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W skrócie...

U ZEGARMISTRZA. WYSTAWA ZE-
GARÓW Z KOLEKCJI JANUSZA
SKRZYPCZAKA
do 28.08.2022, godz. 18:00
Od 1 lipca do 28 sierpnia br. w Muzeum
Dawnego Kupiectwa będzie można podzi-
wiać kolekcjonerską wystawę zegarów ze
zbiorów antykwariusza Janusza Skrzypcza-
ka z Leszna. Na ekspozycji, przygotowanej
przez dr. Radosława Skowrona, znajdą się
zegary słoneczne, ogniowe i piaskowe oraz
zegary mechaniczne.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

WYSTAWA JASNOWIDZE
do 31.08.2022
Wystawa została pomyślana jako obrazowo-
literacka gra angażująca odbiorców. Ilustra-
cje zaczerpnięte z prac konkursowych uzu-
pełniono pytaniami, zadaniami i polecenia-
mi, które uruchamiają wyobraźnię. Wystawa
będzie dostępna w bibliotece (II piętro) do
końca wakacji. Zapraszamy do zabawy z
wyobraźnią.
Wstęp WOLNY; miejsce: Miejska Bibliote-
ka Publiczna; organizator: MBP

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
22.07-31.07.2022, godz. - 17:00
Dzięki konsekwencji w dążeniu do piękna,
spotkania, innowacyjności, otwartości i
wrażliwości Festiwal Bachowski stał się jed-
nym z największych i najważniejszych wy-
darzeń muzyki klasycznej w Polsce oraz nie-
zwykłym zjawiskiem kulturalnym na euro-
pejskiej scenie muzycznej.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica i okolice;
organizator ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY STOWARZY-
SZENIA KANON
29 lipca 2022 godz. 17:00 - 18:00
Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przeja-
wów twórczych. 
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
Świdnica

WERNISAŻ WYSTAWY MACIEJA
STANIKA "UKRAINA W OGNIU’’
29.07.2022, godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
oraz Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
zapraszają na wernisaż wystawy Macieja
Stanika "Ukraina w ogniu - Gdzie jesteś
cywilizowany świecie".
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

LETNIE WARSZTATY MUZEALNE
2022
30.07.2022, godz. 12:00
Zapraszamy na Letnie Warsztaty Muzealne
2022, które odbędą się w Muzeum Dawnego
Kupiectwa. Trzecie spotkanie pt."Ulepione,

Świdnica

TRWAJĄ NEGOCJACJE Z WYKONAWCĄ
PRZEBUDOWY AL. NIEPODLEGŁOŚCI

Wojna w Ukrainie i galopująca inflacja - to przyczyny, którymi tłumaczy problemy z ukończe-
niem inwestycji generalny wykonawca przebudowy alei Niepodległości, firma Polskie Surowce
Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana. 

Spółka wystąpiła do miasta o zwiększenie wartości kontraktu tłumacząc to tym, iż przy obecnych
cenach paliw, energii elektrycznej, kosztów pracy, ale przede wszystkim cen materiałów budowla-
nych, które wzrosły między 30 a 40 % (np. koszt masy bitumicznej wzrósł o 35%) nie jest w stanie
wykonać zadania za kwotę, która po przetargu wyniosła 5 873 954 złotych.  

Przypomnijmy, iż aleja Niepodległości to droga wojewódzka, zatem inwestycję współfinansuje
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Miasto ma już wstępne zapewnienie DSDiK o zwiększeniu
środków na świdnickie przedsięwzięcie. 

Negocjacje z firmą Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana trwają i wykonawca
zapewnia, że ekipa powróci na plac budowy niezwłocznie po wiążących uzgodnieniach. 

Umowny termin ukończenia inwestycji to 31 października 2022 roku.
Foto: UM w Świdnicy

Świdnica

BEZPŁATNE OPASKI BEZPIECZEŃSTWA 
DLA SENIORÓW

Miasto Świdnica realizuje program "Korpus Wsparcia Seniorów". Zakłada on pomoc osobom
starszym po 65 roku życia, mieszkającym samotnie bądź z osobami niebędącymi w stanie zapewnić
seniorom wystarczającej opieki. W ramach wsparcia uczestnicy akcji otrzymują specjalne opaski
bezpieczeństwa". Korzysta z nich już 87 świdniczan. 

