłata˛
w ofercie wypożyczalni sa˛ łyżwy i specjalne pingwiny-ślizgacze, których zadaniem jest w pomoc
dziecku w nauce jazdy na łyżwach. W sprzedaży sa˛ również karnety. Na miejscu działa punkt
ostrzenia łyżew.
Lodowisko honoruje karty: Multisport, Fitprofit, Medicover Sport, OK System, Świdnicka Karta
Dużej Rodziny, Świdnicka Karta Seniora.
Opłaty za udział w zaje˛ciach dodatkowych: (treningi curlingu Dolnośla˛skiego Klubu Curlingowego "Dzik" Świdnica oraz Klubu Łyżwiarskiego Let’s Skate) pobierane sa˛ przez organizatorów.
Szczegółowe informacje można znaleźć w mediach społecznościowych oraz w obiekcie.
Dolnośla˛ski Klub Curlingowy; https://www.facebook.com/dolnoslaski.curling
KS ŁF Let’s Skate: https://www.facebook.com/KSLETSSKATE
ZASADY KORZYSTANIA z Lodowiska w zw. z COVID-19
Przestrzegaj poniższych zasad oraz poleceń pracowników Lodowiska ŚOSiR!
◆ Nie korzystaj z lodowiska jeśli masz objawy infekcji lub miałeś kontakt z osoba˛ zakażona˛;
◆ Wchodza˛c do budynku zdezynfekuj re˛ce;
cia˛g dalszy na str. 15
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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.
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◆ Obowia˛zkowo zasłaniaj usta i nos na terenie obiektu (hol, szatnie). Zasłanianie ust i nosa zaleca
sie˛ także podczas jazdy na łyżwach;
◆ Zachowaj 1,5 m dystans mie˛dzy osobami (z wyła˛czeniem osób wspólnie zamieszkuja˛cych);
◆ Ustaw sie˛ w kolejce przed kasa˛ z zachowaniem dystansu; bilet najlepiej opłać karta˛ zbliżeniowa˛;
◆ W holu i cze˛ści szatniowej lodowiska przebywaj jedynie w celu zakupu biletu i przebrania sie˛.
Naste˛pnie niezwłocznie przejdź na tafle˛ lodu lub opuść obiekt;
◆ Jeśli opłaciłeś bilet za wypożyczenia łyżew lub chodzika, ustaw sie˛ przed wypożyczalnia˛. Pamie˛taj
o zachowaniu dystansu;
◆ Wypożyczone łyżwy oddaj do wypożyczalni;
◆ Przed opuszczeniem obiektu pamie˛taj o pozostawieniu kluczyka w zamku szafki na odzież;
◆ Wychodza˛c z obiektu zdezynfekuj re˛ce
Aktualnie z lodowiska może korzystać maksymalnie 150 osób jednocześnie.
Liczba korzystaja˛cych może być zmieniona, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych lub
decyzja˛ zarza˛dcy obiektu.
HARMONOGRAM ZAJE˛Ć I ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTE˛PNYCH
PONIEDZIAŁKI
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
15.30, 17.00, 18.30 - ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTE˛PNE
20.00 - trening hokeja na lodzie - grupa prywatna
WTORKI
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
15.30, 17.00, 18.30 - ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTE˛PNE
20.00 - trening otwarty Dolnośla˛ski Klub Curlingowy "Dzik Świdnica
ŚRODY
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
15.30, 17.00, 18.30 - ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTE˛PNE
20.00 - trening hokeja na lodzie - seniorzy WTH Wrocław
CZWARTKI
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
15.30, 17.00, 18.30 - ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTE˛PNE
20.00 - trening otwarty Dolnośla˛ski Klub Curlingowy "Dzik Świdnica
PIA˛TKI
8.00-14.30 - godziny zarezerwowane dla szkół i grup zorganizowanych*
15.30, 17.00, 18.30 - ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTE˛PNE
20.00 - trening hokeja na lodzie - grupa prywatna
SOBOTY
8.30-10.30 - trening otwarty KS ŁF LET’S SKATE (od 16.10.2021)
cia˛g dalszy na str. 16
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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.
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 przekomicz-
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11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20,.00 - ślizgawki ogólnodoste˛pne
NIEDZIELE
8.00-10.00 - trening hokeja na lodzie - dzieci MUKS WTH Wrocław (od 17.10.2021)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20,.00 - ślizgawki ogólnodoste˛pne
wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63
CENNIK:
BILET TYGODNIOWY (poniedziałek - czwartek): 10 zł normalny, 5 zł ulgowy*
BILET WEEKENDOWY (pia˛tek - niedziela, świe˛ta oraz dni powszednie, w które ustalony został
weekendowy rozkład ślizgawek): 12 zł normalny, 6 zł ulgowy
BILET ZE ŚWIDNICKA˛ KARTA˛ DUŻEJ RODZINY: dorosły - bilet ulgowy, dzieci - 1 zł
BILET ZE ŚWIDNICKA˛ KARTA˛ SENIORA: bilet ulgowy
KARNET DZIESIE˛CIOWEJŚCIOWY: 90 zł normalny, 40 zł ulgowy
KARNET FERIE: 50 zł (tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych)
BILET GRUPOWY 1 (w godzinach 8.00 - 14.30): 1,00 zł
Kluby sportowe działaja˛ce jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica przy organizacji cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi,
promuja˛cych Miasto Świdnica, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta
Świdnica realizuja˛ce obowia˛zkowe zaje˛cia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas
sportowych i nieposiadaja˛ce wystarczaja˛cej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta
Świdnica działaja˛ce na rzecz dzieci i młodzieży
BILET GRUPOWY 2 (w godzinach 8.00 - 14.30): 1,50 zł
Kluby sportowe działaja˛ce jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica na prowadzenie zaje˛ć treningowych, organizacje˛ turniejów towarzyskich dla dzieci i
młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnica realizuja˛ce obowia˛zkowe zaje˛cia
wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadaja˛ce wystarczaja˛cej
bazy sportowej
WYPOŻYCZENIE KASKU OCHRONNEGO DLA DZIECKA: na podstawie biletu
WYPOŻYCZENIE CHODZIKA DLA DZIECKA: 5 zł
WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW: 5 zł (osoby indywidualne), 3 zł (szkoły, grupy zorganizowane,
ŚKDR)
◆ OSTRZENIE ŁYŻEW: 10 zł (poniedziałek,
środa, pia˛tek w godzinach 17.00-19.00)
wszystkie ceny biletów za godzinna˛ ślizgawke˛
** szczegóły - kontakt z administracja˛ obiektu: 74 852 12 62
ŚOSIR HONORUJE KARTY: Multisport,
Fitprofit, Medicover Sport, OK System, Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świdnicka Karta Seniora
Świdnica

