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W skrócie...

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji zbliżającej się 103. rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości
świdnickie miejskie jednostki kulturalne
przygotowały szereg atrakcji zarówno dla
młodszych, jak i nieco starszych świdniczan.
Zapraszamy do wspólnego świętowania i
udziału w wydarzeniach. 

11 listopada

godz. 9.00, Msza Święta w intencji Ojczy-
zny celebrowana przez Biskupa Świdnickie-
go Marka Mendyka
Miejsce: Katedra Świdnicka, pl. św. Jana
Pawła II
godz. 10.30, Manifestacja patriotyczna
- przemówienie okolicznościowe Prezyden-
ta Miasta i Starosty Świdnickiego
- "Wolność jest w nas" rekonstrukcja histo-
ryczna przygotowana przez Świdnickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
oraz występ Chóru III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce: pl. św. Jana Pawła II

godz. 11.30, Złożenie wieńca od mieszkań-
ców Świdnicy pod Pomnikiem Zwycięstwa
Miejsce: pl. Grunwaldzki

godz. 12.00, 13. Bieg Niepodległości 
Zapisy elektroniczne: zapisy@osir.swidni-
ca.pl - zapisani uczestnicy biegu otrzymają
pamiątkowy medal
Trasa: Rynek - Grodzka, Zamkowa, Kotlar-
ska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego, Ry-
nek
Organizator: Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Świdnicy, Starostwem Powiatowym
w Świdnicy, Lokalną Organizacją Turysty-
czną Księstwo Świdnicko-Jaworskie
Miejsce: Rynek

godz.14.00, Zasadzenie symbolicznych
drzew w celu upamiętnienia przyznania ty-
tułów "Honorowy Obywatel Miasta Świdni-
cy" i "Zasłużony dla Miasta Świdnicy"
Miejsce: Aleja Goplany (nad Zalewem Wi-
toszówka)
Podczas uroczystości służbę pełnić będą har-
cerze ze świdnickiego Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego

Inne wydarzenia:

3-4 listopada, godz. 10.00, Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" (elimina-
cje). Miejsce: Klub "Bolko" pl. Grunwaldzki
11. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Świdnicy
Wstęp wolny

9 listopada, godz. 11.00, Ruchomy mural
animacje z najmłodszymi.

www.expressem.eu

BADANIE KONTROLNE W NARODOWYM SPISIE
POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jego celem jest ocena jakości danych
pozyskanych w spisie. Wyniki umożliwią również udoskonalanie przyszłych spisów i badań repre-
zentacyjnych.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybra-
nej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie
pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasad-
niczym.

Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter
statystyczny, dzwoniąc z numeru22 828 88 88. Zapyta on m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31
marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.
Badanie zajmie około 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279
99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). 

Przypominamy, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań
zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl.

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte są tajemnicą
statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnegoudział w badaniu kontrolnym jest
obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 roku. 

Świdnica

HONOROWI OBYWATELE
Troje świdniczan uhonorowanych zostało za szczególnezaangażowanie w życie miasta.  Tytuł

Honorowego Obywatela Miasta odebrał Eugeniusz Kępa. Zasłużonymi dla Miasta zostali Mariola
Szaciło - Mackiewicz i Zdzisław Grześkowiak - wyróżnienie odebrała jego żona Ludmiła. Zdzisław
Grześkowiak zmarł 1 października 2021 roku - jego pamięć uczczono minutą ciszy. 

Wniosek o uhonorowanieEugeniusza Kępy tytułem Honorowego Obywatela Miasta złożyła
Fundacja  Wspierania  Sportu  "Łączy  nas  Football". Został on poparty przez Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Agnie-
szkę  Kołacz-Leszczyńską  oraz  firmę PASOL-PACO Sp. z o.o. ze Świdnicy. 

Eugeniusz Kępa całe swoje życie związany jest ze Świdnicą. Już jako kilkunastoletni chłopak,
swoje pierwsze kroki jako cukiernik zaczynał stawiać pod pilnym okiem świdnickiego mistrza

ciąg dalszy na str. 3
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S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A

http://www.eldomik.pl
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Miejsce: Skwer z dzikami , ul. Franciszkań-
ska. Wykonanie "muralu" przez dzieci/mło-
dzież na placu z dzikami. Organizator: Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

9 listopada, godz.11.00, Flashmob "11 mi-
nut poezji"
 - czytanie poezji o tematyce patriotycznej
Miejsce: plac z dzikami, ul. Franciszkańska
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy

10 listopada, godz. 10.00, Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" (finał)
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43. Or-
ganizator: Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy. Wstęp wolny

10 listopada, godz. 17.00, Rozstrzygnięcie
konkursu literackiego pt. "Współczesny,
polski patriotyzm - jak go widzisz?"
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Franciszkańska 18. Organizator: Miejska
Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

10 listopada, godz.17.00, Koncert "Pomnik
Bolka - wspólna sprawa" z udziałem zespołów
działających przy  Świdnickim Ośrodku Kul-
tury ("Mała Świdnica", "Mały Jubilat", Mażo-
retki Prima, Zespół Tańca Narodowego i Estra-
dowego "Krąg"). Podczas koncertu prowadzo-
na będzie zbiórka pieniędzy przez Towarzy-
stwo Regionalne Ziemi Świdnickiej na budo-
wę pomnika upamiętniającego Bolka II Małe-
go Księcia Świdnicko-Jaworskiego.
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43. Or-
ganizator: Świdnicki Ośrodek Kultury.
Wstęp wolny

11 listopada, godz. 10.00-16.00, XI Turniej
Szachowy o Szablę Piłsudskiego
Miejsce: Hala Sportowa OSiR, ul. Galla
Anonima 1. Organizator: Młodzieżowy
Dom Kultury w Świdnicy. Wstęp wolny

11 listopada, godz. 17.00, W drodze do
Hollywood. Krzysztof Komeda., wykonaw-
cy fortepian: Lena Ledoff, wokal: Adam Ry-
marz, prowadzenie: Paweł Sztompke.

www.expressem.eu

cukiernictwa Władysława Chojeckiego, terminując w jego bardzo już znanej w Świdnicy cukierni
przy ulicy Długiej. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej Eugeniusz Kępa wrócił do Świdnicy i
dalej pracował jako cukiernik. W 1978 roku nabył zaniedbany, chylący się ku upadkowi zakład.
Poświęcił temu całe swoje oszczędności oraz bardzo ciężką, fizyczną pracę cukiernika. I pomimo
wielu trudności, dzięki ogromnej determinacji udaje mu się osiągnąć sukces. Bardzo szybko świdni-
czanie docenili wyśmienitą jakość wyrobów cukierniczych, wychodzących spod rąk, już mistrza
cukiernictwa Eugeniusza Kępy. Powstaje w Świdnicy nowa marka, która przez 43 lata na stałe
zaistniała w świadomości wielu pokoleń świdniczan - na imię jej "KASIA". Za swoją pracę jako
cukiernik otrzymał wiele nagród i wyróżnień. 

Od kilkudziesięciu lat Eugeniusz Kępa wraz ze swoją żoną Jadwigą zaangażowany jest w
działalność społeczną na rzecz mieszkańców i instytucji pozarządowych. Działalność ta miała i ma
przede wszystkim charakter charytatywny. Jej beneficjentami była cała rzesza świdnickich klubów
sportowych oraz świdnickich stowarzyszeń, zajmujących się pomocą potrzebującym. To Eugeniusz
Kępa jako pierwszy wsparł działania Marka Michalaka, późniejszego Rzecznika Praw Dziecka, który
założył w Świdnicy Stowarzyszenie Dzieci Chorych "SERCE". W 2001 roku został uhonorowany
wraz z małżonką Orderem Uśmiechu przez to stowarzyszenie. Od Rzecznika Praw Dziecka otrzymali
państwowe odznaczenie Za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS  DIGNITATIS  DEFEN-
SORI. 

Za swoją działalność zawodową, na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat,był wielokrotnie wyróż-
niany przez wiele organizacji i stowarzyszeń, zrzeszających rzemieślników, w tym mistrzów cukier-
nictwa. Otrzymał z tego tytułu m.in.:Sudecką Odznakę Rzemiosła, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,
Medal na 750-lecie Świdnicy, Złoty i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego, Dyplom dla Nestorów
Biznesu Lokalnego, Nagrodę Gospodarczą "Świdnicki Gryf" w kategorii Wybitna Osobowość. 

Od świdnickich organizacji pozarządowych, którym pomagał i z którymi współpracował, otrzy-
mał dziesiątki różnego rodzaju i w różnej formie podziękowań. A pomagał m.in.: Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy ,Fundacji Pomocy
Biednym Dzieciom "UT UNUM SINT",Stowarzyszeniu Dzieci Chorych "SERCE",Szkole Podsta-
wowej nr 315 w Świdnicy, która nadała mu tytuł "Przyjaciel Szkoły",Szkole Podstawowej nr 8 w
Świdnicy,"CARITAS" Diecezji Świdnickiej,Stowarzyszeniu Brata Alberta w Świdnicy, Zespołowi
Szkół Specjalnych w Świdnicy,Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame w Świebodzicach,większości świdnickich klubów sportowych,a także wielu świdni-
czanom, którzy prywatnie zwracali się do niego o wsparcie.

Z wnioskiem o nadanie Pani Marioli Szaciło-Mackiewicz tytułu  Zasłużonej  dla Miasta  Świd-
nicy wystąpiła Komisja Oświaty,  Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej
w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 4
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Mariola Szaciło-Mackiewicz od zawsze związana jest ze Świdnicą, gdzie w 1958 roku osiedlili
się jej rodzice pochodzący z Grodzieńszczyzny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.
Konopnickiej w latach 1973-77 była uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, w klasie
o profilu humanistycznym. Następnie podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim
i miała wzbogacony program nauczania o zajęcia prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej

dzięki indywidualnemu tokowi studiów. W okresie uniwersyteckim nawiązała kontakt z Uniwersy-
tetem w Liege i przebywała na wakacyjnym kursie literaturoznawczym na zaproszenie belgijskiego
pisarza Paula Birona. Ważnym doświadczeniem był też roczny pobyt we Francji, w Dunkierce, gdzie
prowadziła sekretariat Polskiej Misji Katolickiej i współpracowała z ks. Jerzym Chorzempą, organi-
zując transporty pomocowe Polonii Francuskiej z regionu Pas de Calais do Polski (przełom roku
1980/1981). We Francji prowadziła także zajęcia z języka polskiego dla dzieci emigrantów. Studia
ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała dyplom magistra filologii polskiej, prezentując
pracę dotyczącą zagadnień językowych w komiksach polskich i francuskich. 

Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43. Or-
ganizator: Świdnicki Ośrodek Kultury.
Wstęp: biletowany 30 zł (w dniu koncertu 40
zł)

12 listopada, godz.16.30, Wystawa Plasty-
czna "Barwy niepodległości"
Miejsce: Klub "Bolko", pl. Grunwaldzki 11.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy. Wstęp wolny.

12 listopada, godz. 17.00, Śpiewanki Pa-
triotyczne 
Miejsce: Klub "Bolko", pl. Grunwaldzki 11.
Organizator: Tadeusz Grabowski, Młodzie-
żowy Dom Kultury w Świdnicy. Wstęp wol-
ny.

14 listopada, godz. 8.00, XI Rajd Niepod-
ległości Szlakiem Zamków Piastowskich.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w
Świdnicy; Trasa: Zamek Bolków - Janowice
Wielkie

8-12 listopada
Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadzi
akcję "Zabierz ze sobą zakładkę" - przy wy-
pożyczeniu książki czytelnik otrzyma za-
kładkę z wizerunkami osób związanych  z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości

Wystawy - listopad 2021:

"W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni
w obozach Wehrmachtu" - wystawa, ze
względu na użyte środki przekazu - satyry-
czne rysunki jeńców wojennych - jest od-
ważną próbą świadomego i celowego reje-
strowania przez nich obrazu niewoli w krzy-
wym zwierciadle. Miejsce: Miejska Biblio-
teka Publiczna w Świdnicy, I piętro. 
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy

"Tak powstawała Niepodległa" - wystawa
przygotowana przez biuro programu "Nie-
podległa" poświęcona procesowi odzyski-
wania przez Polskę niepodległości oraz do-
robkowi II RP. Miejsce: Skwer z dzikami, ul.
Franciszkańska.. Organizator: Miejska Bib-
lioteka Publiczna w Świdnicy

"Historia zbudowana z kloców" - wysta-
wa modeli wykonanych z klocków COBI
przedstawiających sceny z historii Polski.
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy. Organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy

"Wolność i poeci" -  ekspozycja oparta jest
na tekstach poetyckich polskich autorów,
tworzących na przestrzeni ostatnich trzech
wieków - od romantyzmu po współczes-
ność. Zaprezentowane teksty mówią o wol-
ności. W każdym z utworów jest ona jednak

ciąg dalszy na str. 6
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Od września 1982 roku do dziś jest polonistką w II LO, ale po drodze miała też epizod
kilkuletniego nauczania języka francuskiego w macierzystej szkole. Jako nauczycielka ważnego
przedmiotu maturalnego organizowała przez prawie cztery dekady warsztaty dla olimpijczyków,
prowadziła Kółko Polonistyczne oraz przygotowywała młodzież do olimpiad, konkursów literackich
i recytatorskich, w których uczestnicy odnosili sukcesy w zawodach okręgowych i ogólnopolskich.
Wraz z koleżanką polonistką Haliną Kopeć organizowała przez 15 lat (1991-2006) Międzyszkolne
Konfrontacje Teatralne, które służyły przeglądowi dorobku artystycznego grup amatorskich i propa-
gowały różne formy teatralne, zaś ich laureaci zostali profesjonalnymi aktorami: Juliusz Chrząsto-
wski, Oskar Hamerski, Sebastian Banaszczyk, Patrycja Hurlak, Konrad Marszałek i Mateusz Baran.
Od roku 2001 do 2013 Mariola Mackiewicz prowadziła przy pomocy swoich uczniów bardzo
popularny wśród uczniów szkół średnich Powiatowy Konkurs Wiedzy Filmowej, a także przez 2 lata
organizowała Dni Tolkienowskie (2006-2007) służące popularyzacji literatury fantasy. Za kreatyw-
ność i rozwijanie humanistycznych zainteresowań młodzieży wielokrotnie była wyróżniana nagrodą
dyrektorską, dwukrotnie otrzymała też nagrodę Starosty Świdnickiego, a w 2013 roku została
uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. 

