
http://www.meksa.pl


W skrócie...

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

XXV DNI GÓR 
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

WARSZTATY TWORZENIE ŚWID-
NICKICH SZOPEK BOŻONARODZE-
NIOWYCH
20.11.2021, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza
wszystkich chętnych świdniczan, a zwłasz-
cza dzieci wraz z rodzicami na warsztaty
plastyczne poświęcone tradycji Świdnickich
Szopek Bożonarodzeniowych. Prowadzenie
Wanda Szwegler.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

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

www.expressem.eu

Świdnica

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Msza święta, manifestacja patriotyczna, rekonstrukcja historyczna, bieg niepodległości - to tylko

niektóre propozycje z programu oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11
listopada.

11 listopada, na placu Jana Pawła II, zgromadzili się samorządowcy, parlamentarzyści, poczty
sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy, aby wspólnie celebrować rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody uświetniła rekonstrukcja historyczna pod
tytułem "Wolność jest w nas" przygotowana przez Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych. Powiat Świdnicki na obchodach reprezentował Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

Po uroczystościach przed katedrą delegacje złożyły wieniec od mieszkańców pod pomnikiem
zwycięstwa na Pl. Grunwaldzkim.

Kolejnym elementem obchodów święta niepodległości był organizowany już od wielu lat Bieg
Niepodległości. Kończącym bieg biegaczom, na mecie, medale wręczał Wicestarosta Świdnicki
Zygmunt Worsa.

foto: Starostwo Powiatowe

MBP Świdnica

NAGRODZENI ORAZ WYRÓŻNIENI
Mój patriotyzm to wspominanie, pamiętanie, podziwianie, przeżywanie i działanie. Bez

nadmiernego patosu. Raczej zwyczajnie każdego roku, każdego dnia, po trosze. Patriotyzm to
stan umysłu człowieka i jego działania na rzecz drugiego człowieka i ziemi ojczystej. Patriotyzm
to przeżycie każdego dnia "ubranego w godność."

/Renata Aniołek/
Studiowała, zwiedzała, podróżowała, oddalała się i przybliżała, bywała w świecie i wracała.

Tutaj. Do Polski. To jej miejsce na Ziemi. To jej czas. Tyle może zrobić, tyle zdziałać, tyle poznać
i tyle zmienić. Ma mnóstwo życiowej energii. Nie narzeka . Nie snuje pesymistycznych wizji
świata, który zmierza ku przepaści. Chce - na miarę swoich możliwości - coś naprawić,
poprawić, zmodyfikować rzeczywistość, w której żyje. Chce spożytkować swoje możliwości i w
pełni wykorzystać talent.

/Aneta Gizińska-Hwozdyk/

Hej patriotko,
Nastolatko, moja Ty wariatko!
Kumpelo od wspólnych, listopadowych spacerów ()

ciąg dalszy na str. 3

2 www.expressem.eu

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


3www.expressem.eu

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "OCEAN"
26.11.2021, godz. 19:00
Alchemia teatralna przygotowuje nowy po-
kaz! Wyreżyseruje go Andrzej Błażewicz, a
wystąpią: Bożena Kuźma, Sandra Matysz-
czyk, Zuzanna Wolińska, Adam Cisek, Li-
wia Żak i Krzysztof Frączek.
Wstęp wejściówki; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); 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..
Wstęp 7 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ WOLIŃSKĄ-RIEDI
27.11.2021, godz. 11:00
Magdalena Wolińska-Riedi, jako jedna z
nielicznych kobiet, mieszkała za Spiżową
Bramą przez prawie dwadzieścia lat. Teraz
opowiada czytelnikom o tym, jak wygląda
codzienne życie w najmniejszym państwie
świata. Zdradza zaskakujące fakty i cieka-
wostki.
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Świdnicka Kuria Bi-
skupia ,MBP

WARSZTATY TWORZENIE ŚWID-
NICKICH SZOPEK BOŻONARODZE-
NIOWYCH
27.11.2021, godz. 11:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
zaprasza wszystkich chętnych świdniczan, a

www.expressem.eu

Ocknij się wreszcie!
To wszystko zmienia!
Ocal swój patriotyzm
O zapomnienia
                                     /Hanna Trzeciak/

Tegoroczny konkurs literacki ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy w
ramach święta Niepodległości, spotkał się z niesamowitym odzewem.

Na konkurs wpłynęły 132 prace z całej Polski oraz zagranicy; wśród prac znalazło się 28 utworów
poetyckich, a 55 zgłoszeń napłynęło od osób niepełnoletnich.

16 listopada jury w składzie Barbara Elmanowska, Ewa Cuban, Anna Grajzer, zdecydowało o
przyznaniu następujących nagród:
◆ I nagroda - (bon do Empiku na 300 zł) - Renata Aniołek
◆ II nagroda - (bon do Empiku na 200 zł) - Aneta Gizińska-Hwozdyk
◆ III nagroda - (bon do Empiku na 100 zł) - Hanna Trzeciak
◆ wyróżnienie - Paulina Sutor-Głodzik
◆ wyróżnienie - Paweł Neumann-Karpiński
◆ wyróżnienie - Lidia Jędrocha-Kubicka

Wyróżnione osoby otrzymają Błyskawiczny kurs obrazkowy oraz gadżety.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym składamy

gratulacje.

Świdnica

KONKURS HISTORYCZNY 
"POLSKA ZNOWU WOLNA"

9 listopada, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie - Skłodowskiej, miała miejsce XIX
edycja Powiatowego Konkursu Historycznego "Polska znowu wolna".

Mimo trudnych, epidemicznych, okoliczności, nie zabrakło uczniów, którzy postanowili pochwa-
lić się swoją nieprzeciętną wiedzą dotyczącą wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości (choć ze względów epidemicznych zawody ograniczone zostały tylko do części
pisemnej). Udział w Konkursie wzięli laureaci szkolnych etapów z ośmiu szkół średnich Powiatu
Świdnickiego. Dwa pierwsze miejsca zdobyli uczniowie I LO w Świdnicy: Feliks Brzezicki i Gustaw
Feruś. Trzecie miejsce przypadło Krystianowi Niemcowi z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Funda-
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torami atrakcyjnych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Stowarzyszenie Absolwentów
i Sympatyków "Trójki" SATelita. Zwycięzcom gratulujemy. A uczniów szkół powiatowych zapra-
szamy do udziału w przyszłym roku.

OSIR Świdnica

BIEGIEM UCZCILIŚMY 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Około 1000 osób wzięło udział w 13. Biegu Niepodległości. Impreza po rocznej przerwie wróciła
do kalendarza imprez sportowych w Świdnicy.

Wydarzenie 11 listopada tradycyjnie odbyło się w centrum miasta. Start i meta usytuowane były
w Rynku. W tym roku z powodu pandemii skrócono dystans do jednego okrążenia (ok. 1250 metrów),
a biegacze wystartowali w czterech grupach po 250 osób każda. W pakiecie startowym czekał
biało-czerwony buff, a na mecie piękny medal. który można było odebrać z rąk włodarzy miasta i
powiatu, a nawet marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przy organizacji imprezy wsparcia naszej instytucji udzieliły: Urząd Miejski w Świdnicy,
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Księstwo Świdnicko-Jaworskie Lokalna Organizacja Turystycz-
na, Komenda Hufca ZHP Świdnica, Świdnicka Grupa Biegowa.

foto: OSiR Świdnica

Świdnica

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT 
ULICY WROCŁAWSKIEJ

W sobotę, 20 listopada przywrócony zostanie ruch kołowy na ulicy Wrocławskiej. Na swoje trasy
powrócą autobusy linii nr 7, 41 i 43. Ponownie będą obsługiwane przystanki przy ulicach Wrocła-
wska/Sienna i Wrocławska/Wierzbowa, a przystanek zastępczy przy ul. Wodnej zostanie zlikwido-
wany.

zwłaszcza dzieci wraz z rodzicami na war-
sztaty plastyczne poświęcone tradycji Świd-
nickich Szopek Bożonarodzeniowych.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

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
także spotkanie z mistrzami opery i operetki -
z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz królem
walca - Straussem. W ten wieczór usłyszą Pań-
stwo utwory od lat bawiące całe pokolenia.
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

"WŁADYSŁAW I ANNABELLA - HI-
STORIA PEWNEGO MISIA I LALKI"
06.12.2021, godz. 17:00
Zbliża się upragniony przez wszystkich czas
Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przed-
świąteczny szał zakupowy. Na dworze pada
śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj
wraz ze swoim pomocnikiem Krampusem
mają mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na czas
z dostarczeniem prezentów dla wszystkich
dzieci.
Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDA-
LENĄ OJRZYŃSKĄ
07.12.2021, godz. 18:00
Serdecznie zapraszamy na spotkanie auto-
rskie z Magdaleną Ojrzyńską. Spotkanie
odbędzie się 7 grudnia, o godzinie 18.00,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy.
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ciąg dalszy na str. 6





6www.expressem.eu www.expressem.eu

Remont ulicy Wrocławskiej realizowany był w dwóch etapach, na odcinku od ul. Wodnej do ul.
Rzeźniczej i następnie od ul. Rzeźniczej do ul. Łącznej.Prace rozpoczęły się od wymiany poniemiec-
kiego żeliwnego wodociągu. Następnie dokonano regulacji linii krawężnika drogowego, poprawiono
odwodnianie jezdni i wykonano nową jej nawierzchnię.