WRE˛CZONO
ŚWIDNICKIE GRYFY
W pia˛tek, 8 października odbyła sie˛ uroczysta Gala Przedsie˛biorczości, podczas której już
po raz siedemnasty wre˛czone zostały statuetki
Świdnickiego Gryfa.To nagroda, której celem
jest wyróżnienie, a także promowanie firm i
przedsie˛biorstw działaja˛cych w naszym mieście,
a w przypadku "Sudeckiego produktu regionalnego" promowanie produktów wytwarzanych w
naszym regionie.
Uroczystość rozpocze˛ła sie˛ od wre˛czenia
przez prezydent miasta, Beate˛ Moskal-Słaniewska˛ oraz Przewodnicza˛cego Rady Miejskiej,
Jana Dzie˛cielskiego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy dla prof. dr hab. Marcina
Dra˛ga. Gratulacje złożyły także Angelika Jaśkiewicz, przedstawicielka Grupy Rówieśniczej
prof. Dra˛ga oraz MariolaSzaciło - Mackiewicz,
pedagog II Liceum Ogólnokształca˛cego w
Świdnicy.
Naste˛pnie, prezydent miasta oraz przewodnicza˛cy Rady Miejskiej wre˛czyli specjalne wyróżnienia - tytuły "Nestorów Biznesu Lokalnego". Otrzymali je:
◆ Eleonora Rutana - prowadza˛ca działalność w
zakresie usług porza˛dkowych,
◆ Piotr Silko- prowadza˛cy firme˛ JEDYNKA,
świadcza˛ca˛ usługi porza˛dkowe,
◆ Maciej Karpiński - prowadza˛cy Farme˛ Miejska˛, firme˛ zajmuja˛ca˛ sie˛ zielenia˛ w mieście,
◆ Aleksander Szeredi - którego firma zajmuje˛
sie˛ pomoca˛ drogowa˛.
cia˛g dalszy na str. 19
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nych 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