Mariola Mackiewicz od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym, bierze udział w różnych
formach doskonalenia i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ma kompetencje egzaminatora
powtórnego sprawdzania egzaminu zewnętrznego z języka polskiego ( funkcja weryfikatorki), a w
roku 2021 OKE we Wrocławiu powierzyło jej funkcję przewodniczącej w Zespole Egzaminatorów
w Świdnicy. Od ponad 20 lat polonistka ściśle współpracuje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury,
zasiadając jako jurorka w konkursach recytatorskich, organizując spacery tematyczne po świdnickim
pl. Pokoju, co ma służyć edukacji młodzieży szkół różnego typu na temat wielokulturowości naszego
miasta. Cyklicznie prowadzi ciekawe wywiady z pisarzami i aktorami w ramach Projektu Edukacji
Teatralnej (a byli to min.: Manuela Gretkowska, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Cezary
Żak, Joanna Kulig, Krzysztof Kowalewski, Przemysław Bluszcz, Janusz Chabior). Prowadziła
także kilkukrotnie zajęcia z kreatywnego pisania w ramach "Rzeźni Poetyckiej", wykorzystując
swe doświadczenie zawodowe. Od ponad 10 lat należy do grupy teatralnej alchemików doro-
słych, która co roku z wielkim powodzeniem prezentuje spektakle na scenie Świdnickiego
Ośrodka Kultury, a w roku 2012 zespół nagrodził Prezydent Miasta za propagowanie kultury.
Historię dokonań świdnickiej grupy opisała jako autorka jubileuszowej publikacji, by utrwalić
w przemyślany sposób osiągnięcia zespołu. Jest także autorką dramatu pt., Sami obcy" będącego
polifoniczną opowieścią o tolerancji i splatających się w powojennej Świdnicy losach ludzi o
różnym światopoglądzie i pochodzeniu. Sztuka była wystawiana w formie performatywnego
czytania, z muzyką na żywo, trzykrotnie: raz na dworcu PKP i dwukrotnie w Kościele Pokoju
(2014 i 2020 r.), zyskując pozytywne opinie widzów. Spektakl został nagrany profesjonalnie i
jest dostępny na youtube. Ostatnim przedsięwzięciem (wiosna 2021 r.) Marioli Mackiewicz jest
cykl chętnie słuchanych audycji , nagranych przez grupę jej kolegów z grupy alchemicznej.
Napisany w czasie pandemii zestaw 9 słuchowisk zaktywizował środowisko amatorskie i dał
słuchaczom intelektualną rozrywkę opartą na sztuce dowcipnej konwersacji. Polonistka od
długiego czasu współpracuje także z Parafią Ewangelicko-Augsburską, gdyż zaangażowana jest
w promocję świdnickiego zabytku, co zaowocowało kilkoma publikacjami. Opracowała zbiór
materiałów dydaktycznych wydanych pt. ", Materiały dla twórczego nauczyciela. Ścieżka
międzyprzedmiotowa" (2010 r.), który wykorzystanow czasie szkoleń dla nauczycieli i podczas
Kongresu Zabytków UNESCO. Jest autorką tekstu w wydawnictwie ,,Kościół Pokoju. Prze-
szłość. Teraźniejszość. Przyszłość" (2006 r.), współtworzyła publikację "Podróż szwedzka.
Pamiętniki Christiana Czepki" (2009 r.), akcentując powinowactwo pamiętników świdniczanina
z dziennikami J.Ch.Paska. 

rozumiana inaczej. Miejsce: foyer sali te-
atralnej ŚOK, Rynek 43. Organizator: Świd-
nicki Ośrodek Kultury

Działania online:

11 listopada
Czytanie tekstów z 1918 roku o tematach
społecznych pt. "Kurier 1918 - niepodległo-
ściowy przegląd prasy". Miejsce: Facebook.
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury 

8-12 listopada 
Wynalazki międzywojnia
Plansze przedstawiające wynalazki XX-le-
cie międzywojennego, odzyskanie niepod-
ległości otworzyło drogę polski wynalaz-
com. Miejsce: Facebook. Organizator: Miej-
ska Biblioteka Publiczna

11 listopada
Relacja Tak powstał nasz mural" 
Podczas wykonywania ruchomego muralu
powstanie filmik, który zostanie opubliko-
wany 11 listopada na stronie www biblioteki
oraz w mediach społecznościowych  
Miejsce: strona www oraz media społeczno-
ściowe. Organizator: Miejska Biblioteka
Publiczna. 

**********************************

WYSTAWA BIBLI
do 19.11.2021
Serdecznie zapraszamy na wystawę Biblii -
Historia księgi, która przetrwała wieki. Wy-
stawę będzie można oglądać od 2 do 19
listopada 2021 r., w godzinach pracy biblio-
teki. Dodatkowo istnieje możliwość umó-
wienia grup zorganizowanych, pod nume-
rem telefonu: 508-205-302.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

WYSTAWA CZASOWA HISTORIA
ZBUDOWANA Z KLOCKÓW
do 05.12.2021
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza na
wystawę czasową pt. "Historia zbudowana z

ciąg dalszy na str. 8
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Brała też aktywnie udział w międzypokoleniowym projekcie "Zostań Ambasadorem Kościoła
Pokoju" i sama chętnie w roli ambasadorki tego miejsca występuje, oprowadzając po nim delegacje
różnych instytucji i artystów. W październiku 2020r. opiekowała się grupą młodzieży tworzącą grę
planszową o enklawie luterańskiej, zaś w grudniu 2020r. wystawiła na aukcję swe rękodzieło w
ramach akcji "ROZ-ANIEL-ENIE"", która miała na celu wsparcie finansowe zabytku w czasie
obostrzeń pandemicznych . Wraz z Bożeną Pytel (autorką fotografii) wydała autorską książkę pt.
"Koniec świata zapachów". Dwugłos świdnickich autorek został uhonorowany w 2017 r. w czasie
jubileuszu Biblioteki Publicznej nagrodą specjalną przyznaną przez p. Prezydent Beatę Moskal
-Słaniewską.

Mariola Mackiewicz przez wiele lat współpracowała również ze świdnickim oddziałem Ligi
Kobiet Polskich, tworząc zabawne i ciekawe Dyktanda Świdnickie i prowadząc tematyczne wykłady
z okazji Dnia Kobiet organizowane w teatrze. Nauczycielka nie zapomina o swych absolwentach,
toteż śledzi ich losy i udostępnia ich dokonania w ramach promocji swojej szkoły kolejnym
pokoleniom uczniów, czego dowodem są wywiady nagrane przez nią w bieżącym roku (w tym
rozmowa z postacią bardzo medialną - prof. Politechniki Wrocławskiej Marcinem Drągiem nagro-
dzonym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za badanie enzymów kluczowych w walce z
covidem). Polonistka wystąpiła też w filmie dokumentalnym nagranym przez Polsat, a poświęconym
jej wychowankowi wybitnemu artyście, grafikowi Mariuszowi Kędzierskiemu, a ponadto wsparła p.
dyrektora Jacka Iwancza w staraniach o nominowanie Mariusza do nagrody Sejmiku Dolnośląskiego,
pisząc dla artysty piękną laudację. Powyższe osiągnięcia i różnorodne formy działalności Marioli
Mackiewicz dowodzą, że współtworzy świdnicką kulturę i jest osobą zasługującą na wyróżnienie.

O nadanie Panu Zdzisławowi Grześkowiakowi tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy wystąpiło
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.

Zdzisław Grześkowiak przez 40 lat pracował jako nauczyciel języka polskiego w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy - nauczyciel ceniony, charyzmatyczny i z
ogromnym autorytetem w środowisku lokalnym. Wychowawca kilku pokoleń Kasprowiczan. W
latach 2001-2017 pełnił funkcję wicedyrektora Liceum.

Przygotowywani przez niego uczniowie odnosili liczne sukcesy w OlimpiadachLiteratury i
Języka Polskiego i w Olimpiadzie Filozoficznej (finaliści i laureaci) oraz w wielu konkursach,
promując tym samym nasze miasto na forum wojewódzkim i ogólnopolskim.

www.expressem.eu

klocków" podczas której będzie można zo-
baczyć obszerną kolekcję modeli nawiązują-
cych do najważniejszych wydarzeń z historii
Polski i nie tylko.
Wstęp bilet: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł;
miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa;
organizator: Muzeum Dawnego Kupiec-
twa

Wystawa czasowa:
"GRANICE"
Obejrzeć można prace Vjaceslava Iljasenko,
Jiri Samka i Anny Lariny-Dzimiry.
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WARSZTATY ATELIER FOTOGRAFA
OD XIX DO XXI WIEKU
06.11.2021, godz. 11:00
Zapraszamy wszystkich miłośników foto-
grafii na warsztaty podczas których będzie
można poznać zarówno tajniki fotografii
analogowej jak i cyfrowej. Uczestnicy do-
wiedzą się m.in. jak robić dobre i ciekawe
zdjęcia o różnorodnej tematyce.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - UKS SOKÓŁ 43 KATOWI-
CE
06.11.2021, godz. 17:00
Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko,
bo naprzeciw siebie staną dwie czołowe dru-
żyny ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWID-
NICA - CMM KKS SIECHNICE
07.11.2021, godz. 17:00
W 6. kolejce formę świdnickich koszykarzy
sprawdzi jeden z głównych faworytów roz-
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Pan Zdzisław Grześkowiak pracował na rzecz samorządu będąc radnym Rady Miejskiej Świd-
nicy V kadencji (2006-2010) oraz radnym Rady Powiatu w Świdnicy I kadencji (1998-2002). W
Radzie Powiatu pełnił ponadto funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania.

Zdzisław Grześkowiak jako świdniczanin współpracował na rzecz organizacji pozarządowych
takich np. Instytut Trzeciego Wieku w Świdnicy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w
Świdnicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem.
Przez kilka lat członek rady nadzorczej i programowej Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im.
Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu.

Jako miłośnik poezji i literatury Zdzisław Grześkowiak aktywnie uczestniczył w świdnickim
życiu literackim i zajmował się promocją świdnickich twórców. Napisał m. in. wstępy do tomików
poetyckich: Tomka Hrynacza ("Wyjście z getta") i Bartka Czarnotty (,,Ślepe okna").

Brał udział w świdnickiej edycji festiwalu literackiego Cztery Żywioły Słowa jako prelegent.
Wygłaszał referaty na temat kreatywnego pisania w ramach Świdnickich Śród Literackich.
W latach 2006-2008 w "Tygodniku Świdnickim" popełnił cykl artykułów w prowadzonej przez siebie
rubryce pt. "Nasz język". Z kolei w latach 2009-2010 w tym samym "Tygodniku Świdnickim"
opublikował w dodatku literackim cykl felietonów "Pobrzeże literatury"; w felietonach wielokrotnie
poruszał temat świdnickich twórców. W "Roczniku Świdnickim" z 2010 r. opublikował tekst
"Pięciolecie Świdnickich Śród Literackich". Na portalu mojemiasto.swidnica.pl można znaleźć
teksty autorstwa Zdzisława Grześkowiaka pt. "Świdnica jako bohaterka literacka. O literaturze
świdnickiej na marginesie szkicu prof. Mariana Ursela" czy tekst pt. "Świdnicki pitawal". W ramach
świdnickich Dni Papieskich w latach 2007-2014 i 2018-2019 wygłosił liczne referaty poświęcone
twórczości Karola Wojtyły. Jest także w "Encyklopedii Świdnicy" autorem hasła Świdnicki Kaspro-
wicz".