Koszt robót drogowych to ponad 600 tysięcy złotych, z czego prawie 113 tys. zł stanowił wkład
Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,  resztasfinansowana została ze środków
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonawcą inwestycji było Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Świdnica

MIASTO UBIERA SIĘ NA ŚWIĘTA
W mieście rozpoczął się montaż świątecznych dekoracji. Oświetlenie rozbłyśniew pierwszych

dniach grudnia.Zainstalowanych zostanie ponad 150 ozdób. 
Wzorem lat ubiegłych umieszczone zostaną one w różnych częściach miasta, m.in. przy ulicach:

Bolesława Chrobrego, Henryka Pobożnego, Wałbrzyskiej, 1 Maja, Emilii Plater, Westerplatte czy też
na rondzie przy ul. Śląskiej. Bożonarodzeniowe zawieszki pojawią się na ulicy Grodzkiej, Kotlarskiej,
Długiej, Kazimierza Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łukowej. 

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

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
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Udekorowane zostaną fontanny na skwerze przy ul. Wałowej i na placu św. Małgorzaty. Decyzją
konserwatora zabytków, fontanny świetlne w Rynku nie mogą zostać zamontowane, dlatego też
pojawią się one w innych lokalizacjach miasta. Rozbłysną w Ogrodzie Różanym, na skwerze Lecha
Kaczyńskiego, przy al. Niepodległości oraz na pl. św. Małgorzaty. Przy ul. Łukowej stanie anioł, przy
którym chętnie fotografują się świdniczanie.  

Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zostaną w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu
Wolności, lampkami udekorowane będą również choinki rosnące na placu Grunwaldzkim  oraz przy
ul. Jagiellońskiej. 

Świąteczne dekoracje pojawiają sięjuż w witrynach sklepowych,a niedługo także na balkonach
i przed domami. Przypominamy, że tradycyjnie te najpiękniejsze zostaną nagrodzone w konkursie
na najładniej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon.

foto: D.Gębala/UM Świdnica

Powiat Świdnica

300% PODWYŻKI CEN GAZU!
W dniu 9 listopada zakończyło się postępowanie przetargowe na dostawę gazu dla 14 jednostek

podległych Powiatowi Świdnickiemu (placówki oświatowe, PCPR i SDPŚ).
Wspólne postępowanie przetargowe na dostawy prądu i gazu dla wielu jednostek samorządowych

z powodzeniem praktykowane było od kilku lat. Przynosiło to znaczne oszczędności w skali całego
budżetu powiatu. Dostawca prądu dla jednostek powiatowych wyłoniony został w zeszłym roku. Pod
koniec października Starostwo Powiatowe w Świdnicy ogłosiło postępowanie przetargowe na
dostawy gazu na lata 2022 i 2023.

www.expressem.eu

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

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019.
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
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-
cow, postanawia osobiście kontrolować ich
pracę. Podczas instruktarzu Ogurcow poucza
pracowników, jak należycie i pożytecznie spę-
dzać noc Sylwestrową. Wygląda na to, że bal
zamieni się w zebranie partyjne z kilkoma
nudnymi piosenkami pomiędzy wykładami.
Ratując dobrą zabawę, młodzież postanawia
pozbyć się biurokraty-dyrektora

8 www.expressem.eu
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Oszacowaliśmy dotychczasowe, roczne, zużycie gazu w naszych 14 jednostkach podległych.
Waha się ono różnie, od ponad 910.000 kWh w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
do 73.000 kWh w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach. Łącznie, wszystkie 14
jednostki zużywają rocznie ok. 3.614.780 kWh błękitnego paliwa - wyjaśnia Łukasz Pełka Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów.

Niepokojące wiadomości o możliwych, dużych podwyżkach cen gazu dochodziły do nas od kilku
miesięcy. Dlatego, aby jak najbardziej zredukować skutki ewentualnej podwyżki cen, zdecydowali-
śmy się na zbiorcze zamówienie dostaw gazu dla naszych jednostek powiatowych. Przy dużym
zamówieniu zawsze istnieje większe pole do negocjacji cen z dostawcą - dodaje Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz.

Po oszacowaniu ewentualnego zużycia gazu w latach 2022 i 2023 w budżecie powiatu zarezer-
wowano kwotę ponad 900.000 złotych (na lata 22/23). Pod koniec października zamieszczono na
ogólnopolskiej platformie przetargowej, z której korzysta Powiat Świdnicki, informację o rozpoczę-
ciu postępowania na "Dostawę gazu ziemnego wysokometanowego, obejmującą - sprzedaż i dystry-
bucję gazu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świdnickiego".

Do przetargu przystąpił jeden dostawca (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - PGNiG),
który wycenił koszty dwuletniej dostawy gazu na 2.930.158 zł. co przy szacowanych przez powiat
kosztach w wysokości 900 tys. zł. stanowi wzrost cen o przeszło 300%!

Dotychczasowa cena jednostkowa na dostawy gazu wynosiła 0,10129 gr/kWh. Oferta przedsta-
wiona przez PGNiG to 0,28404 gr/ kWh. Do tej ceny doliczono także opłatę abonamentową.

Zmuszeni byliśmy do unieważnienia przetargu z powodu znacznego przewyższenia najniższej i
jedynej oferty kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na zakup gazu -

wyjaśnia Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz. Spodziewaliśmy się podwyżki, ale jej wysokość
zwaliła nas z nóg. Unieważniliśmy przetarg i będziemy próbowali szukać innych rozwiązań - dodaje
Starosta Świdnicki.

Świdnica

XI TURNIEJ SZACHOWY 
O SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO

Szachiści ze Świdnicy oraz z licznych klubów z województwa dolnośląskiego uczcili
Narodowe Święto Niepodległości udziałem w XI Turnieju Szachowym o Szablę Piłsudskiego,
który po raz kolejny odbył się na Hali Sportowej OSiRu na Zawiszowie. Na starcie stanęło 162
zawodników. Turniej został rozegrany w trzech grupach. Grupy A i B grały tempem 10 minut +
5 sekund na ruch na dystansie ośmiu rund. Grupa C grała tempem 15 minut na partię na dystansie
7 rund. 

ciąg dalszy na str. 11

◆ koncepcja cyklu i prowadzenie: Natalia
Nikolska

◆ filmy wyświetlane są w języku rosyjskim
z polskimi napisami

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

10 www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl


W klasyfikacji generalnej Gr. A zwyciężył Kamil Gałuszka przed Kacprem Ugorkiem i Jakubem
Antoniewiczem. Poniżej wyniki w poszczególnych grupach wiekowych.
Mężczyźni:
1. Kamil Gałuszka, KSz MIKAMA Świdnica
2. Jakub Antoniewicz, Wrocławski KSz HETMAN
3. Przemysław Borowski, GLKS Goniec Żarów
Kobiety:
1. Małgorzata Chiciak-Gałuszka, KSz MIKA-
MA Świdnica
2. Ewelina Omańska, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
3. Mirosława Trzeciak, UKS Skoczek Milicz
Chłopcy do 18 lat:
1. Jakub Luberański, KSz Polonia Wrocław
2. Michał Sasin, UKS Skoczek Milicz
3. Kacper Werner, KS Górnik Polkowice
Dziewczęta do 14 lat:
1. Anna-Maria Michalska, GLKS Goniec Żarów
2. Weronika Komaniecka, GLKS Goniec Żarów
3. Angelika Kołodziejczyk, GLKS Goniec Ża-
rów
Chłopcy do 14 lat:
1. Kacper Ugorek, KTS Kalisz
2. Witold Lechowski, Wrocławski KSz HET-
MAN
3. Michał Demski, KSz Polonia Wrocław
Grupa B
Dziewczęta do 12 lat:
1. Roksana Zapolska, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
2. Małgorzata Miklosz, KSz Miedź Legnica
3. Aleksandra Przychocka, KSz GAMBIT MDK
Świdnica
Chłopcy do 12 lat:
1. Tomasz Dymara, KSz Polonia Wrocław
2. Igor Śliwowski, KSz GAMBIT MDK Świdni-
ca
3. Kamil Ugorek, KTS Kalisz
Dziewczęta do 10 lat:
1. Julia Klima, KSz GAMBIT MDK Świdnica
2. Natalia Karaś, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Karolina Gałuszka, KSz MIKAMA Świdnica
Chłopcy do 10 lat:
1. Jakub Owad, Legnica
2. Jerzy Dymara, KSz Polonia Wrocław
3. Jan Bednarski, GLKS Goniec Żarów
Grupa C
Dziewczęta do 8 lat:
1. Łucja Kraszewska, MUKS MDK Śródmieście
Wrocław
2. Emilia Przygodzka, KSz Polonia Wrocław
3. Jagoda Banasik, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
Chłopcy do 8 lat:
1. Michał Gałuszka, KSz MIKAMA Świdnica
2. Leon Luboiński, KSz Polonia Wrocław
3. Kornel Waligóra, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
Dziewczęta do 6 lat:
1. Liliana Lechowska, Wrocławski KSz HET-
MAN
2. Pola Pieszczoch, KSz GAMBIT MDK Świd-
nica
3. Zofia Szachniewicz, KSz GAMBIT MDK Świdnica
Chłopcy do 6 lat:
1. Wojciech Przygodzki, KSz Polonia Wrocław
2. Kamil Walczak, KSz GAMBIT MDK Świdnica
3. Ignacy Bojnowski, KSz GAMBIT MDK Świdnica

Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody z rąk dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury - Zbigniewa Curyla, który tradycyjnie ubrany w mundur Józefa
Piłsudskiego pasował zwycięzców szablą Marszałka. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali porcelanowe szable Piłsudskiego przygotowane przez Elżbietę Tarnowską,
która prowadzi pracownię ceramiczną w MDK. Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał
sędzia międzynarodowy Rafał Siwik. W sędziowaniu pomagali mu Wojciech Kowalczuk i Marcin
Korzekwa (autor tej krótkiej relacji). Dobra organizacja turnieju to również zasługa zaangażowanych
pracowników MDK na czele z Leszkiem Matusem i Bartoszem Jaśkiewiczem, rodziców zrzeszonych
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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-
dzie" w reż. A. Seweryna została nominowa-
na do nagrody Warszawskie Feliksy 2008.
(biogram wg: onet.pl "Plejada").
Wejściówki dostępne od 15 listopada

"WŁADYSŁAW I ANNABELLA - HI-
STORIA PEWNEGO MISIA I LALKI"
06.12.2021, godz. 17:00
Wstęp 10/15 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Zbliża się upragniony przez wszystkich czas
Bożego Narodzenia. W sklepach trwa przed-
świąteczny szał zakupowy. Na dworze pada
śnieg. W Wigilijny dzień Święty Mikołaj
wraz ze swoim pomocnikiem Krampusem
mają mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na czas
z dostarczeniem prezentów dla wszystkich
dzieci.
Jednakże przez śnieżną zawieruchę Kram-
pus wypada z sań. Jego nieoczekiwane po-
jawienie się w jednym ze sklepów z zaba-
wkami, w którym pracują do późna tajemni-
czy, poczciwy Stróż i zrzędliwa Sprząta-
czka, wywoła lawinę niezwykłych zdarzeń.
To tutaj między innymi rozstrzygnie się los
zapomnianych zabawek: baletnicy Annabel-
li - delikatnej lalki z porcelany oraz Włady-
sława, dzielnego pluszowego misia bez jed-
nego ucha.
Prosta historia misia i lalki staje się przedsta-
wieniem uniwersalnym, które opowiada o
marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem,
przyjaźni, dobru czy uszczęśliwianiu in-
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w Stowarzyszeniu KSz GAMBIT MDK Świdnica na czele z Marcinem Krukiem i Markiem
Śliwowskim, pracowników OSiRu oraz Szkoły Podstawowej Nr 1. Nagrody w turnieju zostały
ufundowane przez Urząd Miejski w Świdnicy, przez MDK Świdnica oraz przez Stowarzyszenie Klub
Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

Galeria:
https://www.flickr.com/photos/hetman-mk/albums/72157720129930238

Zespół MDK Świdnica
foto: M. Korzekwa /MDK Świdnica

Świdnica

WYNIKI FINAŁU POWIATOWY 
KONKURS RECYTATORSKI 

"Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród"
Powiatowy Konkurs Recytatorski "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród" odbył się dwuetapowo:

eliminacje 3-4 listopada w Klubie Bolko, wzięło udział 46 recytatorów z powiatu świdnickiego. Finał
odbył się 10 listopada 2021r. w Sali ŚOK.  Do Finału jury w składzie: Teresa Cora- polonistka, Alina
Barć- animator dekanalny, Kazimiera Zając - polonistka, Jolanta Janowiec-Lewandowska; wytypo-
wało 19 osób. Nagrody zdobyli:

 1. Aleksander Żurek - "Niepodległość przybyła jesienią", Maria Kazimiera Sarmacka
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
3. Maja Szymczak - "Ojczyznę moją", Wiktoria Bugajska
4. Szkoła Podstawowa w Pszennie
5. Gorska Maja- "Łączniczka", Janina Unicka
6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
7. Liwia Żak - "Ballady i romanse", Władysław Broniewski
8. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
9. Dorota Polak - "Dla mojego synka", Kazimierz Przerwa-Tetmajer
10. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
11. Sandra Matyszczyk- " Nie zdążyli do armii Andersa", Marian Jonkatys
12. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
WYROŻNIENIA:
1. Matvieieva Anna- "Ojczyzna", Maria Kazimiera Sarmacka
2. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
3. Salamon Bianka - "Oblicze Ojczyzny", Tadeusz Różewicz

4. Szkoła Podstawowa w Pszennie
5. Krekora Lena - "Twój dom", Wanda Chotomska
6. Szkoła Podstawowa w Pszennie
7. Legiejew Nikola - "Śpiew murów", Tadeusz Gajcy
8. Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
9. Rybak Stanisąw- "Przyśniła się dzieciom Polska", Tadeusz Gajcy
10. Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
11. Brendowska Dagmara - "Sny dziecinnie pachniały", K.K.Baczyński
 Ponadto w Finale udział wzięli:
1. Zawiła Joanna - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi z Goczałkowa
2. Zoła Julia- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
3. Chudy Klaudia - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
4. Czajka Lena- Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
5. Buchman Maciej- Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
6. Trelewska Martyna -Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
7. Lasończyk Adriana- Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

 Koordynator konkursu Wioletta Ziobrowska
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nych. Kameralną atmosferę spektaklu two-
rzą trójka aktorów oraz scenografia ograni-
czająca się do przestrzeni sklepu z zabawka-
mi. Inscenizacja wzbogacona jest o różne
środki teatru formy, jak m.in. lalki stolikowe
i cieniowe.
scenariusz i reżyseria: Zuzanna Mukoid
scenografia i kostiumy: Barbara Szymczak
muzyka: Aleksandra Socewicz
obsada:
Anna Jezierska - Annabella, Sprzątaczka
Filip Niżyński - Krampus
Paweł Pawlik - Władysław, Stróż
publiczność: 3+
Spektakl Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu.

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 najbliż-
szego otoczenia. To zamknięty w 11 piosen-
kach manifest ważnych dla Czesława Mozila
spraw i wartości, które podzielają również obe-
cni na płycie goście. Piosenka Z miłości" opo-
wiada o przemocy domowej, Hania Rani sub-
telnie zagrała tutaj na najgłębszych emocjach.
To nasze coś" to świadoma decyzja nieposia-
dania dzieci, a Dzień, w którym uśmiech znikł"
to opowieść o ogromnej odpowiedzialności,
jaka w tej chwili ciąży na naszym społeczeń-
stwie. Michał Sławecki, światowej klasy kon-
tratenor, 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 zrozumieć
młodszej generacji, a Czadoman w Autoryte-
cie" pięknie wyśpiewał hymn o wszystkich
nieomylnych" krytykach muzycznych.

"ŁAWECZKA W SŁOŃCU"
17.12.2021, godz. 18:00
Wstęp 95/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"Ławeczka w słońcu" najnowsza komedia w
amerykańskim stylu.
Premierowa komedia wielkiego przeboju
amerykańskiej sceny teatralnej. Autor Ron
Clark.
Dwóch to - co się czubią, ale lubią - regular-
nie przesiaduje na ławeczce w uroczym par-
ku. I choć różni ich niemal wszystko, to
łączy wieloletnia przyjaźń. Szorstkie relacje
Harolda i Alfreda są źródłem przekomicz-
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MBP Świdnica

WYSTAWA PLENEROWA "Tak powstawała Niepodległa"
Wystawa przygotowana przez Biuro Programu "Niepodległa" poświęcona procesowi odzyski-

wania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej została wyeksponowana przez
bibliotekę na Skwerze z dzikami.

Wystawę można oglądać na Skwerze z dzikami do końca listopada.

MBP Świdnica

JEŃCY WOJENNI W OBOZACH WEHRMACHTU
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ma wkład w świdnickie obchody 103. rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości! To za sprawą wystawy czasowej "W krzywym zwierciadle. Jeńcy
wojenni w obozach Wehrmachtu", do której zwiedzania (jak i do innych interesujących wydarzeń
kulturalnych, nawiązujących do święta http://bityl.pl/DLSfJ) zachęcają Prezydent Świdnicy i Starosta
Świdnicki!

Ekspozycja, opowiadająca o niewoli niemieckiej podczas II wojny światowej satyrycznymi
rysunkami jeńców wojennych, jest do końca listopada prezentowana w bibliotece.

Wystawa, ze względu na użyte środki przekazu - satyryczne rysunki jeńców wojennych - jest
odważną próbą świadomego i celowego rejestrowania przez nich obrazu niewoli w krzywym
zwierciadle. Ironia wobec siebie i kpina z tych, od których zależała nie tylko wielkość porcji zupy,
ale i życie, każą oglądającym przewrotnie zachować powagę wobec zabawnych scen z obozowego
życia codziennego, narysowanych często wprawną ręką i mocną kreską, nierzadko dodatkowo
pokolorowanych cudem zdobytą kredką.

Na rysunkach widzimy jeńców w rozmaitych sytuacjach: od porannej toalety, przez przygoto-
wywanie posiłku, pracę czy działalność artystyczną, po sen. Wszystkie prace zostały uszeregowane
w ośmiu tematycznych działach, z których każdy jest opatrzony wstępem w językach polskim i
angielskim.