W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody gospodarcze "Świdnicki Gryf" w naste˛puja˛cych kategoriach:
Sudecki produkt regionalny:
Producent Warzyw, Polska Rzodkiewka Andrzej Litwińczuk, Słotwina 81b
Gospodarstwo zostało założone w 1970 roku, a od 2003 roku wyspecjalizowane jest w produkcji
rzodkiewki oraz cebuli dymki. Wiele lat pracy i doświadczenia zaowocowało tym, iż w chwili obecnej
gospodarstwo jest w czołówce producentów rzodkiewki gruntowej w Europie. Dzie˛ki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej oraz odpowiednio
dobranym maszynom rolniczym, nowej hali produkcyjnej o wielkości 4000 m2 i własnej flocie transportowej sa˛ w stanie dostarczyć towar w każdy
zaka˛tek Polski oraz Europy. Swoje produkty przygotowuja˛ według norm wszystkich sieci handlowych oraz giełd warzywnych, odpowiednio magazynuja˛
w specjalistycznych komorach chłodniczych. Posiadaja˛ uprawy rzodkiewki oraz cebuli dymki na areale 400 ha, dzie˛ki czemu sa˛ w stanie wyprodukować
350 000 pe˛czków rzodkiewki dziennie oraz 150 000 pe˛czków cebuli dymki dziennie. Oferuja˛ klientom swoje produkty od kwietnia do końca listopada.
Firma posiada Certyfikat Global GAP oraz GRASP, co umożliwia współprace˛ z każdym klientem oraz potwierdza wysoka˛ jakość produktów.
Lider przedsie˛biorczości:
PPHU ŻURMET Marcin Żurakowski
Firma ŻURMET istnieje od 1994 roku i
zatrudnia ok. 40 osób. Dysponuje specjalistycznymi obrabiarkami, kadra˛ techniczno-inżynieryjna˛ oraz odpowiednim zapleczem technicznym. Głównym celem firmy jest wprowadzanie
nowszych technologii w dziedzinie obróbki skrawaniem oraz unowocześnienie i modernizacje˛
zaplecza techniczno-produkcyjnego. Firma
ŻURMET jest znakomitym przykładem tego, jak
w dobie pandemii i obostrzeń z nia˛ zwia˛zanych
utrzymać produkcje˛ na stałym poziomie. Udało
sie˛ to dzie˛ki znacznej dywersyfikacji dostaw materiałów i usług, wprowadzeniu nowych technologii oraz podnoszeniu kwalifikacji załogi. Firmie udało sie˛ pozyskać środki z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na unowocześnienie parku maszynowego. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015. Na przełomie roku wymieniono chemiczne środki okołoprodukcyjne
na przyjazne środowisku chłodziwa biodegradowalne. Firma ŻURMET prowadzi również działalność pro społeczna˛, przyjmuja˛c na praktyki uczniów miejscowej szkoły technicznej, która kształci
przyszłych operatorów CNC.
Lider mikroprzedsie˛biorczości:
BITKOM Marcin Polmański
Od 2008 roku firma BITKOM świadczy profesjonalne usługi informatyczne. Sa˛ solidnym partnerem, który rzetelnie wywia˛zuje sie˛ z powierzanych
zadań w ramach outsourcingu IT. Przy usługach informatycznych świadcza˛ usługi serwisu komputerowego oraz sprzedaży sprze˛tu, oprogramowania i
materiałów eksploatacyjnych. Dzie˛ki współpracy z najwie˛kszymi w Polsce dystrybutorami, sa˛ w stanie zaoferować produkty najwyższej jakości,
renomowanych firm, po atrakcyjnych cenach. Służa˛ doradztwem w zakresie doboru sprze˛tu i oprogramowania uwzgle˛dniaja˛c potrzeby klienta. Stale
poszerzaja˛ wachlarz swoich usług. Oferuja˛ kompleksowe usługi w zakresie instalacji technicznych/niskonapie˛ciowych tj. wykonanie, modernizacja i
konfiguracja sieci teleinformatycznych, instalacji elektrycznych, instalacji alarmowych oraz telewizji przemysłowej CCTV. Kłada˛ duży nacisk na
integracje˛ w/w usług.
Zdrowie i uroda
ALMA VITA Sp. z o.o.
Od 2013 roku ALMA VITA prowadzi działalność oparta˛ na trzech filarach, jakimi sa˛ SPORT, ZDROWIE i URODA. Centrum ALMA VITA tworzy
zespół specjalistów, ludzi pełnych pasji, którzy che˛tnie dziela˛ sie˛ swoja˛ wiedza˛ i doświadczeniem. W centrum funkcjonuja˛ dwa salony fryzjerskie (damski
i me˛ski), zakład kosmetyczny oraz gabinet dietetyczny. Pasje˛ do sportu można zaspokoić w Klubie Squasha, który dysponuje dwoma kortami wraz z
zapleczem socjalnym i sauna˛ infrared oraz w Strefie Tańca i Fitness, gdzie profesjonalni instruktorzy prowadza˛ zaje˛cia dla wszystkich grup wiekowych.
Nowa strefa Sauna&GardenJacuzzi pozwala na relaks i oderwanie sie˛ od codziennych obowia˛zków. Stylowe wne˛trza przedwojennej kamienicy i płyna˛ca
z głośników muzyka dopełniaja˛ wizerunku miejsca, które sprzyja powstawaniu społeczności ludzi świadomych, że w życiu jest czas na wszystko rodzine˛, prace˛, sport, relaks oraz troske˛ o własne zdrowie i ciało.
Dobre smaki:
CUKIERNIA ŁUKOWA s.c. Tomasz i Wojciech Trzcińscy, Aneta i Piotr Pilarscy
cia˛g dalszy na str. 22
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To firma rodzinna, założona przez Irene˛ i Romana Trzcińskich w roku 1966. Obecnie kolejne pokolenia rozwijaja˛ firme˛, dostosowuja˛c asortyment
do oczekiwań klientów. Cukiernia dostarcza swoje produkty w trzech punktach w Świdnicy (cukiernia i kawiarnia na ul. Łukowej, cukiernia i bistro na
ul. Kliczkowskiej oraz cukiernia na ul. Głowackiego). To tutaj można kupić tradycyjnego eklera, jagodzianke˛, ciasto deserowe ale również zjeść pyszne
śniadanie - soki, koktajle, kawe˛, jak i jedyne w swoim rodzaju bajgle i tosty. Każdy tort, każde zamówienie przygotowane jest z myśla˛ o indywidualnych
potrzebach klienta. Rozwój firmy to też stałe zwie˛kszanie zatrudnienia, z ta˛ myśla˛ każdego roku firma pomaga w wykształceniu kolejnych roczników
uczniów w zawodzie cukiernika. Obecnie firma przygotowuje 8 uczniów.
Nagroda˛ specjalna˛ "Wybitna osobowość" przyznana˛ przez Prezydent Miasta Świdnicy Beate˛ Moskal-Słaniewska˛, uhonorowano:
Józefa Kostke˛
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, rzeczoznawca, od blisko 30 lat biegły sa˛dowy, lotnik, muzyk, członek założyciel Klubu
Inteligencji Świdnickiej "Baszta". Od 45 lat zwia˛zany zawodowo i społecznie z Naczelna˛ Organizacja˛ Techniczna˛, wcześniej we Wrocławiu, a obecnie w
Świdnicy. Aktualnie pełni funkcje˛ Prezesa Świdnickiego NOT. Działa bardzo aktywnie, organizuja˛c działalność stowarzyszeniowa˛ i integruja˛ca˛ środowisko
inżynierów i techników naszego regionu. Zorganizował ok. 60 konferencji technicznych o zasie˛gu krajowym i zagranicznym. Z jego inicjatywy zostały
zorganizowane Targi Świdnickie. Jest autorem i współautorem około 50 opinii w zakresie innowacji procesowej i produktowej, które przyczyniły sie˛ do
pozyskania wielu milionów złotych pomocy finansowej dla przedsie˛biorców naszego województwa.Za swoja˛ działalność otrzymał wiele wyróżnień:srebrny
krzyż zasługi (1984 r.), honorowe odznaki NOT, zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocław (1983 r.), nagroda rektora Politechniki
Wrocławskiej(1970-1974 r.), medal pamia˛tkowy Rektora Politechniki Wrocławskiej z okazji 100-lecia działalności Politechniki (2010 r.)
Laureatem nagrody specjalnej przyznanej przez prezydent Świdnicy dla organizacji pozarza˛dowej została:
Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa
Nagrode˛ odebrał prezydent SIPH, Ryszard Sobański. SIPH powstała w 1993 roku. Swoim zasie˛giem działania obejmuje województwo dolnośla˛skie.
Jej celem nadrze˛dnym jest podejmowanie szeregu przedsie˛wzie˛ć wspieraja˛cych rozwój przedsie˛biorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsie˛biorstw
w regionie. Jako organizacja samorza˛du gospodarczego regionu świdnickiego skupia przedsie˛biorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi
firmami, be˛da˛cymi wizytówka˛ naszego miasta. Realizuje zadania na rzecz rozwoju przedsie˛biorczości, współpracuje z organizacjami gospodarczymi,
instytucjami i jednostkami samorza˛du terytorialnego. Ważnym elementem działalności jest stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu
z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.
Wybitna osobowość pogranicza
Kategoria ta zwia˛zana jest z realizacja˛ projektu "Miasta Trutnov i Świdnica wspieraja˛ przedsie˛biorczość" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. W ubiegłym
roku z powodu pandemii COVID-19 nie wre˛czono nagród Świdnicki Gryf 2020 "Wybitnym osobowościom pogranicza", dlatego podczas uroczystości
przekazano nagrody ubiegłorocznym laureatom. A sa˛ nimi:
Izabela Pacanova
Jest tłumaczka˛ je˛zyka czeskiego, regularnie angażuja˛ca˛ sie˛ w projekty miasta Trutnova realizowane z polskimi partnerami. Dzie˛ki jej zaangażowaniu oraz
wysokiej jakości pracy, komunikacja mie˛dzy stronami - czeska˛ i polska˛ jest całkowicie płynna, zrozumiała i bezproblemowa. Zna doskonale realia
funkcjonowania pogranicza polsko-czeskiego. Życzliwa˛ i pomocna˛ postawa˛ wprowadza i podnosi wzajemna˛ empatie˛ dla obu narodów, doskonale je ła˛cza˛c.
Frantiszek Molik
Dyrektor oddziału Krajskiej Hospodarskiej Komory Kralovohradeckiego Kraju w Nachodzie od 2003 roku. Jeden z najbardziej aktywnych działaczy
na rzecz współpracy czesko-polskiej w dziedzinie biznesu i kultury. Od lat aktywnie współpracuje z Urze˛dem Miejskim w Świdnicy oraz Sudecka˛ Izba˛
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Przemysłowo-Handlowa˛. Niemal codziennie udziela polskim przedsie˛biorcom informacji w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
w Czechach. Na bieża˛co współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu, pozyskuja˛c partnerów handlowych w Polsce i w Czechach. Był pomysłodawca˛
i brał udział w wielu polsko - czeskich projektach transgranicznych, w których beneficjentem była również Gmina Miasto Świdnica.
W roku 2015 za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, kulturalnej i transgranicznej odznaczony został Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent miasta przyznała także "Specjalne wyróżnienie - za budowanie mostu pomie˛dzy narodem polskim i białoruskim" dla Natalii
Polkh-Kastsiukowich.
Z wykształcenia jest filologiem. W Polce mieszka od 2005 roku. W wielu miejscowościach Polski organizuje festiwale twórczości , na które
zapraszane sa˛ zespoły różnych krajów, propaguja˛c tym kulture˛ wielu narodów. Aktywnie rozpowszechnia w Polsce informacje o tym, co dzieje sie˛ na
Białorusi, ponieważ społeczność mie˛dzynarodowa nie powinna stać z boku, gdy w centrum Europy ludzie sa˛ wie˛zieni, zabijani za che˛ć uczciwych
wyborów i życia w praworza˛dnym kraju. Jest organizatorka˛ protestów w Świdnicy i Wrocławiu, wolontariuszka˛, która pomaga rodakom potrzebuja˛cym
pomocy, zarówno dostarczaja˛c potrzebna˛ odzież i środki higieny, jak i w wypełnianiu różnych wniosków i dokumentów.
Polonia Świdnica