Zdzisław Grześkowiak był także uczestnikiem pierwszej edycji projektu "AlchemiaTeatralna"
(dla dorosłych) i jako aktor wystąpił na deskach świdnickiego teatru w spektaklu "Sztuka? ach, sztuka
czyli spektakl muzyczny na ośmioro dorosłych aktorek i nie mniej dorosłych aktorów oraz zespół
muzyczny?" (2009).

Foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy, kasprowiczanie.com

Świdnica

WIĘCEJ ROŚLINNOŚCI
Miasto przeznaczy 2,5 miliona złotych na dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym.

Nowa, bardzo liczna roślinność pojawi się w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w
okolicy łąki kwietnej. Miasto zleciło już przygotowanie dokumentacji projektowej. Planowane
dodatkowe nasadzenia roślin poprzedzone zostaną konsultacjami społecznymi.

ciąg dalszy na str. 11

grywek Centrum Medyczne Magnolia KKS
Siechnice.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

ALCHEMIA TEATRALNA: 
WARSZTATY Z OSKAREM HAMER-
SKIM
08.11.2021, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach pro-
jektu Alchemia teatralna organizuje konsul-
tacje recytatorskie dla uczniów szkół podsta-
wowych (klasy V-VIII), chcących brać
udział w konkursach recytatorskich. Kon-
sultacje poprowadzi Oskar Hamerski (aktor
Teatru Narodowego w Warszawie).
Wstęp zapisy; miejsce: ŚOK (Rynek 43);
organizator: ŚOK

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
09.11-30.11.2021
godz. 18:00
Zapraszamy po przerwie na kolejny sezon
"Wieczorów z kinem rosyjskim". Natalia
Nikolska przygotowała kolejny zestaw
wspaniałych klasycznych i współczesnych
filmów. Wstęp jak zawsze wolny, do zoba-
czenia w Galerii Fotografii!
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK
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- Po rozstrzygnięciu postępowań na zagospodarowanie zieleni w parku okazało się, że koszt
wykonania tych prac jest niższy od początkowo zaplanowanego i pozostało ok. 2,5 miliona złotych
niewykorzystanych środków. Zwróciliśmy się więc z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o możliwość zmiany terminu realizacji projektu
"Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy". Otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie terminu do 31
października 2022 roku. Miasto przeznaczy te środki na działania, które zwiększą różnorodność
biologiczną parku oraz podniosą jakość i walory środowiska przyrodniczego - mówi Renata Kogut,
zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej. 

Przypomnijmy, że w parku posadzonych zostało 149 drzew, ponad 3 tysiące nowych krzewów
oraz 38 tysięcy bylin, roślin runa, traw, paproci i pnączy. Park Młodzieżowy ma charakter leśny,
wpisany jest do rejestru zabytków. Odtworzono w nim historyczne aleje drzew, podkreślono linie
nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczono istnienie byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego),
wzbogacono warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełniono runo. Struktura gatunkowa
szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca XIX w., dlatego w doborze gatunkowym
wykorzystano gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i jako uzupełnienie - gatunki introduko-
wane, ale o podobnej formie i charakterze do całego założenia. Nasadzono: lipy szerokolistne, lipy
drobnolistne, kasztanowce białe, dęby szypułkowe, modrzewie pospolite, czereśnie ptasie i graby
pospolite. Wśród parkowej roślinności znalazły się również takie gatunki jak: mahonia pospolita,
suchodrzew tatarski , jaśminowiec wonny, cis pośredni, kalina koralowa, bez koralowy, leszczyna
pospolita, hortensje, śnieguliczki, dzwonki, barwinek pospolity, zawilce, liliowce, konwalia majowa,
bodziszki, fuksja, narecznica samcza, śmiałek darniowy, pióropusznik strusi czy też bluszcz pospo-
lity.

Foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO-REKLAMÓWKĘ
Kolejna edycja akcji "wymień foliówkę na eko-reklamówkę" przed nami. Już od 8 do 10

listopadaświdniczanie będą mogli wymienić reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne
środowisku, materiałowe torby z logiem "Czysta Świdnica". Do mieszkańców trafiło ich już ponad
3500 sztuk.

Bądź Eko, nie wybieraj plastiku
Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych tzw. "foliówek" z naszego otoczenia. Każda nasza

decyzja w trakcie robienia zakupów może mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybierając
konkretne artykuły, zwracajmy chociażby uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im mniej
opakowany jest dany produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana własnych nawyków
zakupowych, szczególnie przy kasie, gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe reklamówki, w
które najczęściej pakujemy zakupy. Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje sekundę.
Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli średnio 20 - 30 minut. Pierwsza wyproduko-
wana na świecie torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła. Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat, a
potrzebnych jest dziesięć razy tyle! 

Zagrożenie jest poważne
Alternatywą dla tzw. "foliówek" są torby wykonane z materiału takiego jak bawełna albo juta.

Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich "sztucznych" odpowiedników, ale przede wszy-
stkim nie są obciążeniem dla środowiska. Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 miliony
zwierząt - pokazują dane statystyczne. Połknięta torebka foliowa może utknąć w ich przewodzie
pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z pokarmem. Dla ryb to śmiertelna pułapka,
wpadają w nie i duszą się lub umierają z głodu. Ptaki wodne zaplątują się w foliówki podczas
nurkowania. 

Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy może taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w

okresie od 8 do 10 listopada zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki
Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedną plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną
torbę wykonaną z materiału.

- Od samego początku akcje ekologiczne organizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Istotną kwestią w

ciąg dalszy na str. 13
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13. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2021, godz. 12:00
Wydarzenie rekreacyjno-patriotyczne.Zapi-
sy elektroniczne w dniach 18.10-3.11.2021,
godz..
Wstęp wolny; miejsce: Rynek; organizator:
OSiR Świdnica

W DRODZE DO HOLLYWOOD.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa Ko-
medy i całego pokolenia artystów (muzy-
ków, filmowców, literatów) mających
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
się współcześnie w kulturze. Weźmie w nim
udział dwójka znakomitych artystów, piani-
stka Lena Ledoff i wokalista Adam Rymarz,
a poprowadzi go Paweł Sztompke.
Wstęp 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); or-
ganizator: ŚOK

IV LIGA: POLONIA-STAL ŚWIDNICA
- GKS MIRKÓW DŁUGOŁĘKA
13.11.2021, godz. 13:00
Ostatni w tym roku mecz IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica.
Wstęp 10 zł; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: Polonia-Stal Świdnica

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - DZIE-
WIĄTKA EUCO LEGNICA
13.11.2021, godz. 18:00
Kolejny mecz świdnickich piłkarzy ręcz-
nych. W starciu z Dziewiątką Legnica Szare
Wilki będą faworytem i liczą na wygraną.
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

RAPSODIA ŚWIDNICKA #8: lokalni
MCs + liveband + headliner [hip hop]
13.11.2021 godz.20:00 - 23:00
Wstęp 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, Świdnica; organizator
Świdnicki Ośrodek Kultury

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE
13.11.2021, godz. 12:30
Zapraszamy na malarskie warsztaty familij-
ne do Galerii Fotografii 13 listopada o godz.
12:30 (zajęcia do 14:00). Własnoręcznie
wykonamy obrazek z motywem jesiennego
lasu, łącząc techniki malarskie z kolażem.
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

XXV DNI GÓR
15.11-20.11.2021
Przed nami jak co roku moc górskich atra-
kcji: spotkania z himalaistami, opowieści
podróżników, pokazy filmów górskich, pio-
senka turystyczna, wernisaże i zawody
wspinaczkowe.
Wstęp wolny; miejsce: różne; organizator:
ŚOK
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zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów jest edukacja, która traktowana jest przez nas
priorytetowo - mówi Krystian Werecki, dyrektor wydziału. 

Świdnica

"MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA"
W jesiennym, niezwykłym klimacie auli III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy odbył się

w czwartkowy wieczór 28 października koncert finałowy XVI Powiatowego Przeglądu Piosenki
Poetyckiej "Mimozami jesień się zaczyna", którego współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe
w Świdnicy.

W przesłuchaniach wzięło udział 16. uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach
(szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i studia piosenki). Tegoroczny konkurs to pełna wrażliwości
muzyczna uczta, podczas której wykonawcy zaserwowali widowni wysmakowane interpretacje
własnych oraz klasycznych utworów.

Jury w składzie: Krzysztof Mroziński - przewodniczący (muzyk, wokalista, kompozytor,
twórca piosenek dla dzieci i młodzieży - współtwórca Europejskiej Fundacji Wspierania Talen-
tów Dzieci i Młodzieży Młodzi Artyści, kierownik muzyczny Ogólnopolskiego Festiwalu dla
Dzieci i Młodzieży "FUMA" w Zielonej Górze) oraz Tadeusz Szarwaryn i Artur Janicki
postanowiło nagrodzić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach oraz przy-
znać nagrodę główną:

◆ Grand Prix: Ewelina Woźniak (II LO w Dzierżoniowie)
◆ Kategoria I: Filip Bajron (SP nr 4 W Bielawie)
◆ Kategoria II: Justyna Sitarek (LO w Strzegomiu)
◆ Kategoria III: Weronika Wąsowska (MDK w Świdnicy)
◆ Ponadto jury postanowiło wyróżnić: Różę Madej (III LO w Świdnicy)
◆ Inne nagrody przyznane tego wieczoru otrzymali:
◆ Nagroda Dyrektora III LO: Artur Droś (SP nr. 10 w Bielawie)
◆ Nagroda Publiczności: Anna Galicka (I LO w Świdnicy)
◆ Nagroda Stowarzyszania Absolwentów i Sympatyków III LO: Wiktoria Świątoniewska (III LO

w Świdnicy).
Dodatkowe nagrody przyznali obecni na koncercie radni Powiatu Świdnickiego: Magdalena

Urbańska-Malucha (Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania) oraz Krystian Werecki
(Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych), którzy w serdecznych
słowach odnieśli się do uczestników, gratulując im wspaniałych wykonań trudnych poetyckich
piosenek.
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XXV DNI GÓR 
15.11.2021 r. 
godz. 9.00, I LO Świdnica, spotkanie z Pio-
trem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 11.00, II LO Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
16.11.2021 r. 
godz. 9.00, III LO Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 11.00, ZSBE Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
17.11.2021 r. 
godz. 11.00 ZSHT Świdnica, spotkanie z
Piotrem Snopczyńskim i Fundacją GOPR.
godz. 17.00 Spotkanie z filmem górskim -
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
18.11.2021 r.  
godz. 11.00 - Przegląd Piosenki Turystycz-
nej - Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
godz. 17.00 - Wernisaż wystawy, Galeria
Fotografii, Rynek 44
godz. 18.00  - Świdniczanie świdniczanom -
wspomnienia z wypraw - Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11
Zdzisław Dybciak "Szlakiem dzikiego Du-
najca" - 57 Górski Rajd Oddziału
Ryszard Kuczyński  "Wózkiem na szczyt"
Sandra Matyszczyk "Turystyka rodzinna w
PTTK o/Świdnica
Mariusz Kubik "Marzenia się spełniają czyli
jak zdobyłem Kilimandżaro
19.11.2021 r. 
godz. 16.30 Wernisaż wystawy zdjęć Piotra
Snopczyńskiego, Klub Bolko
godz. 17.00 Spotkanie z himalaistą Janu-
szem Majerem
godz. 18.00 Spotkanie z himalaistą Lesz-
kiem Cichym "Nie tylko Everest - góry świa-
ta Leszka Cichego"
godz. 19.00 Spotkanie z podróżniczką i hi-
malaistką Moniką Witkowską
godz. 20.00 Spotkanie z alpinistą Gilberto
Merlante "Wspinanie w lodospadach"
20.11.2021 r. 
godz. 16.00 Spotkanie z himalaistą Ryszar-
dem Pawłowskim
godz. 17.30 Spotkanie z himalaistami: Mar-
kiem Chmielarskim, Arturem Małkiem "K-2
zima 2017-2018"
godz. 18.30 Spotkanie z himalaistą Krzy-
sztofem Wielickim "25-lecie zdobycia koro-
ny Himalajów"
godz. 20.00 Spotkanie ze skiaplinistą Jędr-
kiem Bargielem
Imprezy towarzyszące:
19 i 20.11. Kiermasz książek o tematyce
górskiej, spotkania z autorami
Koncert zespołu "Bursuki" na uroczystym
bankiecie z okazji XXV - lecia Dni Gór
5.12.2021 r., godz. 10.00 - zawody wspina-
czkowe o Puchar Starosty Świdnickiego,
ścianka wspinaczkowa, Szkoła Podstawowa
w Witoszowie Dolnym

"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela się w rolę Judy Garland, jednej z
najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina.
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Świdnica

ROZBUDOWA FABRYKI ELECTROLUX 
W ŚWIDNICY I INWESTYCJE EKOLOGICZNE

W lipcu b.r. Electrolux rozpoczął rozbudowę świdnickiej fabryki kuchenek, która zostanie
powiększona o ponad 10.000 m2, aby stworzyć miejsce m.in. dla 8 linii produkcyjnej, nowej prasy
i stanowiska do emaliowania. Rozbudowa zakończy się w lutym 2023 roku. Jednocześnie firma
wprowadzi zmiany w procesach technologicznych, które pozwolą ograniczyć zużycie prądu i
zmniejszyć emisję CO2.  