Muzeum Świdnica

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PLASTYCZNE
"Tworzenie Świdnickich Szopek Bożonarodzeniowych"
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zaprasza wszystkich chętnych świdniczan, a zwłasz-

cza dzieci wraz z rodzicami na warsztaty plastyczne poświęcone tradycji Świdnickich Szopek
Bożonarodzeniowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wykorzystując różnego rodzaju techniki
plastyczne i materiały jak można wykonać szopkę, w której obok elementów związanych z tradycjami

ciąg dalszy na str. 16
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nych scen i zabawnych puent. Jeden to roz-
memłany księgowy, który na wszystko na-
rzeka, drugi - podstarzały lowelas kochający
życie. Obaj marzą, by jakiś promyk słońca
odmienił ich los, więc kiedy pewnego dnia
na ławeczkę przysiada się Adrienne, w face-
tów wstępuje nowy duch. Adrienne tryska
energią i pomysłami, wprowadza ożywczy
ferment i burzy skostniały system. Czy zo-
stanie z nimi na dłużej?
Ta serdeczna komedia z happy endem jest
radosną opowieścią o życiu i sposobach jego
smakowania.
W naszym przedstawieniu z humorem i
wdziękiem wybitni aktorzy.
Grażyna Barszczewska / Adrienne/ Sylwe-
ster Maciejewski / Harold / i Wojciech Wy-
socki / Alfred

Recenzje Muzyczne: RALPH KAMIN-
SKI - KORA
19.12.2021, godz.19:00
Wstęp: 99 zł - 149 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK (Rynek 43); organizator: ŚOK

Koncert odbędzie się dzięki recenzjom albu-
mu Ralpha Kaminskiego pt. "Młodość", na-
grodzonym w konkursie Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych 2019:
Adrian Holecki - "Młodość" idzie po swoje



świąt Bożego Narodzenia znajdzie się zminiaturyzowany architektoniczny motyw świdnicki. Podczas
warsztatów wykonywane będą również dekoracje plastyczne towarzyszące świętom. Biorąc udział
w naszych zajęciach będziecie Państwo mogli nie tylko mile i kreatywnie spędzić czas realizując
różnorodne pomysły artystyczne ale także rozwinąć zdolności plastyczne i umiejętności manualne
swoich dzieci. Zajęcia poprowadzą: animatorka kultury i plastyczka - Wanda Szwegler (20 listopada)
oraz artysta plastyk Kamila Karst (27 listopada oraz 4 grudnia).

Warsztaty odbędą się w soboty: 20, 27 listopada oraz 4 grudnia.
Start o godzinie 11:00. Wstęp wolny.

OSiR Świdnica

PIŁKA KOSZYKOWA
CHŁOPCÓW (klasy 7-8 SP)

Zawodnicy SP 8 w Świdnicy potwierdzili, że
są najlepsi w piłce koszykowej chłopców klas 7-8
w ramach "Współzawodnictwa szkolnego 2021-
2022". W związku z wyjątkowo dużą ilością zgło-
szonych drużyn do rozgrywek koszykówki chło-
pców klas 7-8 w tym roku potrzebne było rozbicie
turnieju na eliminacje i finał. W dniach 9 i 10
listopada osiem zgłoszonych reprezentacji świdnic-
kich podstawówek najpierw w dwóch grupach
rozegrało dwie edycje eliminacyjne grając każdy z
każdym. Do finału awansowały po dwa najlepsze
zespoły: SP 1, SP 4, SP 6 i SP 8. Turniej finałowy
odbył się 15 listopada na Hali Zawiszów przy SP 1.
Chłopcy z SP 8 już w eliminacjach pokazali, że są
pretendentem do zwycięstwa w zawodach po dro-
dze pokonując SP 315, SP 105 i SP 6. W ścisłym
finale po zwycięstwach z drużynami SP 1 i SP 4
ponownie zmierzyli się z zespołem SP 6 w walce
o pierwsze miejsce i ponownie okazali się zde-
cydowanie lepsi. W meczu o trzecie miejsce
koszykarze gospodarza zawodów SP 1 wygrali
z drużyną SP 4.

Dla najlepszych zespołów organizator turnieju,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował
pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wyróżnienie
zostali też najlepsi zawodnicy swoich drużyn: Szy-
mon Ćwirko (SP 1), Szymon Paluch (SP 4), Mate-
usz Wacht (SP 6), Karol Wiatrowski (SP 8), Eryk
Polus (SP 105), Alan Wajdzik (SP 315), Jakub
Bucharowski (NSP Bliżej Dziecka), Maciej Pie-
chowiak (SP Społeczna).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 8 - 10 pkt.
2. SP 6 - 8 pkt.
3. SP 1 - 7 pkt.
4. SP 4 - 6 pkt.
5. SP 105 - 5 pkt.
6. NSP Bliżej Dziecka - 4 pkt.
7. SP 315 - 3 pkt.
8. SP Społeczna - 2 pkt.

foto: OSiR Świdnica
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Róża Krawczyk - Spacer po lesie "Młodo-
ści"
15 października 2021 r. ukazała się nowa
płyta Ralpha Kaminskiego zatytułowana
"KORA". Ralph sięgnął po ponadczasową
twórczość Kory i grupy Maanam, przepusz-
czając ją przez filtr intymności. Utwory zy-
skały nie tylko nowe aranżacje, ale także
dzięki swoistej dekonstrukcji dokonanej
przez artystę, udało się z nich wydobyć nowe
tropy i znaczenia. Na krążku znajdziemy
zarówno ponadczasowe przeboje, jak choć-
by "Wyjątkowo zimny maj" czy "Po prostu
bądź", jak i piosenki mniej znane. Zdecydo-
wanie nie jest to typowy cover album.
Ralph o płycie: "Od dawna moim marze-
niem było zmierzenie się z piosenkami ze-
społu Maanam i tym samym uczczenie pa-
mięci oraz oddanie hołdu Korze. To pier-
wszy projekt, w którym sięgam po repertuar
innego artysty. Piosenki Kory są mi ogrom-
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Polonia Stal Świdnica

KOLEJNY ZNAKOMITY WYSTĘP
Młodzi piłkarze IgnerHome Polonii-Stali znów zaprezentowali się z fantastycznej formy podczas

silnie obsadzonego, ogólnopolskiego turnieju rocznika 2009 w Jarocinie. Po drugiej lokacie rocznika
2010, tym razem podopieczni Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka ponownie sięgnęli po tytuł
wicemistrzowski...

- Kolejny weekend w Jarocinie i kolejne drugie miejsce. Jestem zadowolony z postawy drużyny.
Zebraliśmy mnóstwo cennego doświadczenia, rywalizując z drużynami z całej Polski. Natan Dudek
wybrany został do tego najlepszym piłkarzem turnieju, ale cała nasza drużyna zasługuje na pochwałę.
Każdy miał swój udział i myślę, że pomimo porażki w finale, jak już opadną emocje, to wszyscy
będą zadowoleni. Pracujemy dalej - przed nami ostatnia kolejka w lidze dolnośląskiej - komentował
zaraz po turnieju Mariusz Krupczak, trener młodzików IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Przypo-
mnijmy, że w niedzielę, 21 listopada zagramy na wyjeździe z Łużycami Lubań. Wygrana zagwaran-
tuje nam brązowe medale mistrzostw Dolnego Śląska. 

W Jarocinie w decydującej fazie turnieju byliśmy królami serii rzutów karnych. W półfinale
turnieju po remisie w regulaminowym czasie gry pokonaliśmy finalnie w serii rzutów karnych
Akademię Piłkarską Reissa Poznań. W wielkim finale zawodów spotkaliśmy się z Orlikiem Poznań.
Podstawowy czas gry to bezbramkowy remis i znów potrzebna była wojna nerwów. Tym razem
biało-zieloni nieznacznie musieli jednak uznać wyższość przeciwników, plasując się ostatecznie na
znakomitym, drugim miejscu podium. Trzeci plac dla Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań, która w
małym finale rozprawiła się z MKS-em Wicher Kobyłka.  

Skład IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: Oleś, Sikora, Hajduga, Jedliński, Fedusiv, Zienkiewicz,
Stelmach, Dudek, Duda, Zwierzyna, Monica, Jeziorny, Krystyniak, Studnicki, Podolski, Szukalski,
Mrzygłód.

tekst i foto: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WYBORNE JUNIORSKIE ZAKOŃCZENIE JESIENI
Bardzo efektownie jesienną walkę o punkty zakończyli juniorzy starsi i juniorzy młodsi Igner-

Home Polonii-Stali Świdnica. Punkty do swojego dorobku dopisali też biało-zieloni młodzicy. W
2021 roku w grze pozostały jeszcze dwie nasze ekipy. W kolejny weekend "trzynastkę" postarają się
ustrzelić już seniorzy, którzy obecnie mają w swoim dorobku dwanaście wygranych, a młodzicy z I
ligi wojewódzkiej zagrają o brązowe medale mistrzostw Dolnego Śląska! 