MUSIELIŚMY UZNAĆ WYŻSZOŚĆ LECHII
Znów spotkanie pomie˛dzy Lechia˛ Dzierżoniów a IgnerHome Polonia˛-Stal Świdnica było niesłychanie zacie˛te, a wynik otwarty był do ostatnich
sekund pojedynku. Niestety dla biało-zielonych, tak jak podczas sobotniego meczu ligowego, tak i po starciu w ramach Pucharu Polski na szczeblu
Podokre˛gu Wałbrzych Dolnośla˛skiego Zwia˛zku Piłki Nożnej znacznie wie˛cej powodów do optymizmu mieli gospodarze, którzy znów okazali sie˛
minimalnie lepsi.
Mimo, że inauguracyjna połowa rozpocze˛ła sie˛ kiepsko dla świdniczan, to strona˛ maja˛ca˛ inicjatywe˛ w pierwszych 45 minutach byli zdecydowanie
goście. W 6. minucie wydawało sie˛ ewidentnie faulowany w polu karnym Lechii był Robert Myrta. Se˛dzia nakazał grać dalej, miejscowi wyprowadzili
kontre˛ zakończona˛ faulem Edila de Souzy Barrosa w naszej szesnastce. Zamiast jedenastki dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica był rzut karny dla
Lechii. Bartłomiej Kot fantastycznie wybronił jednak uderzenie Patryka Chrapka i wcia˛ż był bezbramkowy remis. Biało-zieloni z minuty na minute˛
starali sie˛ podkre˛cać tempo, przejmować inicjatywe˛ i dłużej utrzymywać sie˛ przy piłce. Dobrze zorganizowana defensywa Lechii nie pozwalała na zbyt
wiele i skutecznie rozbijała ataki przyjezdnych, błyskawicznie wyprowadzaja˛c do tego kontrataki. Po jednym z nich blisko sukcesu był Jakub Knyrek,
który uderzył niedokładnie. Od 25. minuty uwidoczniła sie˛ znacznie wie˛ksza przewaga świdniczan. Najpierw Dominik Spaleniak w ostatniej chwili
uprzedził Roberta Myrte˛, a chwile˛ później groźnie z rzutu wolnego uderzał Wojciech Szuba. W 27. minucie mogło być w końcu 1:0 dla gości. Szymon
Tragarz "wkre˛cił w ziemie˛" dwóch obrońców i chwile˛ później doszło do zamieszania w polu karnym Lechii. W końcowej fazie akcji okazje˛ do uderzenia
znalazł Sowa, lecz znakomita˛ interwencja˛ popisał sie˛ Dominik Spaleniak. Podopieczni trenera Borowego seryjnie wykonywali rzuty rożne, ale
powodzenia. Szymon Tragarz i Wojciech Szuba w kolejnych akcjach zostali zablokowani, a z uderzeniem Sebastiana Białasika poradził sobie bramkarz
Lechii. W 37. minucie skarcić mogli nas za to dzierżoniowianie. Szybka kontra i zamykał akcje˛ Mikołaj Łazarowicz, na szcze˛ście dla świdniczan sie˛
pomylił. Jeszcze w pierwszej cze˛ści gry swoja˛ okazje˛ miał Jakub Filipczak, ale i po jego strzale futbolówka mine˛ła światło bramki.
Po zmianie stron ataki zespołu gości w końcu przyniosły efekt. Z okolicy narożnika pola karnego uderzał Szymon Tragarz, z ta˛ próba˛ poradził sobie
Dominik Spaleniak, ale wskutek dobitki Sebastiana Białasika był już bezradny. Wyrównanie mogło nadejść bardzo szybko. Trzy minuty później
Bartłomiej Kot świetnie wybronił jednak uderzenie Eltona. Dzierżoniowianie da˛żyli do wyrównania, na kilka dobrych minut "znikne˛liśmy nieco z pola
widzenia". W momencie kiedy wróciliśmy do gry i wydawało sie˛, że kontrolujemy sytuacje˛ na murawie, nie dopuszczaja˛c do wie˛kszego zagrożenia
pod nasza˛ bramka˛, padł wyrównuja˛cy gol. Znów przegraliśmy sytuacje˛ stykowa˛ na 25. metrze od naszej bramki, piłka trafiła w okolice prawej strony
pola karnego do Eltona, który po raz kolejny popisał sie˛ znakomitym uderzeniem i wpakował futbolówke˛ do sieci. Była 62. minuta i sprawa końcowego
cia˛g dalszy na str. 26
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rezultatu była jak najbardziej otwarta. Ostatnie pół godziny to ambitna walka obu zespołów o zanotowanie zwycie˛skiego trafienia. Obie drużyny
stworzyły sobie po kilka niezłych okazji, a w 81. minucie znów wie˛cej szcze˛ścia uśmiechne˛ło sie˛ do naszych przeciwników. Niestety nie po raz pierwszy
gol dla przeciwników padł z "naszej" akcji. Tuż przed linia˛ pola karnego atakował Szymon Tragarz, jego próba została zablokowana, przeciwnicy
wyprowadzili szybka˛ akcje˛, której w pore˛ nie zdołaliśmy przecia˛ć w środkowej cze˛ści boiska. W efekcie futbolówka trafiła na prawa˛ flanke˛ boiska do
Michała Ciarkowskiego, ten obsłużył Marcina Orłowskiego, który w sytuacji jeden na jednego pewnie trafił na 2:1. Do końca spotkania świdniczanie
zaciekle walczyli o doprowadzenie do wyrównania, ale ta sztuka im sie˛ nie udała. Najbliżej celu byliśmy w 84. minucie, kiedy to futbolówka po stra˛ceniu
przez Tomasza Trzyne˛ obiła jedynie słupek dzierżoniowskiej bramki. Ponownie najbardziej sprawiedliwym wynikiem, podobnie jak w sobote˛ byłby
chyba remis, ale stało sie˛ inaczej. Lechiści znów o włos rozprawili sie˛ z IgnerHome Polonia˛-Stal Świdnica, tym razem 2:1. W wielkim finale
dzierżoniowianie spotkaja˛ sie˛ z Bielawianka˛ Bielawa, która rozprawiła sie˛ z Orłem Za˛bkowice Śla˛skie, wygrywaja˛c na wyjeździe 3:2. Gospodarze
pogubili sie˛ w końcówce, prowadzili 2:0, ale w ostatnich 20 minutach stracili trzy gole.
Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
2:1 (0:0)
Skład: Kot, Kozachenko, Barros, Sowa, Paszkowski, Filipczak (82’ Kusio), Szuba, Białasik (62’ Polak), Zygadło (58’ Kotfas), Tragarz, Myrta (62’
Trzyna).
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Świdnica