Fabryka Electrolux w Świdnicy rozpoczęła działalność 15-cie lat temu, w grudniu 2006 roku.
Był to czwarty zakład Electrolux w Polsce, a trzeci zbudowany całkowicie od podstaw w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Teren, na którym zlokalizowana jest fabryka ma 300 000 metrów
kwadratowych powierzchni. Budynki fabryczne zajmują ponad 30 000 metrów kwadratowych, a
magazyny 8 500 metrów. W Świdnicy produkowane są kuchenki wolnostojące gazowe, gazowo -
elektryczne i elektryczne oraz piekarniki do zabudowy. Powstają tu m.in. kuchenki z płytami
indukcyjnymi, witroceramicznymi i ceramicznymi , a także kuchenki z podwójnym piekarnikiem.
Produkty ze Świdnicy trafiają przede wszystkim na rynek europejski i krajowy.

Na początku w Świdnicy wytwarzano podstawowe modele kuchenek, ale z czasem przeniesiono
do Polski produkcję bardziej zaawansowanych urządzeń z zakładu w Spennymoor z Wielkiej Brytanii
i Forli we Włoszech. Dodatkowo unowocześniano linie produkcyjne, żeby odpowiadały wymaga-
niom związanym z nowymi technologiami wprowadzanymi przez Electrolux do kuchenek i piekar-
ników. Aż nadszedł moment, gdy Electrolux zdecydował się zainwestować w rozbudowę zakładu i
przygotowanie techniczne fabryki do produkcji kolejnych zaawansowanych modeli piekarników.

"Nasze umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie w dostarczaniu najwyższej jakości kuche-
nek i piekarników na wszystkie rynki świata, zostały docenione przez Zarząd Grupy Electrolux.
Dzięki temu, możemy się rozwijać i inwestować w nowe technologie oraz w naszą fabrykę." -
podkreśla Paweł Sowicz, dyrektor fabryki Electrolux w Świdnicy.

 Dzięki nowym inwestycjom powierzchnia zakładu powiększy się o ponad 10 000 m2, co
umożliwi uruchomienie ósmej linii produkcyjnej. Planowany jest także zakup nowej kabiny do
nanoszenia emalii katalitycznej i pieca do wypalania w celu usprawnienia procesu emaliowania oraz
prasy transferowej.  Zostaną również wprowadzone kolejne roboty na obszarze klejenia. W ramach
rozbudowy powstaną dwie nowe akumulatorownie, a miejsce dotychczasowej zajmą biura Działu
Technologii i Utrzymania Ruchu. W projekcie uwzględniono również rozbudowę kantyny, nową
szatnię oraz dostosowanie zewnętrznej infrastruktury do zwiększonej produkcji. Rozbudowa zakładu
rozpoczęła się na początku lipca tego roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na

ciąg dalszy na str. 16
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Wstęp 50/40/35 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - NTSK NYSA
20.11.2021, godz. 17:00
W kolejnym starciu o ligowe punkty rywal-
kami świdnickich siatkarek będzie ekipa z
Nysy. Nasz zespól jest faworytem tego po-
jedynku.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Zapraszamy na spotkanie z wybitna aktorką Ma-
rią Seweryn, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz! Wejściówki dostępne od 15 listopada.
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna-s
potkanie-z-maria-seweryn/; organizator: ŚOK

I LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - ZEW
ŚWIEBODZIN
27.11.2021, godz. 18:00
Zapowiada się sportowa "wojna". Oba ze-
społy mają zbliżony potencjał i rachunki do
wyrównania..



pierwszy kwartał 2022 roku, natomiast instalacja wszystkich urządzeń nastąpi do końca 2022 roku,
aby w lutym 2023 r mogła ruszyć produkcja nowoczesnych piekarników na nowej linii.

Warto też zaznaczyć, że w ramach prowadzonych inwestycji Electrolux uwzględnia kwestie
troski o środowisko. Planuje wdrożyć zmiany w procesach technologicznych, które pozwolą ograni-
czyć zużycie energii o 470 MWh na rok, a przez to zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o 437 ton.
Dla porównania taka ilość odpowiada rocznemu zużyciu energii przez 147 gospodarstw domowych.

Świdnica

AULA ZESPOŁU SZKÓŁ 
BUDOWLANO - ELEKTRYCZNYCH PO REMONCIE

Zakończył się długo oczekiwany remont auli w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w
Świdnicy.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował roboty elektryczne, budowlane i renowacyjne. Szcze-
gółowy zakres prac prezentuje się następująco:

Roboty elektryczne
◆ demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i

teletechnicznej w auli,
◆ wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej

zasilającej obwody elektryczne w auli,
◆ wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w

auli,
Roboty budowlane

◆ wykonanie instalacji oświetlenia dekoracyj-
nego w auli,

◆ wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego w auli oraz na drodze ewaku-
acyjnej z auli na zewnątrz budynku,

◆ wykonanie instalacji zasilania gniazd ogólne-
go przeznaczenia w auli,

◆ wykonanie instalacji zasilania dla projektora
multimedialnego i rozwijanego ekranu,

◆ wykonanie okablowania dla instalacji na-
głośnienia w auli,

◆ wykonanie rezerwowego wypustu zasilają-
cego oświetlenie zabytkowych ram okien-
nych.
Wymiana wykładzin podłogowych wraz z

wykonaniem podłoża,
Montaż ścianki mobilnej pomiędzy aulą a

zapleczem sceny,
Malowanie ścian i sufitów wraz z przygoto-

waniem powierzchni,
Roboty renowacyjne
Renowacja boazerii drewnianej wraz z ma-

lowaniem,
Renowacja drzwi wejściowych do pomiesz-

czenia auli i zaplecza wraz z malowaniem,
Renowacja okien witrażowych wraz z mon-

tażem skrzydeł witrażowych na ścianie szczyto-
wej od strony pomieszczenia auli.

Prace trwały od lipca i pochłonęły kwotę
prawie 208 tys. zł.

foto: powiat.swidnica.pl

MDK Świdnica

JESIENNE LIŚCIE
27 października odbyła się kolejna edycja

koncertu zatytułowanego "Jesienne Liście".  Od-
był się on w pięknej sali bankietowej lokalu
Sztuka Smaku. Wystąpili uczestnicy pracowni
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Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR 

III LIGA: 
DOMINO POLONIA ŚWIDNICA - BA-
SKET LEGNICA
28.11.2021, godz. 17:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej. Do
Świdnicy zawita Basket Legnica. W pier-
wszym meczu lepsi byli świdniczanie, jak
będzie tym razem?
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica

"ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ"
(gala operetkowa)
28.11.2021, godz. 17:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
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muzycznej MDK Mirosława Jabłońskiego: Martyna Korkiewicz, Aleksandra Herbut, Marta Moląg,
Aleksandra Rybka, Aneta Matuszak, Katarzyna Inglot, Julia Janowska, Kornelia Nieciąg, Malwina
Mitura, Anna Chudziak, Bastian Wiciński, Piotr Fischer, Weronika Waśniowska, Eliza Górka,
Wojciech Majewski przygotowani przez opiekuna grupy. Można było posłuchać piosenek i utworów
instrumentalnych z repertuaru The Beatles, Sanah, Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Billie
Eilish, wsłuchać się w teksty Agnieszki Osieckiej i innych autorów. Całość zwieńczyła piosenka
skomponowana przez artystów Piwnicy Pod Baranami -  Pejzaż horyzontalny:

MDK Świdnica

"BARWY NIEPODLEGŁOŚCI" WYNIKI 
3 listopada 2021 roku komisja w składzie : P. Olena Surina, P. Wanda Szwegler i P. Dorota Hurlak

oceniła prace, które wpłynęły na XV Konkurs Plastyczny "Barwy Niepodległości".
Po obejrzeniu 348 prac komisja przyznała 20 nagród i 39 kwalifikacji do wystawy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów - uczestników wystawy pokonkursowej na werni-

saż 12 listopada 2021 r., godz.16.30. Hol Klubu Bolko Świdnica, pl. Grunwaldzki 11.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, składamy gratulacje laureatom.
NAGRODY:
1. AMELIA KUBIK lat 6, SP 6 Świdnica
2. AMELIA FILIP 10 lat, SP Świdnica
3. MARTA LURKA 10 lat, SP 1 Świdnica
4. MARTYNA ŚREDNICKA 10 lat, SP 1 Świdnica
5. LENA WOJCIECHOWSKA SP Witoszów Dolny
6. KAROLINA BAR 12 lat, SP Witoszów Dolny
7. OLIWIA CYBRUCH 12 lat, SP Marcinowice
8. MIŁOSZ ŚLEMP 9 lat, PSP w Goczałkowie
9. DANIEL JAKUBOWSKI, 17 lat, Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Wał-
brzych.
10. PIOTR DOMAGAŁA 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielko-
polski
11. TERESA KASPERCZYK , 8 lat, SP 3 Żyrardów
12. LIDIA CHYZIAK 14 lat, SP 3 Żyrardów
13. JULIA BOBELA , MDK Świdnica
14. MARTA PRZYBYSZ 8 lat, MDK Świdnica
15. DOROTA WASIK 11 lat, MDK Świdnica
16. MILENA KIJEK, 11 lat, MDK Świdnica
17. KINGA CZAJKOWSKA 14 lat, MDK Świdnica
18. KATARZYNA LECIEJEWSKA 8 lat, MDK Świdnica
19. POLA SZKLARCZYK 8 lat, MDK Świdnica
20. MAREK KUCHAREC 12 lat, Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 39 prac wykonanych przez następujących auto-
rów:

1. ELIZA KIELAR 9 lat, SP 1 Świdnica
2. BLANKA ZIMMERMANN 9 lat, SP 1 Świdnica
3. GABRIELA SOBASZEK 9 lat, SP 1 Świdnica
4. OLIWIA GRZEBIELSKA  7 lat, SP 1 Świdnica
5. KRYSTIAN KAFEL  9 lat, SP 1 Świdnica
6. NIKOLA SIEŃKO 6 lat, SP 6 Świdnica
7. NONWA LONGUIN 6 lat, SP 6 Świdnica
8. OLGA KACZOR  10 lat , SP 6 Świdnica
9. MARTYNA KĘPA  SP 6 Świdnica
10. HANNA WRÓBLEWSKA 5 lat, SP 6 Świdnica
11. ALEKSANDRA CHMIELNICKA 7 lat, SP 6 Świdnica
12. AMELIA PRZYBYLSKA 12 lat, SP 315 Świdnica
13. HANNA KRÓLICKA 11 lat, NKSP Świdnica
14. OLIWIA WITKOWSKA 15 lat, II LO Świdnica
15. KATARZYNA PLICHTA 10 lat, SP Witoszów Dolny
16. MAJA WÓJTOWICZ 12 lat, SP Witoszów Dolny
17. OLIWIA BAGIŃSKA SP Marcinowice
18. KRYSTIAN SPYRKA SP Marcinowice
19. ANTONI WIERZBICKI 12 lat, SP 3 Żyrardów
20. HELENA SZCZECIŃSKA 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów
Wielkopolski
21. MAKSYMILIAN WARGIN 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów
Wielkopolski
22. ALEKSANDER KUŚNIERZ 7 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów
Wielkopolski
23. KAROLINA MAZURKIEWICZ 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów
Wielkopolski
24. LEON PIEKARCZYK 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielko-
polski
25. MARTYNA KIEŁB 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
26. HANNA OKULEWICZ 9 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielko-
polski
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także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem. W ten wieczór usły-
szą Państwo utwory od lat bawiące całe po-
kolenia.
Wstęp 75 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
02.12.2021, godz. 17:00
Kolejne spotkanie w ramach Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. To cykl za-
wodów sportowych dla dzieci i młodzież z
powiatu świdnickiego.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR, ŚGB, LZS Świdnica, UM
Świdnica, LOT Ks. Ś-J

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ OJRZYŃSKĄ
07.12.2021, godz. 18:00
Serdecznie zapraszamy na spotkanie auto-
rskie z Magdaleną Ojrzyńską. Spotkanie od-
będzie się 7 grudnia, o godzinie 18.00, w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

II LIGA: MKS IGNERHOME VOLLEY
ŚWIDNICA - SARI ŻORY
11.12.2021, godz. 15:00
Pierwszy mecz rundy rewanżowej przed
własną publicznością. W Żorach Volley wy-
grał bez straty seta, także teraz będzie fawo-
rytem spotkania.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Volley Świdnica