***
Fantastycznie jesienne zmagania zakończyli juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z

I ligi wojewódzkiej. Po ostatnich wygranych w stosunku 7:0 z Łużycami Lubań i 1:0 z KS Żórawina,
biało-zieloni w ostatniej kolejce rozgrywanej w 2021 roku zmierzyli się na własnym terenie z
Bobrzanami Bolesławiec. Podopieczni trenera Jakuba Rosiaka chcieli sięgnąć po trzeci skal z rzędu
i w dobrym stylu zakończyć rundę jesienną. Jak zamierzali, tak zrobili, pewne pokonując przyjezd-
nych. Padło sporo goli, a sporo z nich było naprawdę przedniej urody. Wszystko rozpoczęło się od
kapitalnego uderzenia Kornela Czochary w pierwszym kwadransie tego spotkania. Na 2:0 w
pierwszej połowie podwyższył jeszcze Paweł Michta. Na uwagę zasługuje dobra akcja Mateusza
Dubojeskiego, który mocnym uderzeniem obił poprzeczkę, a futbolówkę do sieci po chwili skierował
właśnie Michta. Po zmianie stron rywale zanotowali trafienie samobójcze, a następnie dwie akcje
świetnie wykończył Oskar Czyż. Rezultat pojedynku na 6:0 fantastycznym uderzeniem z dystansu
ustalił Emil Migas, notabene junior młodszy świdnickiego klubu, który obok Emila Gliwy dostał
swoją szanse podczas niedzielnej potyczki z Bolesławcem. Przed startem sezonu 2021/2022 świdni-
cka drużyna została latem bardzo mocno przebudowana. Jedno jest pewne - szkoda, że ta runda
jesienna już się kończy, bowiem zespół dowodzony przez trenera Jakuba Rosiaka rozkręcił się na
dobre, kończąc rundę z dorobkiem trzech wygranych z rzędu i bilansem goli 14:0!  

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Bobrzanie Bolesławiec 6:0 (2:0)
Skład: Telicki (60’ Przyborowski), Markowski (46’ Migas), Jajko (60’ Kaźmierczak), Tragarz,
Czochara, Ilski, Metelica (52’ Gliwa), Dubojski, Michta (73’ Kasprzycki), Król (62’ Czyż),
Smoczyk.    
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nie bliskie - album "Róża" był pierwszym,
którego słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na
dywanie i odtwarzając w kółko kasetę. "KO-
RA" to opowieść o tęsknocie i głodzie miło-
ści. Wybrane utwory odzwierciedlają na-
stroje dzisiejszych czasów."
Główną inspiracją powstania albumu był
koncert-spektakl "KORA", który Ralph za-
prezentował na tegorocznym Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
W pracy przy aranżacjach oraz podczas na-
grań w studio, towarzyszyli Ralphowi zna-
komici muzycy: Bartek Wąsik (fortepian,
wokale), Michał Pepol (wiolonczela, woka-
le), Wawrzyniec Topa (bas, skrzypce, woka-
le), Paweł Izdebski (gitara, wokale) Wiktoria
Bialic (perkusja, wokale). Nagrania zostały
zrealizowane na tzw. setkę, dzięki czemu
udało się zachować koncertową energię.

SONORI ENSEMBLE: KONCERT
KARNAWAŁOWY
09.01.2022, godz. 18:00
Wstęp: 70/60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe,
wschód-zachód to przebojowy program muzyki
operowej i klasycznej z różnych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery różne
żywioły muzyczne. Zapraszamy na mroźną, su-
rową północ Europy, odmalowaną w skandyna-

wskiej muzyce scenicznej Edvarda Griega i tra-
dycyjnej fińskiej "Polki Ewy"!. Wprost z półno-
cy przeniesiemy Państwa na gorące, żywiołowe,
pulsujące tanecznymi rytmami południe Euro-
py. Złote lata włoskiego bel canta przypomną
komediowe, żartobliwe sceny z oper Gioacchi-
no Rossiniego ("Kopciuszek"), zaś nieposkro-
miony hiszpański charakter zagości w scenach z
opery "Carmen" Georgesa Bizeta. Drugą część
koncertu wypełni konfrontacja nasyconej uczu-
ciowością muzyki rosyjskiej z przebojowym
amerykańskim, rewiowym show prosto z Broad-
wayu. Usłyszą Państwo sceny zbiorowe z oper
Aleksandra Borodina ("Tańce połowieckie" z
opery "Kniaź Igor"), Piotra Czajkowskiego
(scena na balu z opery "Eugeniusz Oniegin") i
Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery "Ale-
ko"), a na finał standardy jazzowe Georgea
Gershwina oraz ulubione przeboje amerykań-
skie.
Ten wyjątkowy wieczór spędzą Państwo w towa-
rzystwie sześciu śpiewaków operowych, znako-
mitych solistów z Pragi, Krakowa i Wrocławia.
Serdecznie zapraszamy w tę niepowtarzalną mu-
zyczną podróż na cztery strony świata! Program
pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu!

***
Grupa Sonori Ensemble ma na swoim koncie oko-
ło 500 koncertów w salach koncertowych, te-
atrach i innych instytucjach kultury Polsce i za
granicą (Austria, Niemcy, Włochy, Słowacja).
Do ważniejszych osiągnięć należą: występy z
Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, trzy-
krotny występ podczas Nowosolskiej Jesieni Ar-
tystycznej, gdzie artyści koncertowali m.in.
obok Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei
Suonatori, koncert w ramach prestiżowego cy-
klu "Wieczory u Attavantich" w Jarosławiu, spe-
ktakl "Mozartiada" podczas festiwalu Drama Te-
atralna w Tarnobrzegu.

Więcej informacji o zespole na stronie:
www.sonori.pl
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***
W podobnym tonie pierwszą część sezonu 2021/2022 kończą juniorzy młodsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi wojewódzkiej. Również

mocno przemeblowana biało-zielona drużyna trenera Tomasza Oleksego trochę się rozkręcała, ale jak weszła na właściwe obroty, to w ostatnich
tygodniach efekty mamy wspaniałe. W swoim ostatnim występie nasi piłkarze pokonali na wyjeździe groźną i silną fizycznie ekipę Parasola Wrocław
2:0, rewanżując się przeciwnikom za porażkę odnotowaną na sztucznym boisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Triumf nad Parasolem, to
ogólnie czwarte zwycięstwo w pięciu ostatnio rozegranych pojedynkach o ligowe punkty. Wcześniej o naszej sile przekonywali się Konfeks Legnica,
Karkonosze Jelenia Góra i Forza Wrocław. W meczu przeciwko Parasolowi zanotowaliśmy po jednym trafieniu w każdej z odsłon. Na prowadzenie w
pierwszej połowie wyprowadził nas Alex Błasz, a w drugiej odsłonie rezultat podwyższył na 2:0 Hubert Lipiński. Nie był to łatwy mecz, tym bardziej
cieszymy się z pełnej puli punktów wywalczonej przez biało-zielonych zawodników!

Parasol Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 0:2 (0:1)
Skład: Widła, Bujak, Ratajczak, Kruczek, Król (90’ Choromański), Gliwa (46’ Migas), Kałwak, Korab, Safian (65’ Zaczyński), Szewczyk (70’
Lipiński), Błasz (86’ Malinowski). 

***
Swoje ostatnie, jesienne mecze rozgrywały także - odpowiednio trzecia i czwarta ekipa IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Pierwsi z nich w

rozgrywkach IV ligi okręgowej podzielili się na wyjeździe punktami z Akademią Piłkarską Dzierżoniów. Miejscowi prowadzili już 2:0, ale zawodnicy
trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą Patricka Dudajka i Łukasza Zawady. Także z
remisem, ale bezbramkowym zakończyli jesienną walkę piłkarze trenera Michała Korbeckiego z V ligi okręgowej. Biało-zieloni zremisowali u siebie z
AKS-em Strzegom. Przypomnijmy, że już wcześniej nasza druga drużyna z III ligi okręgowej wywalczyła tytuł mistrzowski i awans do II ligi
wojewódzkiej. Nasza jedynka w ten weekend miała wolne od walki o ligowe punkty. Zmagania zakończymy za tydzień w Lubaniu. Jeśli biało-zieloni
wygrają z miejscowymi Łużycami, to zagwarantują sobie fantastyczny sukces, jakim jest trzecie miejsce na Dolnym Śląsku - jedynie za plecami Śląska
Wrocław i Parasola Wrocław!

AP Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica 2:2 (1:0)
Skład: Migas, Ungurian, Walewski, Paluch, Otoka, Podgórski, Maliszewski, Jaumień, Dudajek, Niedziałkowski, Gawlik-Rokosz, Orzechowski,
Kudela, Cisek, Zawada, Wójciak, Kępa. 

IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - AKS Strzegom 0:0
Skład: Moczydłowski, Protokowicz, Rabenda, Staworzyński, Kunas, Holenko, Grochocińska, Wiśniowski, Włudyka, Sacharczuk, Stasieluk,
Lipiński. 

tekst: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

MIRKÓW POKONANY
Bardzo dobrze w swoim ostatnim  spotkaniu rozegranym na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  spisali się piłkarze pierwszej drużyny

IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.  Biało-zieloni pokonali u siebie niebezpieczny GKS Mirków/Długołęka 2:1,  odnosząc już dwunaste zwycięstwo w
tym sezonie. W najbliższy weekend  awansem zagramy jeszcze w Oleśnicy, mierząc się z tamtejszą Pogonią.