DEBIUTANCKI GOL PIŁY W REPREZENTACJI POLSKI!
20-letni Dominik Piła reprezentuja˛cy obecnie barwy Chrobrego Głogów zaliczył swoje pierwsze
trafienia graja˛c z orzełkiem na piersi. Reprezentacja Polski U-20 zanotowała efektowne, wyjazdowe
zwycie˛stwo w meczu prestiżowych rozgrywek Elite League, pokonuja˛c Norwegie˛ 5:1!
Przed zasileniem szeregów pierwszoligowego Chrobrego Głogów, Dominik Piła reprezentował
barwy Polonii-Stali Świdnica przez trzy sezony, przechodza˛c z Gryfa Świdnica. Później został
wypożyczony na rok do Chrobrego, a przed sezonem 2018/2019 pozyskany przez głogowian już na
zasadzie transferu definitywnego. Przed rozpocze˛ciem sezonu 2019/2020 przebojem wdarł sie˛ do
drużyny prowadzonej przez byłego zawodnika Lecha Poznań - Ivana Djurdjevicia. Regularnie grał
w sparingach, strzelał gole i zaliczał asysty, a do tego podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt
z Chrobrym Głogów. Teraz jest bardzo ważnym ogniwem swojej drużyny, a do tego jest regularnie
powoływany do kadry Polski U-20 prowadzonej przez trenera Miłosza Ste˛pińskiego.
W biało-czerwonej koszulce zadebiutował na pocza˛tku września tego roku w przegranym przez
Polaków starciu z Włochami (0:2), Później były kolejne wyste˛py naszej reprezentacji, cenne minuty
Dominika Piły i bezbramkowe rezultaty Polaków z Portugalia˛ i Niemcami. Dziś nasza kadra rozbiła
na wyjeździe wyżej notowana˛ w tabeli Norwegie˛ 5:1. Zacze˛ło sie˛ kiepsko, bowiem w 13. minucie gospodarze obje˛li prowadzenie po trafieniu Oscara
Aga. Do przerwy biało-czerwoni odwrócili losy meczu i po golach Arkadiusza Pyrki, Macieja Masa i Mateusza Maćkowiaka prowadzili 3:1. Po zmianie
stron dwa gole dołożył Dominik Piła, a Polacy zwycie˛żyli 5:1.
Nasza kadra U-20 po czterech rozegranych spotkaniach ma w swoim dorobku 5 punktów i w tabeli plasuje sie˛ na trzeciej lokacie tuż za Niemcami
i Rumunia˛. Za naszymi plecami znajduja˛ sie˛ z kolei drużyny Anglii, Włoch, Norwegii, Portugalii i Czech.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl, foto: www.laczynaspilka.pl
Polonia Świdnica

KAPITALNY POKAZ FUTBOLU
14 drużyn na starcie z terenu Dolnego Śla˛ska i Opolszczyzny, 91 rozegranych meczów toczonych na czterech równoległych boiskach, a co
najważniejsze uśmiech na twarzy młodych adeptów futbolu. W niedziele˛, 10 października teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został
całkowicie opanowany przez zawodników uczestnicza˛cych w turnieju piłkarskim rocznika 2013 organizowanym przez Miejski Klub Sportowy
Polonia-Stal Świdnica pod szyldem firmy IgnerHome!
Tego dnia wynik nie był ważny, nie prowadzono klasyfikacji końcowej, a zwycie˛zca˛ był każdy uczestnik, który stana˛ł na starcie turnieju. Liczył
sie˛ przede wszystkim uśmiech na twarzy dzieci, zbieranie piłkarskich szlifów i niedziela spe˛dzona w sposób aktywny, na sportowo zgodnie z zasadami
fair-play. Na dzieciaki czekało mnóstwo grania i mało czekania. Turniej przeprowadzono system każdy z każdym. Na każda˛ drużyne˛ czekało zatem 13
spotkań po 12 minut, a to dało ponad 2,5 godziny gry wszystkim ekipom! Na dzielnych zawodników czekały wody z firmy Mineral Zdrój i jabłka z
Sadu Burkatów, a na koniec wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni pamia˛tkowymi dyplomami i okolicznościowymi medalami dla najlepszych
zawodników imprezy.
Oprócz gospodarzy dowodzonych przez trenerów Patryka Paszkowskiego i Szymona Goździejewskiego wysta˛pili: Polonia Nysa, Akademia
Młodego Piłkarza Bolesławiec, Bumerang Wrocław (2 zespoły), Fair-Play Wrocław, UKS Lechia Dzierżoniów (2 drużyny), Akademia Champions
Świebodzice, UKS Dziewia˛tka Wałbrzych i Akademia Piłkarska 13 Świdnica (2 drużyny). Na zespoły, a także przybyłych kibiców czekał także bufet
przygotowany przez rodziców zawodników z grupy żaków rocznika 2013 IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia Świdnica