I  LIGA: ŚKPR ŚWIDNICA - BÓR
OBORNIKI ŚL.
11.12.2021, godz. 18:00
Zespół z Obornik Śląskich jest jedna z rewe-
lacji rozgrywek. Szare Wilki staną przed du-
żym wyzwaniem!
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

III LIGA: DOMINO POLONIA ŚWID-
NICA - ZZKK ZIĘBICE
12.12.2021, godz., godz. 17:00
Ostatni w tym roku występ koszykarzy. Ry-
walem zespół z Ziębic.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: Basket Świdnica







27. EMILIA BULANOWSKA 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów
Wielkopolski
28. SZYMON SKAŁECKI-BINDASZEWSKI 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjne-
go Gorzów Wielkopolski
29. ZUZANNA BARWIK , 8 lat ,Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielko-
polski
30. NINA SIGŁOWY , 8 lat, Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski
31. KLARA LEŚNIARA 7 lat, MDK Świdnica
32. HANNA MAŁY MDK Świdnica
33. JAGNA HABZDA 11 lat, MDK Świdnica
34. OLIWIA ANISZEWSKA 10 lat, MDK Świdnica
35. PAWEŁ WILCZYŃSKI, 10 lat, MDK Świdnica
36. JULIA KOBUS 9 lat, MDK Świdnica
37. MAGDALENA MORAWSKA 15 lat MDK Świdnica
38. AMELIA KACZANOWICZ 12 lat
39. ALEKSANDRA KWIATKOWSKA 8 lat, MDK Świdnica

koordynator konkursu Joanna Waksmundzka

MBP Świdnica

KLUB GIER PLANSZOWYCH 
KOSTKA

Zapraszamy do Biblioteki Głównej na cykliczne spotkania Klubu Gier Planszowych KOSTKA
- świetną zabawę połączoną ze zdrową rywalizacją. Klubowicze spotkają się raz w miesiącu,
przeważnie w ostatnią sobotę w godz. 10:00-14:00.

Klub Gier Planszowych KOSTKA działa od grudnia 2017 roku, powstał z inicjatywy pracowni-
ków działu Wypożyczalni Multimediów, który posiada już pokaźny zbiór planszówek.

Klub zaprasza na spotkania rodziców z dziećmi, grupy znajomych, a także wszystkie osoby, które
chcą i lubią kreatywnie spędzać czas wolny, które lubią grać, ale nie zawsze mają z kim.

Na każdym spotkaniu gramy w różne gry dostosowane do wieku Graczy, można również
przynieść swoją ulubioną planszówkę i zagrać w nią z innymi uczestnikami.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 r., w godzinach 9.00-14.00.
Spotkania prowadzą: Anna Grajzer, Aneta Błażewicz

MBP Świdnica

MAGDALENA OJRZYŃSKA - ZAPROSZENIE NA
SPOTKANIE AUTORSKIE

Magdalena Ojrzyńska: 
Świdniczanka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Z wy-

kształcenia ekolog, pedagog, marketingowiec. Twardo stąpająca po ziemi marzycielka, która posta-
nowiła poddać się owym marzeniom i żyć według własnego scenariusza. Prywatnym szczęśliwa
mężatka i mama rezolutnej Matyldy. Na planie zawodowym niezależna pisarka, autorka książek
"Pętla. Narodziny" oraz "Opowieści Światłem i Mrokiem Pisane". Wielbicielka natury i mądrych
słów, zakochana w krajobrazach dalekiej Północy.

Blogerka i felietonistka. Właścicielka strony autorskiej www.themeg.pl
Selfpublisher, product manager, planistka i dystrybutorka. Kobieta z pogranicza realizmu i magii.
"Pętla. Narodziny"
Tajemnicza
Magiczna i intrygująca
Książka inna niż wszystkie
"Przeznaczenie jest zagadką, która skrywa nieodgadnione przez nikogo tajemnice.
Zdarza się, że oczekuje od nas poświęcenia, które wymaga niebywałej wręcz odwagi.
Tylko nieliczni są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu"
"Pętla - Narodziny" - to historia o poszukiwaniu.
Poszukiwaniu korzeni i prawdy o sobie.
Historia miejsca i ludzi, którzy połączeni są ze sobą niezależnie od swojej woli.
Historia trudnych przeżyć i wyborów. Poza czasem, poza przestrzenią, która odtwarza się niczym

w Pętli.
Narodziny to historia matki i dziecka, które choć narodzone nigdy nie żyło naprawdę, by wreszcie

aby móc się urodzić, musiało umrzeć.
"Opowieści Światłem i Mrokiem Pisane"
Osiem z pozoru niezależnych historii, które przeplatają się ze sobą pomiędzy słowami.
Opis różnych stanów świadomości, w których w nierównych proporcjach mrok ze światłem się

mieszają.
Atmosfera każdej z historii jest inna. Opowiada to, co ciężko wyrazić słowami.
Każda opowieść jest niedopowiedziana, stwarza przestrzeń do refleksji. Równocześnie jest

zapisem trudnych do opisania uczuć, które często towarzyszą ludziom w rzeczywistości.
W opowieściach światłem i mrokiem pisanych, magia wkracza do realności, a realizm staje się

magiczny, by wreszcie poszybować do innego wymiaru.
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"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark. Dwóch to - co się czubią, ale lubią -
regularnie przesiaduje na ławeczce w uro-
czym parku. I choć różni ich niemal wszy-
stko, to łączy wieloletnia przyjaźń.
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
09.11-30.11.2021, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

9 listopada, wtorek godz. 18:00
Magiczna lampa Alladyna (1966) reż. B.
Rycariew, 84 min
Młody i piękny Alladyn nie wie, że posiada
władzę nad dżinem z magicznej lampy, któ-
rego panem chce tymczasem zostać zachłan-
ny i podstępny czarodziej z Maghrebu mają-
cy zamiar z jego pomocą zawładnąć wszech-
światem. Piękna i kapryśna Księżniczka Bu-
dur marzy o miłości, a jej ojciec, padyszach
Bagdadu, oczekuje odpowiedniego kandy-
data na zięcia. Cała ta zagmatwana sytuacja
rozwiązuje się, gdy udaje się przekonać
przeciwników, że życie jest snem. I tylko
niecny Maghrebczyk zostaje bez szans na
udział w tym święcie życia

16 listopada, wtorek godz. 18:00
Tarcza (2011) reż. A. Zieldowicz, 158 min
Młodość, bogactwo i nieograniczone możli-
wości znudziły się bohaterom filmu. Pra-
gnąc odmienić swoje życie, po znajomości
zyskują dostęp do tajemniczego radaru, któ-
ry akumuluje energię kosmosu i odnawia
siły, zdrowie oraz wzmaga nienasycone wi-
talne pragnienie. Jak się okazuje - nie bez-
karnie. Ile lat jest w stanie przeżyć człowiek,
który może i chce wziąć od życia wszystko?

23 listopada, wtorek godz. 18:00
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków
(2012) reż. A. Fiedorczenko, 106 min
Dwadzieścia miniaturowych opowiadań o
kobietach z regionu Mari El, z których każda
walczy o wolność osobistą. Ich protest jest
cichy i indywidualny. Niesłyszalny jak plusk
wody, lecz mocny, bo tam, gdzie nie działają
słowa, w ruch idzie magia "łąkowego naro-
du".

30 listopada, wtorek godz. 18:00
Noc Sylwestrowa (1956) reż. E. Riazanow,
78 min
Zgrany zespół młodych pracowników klubu
przygotowuje zabawę sylwestrową. Na nie-
szczęście kierownik klubu, towarzysz Ogur-







MBP Świdnica

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM ORLIŃSKIM
23 października 2021 r. - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyło się bardzo udane

spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim - autorem książki "Lem. Życie nie z tej ziemi".
O Stanisławie Lemie można mówić bez końca. Spotkanie było pełne osobistych wrażeń,

przemyśleń oraz analizy zachowań Stanisława łącznie z jego słabościami, np. dotyczących słodyczy
Wojciech Orliński podkreślił, że fascynuje się twórczością i osobą Lema od dziecka i za każdym
razem, kiedy wraca do jego książek - odkrywa je na nowo.

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja materiałów zgromadzonych przez Stowarzyszenie COMPO-
SINGART. Ekspozycji, która wcześniej była wystawiona w Starej Kopalni, podczas festiwalu
Stanisława Lema festiwalu Stanisława Lema.Zapraszamy.

Do jej oglądania jeszcze przez dwa tygodnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Wojciech Orliński (ur. 1969) - absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W

latach 1997-2021 dziennikarz "Gazety Wyborczej". Stypendysta Instytutu Wiedzy o Człowieku w
Wiedniu (2005). Od 2014 roku wykładowca na wydziale dziennikarstwa i nowych mediów Colle-
gium Civitas, wcześniej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autor wielu książek, w tym
biografii Stanisława Lema, książki "Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana" czy
powieści science fiction "Polska nie istnieje". Debiutował leksykonem lemologicznym "Co to są
sepulki - wszystko o Lemie". Prowadzi blog "Ekskursje w dyskursie" (ekskursje.pl). Od 2020 pracuje
jako nauczyciel chemii. Najnowsza jego książka, wydana we wrześniu 2021 nakładem Wydawnictwa
Literackiego, to "Lem w PRL-u czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości".

(wg opisu wydawcy: czarne.com.pl)
Spotkanie odbyło się przy współorganizacji ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury.

foto: MBP Świdnica

MBP Świdnica

SPOTKANIA AUTORSKIE Z GRAŻYNĄ BĄKIEWICZ
19 października 2021 r. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyły się dwa spotkania

autorskie z Grażyną Bąkiewicz połączone z promocją najnowszej powieści autorki BOLKO MAŁY.
Rankiem autorka spotkała z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 105 oraz bibliotekarkami, Wandą
Śliwowską oraz Moniką Godulą.

Na drugie spotkanie zaprosiliśmy mieszkańców miasta. Najmłodsi czytelnicy biblioteki mieli
okazję spotkać się z Grażyną Bąkiewicz. Podczas promocji książki na czytelników czekało wiele
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cow, postanawia osobiście kontrolować ich
pracę. Podczas instruktarzu Ogurcow po-
ucza pracowników, jak należycie i pożytecz-
nie spędzać noc Sylwestrową. Wygląda na
to, że bal zamieni się w zebranie partyjne z
kilkoma nudnymi piosenkami pomiędzy
wykładami. Ratując dobrą zabawę, mło-
dzież postanawia pozbyć się biurokraty-dy-
rektora

◆ koncepcja cyklu i prowadzenie: Natalia
Nikolska

◆ filmy wyświetlane są w języku rosyjskim
z polskimi napisami

W DRODZE DO HOLLYWOOD.
KRZYSZTOF KOMEDA
11.11.2021, godz. 17:00
Wstęp 30 zł (40 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); or-
ganizator: ŚOK

Czas Komedy - przełom lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych - to epoka jazzu w muzy-
ce, szkoły polskiej w kinie, moment niezwy-
kle twórczy i piękny dla powojennej kultury
Europy. Muzyka Komedy przetrwała próbę
czasu, wciąż jest atrakcyjna dla nowych po-
koleń i ważna dla artystów, którzy sięgają po
jego tematy.
Koncert ten jest hołdem dla Krzysztofa Ko-
medy i całego pokolenia Artystów (muzy-
ków, filmowców, literatów) mających
ogromny wpływ na wszystko to, co dzieje
się współcześnie w kulturze. Weźmie w nim
udział dwójka znakomitych artystów, Lena
Ledoff i Adam Rymarz, a poprowadzi go
Paweł Sztompke.
Lena Ledoff - urodziła się w St. Petersburgu
(Rosja). Jest absolwentką wydziału fortepia-
nowego Akademii Muzycznej w Woroneżu.
W 1994 r. na stałe zamieszkała w Polsce.
Komponuje muzykę dla teatru i aktywnie
koncertuje, w oryginalny sposób łącząc mu-
zykę  klasyczną i jazz. Występowała na sce-
nach Paryża, Toronto, Pragi, Bratysławy, Ki-
jowa, St.Petersburga, Irkucka, Ottawy ,
Montrealu, Lwowa, Budapesztu, Warszawy
i większości polskich miast. W 2010 r. zo-
stała stypendystką Prezydenta M.St. War-
szawy. Jako kompozytor i muzyk współpra-
cuje  z teatrami: Studio, Rozmaitości i Ate-
neum w Warszawie oraz Teatrem Nowym w
Łodzi.
Adam Rymarz - wokalista obdarzony słu-
chem absolutnym oraz niezwykle ciepłą bar-
wą głosu o szerokich możliwościach ekspre-
sji. Z powodzeniem porusza się w różnorod-
nych stylach muzycznych, od jazzu po soul
i gospel. W swoim repertuarze posiada
utwory należące do kanonu piosenki pol-
skiej oraz światowe standardy muzyki rozry-
wkowej. Jest absolwentem wokalistyki jaz-
zowej w Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, laureatem licznych nagród i wyróż-
nień, w tym statuetki "Indywidualność wo-
kalna" (Inowrocław 2002) oraz Grand Prix i
Nagrody Specjalnej Prezydenta Miasta St.
Warszawy dla Najlepszego Wokalisty Go-
spel (Warsaw Gospel Days 2005). Zadebiu-
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atrakcji z historią Świdnicy w tle - spacer po bibliotece z księżną Agnieszką i księciem Bolkiem ze
Stowarzyszenia Świdnickiego Bractwa Rycerskiego oraz warsztaty z epoki dla najmłodszych - zrób
sakiewkę i odbierz monetę okolicznościową.