Pojedynek z wysokiego "C" rozpoczęli  podopieczni trenera Grzegorza Borowego. Już w 7. minucie Grzegorz  Zygadło zagrał na prawą stronę boiska
do Szymona Tragarza, który wbiegł  między dwójkę obrońców gości, oddał futbolówkę z powrotem do Zygadły i  zrobiło się 1:0. Przyjezdni pokazali,
że zamierzają w tym meczu  powalczyć o korzystny rezultat i postanowili powalczyć o korzystny  rezultat. Wyprowadzili kilka kontr, ale najgroźniejsi
byli po stałych  fragmentach gry. Po jednym z nich, dość szczęśliwie w 19. minucie  wyrównali st

an rywalizacji. Po wrzutce spod chorągiewki, futbolówka  odbiła się od kolana Krystiana Krawczyka i zaskoczyła Kacpra  Szczepaniuka. Przed
spotkaniem trener Grzegorz Borowy zdecydował się na  wiele zmian w wyjściowej jedenastce. Wspomniany Szczepaniuk zastąpił w  bramce Bartłomieja
Kota, od pierwszych minut swoje szanse dostali  również Tomasz Trzyna i Jakub Białas. Po straconym golu biało-zieloni  nacisnęli mocniej, ale przez
dłuższy czas nie byli w stanie sforsować  nieźle zorganizowanej defensywy rywali. Kilkukrotnie mocno zakotłowało  się w polu karnym przyjezdnych,
a najgroźniej było w 32. minucie.  Uderzenie Wojciecha Sowy obronił bramkarz, poprawka Szymona Tragarza  została zablokowana, a dobitka Tomasza
Trzyny minęła światło bramki.

Po zmieanie stron biało-zieloni  rozpoczęli od szturmu na bramkę mirkowian. To błyskawicznie przyniosło  efekt w postaci gola . Groźnie w pole
karne wpadł w 49. minucie Grzegorz  Zygadło, ale został powstrzymany przez obrońców przeciwnika. To nie był  koniec tej akcji bowiem do futbolówki
dopadł Patryk Paszkowski,  przełożył ją sobie na prawą nogę i precyzyjnym strzałem po długim słupku  trafił na 2:1. To drugi mecz z rzędu świdnickiego
obrońcy z golem i  ponownie jak trzy dni wcześniej w Bielawie, ponownie dający zwycięstwo w  wymiarze 2:1. Miejscowi nie zamierzali zwalniać
tempa i mieli niezłe  okazje na podwyższenie prowadzenia. Niecelnie uderzał Szymon Tragarz, a  uderzenie Roberta Myrty obronił Mateusz Salamaga.
Rywale nie zamierzali  się poddawać i raz na jakiś czas również akcentowali swoją obecność w  okolicach naszej szesnastki. Niedokładnie z rzutu wolnego
uderzał  Wojciech Dubas, a po jednej z kontr skutecznie piłkę chwycił Kacper  Szczepaniuk. W 70. minucie mur z rzutu wolnego obił Wojciech Szuba,
a  chwilę później minimalnie chybił z okolicy linii pola karnego Sebastian  Białasik. W 80. minucie mogło być 3:1 i jedno jest pewne - gdyby piłka
wylądowała w sieci, nagranie VIDEO zagwarantowałoby wysokie osiągi w  postaci liczby wyświetleń (czas akcji - około 5:50 skrótu VIDEO  powyżej).
Andrii Kozachenko zdecydował się na bombę z okolicy 35 metrów,  a lecącą jak pocisk futbolówkę niestety dla nas do poprzeczkę sparował  Mateusz
Salamaga. Do końca spotkania nic się już nie zmieniło - drużyna  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zasłużenie pokonała groźny GKS  Mirków/Długołęka
2:1.

Najlepsi gracze meczu:
 Patryk Paszkowski (IgnerHome Polonia-Stal Świdnica) Krystian Krawczyk (GKS Mirków/Długołęka).
Tym samym biało-zieloni zakończyli  zmagania rundy jesiennej sezonu 2021/2022 na boiskach grupy wschodniej  piłkarskiej IV ligi dolnośląskiej.

Podopieczni trenera Grzegorza  Borowego zanotowali 12 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę. Z dorobkiem 38  punktów pewnie zajmujemy drugą lokatę,
tracąc 7 punktów do Lechii  Dzierżoniów i mając 9 "oczek" zapasu nad trzecim Słowianinem Wolibórz.  To jeszcze nie koniec zmagań w roku
kalendarzowym 2021. W najbliższą  sobotę, 20 listopada awansem zagramy pierwszą kolejkę rundy wiosennej,  mierząc się na wyjeździe z Pogonią
Oleśnica.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - GKS Mirków/Długołęka 2:1 (1:1)
Skład: Szczepaniuk,  Paszkowski, Salamon, Barros, Kasprzak (88’ Polak), Białas (58’ Białasik), Szuba, Sowa (66’ Kozachenko), Zygadło (80’ Kusio),
Tragarz  (83’ Pasek), Trzyna (46’ Myrta).

tekst: poloniastal.swidnica.pl
Skrót VIDEO (Mariusz Ordyniec - SwidnicaMS): 

https://www.youtube.com/watch?v=YUjClRlxEGs 

Świdnica
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STRAŻ MIEJSKA INTERWENIOWAŁA
05.11.2021r. godz. 15.48 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Polna Droga dotyczące jej psa, czarnego Labradora , który uciekł z
terenu posesji. Informację o zbiegu dyżurny przekazał patrolom oraz operatorowi monitoringu wizyjnego. Niestety psa nie udało się zlokalizować.
O godzinie 18.28 dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Leśnej dotyczące czarnego Labradora, którego "znalazła" koło swojej posesji.
Informację tą przekazano właścicielce zaginionego psa, która z radością odebrała zgubę.

06.11.2021r. godz. 17.15
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od dyspozytora Straży Ochrony Kolei dotyczące pasażera, który wsiadł do pociągu na
stacji Świdnica Miasto i dopiero wówczas zorientował się, że na poczekalni zostawił plecak z ubraniami, portfelem i telefonem. Fakt ten zgłosił do
konduktora pociągu a ten dalej przekazał do Straży Ochrony Kolei. Patrol straży miejskiej natychmiast przeszukał poczekalnię i znalazł pozostawiony
plecak. Roztargniony pasażer jeszcze tego samego dnia odebrał plecak.

07.11.2021r. godz. 1.52 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na tamie Zalewu Witoszówka. W rejon ten
natychmiast skierowano patrol straży miejskiej, który zlokalizował mężczyznę. Sytuacja była dość niebezpieczna, gdyż nietrzeźwy mógł wpaść do
zalewu, co w jego stanie mogło skończyć się tragicznie. Strażnikom udało się ustalić miejsce zamieszkania tej osoby. Mężczyzna został odwieziony
do domu i przekazany żonie.

09.11.2021r. godz. 18.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące podróżnego, który na peronie dworca
autobusowego palił papierosa bezpośrednio pod tabliczka mówiącą o zakazie palenia w tym miejscu. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.
Przypominamy, że na terenie Centrum Przesiadkowego jest wyznaczone miejsce, gdzie podróżni mogą palić papierosy.

09.11.2021r. godz. 20.29 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy dotyczące psa, który
biegając bez opieki został potrącony przez samochód na ulicy T.Ząbka. Skierowany na miejsce patrol zlokalizował psa i wezwał pracowników
schroniska dla zwierząt. Ranne zwierzę trafiło pod opiekę weterynarza. W toku dalszych czynności ustalono, że pies ten w różnych okolicznościach
trafiał wcześniej wielokrotnie do schroniska. W związku z powyższym właściciel psa został ukarany mandatem karnym w kwocie 250 zł.

11.11.2021r. godz. 19.46 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące spalania płyt wiórowych w jednym z mieszkań przy ulicy Ofiar Oświęcimskich.
Skierowany na miejsce patrol dokonał kontroli wskazanego lokalu i potwierdził zgłoszenie. W piecu faktycznie spalano płyty wiórowe. Za spalanie
odpadów lokator został ukarany mandatem karnym.

11.11.2021r. godz. 21.24 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące  psów, które znajdowały się w korycie rzeki Bystrzyca i nie mogły się wydostać.
Patrol potwierdził zgłoszenie. Na miejsce wezwano pracowników schroniska dla zwierząt. Psy uwolniono i ostatecznie trafiły do schroniska.

***
Każdego dnia dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymuje zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów. W czasie kontroli strażnicy zazwyczaj

stwierdzają, że w domowych paleniskach spalany jest węgiel kamienny. Choć nowoczesne piece na węgiel wydzielają znacznie mniej zanieczyszczeń niż stare
kopciuch, to jednak czasami jeden dymiący komin potrafi skutecznie zepsuć nam miły spacer po parku, czy ulicach naszego miasta. Każdego roku kolejne
miasta zakazują używania tego paliwa w gospodarstwach domowych. Jednak na dzień dzisiejszy węgiel jest bardzo popularnym rozwiązaniem jeżeli chodzi o
ogrzewanie mieszkań. Niestety nadal trafiają się osoby, które nie zważając na wyrządzane szkody wkładają do pieca wszystko co im jest niepotrzebne i może
się spalić - to prawdziwi TRUCICIELE. W dniu 11 listopada o godzinie 1946  dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące spalania
płyt wiórowych w jednym z mieszkań przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Skierowany na miejsce patrol dokonał kontroli wskazanego lokalu i potwierdził
zgłoszenie. W piecu faktycznie spalano płyty wiórowe. Za spalanie odpadów lokator został ukarany mandatem karnym.
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Kolejna kontrola, w dniu 15 listopada, dotyczyła lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Rzeźniczej. Tutaj jako opału właściciel nierucho-
mości używał sklejki. Zarówno ten materiał jak i płyty wiórowe zawierają wiele substancji klejących i wzmacniających, które w czasie spalania wydzielają
niezwykle groźne toksyny. W tym przypadku właściciel również został ukarany mandatem karnym. Za tego typu czyn grozi kara grzywny nawet do
5000 zł.