PLAN ZREALIZOWANY
Nie było niespodzianki w derbach powiatu świdnickiego, w których wicelider tabeli - drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica podejmowała
przedostatni w stawce AKS Strzegom. Goście walczyli ambitnie, ale nie zdołali przeszkodzić biało-zielonym w sie˛gnie˛ciu po siódme zwycie˛stwo ligowe
w sezonie 2021/2022.
Spotkanie z wysokiego "C" rozpocze˛li podopieczni trenera Grzegorza Borowego. Jakub Filipczak znakomicie wrzucił piłke˛ do wbiegaja˛cego w
pole karne Szymona Tragarza, który precyzyjnym uderzeniem wyprowadził świdniczan na prowadzenie. Do końca pierwszej cze˛ści gry inicjatywe˛
posiadali miejscowi, ale brakowało precyzji przy tym ostatnim podaniu, otwieraja˛cym droge˛ do bramki. Mimo to gospodarze mieli swoje szanse na
podwyższenie rezultatu. Groźnie główkował Patryk Paszkowski, lecz w pore˛ zareagował bramkarz AKS-u Strzegom. Niecelnie z rzutu wolnego uderzał
Wojciech Szuba, a w 35. minucie swoja˛ okazje˛ na gola miał Robert Myrta. Szuba posłał znakomita˛ piłke˛ z rzutu rożnego, lecz Myrta uderzył głowa˛
niestety niedokładnie. W końcówce Dawid Domaradzki groźnie przymierzył z rzutu wolnego, ale góra˛ był Bartłomiej Kot.
W drugiej połowie przewaga świdnickiego zespołu była jeszcze bardziej wyraźna, ale i goście mieli swoja˛ szanse˛ na chwile szcze˛ścia. W 55. minucie
Grzegorz Zygadło dograł do Szymona Tragarza, ale ten be˛da˛ w niezłej sytuacji uderzył obok bramki. Kilka minut później powinno być 2:0. Znów w
roli podaja˛cego wysta˛pił Zygadło, a w roli strzelca Tragarz. Biało-zieloni zrobili wszystko znakomicie oprócz finalizacji akcji. Na nieszcze˛ście dla
gospodarzy znów bardzo aktywny tego dnia Tragarz uderzył z pie˛ciu metrów wprost w bramkarza. W 65. minucie niezła˛ okazje mieli strzegomianie,
lecz Marcin Morawski uderzył z rzutu wolnego w mur. Kolejna akcja toczyła sie˛ już po drugiej stronie boiska. Strzał Szymona Tragarza obronił Jakub
Kokiel, a dobitka wprowadzonego Konrada Polaka była niecelna. W 73. minucie z rzutu wolnego uderzał Wojciech Szuba, a bramkarzowi AKS-u
pomógł jeden z obrońców, wybijaja˛c zmierzaja˛ca˛ do sieci futbolówke˛. Chwile˛ później znów próbował Tragarz, lecz piłka mine˛ła światło bramki. W
cia˛g dalszy na str. 29
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78. minucie swoja˛ szanse˛ na podwyższenie rezultatu miał też wbiegaja˛cy w pole karne Sebastian Białasik. Jego strzał wybronił jednak golkiper
przyjezdnych. W 83. minucie goście mogli skarcić piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica za momentami potworna˛ nieskuteczność. W sytuacji
sam na sam z Bartłomiejem Kotem znalazł sie˛ Roland Emeka, ale świdniczanin popisał sie˛ kapitalna˛ interwencja˛. W doliczonym czasie gry gospodarzom
udało sie˛ postawić kropke˛ nad "i". Biało-zieloni wyprowadzili błyskawiczna˛ kontre˛, Tomasz Trzyna znakomicie dograł do Kacpra Paska, który trafił
na 2:0. Dla tego drugiego był to pierwszy gol w biało-zielonych barwach, a do tego zanotowany w debiucie w meczu ligowym!
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - AKS Strzegom
2:0 (1:0)
Skład: Kot, Paszkowski, Barros, Sowa, Kozachenko, Białasik (78’ Kusio), Szuba (90’ Białas), Filipczak (60’ Polak), Zygadło (62’ Trzyna), Tragarz
(80’ Kotfas), Myrta (72’ Pasek).
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec): https://www.youtube.com/watch?v=U6fGwzRloNw
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl
Gmina Świdnica

TRENINGI TAEKWONDO W HALI SPORTOWEJ W WITOSZOWIE DOLNYM
O tym, że Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Witoszowie Dolnym jest miejscem do rozwijania różnorodnych form aktywności sportowej nikogo
nie trzeba przekonywać. Ostatnio informowaliśmy o zaje˛ciach na ścince wspinaczkowej. Sekcja Taekwon-do TAIPAN zaprasza wszystkie osoby
zainteresowane treningami do Witoszowa Dolnego, gdzie w każda˛ środe˛ i w pia˛tek w godz. 16.30-20.30 odbywaja˛ sie˛ zaje˛cia. Szczegółowe informacje
doste˛pne pod numerem telefonu 724 144 724 i na www.taipan.pl

***

UCZEŃ KLASY 5 B ZE SP W LUTOMI DOLNEJ MISTRZEM POLSKI
Uczeń klasy 5 B Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, Paweł Gutowski wywalczył w Be˛dzinie Mistrzostwo Polski w walce sportowej semi-hogo
, oraz dwa wicemistrzostwa Polski w technikach specjalnych oraz technikach szybkościowych (kategoria kadeci 140 cm).
W dniach od 2 do 3 października odbyły sie˛ Mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF oraz Mistral Kids CUP - Be˛dzin 2021. Do rywalizacji stane˛ło blisko
450 zawodników z 39 miast z całej Polski, w tym Świdnicy.
Pierwszego dnia (sobota) świetna dyspozycja świdnickich zawodników pomogła całemu zespołowi Sportowego Klubu Taekwon-do "TIGER" wygrać
Klasyfikacje˛ Generalna˛ Mistrzostw Polski ITF.

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Wyniki świdnickich zawodników:
Zuzanna Klimczak - 1 m. walki light-contact, 3 m. walki semi-contact, 2 m. techniki specjalne
Mikołaj Styczeń - 1 m. walki light-contact, 3 m. walki semi-contact
Paweł Gutowski - 1 m. walki semi-hogo, 2 m. techniki specjalne, 2 m. techniki szybkościowe
Tymon Krzesaj - 2 m. walki semi-hogo, 1 m. techniki szybkościowe
Michalina Smogór - 2 m. walki semi-hogo
Kasandra Głowacka - 3 m. walki light-contact
cia˛g dalszy na str. 30
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◆ Wojciech Pławecki - 3 m. walki light-contact
Drugiego dnia zawodów do rywalizacji stane˛ły młodsze dzieci, które zaczynały swoja˛ sportowa˛ przygode˛ podczas Mistral KIDS CUP . Organizator
turnieju zadbał, aby debiut na zawodach dla zawodników i ich rodziców był miła˛ przygoda˛ i świetnym wyzwaniem. Najmłodsi świdniczanie wywalczyli
4 złote, 6 srebrnych, 2 bra˛zowe medale.
Udany start na ostatnich zawodach to zasługa pracy całego zespołu. Szczególne słowa podzie˛kowania kierujemy do trenerów, asystentów, a także
rodziców.
Paweł to wychowanek klubu Tiger Świdnica, trenowany przez trenera Tomasza Bohuszewicza. Sa˛ to kolejne sukcesy sportowe utalentowanego
sportowca z gminy Świdnica. (dotychczasowe medale zdobywane były na zawodach regionalnych w całej Polsce), w tym pierwsze zdobyte na
Mistrzostwach Polski.
Gmina Świdnica