Grażyna Bąkiewicz w trakcie spotkań w ciekawy i fascynujący sposób opowiadała o swoich
książkach. Mówiła, skąd czerpie inspiracje do ich napisania oraz ile radości sprawia jej pisanie. Jej
najnowsza książka to opowieść o młodym, niepozornym chłopcu, który z dnia na dzień staje się
księciem i mimo wątpliwości i ośmieszającego przydomka "Mały", szybko odnajduje się w zastanej
sytuacji politycznej. Autorka podkreślała fakt, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna
nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń. Opowiadając
po części fabułę książki "Bolko Mały", zachęciła dzieci do samodzielnej lektury. Na koniec uczestnicy
spotkania mieli okazję zadać kilka pytań autorce i poprosić o autograf na książkach.

Podczas spotkania głos zabrała pani Urszula Pawłowska z Towarzystwa Regionalnego Ziemi
Świdnickiej przypominając o trwającej zbiórce na pomnik Bolka II Świdnickiego. Opowiedziała o
inicjatywie społecznej mieszkańców Świdnicy, która ma uhonorować tak znamienitą osobę związaną
z dynastią Piastów.

Inicjatywę można wesprzeć poprzez "Zrzutka na realizację projektu budowy pomnika Bolka II
Księcia Świdnicko-Jaworskiego".

Współorganizatorami wydarzenia byli:Wydawnictwo Literatura, Kraszowicka Zagroda, Stowa-
rzyszenie Świdnickie Bractwo Rycerskie, Patronat Honorowy Prezydenta Świdnicy

foto: MBP Świdnica

Polonia Stal Świdnica

ZNAKOMITY MECZ I WYGRANA 
Zdecydowanie nie na co dzień biało-zielone drużyny mogą się cieszyć ze zwycięstwa z tak

renomowaną marką jak Zagłębie Lubin. Tej dużej rzeczy dokonali w ostatni piątek, 29 października
trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera Piotra
Krygiera ograli na swoim terenie "Miedziowych" różnicą trzech goli!

Rozpoczęło się nie najlepiej. Już w 12. minucie nasz błąd wykorzystał Sebastian Fogt, wypro-
wadzając gości na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą nasi piłkarz odpowiedzieli i to z nawiązką.
Do wyrównania doprowadził Igor Zawiła, a na 2:1 trafił Sebastian Manijak. Ostatnie pół godziny gry
było nerwowe, ale miejscowi spisali się kapitalnie. Najpierw jednak w 54. minucie znów do naszej
sieci trafili przeciwnicy. Po golu Maksymiliana Walczaka zrobiło się 2:2. To nie podcięło skrzydeł
świdniczanom. W 61. minucie znów byliśmy z przodu, kiedy to na 3:2 naszą ekipą wyprowadził
Tomasz Bednarczyk, a kolejne osiem minut wstrząsnęło "Miedziowymi". Chwilę później do lubiń-
skiej sieci drogę znalazł Igor Pierzchała, a rezultat na 5:2 ustalił Szymon Manijak. Zespół IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica odniósł tym samym bardzo cenne i przekonujące domowe zwycięstwo z
Zagłębiem Lubin w ramach I ligi wojewódzkiej trampkarzy - najbardziej prestiżowych rozgrywek
na Dolnym Śląsku w tej kategorii wiekowej. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zagłębie Lubin 
5:2 (2:1)

Skład: Janowicz, Redlica, Urbańczyk, Bednarczyk, Kuśnierz, Zawiła, Kula, Manijak, Pierzchała,
Łabędź, Kaźmierczak, Bereś, Pieńkowski, Sahaidak, Komorniczak, Kołodziejczyk. 

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

Z TRZEBNICĄ NA ZERO Z TYŁU
Dziesiąte zwycięstwo w sezonie  2021/2022 powędrowało na konto piłkarzy IgnerHome Polo-

nii-Stali  Świdnica. Biało-zieloni nie rozegrali dziś najlepszych zawodów w  bieżącej kampanii
rozgrywkowej, ale to nie przeszkodziło nam w  zainkasowaniu pełnej puli punktów!

Pierwsza część gry zakończyła się  bezbramkowym remisem. Obie ekipy raziły niedokładnością
i miały problemy  z przeprowadzaniu ofensywnych akcji, które mogłyby zakończyć się golem.  Po
zmianie stron delikatnie tempo zwiększyli goście, nasze akcje  zaczęły się powoli zazębiać i to
przyniosło efekt. Pierwsze trafienie  zanotowaliśmy w okolicy 60. minuty gry. Sebastian Białasik
dograł z  lewej strony boiska do Grzegorza Zygadło, który efektownie minął obrońcę  i uderzył po
krótkim słupku na 1:0. Kwadrans później było już 2:0.  Faulowany w szesnastce rywali był Patryk
Salamon, sędzia wskazał na  wapno, a pewnym egzekutorem okazał się nasz kapitan, Wojciech Szuba.
Gol  ustalający wynik meczu padł w 90. minucie, a w głównej roli wystąpili  zmiennicy. Mikołaj
Kotfas popisał się przytomnym, prostopadłym dograniem  do Roberta Myrty, który przytomnie
zwiódł bramkarza trzebniczan i  trafił na 3:0 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Z pewnością
biało-zieloni rozgrywali już lepsze spotkania w tym sezonie, ale nie  zmienia to faktu, że odnieśliśmy
dziesiąty triumf w bieżących  rozgrywkach i pokonaliśmy na wyjeździe różnicą trzech trafień czwartą
siłę tabeli. W tabeli grupy wschodniej IV ligi nic się nie zmienia.  Świdniczanie wciąż plasują się na
drugiej lokacie, tracąc pięć "oczek"  do prowadzącej Lechii Dzierżoniów, która dziś również wygrał
3:0 (Orzeł  Ząbkowice Śląskie). Na trzeciej lokacie ze stratą dziewięciu punktów do  biało-zielonych
znajduje się Barycz Sułów. W następnej serii spotkań  wracamy na teren Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. W niedzielę, 7  listopada podejmiemy o 13.00 piątego w stawce Piasta Nowa Ruda
dowodzonego przez byłego trenera świdnickiej drużyny, Przemysława  Malczyka. Goście w ostatnich
tygodniach wpadli w spory dołek,  przegrywając dwa ostatnie pojedynki i to u siebie - 0:3 z GKS-em
Mirków/Długołęka i 1:2 z Bielawianką Bielawa. Nie mamy nic przeciwko,  aby ich seria porażek
została przedłużona

Polonia Trzebnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:3 (0:0)

Skład: Kot, Kozachenko  (17’ Kasprzak), Salamon, Barros, Paszkowski, Sowa (75’ Białas), Szuba,
Białasik (70’ Kusio), Tragarz (82’ Polak), Zygadło (70’ Kotfas), Pasek  (55’ Myrta).

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
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tował profesjonalnie na scenie krakowskie-
go Teatru im. Juliusza Słowackiego w 2001
roku. W latach 2003-2005 śpiewał w grupie
wokalnej Teatru Muzycznego Roma w War-
szawie.
Paweł Sztompke - muzykolog, od 1977 ro-
ku dziennikarz Polskiego Radia. Jego spe-
cjalnością muzyczną,radiową jest muzyka
filmowa . Prowadzi audycje "Muzyczna Je-
dynka" i "Ostatni seans filmowy" oraz spot-
kanie z publicznością "Muzyka w kinie i
poza nim". 
W 2008 roku otrzymał nagrodę Złoty Mikro-
fon za ogromną wiedzę i popularyzację pol-
skiej muzyki rozrywkowej i filmowej w zna-
komitym kontakcie ze słuchaczami na ante-
nach Polskiego Radia. W roku 2015 został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w dzia-
łalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia.

RAPSODIA ŚWIDNICKA #8: lokalni
MCs + liveband + headliner [hip hop]
13.11.2021 godz.20:00 - 23:00
Wstęp 20 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, Świdnica; organizator Świdni-
cki Ośrodek Kultury
Hip hop wraca do Klubu Bolko! Chcemy,
żeby nasza impreza się rozwijała i dlatego
przygotowaliśmy nową formułę. W tym ro-
ku skupiamy się na koncertach! Wkrótce
ogłosimy headlinera wydarzenia a już teraz
zapowiadamy świdnicką reprezentację MCs,
którzy wystąpią w towarzystwie livebandu:
Kartki Z Rejonu, Kezu, Madział, Noka, Ver-
de
SUPPORT: Fafik PNN

Liveband w składzie: 
Bartosz Bednarz (bas), Patryk Dorobek (gi-
tara), Kacper Kwiatkowski (perkusja), DJ
Markowy (gramofony).

"JUDY"
17.11.2021, godz. 19:00
Wstęp 50/40/35 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Hanna Śleszyńska w mistrzowski sposób
wciela się w rolę Judy Garland, jednej z
najlepszych filmowych aktorek w historii
amerykańskiego kina. Artystce na scenie to-
warzyszy wymiennie 
Hubert Podgórski z Piotrem Tołoczko.
Spektakl, niczym sprytny paparazzi, poka-
zuje gwiazdę od tej najbardziej intymnej
strony. Znajdujemy się sam na sam z aktor-
ką w jej garderobie. Przed nią koncert w
Kopenhadze, który jak się potem okazało,
był ostatni przed jej tragiczną śmiercią. Do
wyjścia na scenę zostało kilkadziesiąt mi-
nut. Słuchamy opowieści o życiu, karie-
rze, miłościach, dzieciach, wzlotach i
upadkach, uzależnieniach, o bezwzględ-
ności producentów. Mówiąc w skrócie o
świecie, w którym liczy się tylko pieniądz
i to, czy ten pieniądz możesz jeszcze zaro-
bić. Szokująca, zabawna i wzruszająca hi-
storia z aktorstwem na najwyższym pozio-
mie.
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OBSADA:
Hanna Śleszyńska
Hubert Podgórski / Piotr Tołoczko
tekst i reżyseria: Sławomir Chwastowski
scenografia: Witold Stefaniak
kostiumy: David Zaleski, Varvara Frol
czas trwania spektaklu: 100 minut

ALCHEMIA TEATRALNA: SPOTKA-
NIE Z MARIĄ SEWERYN
26.11.2021, godz. 13:00
Wstęp wolny (wejściówki); miejsce:
sok.com.pl/wydarzenie/alchemia-teatralna
-spotkanie-z-maria-seweryn/; organizator:
ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z Marią Seweryn,
które poprowadzi Mariola Mackiewicz!
Maria Seweryn Ś aktorka teatralna i filmo-
wa. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie,
gdy miała zaledwie cztery latka. Wystąpiła
wówczas razem z rodzicami (Krystyna Jan-
da i Andrzej Seweryn) w filmie Andrzeja
Wajdy "Dyrygent". Z kolei gdy miała 17 lat
debiutowała w "Kolejności uczuć" w reży-
serii Radosława Piwowarskiego. W 1996 r.,
za rolę w filmie "Matka swojej matki" Ro-
berta Glińskiego, otrzymała Nagrodę dla
Nadziei Polskiego Kina na Festiwalu Filmo-
wym w Gdyni. Dwa lata później Maria Se-
weryn ukończyła Akademię Teatralną w
Warszawie. W kolejnych latach wystąpiła
m.in. w takich produkcjach jak: "Pół serio"
(2000), "Gubertig" (2002), "Julia wraca do
domu" (2002), "Kasia i Tomek" (2003),
"Męskie-żeńskie" (2003-2004), "Glina"
(2004), "Wiedźmy", "Boisko bezdomnych"
(2007), "Idealny facet dla mojej dziewczy-
ny" (2008), "Zwerbowana miłość" (2009),
"Koniec świata", "Dzień kobiet" (2012),
"Amok" (2017) czy "Śniegu już nigdy nie
będzie" (2020).
Maria Seweryn zagrała w wielu spektaklach
Teatru Telewizji, m.in. w: "Dziadach" w reż.
J. Englerta, "Zazdrości" w reż. K. Jandy,
"Grze Miłości i Przypadku" w reż. G. Ho-
loubka oraz w "Martwej Królewnie" w reż.
P. Łazarkiewicza. Występowała na deskach
teatrów Warszawy i Szczecina, m.in. w spe-
ktaklach w reż. Pawła Łysaka ("Shopping
and Fucking", "Ogień w głowie"), Piotra
Łazarkiewicza ("Norway. Today", "Panna
Julia", "Metoda"), Macieja Kowalewskiego
("Miss HIV", "Bomba"), Krystyny Jandy
(Opowiadania zebrane", "Lament na placu
Konstytucji", "Kobiety w sytuacji krytycz-
nej" czy "Bóg"), Krzysztofa Warlikowskie-
go ("Hamlet") czy Andrieja Konczałowskie-
go ("Król Lear"). Jej debiutem reżyserskim
był natomiast spektakl "Zaświaty czyli czy
pies ma duszę?" w Och-Teatrze.
Liczba nagród i wyróżnień świadczy o nie-
zwykłym talencie aktorki. Za rolę Nadii w
"Polaroidach" została nagrodzona na Festi-
walu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu.
Otrzymała również Wyróżnienie za rolę Lisy
w "Opowiadaniach zebranych" na Festiwalu
w Kaliszu. W 2006 r. odebrała nagrodę od
Ministra Kultury za kreację Iriny w spekta-
klu "Miss HIV". Za rolę Cathy w "Dowo-

Polonia Stal Świdnica

STARSI DO POPRAWKI, A.. MŁODZI...
Kolejne mecze za sobą mają drużyny dziecięco-młodzieżowe IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Starsze biało-zielone ekipy punktów muszą szukać w następnych pojedynkach, młodsi spisali się z
kolei z bardzo dobrej strony. 