W przypadkach gdy strażnicy nie są pewni, czy w piecu spalane są odpady mogą pobrać próbki popiołu z paleniska oraz popielnika. Opieczętowany
w specjalnym pojemniku materiał trafia w takim przypadku do certyfikowanego laboratorium, gdzie jest poddany szczegółowym badaniom. Wyniki
takiej ekspertyzy stanowią dowód w przypadku skierowania do sądu wniosku o ukaranie.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

MOBILNE CENTRUM EDUKACJI TURYSTYCZNA SZKOŁA 
ZAWITAŁO DO WITOSZOWA DOLNEGO

Blisko 600 uczniów z gminnych placówek oświatowych odwiedzi Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła, które na dwa dni zawitało do
Witoszowa Dolnego. Na 288 m.kw. czeka na zwiedzających 5 interaktywnych stref, 20 nowoczesnych i różnorodnych atrakcji, robot humanoidalny, 15
okularów VR, 20 tabletów z aplikacjami, 6 stołów multimedialnych, VR-owy wyścig kolarski. Niebywała atrakcją jest robot humanoidalny, który wchodzi
w interakcję z dziećmi, a nawet tańczy i gra z dziećmi w kalambury .

Celem Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła (MCETS) jest podniesienie poziomu wiedzy i zachęcenie dzieci i młodzieży szkoły
podstawowej do świadomego wyboru Polski jako destynacji ich turystycznych wyjazdów. MCETS gwarantuje nowy wymiar nauki. To nowoczesne
multimedialne strefy, w których wykorzystujemy m.in. gogle do rozszerzonej rzeczywistości przenosząc dzieci w cudowny świat turystyki. To także
strefy bezpieczeństwa edukujące z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa na szlakach górskich i nad wodą, przygotowane we współpracy z
Fundacją Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Partnerem projektu jest również Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, którego
przedstawiciele edukują dzieci i młodzież w strefie MCETS w zakresie lokalnych atrakcji turystycznych. Współpracujemy również z Regionalnymi
Organizacjami Turystycznymi . Projekt uzyskał również patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jest realizowany we współpracy z Minister-
stwem Rozwoju i Technologii. 

***
W drugim dniu funkcjonowania Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła interaktywną strefę zwiedzali uczestnicy IX Forum Polskiej

Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, które odbywa się we Wrocławiu. Wśród odwiedzających nie mogło
zabraknąć gospodarza miejsca, wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek.

Gości przywitał robot humanoidalny, który zaprezentował stoiska, zatańczył i zagrał w kalambury. Na zwiedzających czekało kilka stref, dzięki
którym można było m.in. sprawdzić swoją wiedzę na temat najważniejszych atrakcji turystycznych, wziąć udział w wyścigu rowerowym, poznać
geografię Polski czy też nauczyć się poprawnie kompletować plecak na kajakową lub górską wyprawę. Wszystko z wykorzystaniem VR czyli rozszerzonej
rzeczywistości.
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Zachwytu z nowoczesnych rozwiązań w promowaniu turystyki i zgłębiania wiedzy nie kryła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. Dzięki takim

prezentacjom nasi uczniowie mogą się dowiadywać, jak atrakcyjna turystycznie jest Polska i poszczególne jej regiony. Wykorzystując okulary VR,
tablety czy wiele pomysłowych aplikacji najmłodsi mieszkańcy naszej gminy z pewnością połkną bakcyla podróży i namówią rodziców, aby zabrali ich
na wycieczki do miejsc które mogli zobaczyć podczas pokazu w hali sportowej w Witoszowie Dolnym - podkreśla wójt gminy.

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła jest realizowane w ramach Programu Polski Bon Turystyczny (PBT), który powstał jako jedno z
rozwiązań przeciwdziałające skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i służy zarówno branży turystycznej, jak i polskim rodzinom z
dziećmi. Na każde dziecko do 18. roku życia można pobrać i wykorzystać bon o wartości 500 zł lub 1000 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Program w znacznym stopniu przyczynia się do niwelowania społecznych skutków pandemii. Dzięki PBT wyjazdy w celach wypoczynkowych i
turystycznych mogą stać się elementem stylu życia wszystkich Polaków.

Gmina Świdnica

32. ROCZNICA MSZY POJEDNANIA. SPOTKANIE W DOMU NA WZGÓRZU
Tegoroczne obchody rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej miały skromniejszy charakter i kameralny przebieg - przede wszystkim ze względu

na panującą w kraju pandemię. Tak ważny jubileusz Zarząd Fundacji "Krzyżowa" świętował 15 listopada, w gronie najbliższych partnerów -
współgospodarzy Krzyżowej: pani Teresy Mazurek - wójt gminy Świdnica oraz pana Piotra Fedorowicza - starosty powiatu świdnickiego. Na zaproszenie
Zarządu Fundacji oraz władz naszej gminy i powiatu odpowiedział Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu - Pan Hans Jrg Neumann, który wziął
udział w uroczystym spotkaniu w Domu na Wzgórzu w Krzyżowej.

Uczestnicy spotkania poruszali tematy związane z przeszłością i ludźmi, którzy budowali polsko-niemieckie porozumienie. Ale rozmowy skupiły
się też na szansach, które stoją przed nami i naszymi partnerami, dzięki tak udanej współpracy. W Domu na Wzgórzu omawiano więc też m.in. wspólne
przedsięwzięcia w kontekście roku 2022 ogłoszonego Europejskim Rokiem Młodzieży, współpracę samorządów lokalnych z Konsulatem Generalnym
we Wrocławiu, a także rozmawiano o potencjalnych zmianach wynikających z wyborów w Niemczech.

Rocznica Mszy Pojednania była też okazją do wyrażenia wdzięczności gminie Świdnica, powiatowi świdnickiemu oraz Konsulatowi Generalnemu
przez Zarząd Fundacji. Okres pandemii jest niezwykle trudny dla Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i całej Fundacji. Wsparcie ze strony
lokalnych władz i konsulatu jest bardzo ważne i pomogło przetrwać Krzyżowej te najtrudniejsze chwile. Zarząd podkreślił jak ważni dla organizacji
pozarządowych są tacy partnerzy i jak wiele wspólnych projektów, ważnych dla lokalnych i międzynarodowych społeczności, uda się jeszcze w
przyszłości zrealizować.

Gmina Świdnica

WYJĄTKOWE JUBILEUSZE 
Przeżyli wspólnie długie lata. Są ze sobą 50 a nawet i 60 lat. Dokładnie dzisiaj, w obecności wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek i kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy Doroty Kruźlak trzy pary odnowiły swoja przysięgę małżeńską.
Z tej okazji państwo: Stanisław Czerniatowiczowie z Pszenna,  Maria i Antoni Łysoń oraz Kazimiera i Stanisław Sudujko z Lutomi Dolnej zostali

odznaczeni, w imieniu Prezydenta RP, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.



To wyjątkowe odznaczenie zostało ustanowione w 1960 r. i jest nadawane osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Potrzebujemy waszej życiowej mądrości i doświadczenia. Swoim przykładem pokazujecie jak należy budować małżeństwo na solidnych i trwałych

fundamentach. Należycie też do tego pokolenia, które jeżeli coś się w życiu psuło to się naprawiało. Dziś bardzo często się to wyrzuca. Drodzy Jubilaci
życzę Wam przede wszystkim zdrowia, abyście jeszcze wiele lat spędzili razem, ciesząc się dziećmi, wnukami i prawnukami- życzyła jubilatom Teresa
Mazurek, dziękując za wieloletni wysiłek nie tylko małżeński, ale też ten włożony w pracę na rzecz gminy Świdnica. 

Jaki jest sekret na tak trwały i udany związek? Miłość, uśmiech, pracowitość, tolerancja, szacunek, zgoda i wyrozumiałość, a czasem wyjście na
balkon, czy na spacer aby pokonać złość czy kłótnie - mówili z uśmiechem jubilaci.

Przez wiele lat poświęciliście swoją energię, swoją pracę dla młodszych pokoleń. To dzięki waszym staraniom i pracy żyjemy w gminie, która się
rozwija i pięknieje. Za to składam wyrazy uznania i podziękowania - podkreślała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy Dorota Kruźlak.

Jak otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie?
Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stanowi nagrodę dla osób, które

przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku
istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas
nie jest nam potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć nam odpis aktu
małżeństwa. Poza aktem małżeństwa musimy również zobaczyć dowody osobiste obojga małżonków. Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów
mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na
uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych
organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, prezydent miasta Świdnicy, wójt gminy Świdnica i wójt
gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do
odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze.

Zdrowie

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ - 14 LISTOPADA
Dzień ten, obchodzony jest w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga. Dzięki insulinie z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do

śmierci - cukrzyca stała się chorobą przewlekłą. Według danych WHO ponad 440 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę, szczególnie w
krajach o niskim i średnim dochodzie, a 1,6 miliona zgonów rocznie jest bezpośrednio przypisywanych cukrzycy. Zarówno liczba przypadków, jak i
częstość występowania cukrzycy stale wzrastały w ciągu ostatnich kilku dekad.

Cukrzyca dotyka około 3 milionów Polaków, czyli 7,8 proc. populacji. Należy do krajowych priorytetów zdrowotnych, określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia. Źle kontrolowana prowadzi do rozwoju wielu ciężkich, zagrażających życiu chorego powikłań , zarówno ostrych jak przewlekłych.

Co to jest cukrzyca?
Cukrzyca to choroba metaboliczna, której jedynym objawem jest zbyt wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia). Choć stan ten nie powoduje

większych dolegliwości, jest bardzo niebezpieczny dla organizmu.
Cukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami w produkcji insuliny-hormonu wytwarzanego przez trzustkę. Hormon ten jest nam

niezbędny do przenoszenia glukozy z krwi do komórek organizmu gdzie przetwarzana jest w energię. Jeśli nie wykorzystamy glukozy w postaci energii
zostanie zamieniona i odłożona w postaci tkanki tłuszczowej w różnych okolicach naszego ciała i narządach wewnętrznych. Gdy insulina działa
nieprawidłowo lub jej brakuje poziom glukozy we krwi wzrasta. Wysoki poziom glukozy we krwi zwany hiperglikemią może doprowadzić do uszkodzeń

Cechą wspólną dla wszystkich osób chorujących na cukrzycę jest podwyższony poziom cukru we krwi (hiperglikemia). Powody podwyższonych
glikemii, ich zakres oraz sposób leczenia mogą być różne, w zależności od typu cukrzycy.

Podział cukrzycy jest następujący:
Typu 1 insulinozależna - jest chorobą autoimmunologiczną. Chorują głównie dzieci
i osoby młode. Wymaga codziennego podawania insuliny w celu wyrównania poziomu glukozy we krwi.
Typu 2 - jest to cukrzyca nabyta, insulinozależna. Na rozwój tego typu cukrzycy największy wpływ ma nasz styl życia - mała aktywność fizyczna,

nadwaga, otyłość, nieprawidłowe odżywianie, używki. Podstawowe leczenie to zmiana stylu życia, wdrożenie odpowiedniej diety a w razie potrzeby
przyjmowanie leków p/cukrzycowych.

Stan przedcukrzycowy - to ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Stężenie glukozy jest podwyższone, ale nie na tyle wysokie by zdiagnozować cukrzycę.

Objawy cukrzycy
Z powodu braku insuliny w organizmie utrudnione jest przechodzenie glukozy z krwi do komórek. Dlatego jednym z głównych jej objawów jest

bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi. Jako niewykorzystana gromadzi się ona w nadmiarze również w innych płynach oraz w przestrzeni
międzykomórkowej. Efektem znaczniejszego zwiększenia stężenia glukozy we krwi jest nie spotykane w warunkach fizjologicznych przenikanie glukozy
do moczu, czyli cukromocz. Zjawisko to nazywamy także glikozurią.

Cukrzyca - leczenie
Leczenie cukrzycy jako choroby przewlekłej jest czasochłonne. W celu osiągnięcia pomyślnych wyników potrzeba ścisłej oraz świadomej współpracy

pacjenta z lekarzem.

Jak leczyć cukrzycę? Obecnie w jej terapii dysponuje się:
◆ insuliną (insulinami), która ma uzupełniać jej niedobory w organizmie drogą wstrzyknięć,
◆ lekami doustnymi, które pobudzają wewnątrzustrojowe komórki beta wysp trzustkowych do wytwarzania własnej endogennej insuliny .

Leczenie cukrzycy jest wciąż jeszcze leczeniem objawowym.
Celem długotrwałego leczenia cukrzycy jest:

◆ dobre samopoczucie chorego,
◆ uzyskanie tzw. norm oglikemii - fizjologiczny poziom glukozy we krwi,
◆ pomoc w uzyskaniu możliwości realizacji osobistych celów i zamierzeń chorego,
◆ uzyskanie możliwości realizacji społecznych aspiracji cukrzyka.

Jak walczyć z cukrzycą?
◆ Prowadź aktywny tryb życia!
◆ Kontroluj masę ciała- otyłość sprzyja rozwojowi cukrzycy!
◆ Ograniczaj w swojej diecie produkty zawierające cukry i tłuszcze!
◆ Regularnie badaj poziom ciśnienia tętniczego!
◆ Unikaj używek
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BARAN Po wielu walkach i sporach, cichych
dniach i wzajemnej wrogości Wasz związek
osiągnie stan, w którym oboje poczujecie się
szczęśliwi i bezpieczni. Na nowo odkryjecie
swoje zalety i to, co wzajemnie Was w sobie
pociągało. Nie wolno Ci jednak kierować się
egoizmem, bo możesz wszystko zniszczyć. 
BYK Unikaj towarzystwa osób które spra-
wiają, że czujesz się źle i nieswojo. Po co
sztucznie utrzymywać takie nieszczere konta-
kty. Wokół Ciebie jest wielu życzliwie nasta-
wionych ludzi, warto więc z nimi spędzać
wolny czas. Bardzo dobrze będą układały się
interesy i sprawy finansowe. 
BLIŹNIĘTA Za bardzo żyjesz dniem dzisiej-
szym, a jednocześnie zbyt mało myślisz o
przyszłości. Czas biegnie bardzo szybko i kie-
dyś będziesz tego żałował. Zastanów się nad
tym. Sprawy zawodowe nabiorą rozpędu z
początkiem września. Do tego czasu nie licz
na sukcesy i poprawę sytuacji finansowej. 
RAK Bardzo wiele wydarzeń sprawi Ci ra-
dość. Niespodziewane spotkania, szczęśliwe
zbiegi okoliczności, udane transakcje... To
wszystko może wystąpić w najbliższych
dniach. Obdarz większym zaufaniem partne-

ra. Nie możesz ciągle unikać drażliwych
tematów, bo to Wam nie służy. 
LEW To, co dobre dla innych, nie zawsze jest
dobre dla Ciebie. Zanim zaczniesz głupio
"małpować" ludzi z otoczenia zastanów się
nad sobą i swoim życiem. Jesteś przecież rów-
nie wartościowym człowiekiem i masz wiele
do zaoferowania. Najwyższy czas pozbyć się
kompleksów. Bardzo dobry dzień - środa. 
PANNA Najwyższy czas uregulować wszy-
stkie zaległe zobowiązania. Nie możesz w
nieskończoność odwlekać z zapłatą rachun-
ków od których i tak nie uciekniesz. Sprawy
sercowe będą układały się po Twojej myśli.
Najbliższe dni będą należały do szczęśliwych.
Nie obawiaj się ryzyka w sprawach zawodo-
wych. 
WAGA Ktoś nieustannie próbuje z Tobą ry-
walizować. Jesteś tym zmęczony i bardzo Cię
to drażni. A tak być nie powinno. Powinieneś
całą sprawę zlekceważyć i zająć się tym, co
naprawdę ważne. W domu może pojawić się
drobne nieporozumienie, dlatego warto
znaleźć czas na szczerą rozmowę. Zaufaj swe-
mu sercu. 
SKORPION Ostatnio bardzo się opuściłeś
w sprawach zawodowych. Szef bacznie Cię
obserwuje i czeka, że zmienisz swoją posta-
wę. Ale jego cierpliwość może się skończyć.
Nie przenoś więc osobistych niepowodzeń na
życie zawodowe, bo możesz mieć więcej pro-
blemów. Weź się w garść, a zobaczysz, że
wszystko samo się ułoży. 
STRZELEC To dobrze, że masz silne po-
stanowienia i plany. Ważne abyś to wszy-

stko powoli realizował. Nie słuchaj rad "ży-
czliwych", tylko twardo trzymaj się swego.
Sukces gwarantowany. Nadchodzący ty-
dzień będzie pełen nowych możliwości. Nie
zastanawiaj się długo, tylko korzystaj z oka-
zji. 
KOZIOROŻEC Bardzo dobry tydzień na
podejmowanie decyzji związanych z życiem
uczuciowym. Sprawy sercowe potoczą się
bardzo dobrze. Wszystko inne nie będzie mia-
ło teraz dla Ciebie znaczenia. Pojawienie się
przejściowych problemów finansowych także
nie zepsuje Ci nastroju. 
WODNIK  Ten tydzień przyniesie wiele do-
brego. Rozwiążesz ważny dla Ciebie i Twojej
rodziny problem. Znajdziesz czas dla siebie,
czas na odpoczynek i wszystko to sprawi, że
nabierzesz nowej energii do pracy. Nie wdawaj
się w niepotrzebne dyskusje z osobą spod znaku
Strzelca, nie jest do Ciebie przyjaźnie nastawio-
na. 
RYBY W nadchodzących dniach da o so-
bie znać zmęczenie. Ciągła bieganina i
brak czasu zrobią swoje. Postaraj się od-
począć od wszystkiego. Podziel obowiąz-
ki między domowników. Zobaczysz, że
jak trzeba, to oni też potrafią wiele zrobić.
Sprawy finansowe zostaną niedługo ure-
gulowane. Cierpliwości. 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  

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
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