"MODLISZÓWKA" JEST JUŻ DOSTE˛PNA DLA KIEROWCÓW
Dobre wiadomości zarówno dla kierowców jak i miłośników jednośladów. Droga wojewódzka nr 379, która be˛dzie wchodzić w skład Trasy Sudeckiej
jest już oficjalnie przejezdna na całej swojej długości, tj. 11 km.

W ramach zadania zostały wykonane dwa ronda w miejscu istnieja˛cych skrzyżowań z drogami powiatowymi:
◆ rondo w Modliszowie (skrzyżowanie DW nr 379 z droga˛ powiatowa˛ nr 2912D)
◆ rondo na skrzyżowaniu DW nr 379 z droga˛ powiatowa˛ nr 2911D kierunek Witoszów Górny - Bystrzyca Dolna.
11-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany przez firme˛ Polbud-Pomorze Sp. z o.o. i zaprojektowany został dla klasy G. Ponadto
poszerzona została jezdnia, a także wybudowane zostały ścieżki pieszo-rowerowe i chodnik. Wartość umowy to ponad 32 mln zł brutto, z czego 85%
zostało sfinansowane z RPO Województwa Dolnośla˛skiego, a 15% to wkład Dolnośla˛skiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Gmina Świdnica

KOCIOŁ NA EKOGROSZEK
Z DOTACJA˛ TYLKO DO KOŃCA 2021 ROKU
Planujesz wymiane˛ starego kotła i zakup nowego na ekogroszek oraz skorzystanie z dotacji w ramach Programu "Czyste powietrze"? Warto sie˛
pośpieszyć. Tylko do końca 2021 roku możliwy jest zakup i montaż kotła na ekogroszek w ramach w/w Programu. Wie˛cej informacji doste˛pnych w
Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urze˛dzie Gminy Świdnica przy u. Głowackiego 4 (tel. 74 852 30 67 wew. 114, 311). Serdecznie zache˛camy
do skorzystania z bezpłatnego doradztwa i wsparcia.
Zache˛camy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Świdnica do kontaktu telefonicznego (74 852 12 26 wew. 114) w celu uzyskania
porady, umówienia spotkania w urze˛dzie, a naste˛pnie złożenia wniosku o dofinansowanie, ba˛dź o rozliczenie poniesionych działań w ramach Programu
"Czyste Powietrze". Mamy nadzieje˛, że funkcjonowanie Punktu zache˛ci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów,
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni sie˛ do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest codziennie, od poniedziałku do pia˛tku, w godzinach pracy Urze˛du.
Szczegółowe informacje na temat Programu "Czyste Powietrze" można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
Po gminnym, czy aglomeracyjnym programie dotuja˛cym wymiane˛ tzw. "kopciuchów" na ekologiczne źródła ciepła, Program "Czyste Powietrze"
jest kolejnym, finansowym wsparciem z którego moga˛ korzystać mieszkańcy gminy Świdnica.
***
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymiane˛ źródeł ciepła i poprawe˛ efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narze˛dziem w osia˛gnie˛ciu celu jest dofinansowanie przedsie˛wzie˛ć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które sa˛:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodre˛bniona˛ ksie˛ga˛ wieczysta˛.
Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przecie˛tny średni miesie˛czny dochód na osobe˛ w gospodarstwie
domowym nie przekracza:
1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
Wie˛cej szczegółowych informacji na https://wfosigw.wroclaw.pl
cia˛g dalszy na str. 31
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Gmina Świdnica

ĆWICZENIA NA TAMIE
Mie˛dzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przeprowadził cze˛ść praktyczna˛ warsztatów pk. ZABYTEK-21 nt. "Ćwiczenie z zakresu ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych", w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji
państwowej i jednostek wojskowych z terenu woj. Dolnośla˛skiego, a także z ramienia Państwowej Straży Pożarnej- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa
Wysokościowego "ŚWIDNICA" oraz grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w dniach 5-6 października 2021 r. w Zagórzu Śla˛skim.
ZABYTEK-21 jest elementem procesu ukierunkowanego na wypracowanie jednolitego, spójnego systemu ochrony dóbr kulturalnych na obszarze
kraju, kompetencyjnie spójnego pomie˛dzy Siłami Zbrojnymi RP a pozamilitarnymi ogniwami obronnymi.
Główne epizody realizowane w cze˛ści praktycznej warsztatów pk. ZABYTEK-21 to: ewakuacja Muzeum Militariów oraz ochrona zabytkowej
Zapory Wodnej. W ich trakcie przećwiczono m.in. procedure˛ uruchomienia Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej w zakresie ewakuacji
najcenniejszych eksponatów w muzeum, a także ochrona obiektu zabytkowego, spełniaja˛cego jednocześnie funkcje przeciwpowodziowa˛.
Gmina Świdnica

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ
Rozpocze˛ła sie˛ przebudowa drogi gminnej od świetlicy do przejazdu kolejowego oraz od przejazdu do posesji nr 26 w miejscowości Bystrzyca
Górna.
Inwestycja w całości realizowana be˛dzie z budżetu gminy Świdnica, w kwocie ponad 975 000,00 zł. Zakres prac obejmować be˛dzie budowe˛
kanalizacji deszczowej, przebudowe˛ kablowej doziemnej sieci telekomunikacyjnej, budowe˛ kanału technologicznego. Ponadto planowane jest wykonanie nakładki bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do 6,0 m. Wykonawca˛ zadania jest Przedsie˛biorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "DROG
ZIEM" Zbigniew Wysoczański.
Gmina Świdnica