Podsumowanie zaczynamy od najmłodszych z najmłodszych, czyli ekipy młodzików młodszych
IgnerHome Polonii-Stali II Świdnica. Drużyna z rocznika 2011 trenera Ryszarda Tyndla mimo wieku
orlika, rozgrywa swoje mecze już w starszej kategorii wiekowej. W lidze biało-zieloni posiadają
swoich dwóch przedstawicieli i obie młode drużyny spisują się fantastycznie. Nasza "jedynka"
zakończyła już rozgrywki i z dorobkiem 31 punktów (10 wygranych, 1 remis i 1 porażka) pewnie
stanęła na najwyższym stopniu podium. W sobotę, 30 października o punkty walczyła "dwójka",
która po świetnym meczu pokonała w derbach miasta starszych piłkarzy Gryf Świdnica 7:2. Na listę
strzelców wpisali się: Miłosz Rogóża (2), Maciej Politański (2), Leon Kosmala, Wojciech Wiśniewski
i Marcel Patruś. 

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Gryf Świdnica 
7:2 (3:1)

Skład: Marciniszyn, Dudzic, Rogóża, Politański, Kopeć, Kosmala, Smok, Wiśniewski, Patruś,
Marszałek, Ośka, Szukalski, Sidor. 

***
Bez punktów zakończyła swój pojedynek drużyna IgnerHome Polonii-Stali IV Świdnica z

rozgrywek V ligi okręgowej młodzików. Zespół prowadzony przez trenera Michała Korbeckiego
uległ na wyjeździe po zaciętym spotkaniu ekipie Champions Świebodzice 1:2, która tym samym
wzięła rewanż za porażkę w Świdnicy w wymiarze 0:2. Gospodarze sobotniej potyczki rozpoczęli
od prowadzenia i trafienia z 10. minuty w wykonaniu Jakuba Mazurkiewicza. W drugiej połowie do
wyrównania doprowadził Szymon Knapik, ale ostatnie słowo tego dnia należało do rywali. W 55.
minucie rezultat pojedynku na 2:1 ustalił Daniel Bęben. 

Champions Świebodzice - IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica 
2:1 (1:0)

Skład: Moczydłowski, Woźnica, Rabenda, Ungurian, Staworzyński, Knapik, Holenko, Grocho-
cińska, Wiśniowski, Włudyka, Sacharczuk , Korona, Stasieluk, Mączka, Kunas, Lipiński. 

***
Świadkami szalonego meczu byli kibice śledzący zmagania IV ligi okręgowej młodzików

podczas których miejscowa Pogoń Pieszyce podejmowała trzeci zespół IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica. Biało-zieloni prowadzeni w tym spotkaniu przez Szymona Krupczaka musieli gonić
wynik, ale nie zrezygnowali z walką i zrobili to z nawiązką. Po 19 minutach było 2:0 dla gospodarzy
po golach strzelonych przez Wojciecha Bara i Alexa Szydłowskiego. Jeszcze w pierwszej połowie
złapaliśmy kontakt po trafieniu Michała Maliszewskiego, ale chwilę później przeciwnicy znów
odskoczyli na dwie "bramki" (Miłosz Mitura). Po przerwie na listę strzelców wpisywali się już tylko
młodzi świdniczanie, którzy przejęli inicjatywę i zdołali odwrócić losy tej konfrontacji. Najpierw
bramkarza Pogoni pokonał Bartosz Krystyniak, a następnie dwa gole strzelił Piotr Gawlik-Rokosz.
Drużyna IgnerHome Polonii-Stali III Świdnica pokonała ostatecznie po wymagającym spotkaniu
Pogoń Pieszyce 4:3. 

Pogoń Pieszyce - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica 
3:4 (3:1)

Skład: Niedziałkowski, Gawlik-Rokosz, Kudela, Otoka, Wójciak, Podgórski, Maliszewski,
Jaumień, Kępa, Kasprzak, Rybka, Chmielewski, Studnicki, Krystyniak, Cisek, Robak.

***
W kapitalny sposób rozgrywki III ligi okręgowej młodzików i jesienne zmagania zakończyła

druga drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i
Szymona Krupczaka już dawno zapewnili sobie tytuł mistrzowski i awans do II ligi wojewódzkiej
(w kolejnych rozgrywkach biało-zieloni będą mieć swoich przedstawicieli w I lidze dolnośląskiej i
II lidze dolnośląskiej, a to nie trafia się często i takiej sztuki mogą dokonać nieliczni). W swoim
ostatnim występie nasi piłkarze pewnie pokonali 2:0 UKS Lechię Dzierżoniów po golach Jakuba
Zienkiewicza i Michała Hajdugi. Rozgrywki zakończyliśmy z przekonującym dorobkiem 28 pun-
któw (9 wygranych i 1 remis).  

IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica - Lechia Dzierżoniów 
2:0 (2:0)

Skład: Sikora, Migas, Orzechowski, Zienkiewicz, Szukalski, Jeziorny, Grzybowski, Paluch,
Podolski, Mrzygłód, Hajduga, Zawada, Nada, Ungurian, Waśniowski.

***
Po raz kolejny nie zawiodła też pierwsza drużyna młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świndni-

ca. Nasza drużyna trenowana przez Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka rywalizuje na co
dzień w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej - najbardziej prestiżowych rozgrywek dla młodzików,
skupiających osiem najlepszych zespołów. Po ostatnich zwycięstwach z Miedzią Legnica (4:1) i
Śląskiem II Wrocław (3:1), tym razem mierzyliśmy się u siebie z Olympic’iem Wrocław, chcąc
zrewanżować się przeciwnikom za wyjazdową przegraną. Ta sztuka nam się udała. Zagraliśmy na
zero z tyłu i strzeliliśmy jednego gola, autorstwa Filipa Zwierzyny. Obecnie biało-zieloni są coraz
bliżej fantastycznego osiągnięcia, jakim byłoby wywalczenie podium I ligi wojewódzkiej młodzi-
ków. Świdniczanie z 21 punktami plasują się na trzeciej lokacie za Parasolem Wrocław i Śląskiem
Wrocław. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Olympic Wrocław 
1:0 (0:0)

Skład: Oleś, Sikora, Duda, Jedliński, Kozar, Ungurian, Dudek, Zwierzyna, Waśniowski, Politań-
ski, Stelmach, Nada, Monica, Zawada, Hajduga.



***
Zdecydowanie nie na co dzień biało-zielone drużyny mogą się cieszyć ze zwycięstwa z tak

renomowaną marką jak Zagłębie Lubin. Tej dużej rzeczy dokonali w ostatni piątek, 29 października
trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera Piotra
Krygiera ograli na swoim terenie "Miedziowych" różnicą trzech goli! Rozpoczęło się nie najlepiej.
Już w 12. minucie nasz błąd wykorzystał Sebastian Fogt, wyprowadzając gości na prowadzenie.
Jeszcze przed przerwą nasi piłkarz odpowiedzieli i to z nawiązką. Do wyrównania doprowadził Igor
Zawiła, a na 2:1 trafił Sebastian Manijak . Ostatnie pół godziny gry było nerwowe, ale miejscowi
spisali się kapitalnie. Najpierw jednak w 54. minucie znów do naszej sieci trafili przeciwnicy. Po golu
Maksymiliana Walczaka zrobiło się 2:2. To nie podcięło skrzydeł świdniczanom. W 61. minucie znów
byliśmy z przodu, kiedy to na 3:2 naszą ekipą wyprowadził Tomasz Bednarczyk, a kolejne osiem
minut wstrząsnęło "Miedziowymi". Chwilę później do lubińskiej sieci drogę znalazł Igor Pierzchała,
a rezultat na 5:2 ustalił Szymon Manijak. Zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica odniósł tym
samym bardzo cenne i przekonujące domowe zwycięstwo z Zagłębiem Lubin w ramach I ligi
wojewódzkiej trampkarzy.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Zagłębie Lubin 
5:2 (2:1)

Skład: Janowicz, Redlica, Urbańczyk, Bednarczyk, Kuśnierz, Zawiła, Kula, Manijak, Pierzchała,
Łabędź, Kaźmierczak, Bereś, Pieńkowski, Sahaidak, Komorniczak, Kołodziejczyk.

***
Bez punktów swój mecz zakończyli juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z II ligi

wojewódzkiej trenera Tomasza Oleksego. Przez większą część pierwszej połowy nic nie zapowiadało
wysokiej, domowej porażki z wiceliderem tabeli - Ślęzą Wrocław. Na boisku toczyła się wyrównana
gra, a najlepszą okazję do zdobycia gola mieli gospodarze, którzy fatalnie chybili z kilku metrów. W
43. minucie rywale wrzucili piłkę z prawej strony boiska, piłki nie sięgnął świdnicki golkiper, a tą do
pustej sieci na długim słupku wsadził Mateusz Patryło. Na kolejne gole trzeba było czekać do
ostatniego kwadransa gry. Szukający jeszcze swoich szans w tym spotkaniu biało-zieloni jeszcze
trzykrotnie zostali skarceni przez gości (Tomasz Malarczyk i dwukrotnie Michał Sikora), przegry-
wając ostatecznie 0:4. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Ślęza Wrocław 
0:4 (0:1)

Skład: Widła, Bujak, Ratajczak, Migas, Król (83’ Cybruch), Kałwak, Safian (80’ Malinowski), Korab
(85’ Sauter), Gliwa (88’ Choromański), Zaczyński (60’ Lipiński), Szewczyk (70’ Błasz).   

***
Z drużyną WKS-u Śląsk Wrocław rywalizowali z kolei juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Drużyna prowadzona przez Jakub Rosiaka zaczęła fatalnie, bo od
samobójczego trafienia w 2. minucie. Wyrównaliśmy bardzo szybko, bo kilka minut później po golu
Pawła Michty. Kolejny nasz błąd doprowadził w pierwszej połowie do utraty gola na 1:2 (Maksymi-
lian Leja). W drugiej połowie dążyliśmy do wyrównującego trafienia, mieliśmy swoją okazje, w tym
przegrane starcie jeden na jednego z bramkarzem. Rywali z jednej z tych okazji wyprowadzili
najpierw kontrę na 3:1, a następnie ustalili rezultat pojedynku na 4:1. Oba gole w końcówce zdobył
Piotr Załupka. 

WKS Śląsk Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
4:1 (2:1)

Skład: Przyborowski, Markowski, Tragarz (78’ Kawiński), Jajko, Kaźmierczak, Dubojski, Kasprzy-
cki (60’ Dyś), Król, Metelica (78’ Zalewski), Michta, Czyż (63’ Smoczyk). 

źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA INTERWENIOWAŁA
26.10.2021r. godz. 23.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy nocnej
mieszkańcom jednej z bram przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Młody mężczyzna natarczywie
dzwonił domofonem do wielu mieszkańców nie wyjaśniając o co mu chodzi. Skierowani na miejsce

strażnicy zastali tam mężczyznę, mieszkańca Krakowa, który twierdził, że przyjechał do swojej dziewczyny a ona nie chce mu otworzyć albo nie
ma jej w domu. Młodzieńca, który był po spożyciu alkoholu, upomniano i nakazano zaprzestania takiego zachowania. Mężczyzna oddalił się i
zobowiązał, iż sytuacja się nie powtórzy.

26.10.2021r. godz. 23.36 
Minęło zaledwie 25 minut gdy do dyżurnego straży miejskiej ponownie rozdzwoniły się telefony od mieszkańców tej samej bramy budynku
z ulicy Kazimierza Wielkiego. Młody mężczyzna po odjechaniu radiowozu straży miejskiej, wrócił w to samo miejsce i ponownie zaczął
dzwonić domofonem do wielu mieszkań. Tym razem strażnicy nie byli już pobłażliwi. Mężczyznę ujęto i osadzono w Policyjnej Izbie
Zatrzymań. W czasie wykonywania tych czynności okazało się, że osoba ta jest poszukiwania w celu odbycia kary aresztu, zatem po
wytrzeźwieniu mężczyzna trafił do zakładu karnego. Za zakłócanie spokoju mieszkańcom ulicy Kazimierza Wielkiego został on ukarany
mandatem karnym.

27.10.2021r. godz. 14.41 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Mandatem karnym ukarano mężczyznę, natomiast towarzysząca mu kobieta została pouczona.

27.10.2021r. godz. 15.55 
Niestety pouczenie pijącej alkohol kobiety w rejonie Placu Grunwaldzkiego okazało się nieskuteczne. Operator monitoringu wizyjnego zauważył,
że ta sama osoba nadal spożywa wódkę wprost z butelki. Strażnicy definitywnie zakończyli ten proceder. Kobieta za swój czyn odpowie przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy.

28.10.2021r. godz. 8.33 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące starszej kobiety, która lekko ubrana chodziła po ulicy Głowackiego. Osoba ta
nie wiedziała jak się nazywa ani też gdzie mieszka. Na miejsce przybył patrol straży miejskiej. Strażnikom udało się ustalić gdzie mieszka starsza
pani i kto się nią opiekuje. Na miejsce wezwano opiekunkę, która przejęła opiekę nad kobietą. O sytuacji poinformowano również Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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dzie" w reż. A. Seweryna została nominowa-
na do nagrody Warszawskie Feliksy 2008.
(biogram wg: onet.pl "Plejada").
Wejściówki dostępne od 15 listopada

CZESŁAW MOZIL SOLO
09.12.2021, godz. 19:30
Wstęp 50 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Niecodzienne połączenie monodramu i kon-
certu, w wykonaniu uwielbianego przez fa-
nów, polsko-duńskiego artysty, byłego juro-
ra, wiecznego marzyciela - Czesława Mozi-
la!
W programie są piosenki z nowej płyty
#IDEOLOGIAMOZILA", która ma swoją
premierę 19 listopada, a także piosenki stare,
zarówno te bardziej jak i mniej znane.
Przewrotna, bardzo zabawna, muzyczno-li-
ryczna podróż, w którą wkomponowane są
największe hity artysty. Wyjdźcie z domu!
Nie możecie tego przegapić!
#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo
osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i naj-
bliższego otoczenia. To zamknięty w 11 pio-
senkach manifest ważnych dla Czesława
Mozila spraw i wartości, które podzielają
również obecni na płycie goście. Piosenka Z
miłości" opowiada o przemocy domowej,
Hania Rani subtelnie zagrała tutaj na naj-
głębszych emocjach. To nasze coś" to świa-
doma decyzja nieposiadania dzieci, a Dzień,
w którym uśmiech znikł" to opowieść o
ogromnej odpowiedzialności, jaka w tej
chwili ciąży na naszym społeczeństwie. Mi-
chał Sławecki, światowej klasy kontratenor,
podjął się zaśpiewania partii oprawcy, czego
efekt jest zniewalający. Stanisław Soyka w
Pan tu nie stał" zgodził się zostać przedsta-
wicielem pokolenia, które nie chce zrozu-
mieć młodszej generacji, a Czadoman w Au-
torytecie" pięknie wyśpiewał hymn o wszy-
stkich nieomylnych" krytykach muzycz-
nych.
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2 listopada o godzinie 14.20 przed siedzibę Komendy Straży Miejskiej  w Świdnicy podjechał VW bus. Po chwili kierowca usiłował odjechać z tego
miejsca. Sposób prowadzenia samochodu zaniepokoił przechodniów.

Strażnikom udało się zatrzymać pojazd. Gdy z kabiny wyszedł kierowca sprawa była jasna. Był on kompletnie pijany. Strażnicy unieruchomili
samochód i wyłączyli silnik. W tym czasie kierowca stał się wyjątkowo agresywny i usiłował zbiec z miejsca zdarzenia. Pasażer pojazdu (jak ustalono
ojciec kierowcy) spokojnie dopijał piwo. Na miejsce wezwano patrol Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Świdnicy. Pijany kierowca cały czas uważał,
że nic się nie stało a na pytanie o prawo jazdy odpowiedział szczerze - "nie mam  zostało mi zabrane za jazdę po pijanemu". Po przybyciu patrolu Policji
i zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że zawartość alkoholu we krwi wynosiła 2,3 . Za swój czyn mężczyzna odpowie przed Sądem Rejonowym w
Świdnicy. Pozostaje jednak pytanie, czy po kolejnym wyroku zmieni on swoje zachowanie?

Gmina Świdnica

WIZYTA W SP W GRODZISZCZU
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu - to jedna z trzech inwestycji, które zostaną zrealizowane

dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zainteresowany projektem sali i planowanymi
rozwiązaniami technicznymi, placówkę w Grodziszczu odwiedził Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, poseł na sejm
RP, współpracujący od wielu lat z gminą Świdnica, a także Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych i były minister
nauki i szkolnictwa wyższego.

"Angażując się w życie regionu jako samorządowiec, reprezentując go w Sejmie oraz pracując w Ministerstwie Edukacji i Nauki, wielokrotnie
podkreślałem, że edukacja i nauka to nie koszty ale inwestycje, przynoszące korzyści uczniom, lokalnej społeczności, oraz Polsce. Bardzo mnie cieszy,
że gmina Świdnica to rozumie i na jej liście Inwestycji Strategicznych znalazła się nowoczesna sala gimnastyczna dla szkoły w Grodziszczu." - mówił
minister.

Budowa sali gimnastycznej w Grodziszczu jest niezwykle potrzebna, chociażby z uwagi na fakt, że na chwilę obecną uczniowie aby wziąć udział w
zajęciach z wychowania fizycznego, muszą dojeżdżać do sąsiedniej miejscowości gdzie korzystają z wynajmowanej sali sportowej, mieszczącej się na
terenie Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego".

"O budowę w pełni wyposażonej, bezpiecznej sali sportowej z prawdziwego zdarzenia staraliśmy się od kilku lat i wreszcie nadszedł czas kiedy
mamy tę możliwość. Czekamy na oficjalne przekazanie promesy, na podstawie której środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu gminy, a
następnie przygotowany zostanie przetarg. Sama budowa zgodnie z planami rozpocznie się już w 2022 roku" - zaznaczył zastępca wójta gminy Świdnica
Bartłomiej Strózik.

"Dziękujemy za obecność i zainteresowanie ministra Wojciecha Murdzka. Jako wieloletni samorządowiec zna potrzeby placówek edukacyjnych i
wie jak istotną kwestią dla wszechstronnego rozwoju uczniów jest dostęp do sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, że dla mieszkańców gminy Świdnica
nie jest to koniec dobrych wiadomości. Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Polskiego
Ładu. Zamierzamy do niego przystąpić" - mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Przypomnijmy - Władze polskich powiatów i gmin, włącznie z gminą Świdnica, ubiegały się o środki finansowe pochodzące z rządowego programu
Polski Ład. Łączna kwota, jaką pomiędzy samorządy rozdysponował rząd, wyniosła ponad 23 miliardy złotych, a przeznaczone one zostaną na 4 tysiące
inwestycji.

Gmina Świdnica otrzyma 9 955 000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na: budowę sali gimnastycznej w Grodziszczu, budowę remizy OSP w
Gogołowie, modernizację boiska w Pszennie.
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BARAN Nie spisuj wszystkiego na straty.
Twoja przyjaźń jest jeszcze do uratowania.
Musisz tylko umieć przebaczyć i pogodzić
się z faktem, że ta osoba nie jest doskonała
i ma pewne słabości. W pracy nastąpi nagłe
ożywienie. Nie będziesz mógł nadążyć z
realizacją obowiązków.
BYK Sprawy finansowe przestaną być
źródłem Twoich zmartwień. Świetnie pogo-
dzisz ze sobą wszystkie konieczne wydatki
i będziesz dumny ze swojej zaradności. Nie-
stety, partner nie będzie podzielał Twoich
decyzji związanych z zakupami. Może to
być zaczątkiem kłótni i powodem cichych
dni.
BLIŹNIĘTA Nagle odkryjesz, że przez
ostatnie miesiące, a nawet lata tkwiłeś w
wielkim błędzie. Spojrzysz w inny sposób
na pewne sprawy i doznasz jakby olśnienia.
Będziesz chciał wszystko zreorganizować,
ulepszyć i zmienić. Uświadomisz sobie
swoje błędy i będziesz chciał je naprawić.
RAK Masz czas dla wszystkich i na wszy-
stko, ale nie dla swoich bliskich. Wtedy,
kiedy Cię naprawdę potrzebują, to Ciebie
nie ma. Coraz bardziej się od siebie oddala-
cie. Nadszedł czas, żeby temu przeciwdzia-

łać. Najbliższy weekend może być do tego
okazją. Powinienieś z nimi porozmiawiać.
LEW Już niedługo będziesz musiał zmienić
swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i
nawyki. Początkowo poczujesz się zagrożo-
ny i niepewny. Jednak po pewnym czasie te
zmiany przyniosą Ci wiele dobrego. Spra-
wy finansowe tymczasem nie ulegną popra-
wie, musisz więc nadal żyć oszczędnie.
PANNA W nadchodzących dniach bę-
dziesz bardzo rozleniwiony. Ogarnie Cię
apatia i niechęć do pracy zawodowej. Po-
staraj się odpocząć. Ostatnie stresy i nie-
powodzenia bardzo Cię wyczerpały. Bar-
dzo dobrze ułożą się stosunki rodzinne i
partnerskie. Wspólnie spędzone chwile
pozwolą Ci nabrać energii i odzyskać do-
bry humor.
WAGA Dobry tydzień na podejmowanie
ryzyka w interesach. Gwiazdy będą Ci
sprzyjały i możesz osiągnąć niezłe zyski.
Twój uparty harakter może stanowić prze-
szkodę w budowaniu udanego, trwałego
związku. Postaraj się być bardziej na luzie.
Nie zawsze musi stanąć na Twoim.
SKORPION Choć sam tego nie dostrze-
gasz, ostatnio bardzo się zmieniłeś. Niektó-
re osoby z Twojego grona nie mogą nawią-
zać z Tobą porozumienia. Ciągły pośpiech i
życie w stresie powoduje, że jesteś bardzo
nerwowy. Zastanów się, może warto rozej-
rzeć się za nową pracą, która da Ci więcej
radości i satysfakcji?
STRZELEC Świetnie ułożą się sprawy ser-
cowe. Dawne nieporozumienia pójdą w nie-

pamięć i Wasze uczucie się pogłębi. Będzie-
cie chcieli spędzać ze sobą jak najwięcej
czasu, niemal się nie rozstawać. Przesta-
niesz się przejmować problemami w pracy.
Sytuacja finansowa nieznacznie się popra-
wi.
KOZIOROŻEC Najbliższe dni upłyną Ci
na zabawie i spotkaniach towarzyskich. Bę-
dzie okazja do świętowania jakiegoś ważne-
go wydarzenia. Nawiążesz również nowe
znajomości. Wzbudzisz czyjeś zaintereso-
wanie. Koniecznie zadbaj o swój wygląd.
Twoja fryzura pozostawia wiele do życze-
nia.
WODNIK Nagle coś wyskoczy i Twoje
plany na weekend będą musiały się zmienić.
Jeżeli sprytnie się z tym uporasz, znajdziesz
trochę czasu dla siebie. W razie konieczno-
ści poproś o pomoc przyjaciół. Z pewnością
Ci nie odmówią i możesz im w tej sprawie
w pełni zaufać.
RYBY Powinieneś się teraz skoncentrować
na pracy, a nie na przyjemnościach. Ostat-
nio zbyt wiele spraw sobie odpuściłeś i two-
rzą się duże zaległości. Za kilka dni otrzy-
masz ciekawą propozycję od kogoś z rodzi-
ny. Swoją decyzję dokładnie przemyśl i
skonsultuj z partnerem.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122
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Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

◆ Sprzedam mieszkanie w Świebodzi-
cach, 57 m kw., po generalnym remon-
cie. Tel. 721 397 188.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
10524 33,90 m kw., kawalerka, II piętro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80m kw., 2 pokoje, III piętro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 285.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanieelektrczne -
kominkowe, Zarzecze 279.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiejskie -
309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewaniegazowe,
Centrum 375.000 zł

0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulnedwupokojowemieszkanie w JaworzynieŚlą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewaniecentralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł 
0-6453 WM 52,38m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, ogrze-
wanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwapokoje, I piętro, winda, miejscepar-
kingowe, komórkalokatorska , nowyZawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 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 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 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 piętro, 3.000
zł

0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł
0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000 zł media
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6540 dom wolnostojący 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
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