PLANETARIUM BAJKONUR W GMINIE
Niezwykłe miejsce prowadzone przez astronoma, umożliwiaja˛ce przekazywanie wiedzy astronomicznej w atrakcyjnej dla ucznia formie żywego,
animowanego pokazu wewna˛trz nadmuchiwanej kopuły w sposób niedoste˛pny dla tradycyjnych form edukacji. Planetarium Bajkonur zawitało do
wszystkich gminnych placówek oświatowych, wywołuja˛c ogromne zainteresowanie. Ła˛cznie w 21 seansach uczestniczyło ponad 400 uczniów. Była to

znakomita zache˛ta do zainteresowania dzieci i młodzieży astronomia˛, a wraz z nia˛ innymi naukami przyrodniczymi.
Zaje˛cia w mobilnym planetarium odbywały sie˛ w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych droga˛ do sukcesu w Gminie Świdnica"
Wewna˛trz dmuchanej kopuły wyświetlane były pokazy astronomiczne. W czasie spotkania uczniowie obserwowali droge˛ planet Układu Słonecznego,
układ gwiazd widoczny w różnych porach roku. Uzyskaliśmy podstawowe informacje na temat ruchów Ziemi, których konsekwencja˛ jest zjawisko dnia
i nocy. Mogliśmy podziwiać z bliska wszystkie planety i poznaliśmy ich cechy. Obserwowaliśmy także nocne niebo nad nasza miejscowościa˛ i
dowiedzieliśmy sie˛ dlaczego w zależności od pory roku sie˛ zmienia . Wszystkim bardzo sie˛ podobało, a ciekawe pokazy zache˛ciły uczniów do poszerzenia
swojej wiedzy z astronomii - podkreślali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.
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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 To dobry czas na załatwianie ważnych spraw, zawieranie umów, podejmowanie decyzji. Możesz liczyć na wierność i
zaufanie swoich przyjaciół. Ktoś, na kim Ci
zależy, bardzo miło czymś Cie˛ zaskoczy. Nie
powinieneś ukrywać swoich uczuć wzgle˛dem
tej osoby.
BYK Nie pozwól sie˛ wcia˛gna˛ć w nieczyste interesy. Niebawem spotka Cie˛ właśnie taka propozycja. Łatwy zysk kusi, ale
konsekwencje moga˛ być poważne. Świetnie ułoża˛ sie˛ sprawy rodzinne. Spe˛dzicie
wiele miłych chwil. Wszystko jest na najlepszej drodze. Przekonasz sie˛, jak wiele
może sie˛ zmienić w cia˛gu kilku dni.
BLIŹNIE˛TA Masz zupełna˛ słuszność
upominaja˛c sie˛ o swoje prawa. Gdybyś
teraz sie˛ poddał, sprawy poszłyby o wiele
dalej. Nie pozwól wyprowadzić sie˛ z równowagi. Wrogom tylko o to chodzi. Znaczna poprawa w finansach. Poprawi Ci to
nastrój i doda energii do dalszego działania.
RAK Ktoś kiedyś Cie˛ zawiódł, a teraz udaje
że nic sie˛ nie stało i oczekuje od Ciebie
pomocy. Nie możesz sobie z tym poradzić.
Wyrzuć z siebie wszystko. Powiedz tej oso-

Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

bie, jak bardzo Cie˛ zraniła. Można przecież
to naprawić. Nie popadaj w przygne˛bienie.
Poprawi sie˛ Twoja sytuacja finansowa.
LEW Ostatnie dni były dla Ciebie bardzo
trudne. Cia˛głe problemy finansowe i brak
perspektyw powodowały nieche˛ć do zaje˛cia
sie˛ czymkolwiek. Wkrótce to sie˛ zmieni.
Wszystko dobrze sie˛ ułoży. Postaraj sie˛ wykorzystać sprzyjaja˛ce okoliczności. Spotkania w gronie znajomych dobrze na Ciebie
wpłyna˛.
PANNA Postaraj sie˛ nie trwonić pienie˛dzy,
lecz zapłacić wszystkie zobowia˛zania. Długi rosna˛, a źródeł przychodów nie przybywa
. Kontakty towarzyskie ulegna˛ ożywieniu.
Tydzień be˛dzie obfitował w niespodzianki.
Wiele sie˛ wydarzy. Be˛dziesz marzył o odpoczynku od pracy zawodowej.
WAGA Powinieneś nie ogla˛dać sie˛ na innych, tylko wzia˛ć sprawy w swoje re˛ce.
Masz naprawde˛ duże możliwości. Musisz
tylko wykazać wie˛cej inicjatywy. Nie
zmuszaj partnera do rzeczy, na które wcale nie ma ochoty. Daj mu troche˛ swobody.
Cia˛głe życie pod Twoje dyktando bardzo go
me˛czy.
SKORPION Pojawia˛ sie˛ nowe możliwości
zarobienia pienie˛dzy. Wykorzystaj każda˛
przyzwoita˛ propozycje˛. W tym tygodniu
szczególnie zadbaj o wygla˛d. Be˛dzie miał
duże znaczenie dla przebiegu wydarzeń
zwia˛zanych z życiem uczuciowym. Be˛dziesz miał bardzo dobre relacje z bliskimi.
Wyjaśnicie sobie wszystkie nieporozumienia.

STRZELEC Be˛dziesz planował wydatki. I
tu pojawi sie˛ problem. Bo pienie˛dzy jakby
troche˛ za mało, a potrzeb dużo. Bardzo miła˛
niespodzianke˛ szykuje dla Ciebie bliska
osoba. Zaskoczy Cie˛ jej pomysłowość. Czekaja˛ Cie˛ nowe zadania. Dużo czasu poświe˛cisz na prace˛ zawodowa˛.
KOZIOROŻEC Ktoś przyjdzie do Ciebie
ze swoimi problemami. Postaraj sie˛ poważnie potraktować ta˛ osobe˛. Tydzień pełen
be˛dzie nieoczekiwanych zdarzeń, spotkań i
odwiedzin. Sprawy zawodowe ulegna˛ stabilizacji. Wie˛cej czasu spe˛dzaj w domu. Musicie poradzić sobie z bieża˛cymi obowia˛zkami.
WODNIK Uda Ci sie˛ zrealizować jakieś
ważne zamierzenie. Ktoś be˛dzie Ci w tym
pomagał. Postaraj sie˛ okazać radość z tego
powodu. Nie wdawaj sie˛ w dyskusje z
osobami, które wiele mogłyby sie˛ od Ciebie nauczyć. Szkoda na to energii i czasu.
Nie przejmuj sie˛ przejściowymi problemami.
RYBY Nie zwlekaj z podje˛ciem ważnej
decyzji. Ryzyko jest niewielkie, a szansa
powodzenia wzrasta. Nie trać wiary we
własne siły. Okaż wie˛cej zrozumienia partnerowi. Nie zaostrzaj konfliktu. Nasta˛pi
znaczna poprawa sytuacji finansowej. Uregulujesz zaległe zobowia˛zania.

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

www.expressem.eu

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:
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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

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl