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego
funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze.  Jest to możliwe dzięki zapewnieniu
dostępu do tzw. "opieki na odległość". To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami
starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo
lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkańcy Świdnicy, wymagający tej formy wsparcia otrzymują opaskę bezpieczeństwa, która
jest połączona z usługą operatora pomocy. Urządzenie to jest funkcjonalne oraz dopasowane dla osób
w wieku powyżej 65 lat. Opaska jest bardzo prosta w obsłudze - posiada tylko jeden przycisk - guzik
alarmowy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika zapewnia połą-
czenie się ze stale gotowymi do interwencji: ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub
pielęgniarką . W zależności od sytuacji zapewnią oni wsparcie emocjonalne przez telefon lub
poproszą o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów),
pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwą służby ratunkowe.

Opaska bezpieczeństwa jest udostępniana nieodpłatnie. Wyposażona jest w co najmniej 3 z
następujących funkcji:  przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia
opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

- 87 osób korzysta już z "opieki na odległość". Miasto może objąć pomocą do 100 osób.
Zapraszam więc seniorów w wieku 65 lat i więcej, aby zgłaszali się do programu - mówi Violetta
Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o programie oraz otrzymaniem wsparcia,
prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
Kaliną Pojasek tel. 74/ 852 13 27 (wewnętrzny 75)  lub 602 621 710.

Dzięki staraniom miasta Świdnicy działanie sfinansowane zostało ze środków Państwowego
Funduszu Celowego. Jego koszt to 147 350 zł.         

ciąg dalszy na str. 3
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wygniatane  z gliny w bryle zbudowane" - o
tajnikach pracy garncarza.
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

III OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
07.08.2022, godz. 10:00
W trzecim i ostatnim turnieju siatkówki pla-
żowej w tym sezonie zagrają pary męskie.
Zapisy: 607 944 999.
Wstęp wolny; miejsce: OSiR, ul. Śląska 35;
organizator: ŚOSiR

FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11.08-14.08.2022, godz. 17:00
Pierwsze sto osób, które zapiszą się na
udział w festiwalu, otrzyma identyfikator
uprawniający do zniżek u naszych partne-
rów oraz torbę z prezentami od naszych
sponsorów. Uczestnicy będą też mogli
zdobyć w festiwalowych konkursach roz-
maite nagrody.
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica; organiza-
tor: ŚOK

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: MI-
CHAŁ KOTERSKI
21.09.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z Michałem Ko-
terskim, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz!
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
gdzie skecze muzyczne zderzają się z aktu-
alnymi anegdotami.
Wstęp 120 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

www.expressem.eu

Świdnica

BASEN LETNI - PODPOWIADAMY, WYJAŚNIAMY
Pierwszego dnia basen letni w Świdnicy odwiedziło 2012 osób. Dziękujemy za tak dużą

frekwencję. W związku z zapytaniami osób korzystających z kąpieliska przypominamy i wyjaśniamy,
że:
◆ prócz parkingu przy lodowisku, można korzystać z parkingu przy ul. Śląskiej, na przeciwko placu

zabaw w Parku Centralnym lub przy ulicy Brzozowej (wjazd od Śląskiej). Można też parkować
wzdłuż ulicy Sportowej,

◆ za bilety można płacić kartą. Do dyspozycji są 2 kasy. Dziś najprawdopodobniej uruchomiony
będzie biletomat z możliwością płacenia blikiem, a także sprzedaż internetowa pod adresem
https://basen.osir.swidnica.pl,

◆ na basenie honorowane są karty sportowe: MultiSport, Medicover, FitProfit oraz PZU Sport. Ich
obsługą zajmować się będzie tylko kasa główna w strefie wejścia,

ciąg dalszy na str. 4
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"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

"MAYDAY BIGAMISTKA" [spektakl
komediowy]
01.12.2022, godz. 19:00
Mayday i Mayday 2 Raya Cooneya to kla-
syka znakomitej komedii Dołącza do nich
Mayday Bigamistka, tegoż Cooneya opo-
wieść będąca odbiciem pierwszego Mayda-
ya - coś podobnego, ale jakże jednak różne-
go!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

WERNISAŻ WYSTAWY STOWARZY-
SZENIA KANON
29 lipca 2022 godz. 17:00 - 18:00
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
Świdnica

Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszana wer-
nisaż wystawy Stowarzyszenia Kanon.
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◆ na terenie kąpieliska jest możliwość odpłatnego wypożyczenia leżaka (10 zł za dzień),
◆ nie można czasowo opuszczać kąpieliska. Dania zamówione z restauracji Chillout będą dostar-

czane do strefy wejścia, gdzie można je odebrać,
◆ na terenie kompleksu od pierwszego dnia jest czynny punkt gastronomiczny, także z ciepłymi

przekąskami. Już dziś ruszy kolejny w formie food trucka i trzeci niebawem,
◆ w strefie wejścia do dyspozycji mam maluszków jest pokój z wygodnym fotelem do karmienia,
◆ zamontowane będą także stojaki na rowery,
◆ na teren basenu nie wprowadzamy zwierząt,
◆ dostępne będą szafki depozytowe. Na początek kilka. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to

pojawią się kolejne,
◆ już wkrótce wprowadzony zostanie bilet 2+2

Z uwagą słuchamy wszystkich Państwa podpowiedzi. Staramy się na bieżąco na nie reagować.
Jeśli chcecie się Państwo podzielić jeszcze jakimiś refleksjami, prosimy o kontakt przez specjalną
stronę na Facebooku Basen Letni OSiR Świdnica.

Foto: UM w Świdnicy

Świdnica

POZNAJ HISTORIĘ ŚWIDNICKIEGO
PIWOWARSTWA Z QUESTEM

Zapraszamy do poznania historii świdnickiego piwowarstwa przy pomocy gry terenowej - Questu
przygotowanego przez Muzeum Dawnego Kupiectwa we współpracy z Fundacją Calamita.

Quest "Świdnica miastem piwowarskich tradycji" -przybliża historię piwowarstwa w Świdnicy,
którego początki sięgają XIII wieku. Prowadzi w miejsca, w których do dzisiaj widać związek z
branżą piwną. Wyprawa zaczyna się na świdnickim Rynku przy fontannie Neptuna a kończy w
Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Oprócz Questu przybliżającego historię piwowarstwa polecamy także questy:
◆ "I małe jest piękne - detale świdnickiej architektury" - wyprawa przedstawia wybrane zabytki

okolic Rynku w Świdnicy, a w szczególności detale architektoniczne, które decydują o jego
unikatowym charakterze. Trasa rozpoczyna się przed Katedrą pw. św. Stanisława i św. Wacława,
na placu św. Jana Pawła II. Opiekunem Questu jest Urząd Miejski w Świdnicy.

◆ "Podróż w czasie ze świdnicka biblioteką" - wyprawa prezentuje historię świdnickiej biblioteki
oraz miejsca z nią związane. Start Questu na ul. Franciszkańskiej, na skwerze przy pomniku z
dzikami. Opiekunem Questu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy.
Questy można przemierzać na dwa sposoby:

◆ z ulotką papierową do wydrukowania z portalu www.questy.org.pl (wpisz nazwę interesującej
Cię wyprawy) lub odbierz ulotkę w jednym z punktów: Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Świdnicy (ul. Rynek 39-40), Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
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Norwida w Świdnicy (ul. Franciszkańska 18), Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (ul.
Rynek 37), Urząd Miejski w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49)

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną "Questy - Wyprawy Odkrywców", dostępną dla systemu Android
i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto użytkownika i wyszukaj interesujący Cię Quest)

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O
ŹRÓDŁACH CIEPŁA W NIERUCHOMOŚCI

30 czerwca 2022 roku minął ustawowy termin na złożenie deklaracji o źródłach ciepła do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mimo to, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami
pozostaje.

Jeżeli jesteś właścicielem bądź zarządcą budynku/lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego i nie
złożyłeś deklaracji ww. terminie, należy niezwłocznie i obowiązkowo złożyć ją poprzez stronę
http://ceeb.gov.pl logując się przez profil zaufany lub dostarczyć ją w formie papierowej do Urzędu
Miejskiego w Świdnicy (pok. 317). Brak wypełnienia obowiązku ustawowego nie spowoduje
automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli.

ciąg dalszy na str. 8

Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przeja-
wów twórczych. W kręgu zainteresowań
Stowarzyszenia jest malarstwo, grafika, ry-
sunek, ikonografia, rzeźba, fotografia, poe-
zja oraz inne działania artystyczne. Grupa
należy do Dolnośląskiej Federacji Organiza-
cji Pozarządowych.
Uczestnicy wystawy:
Zdzisława Wolańska
Anna Mikuła
Tadeusz Trojan
Marta Spodniewska
Anna Kręta
Ewelina Pol
Irena Stefańska
Krystyna Bielejewska
Zbigniew Miciuła
Janina Pacewicz
Teresa Mikołajewska
Lucyna Pająkowska
Piotr Brzezicki

MUZYKA MI LEŻY W ŚWIDNICKIM
PARKU CENTRALNYM
Rozpoczęty w zeszłym roku na dziedzińcu
Wieży Ratuszowej cykl koncertów, powraca
w nowej odsłonie. Świdnicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza tym razem przed scenę plene-
rową Klubu Łaźnia, gdzie od czerwca do
sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć
artystów prezentujących rock, pop, blues,
country i etno-folk.
Kalendarz tegorocznej edycji Muzyka Mi
Leży zapowiada się następująco:

13 sierpnia / ŚLAD [country-blues]
Stali już bywalcy Pikniku Country w Mrą-
gowie, chociaż nie stronią też od rocka i
bluesa. Niezależnie od tego czy w kwartecie,
trio czy duecie, bracia Oryńczak zawsze pre-
zentują najwyższy poziom.

27 sierpnia / AKADEMIA ROZWOJU
TALENTÓW + MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY [pop]
Utalentowane artystki dwóch świdnickich
szkół wokalnych zaprezentują w towarzy-
stwie livebandu covery m.in. takich wyko-

http://www.domsenioracm.pl




Jeżeli uruchomiłeś nowe źródło ciepła w swojej nieruchomości czas na złożenie deklaracji to:
◆ dla nowych źródeł ciepła - 14 dni od uruchomienia,
◆ dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia - nawet jeżeli wcześniej

złożyłeś już deklarację,
◆ dla wszystkich zapominalskich - natychmiastowe złożenie deklaracji.

Świdnica

FINAŁ KONKURSU TECHNICZNEGO 
TALENTY DLA FIRM

Finał Konkursu Technicznego - TALENTY DLA FIRM, organizowanego przez Izbę Gospodar-
czą RCZ oraz Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, za nami! 28 czerwca drużyna ze
Świdnicy, złożona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Mechanicz-
nych, pod patronatem firmy AAM, stanęła do finału konkursu międzynarodowego w Pradze. W finale
znalazło się 12 drużyn, a drużyna ze Świdnicy była jedyną drużyną spoza Czech, która dotarła do
końcowego etapu.

 Zadaniem na tym poziomie była budowa reaktora jądrowego. Oprócz zdolności technicznych i
manualnych zawodnicy musieli wykazać się znajomością elementarnej wiedzy na temat energetyki
jądrowej.  

 Drużyny miały na wykonanie zadania trzy godziny. Choć zadanie nie było łatwe, wszystkie
drużyny poradziły sobie znakomicie i ukończyły je przed czasem. To, co zadecydowało o zwycię-
stwie, to dokładność wykonania, zgodność z instrukcją, podział zadań i współpraca. 

 Drużyna świdnicka jako jedyna zagraniczna drużyna znalazła się w finale. Nie stanęła co prawda
na podium, lecz uplasowała się w środkowej części tabeli. Biorąc pod uwagę, że dla naszych uczniów
to pierwsze tego typu zawody, podczas których pokonali reprezentację gospodarzy z Pragi, należy
uznać to za sukces. Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczył drużynie Sekretarz Ambasady RP w
Pradze, pan Daniel Piekarski.

Skład drużyny pod patronatem firmy AAM, przedstawiał się następująco: Marcel Walczykiewicz
(ZSM), Szymon Śliwak (ZSM), Oskar Uchański (ZSM), Stanisław Błocha (SP 6), Maja Mikosz (SP
6) i Patryk Gaładyn (SP 6). Drużyna wspierana była przez przedstawiciela firmy AAM, pana Marcina
Śliwkę oraz pana Jarosława Natanka z Zespołu Szkół Mechanicznych.

 Jak zwykle nie obyło się bez emocji - każda z drużyn walczyła o zwycięstwo, ale jak podkreślają
organizatorzy konkursu, przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. I tak właśnie było. Uczestnicy
pierwszego dnia mieli okazję skorzystać z atrakcji Aquaparku, a w dniu zawodów, podczas oczeki-
wania na wyniki, "wejść" do wirtualnego świata. Lokalna firma informatyczna przedstawiła różnego
rodzaju gry 3D. 

 Konkurs to efekt wieloletniej współpracy Izby Gospodarczej KralovoHradeckiego Kraju oraz
Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ze Świdnicy. 

 Gratulujemy finalistom i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej Edycji konkursu
TALENTY DLA FIRM - edycja 2022-2023 już jesienią tego roku. 

Powiat Świdnica

Wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy - projekty
dofinansowane przez fundację Ernst & Young

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy udziela indywidualnego oraz grupowego
wsparcia psychologicznego dla dzieci z Ukrainy w tym także wsparcia dla wychowanków ukraińskiej
pieczy zastępczej.

Pomoc realizowana jest na terenie powiatu świdnickiego przez trzech psychologów pochodzenia
ukraińskiego, tj. Panią Liudmylę Lukianchuk, Panią Yuliię Rybakovą oraz Marynę Zauzolkovą.
Wsparcie realizowane jest na terenie:

ciąg dalszy na str. 10
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nawców jak Mrozu, Sanah, Miley Cyrus czy
Maanam.

Muzyka Mi Leży to wydarzenie, którego
celem jest prezentacja lokalnych wykonaw-
ców podczas koncertów plenerowych. Ze-
szłoroczna edycja przyciągnęła ponad 400
gości. W tym roku, dzięki współpracy z Klu-
bem Łaźnia, wstęp na wydarzenia będzie
niebiletowany . Jednocześnie artyści i wi-
dzowie mogą liczyć na jeszcze lepsze wra-
żenia dzięki ofercie baru i restauracji, która
dba o jakość usług i dobry smak. Bliskość
Parku Centralnego i dwupoziomowy taras
zapewnią niepowtarzalną atmosferę. Szcze-
gółowe informacje dotyczące pierwszego
wydarzenia są już na naszej stronie:
 https://sok.com.pl/wydarzenie/muzyka-mi-
lezy-srednusha/

FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICO-
WANIA
11 sierpnia 2022 - 14 sierpnia 2022
Wstęp bezpłatny; miejsce: Świdnicki Ośro-
dek Kultury, Rynek 43, Świdnica

Festiwal Miejskiego Szkicowania
Urban Sketcherzy z Polski i Europy, łączmy
się! Zapraszamy na pierwszy międzynaro-
dowy Festiwal Miejskiego Szkicowania w
Świdnicy - od 11 do 14 sierpnia 2022 to
piękne miasto na Dolnym Śląsku wypełni się
amatorami rysowania w terenie. Rysunkowe
spotkania wśród zabytków, plenerowe war-
sztaty, wystawa, prelekcje, mobilna wypo-
życzalnia materiałów plastycznych, możli-
wość testowania akwareli Aquarius i targi
produktów dla plastyków to tylko niektóre
atrakcje; będzie też okazja poznać cieka-
wych ludzi i dołączyć do międzynarodowej
społeczności podziwiającej świat ze szki-
cownikiem w ręku. Udział w festiwalu jest
całkowicie darmowy i można uczestniczyć
w dowolnej liczbie wydarzeń. Ze względu
na ograniczoną ilość uczestników obowią-
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◆ Zakładu Poprawczego w Świdnicy w okresie 16 maja 2022 r. - 31 lipca 2022 r. w wymiarze 153
h.

◆ Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w okresie 25 maja 2022 r. - 31 lipca 2022
r. w wymiarze 73 h.

◆ Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy w okresie 06 czerwca 2022 r. - 31 lipca 2022
r. w wymiarze 80 h.
Realizacja ww. przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu wynagrodzeń dla psycholo-

gów przez Fundację Ernst & Young z siedzibą w Warszawie w łącznej kwocie 30.000,00 zł (Umowa
Darowizny 4/PP/UK/2022 z dnia 26.04.22 r. oraz Umowa Darowizny 6/PP/UK/2022 z dnia
04.05.2022 r.).

Warto podkreślić, że od dnia 29 marca 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 16/8 przyjmuje psycho-
log pochodzenia ukraińskiego Pani Liudmyla Lukianchuk. Swój dyżur pełni w każdy wtorek od godz.
14:30 do godz. 16:30 oraz w piątek od godz. 15:00 do godz. 18:00. Wsparcie psychologiczne
udzielane jest dla Klientów Ośrodka pochodzenia ukraińskiego lub posiadających status uchodźcy
wojennego. Telefon kontakty OIK: 74/856-58-15, fax: 74/857-45-23.

Świdnica

ZMARŁA KRYSTYNA LASEK
W wieku 75 lat zmarła Krystyna Lasek - działaczka społeczna, pedagog, wieloletnia dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, współtwórczyni i wieloletnia prezes Świdnickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zasłużona dla Miasta Świdnicy.

Krystyna Lasek tworzyła i działała na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywa Wobec Zagrożeń
"ANAN". W 2007 roku współtworzyła Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i była jego wielo-
letnim prezesem. Była współzałożycielką działającej od 2015 roku Federacji Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku. 

 W latach 2001-2008 była pełnomocnikiem dziekana oddziału zamiejscowego w Świdnicy
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W 2018 roku została wyróżniona tytułem Zasłużonej dla Miasta Świdnicy.

PCPR Świdnica

KONKURS ROZSTRZGNIĘTY
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z

zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn., Organizowanie i prowadzenie war-

ciąg dalszy na str. 11
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zują zapisy na darmowe warsztaty plenero-
we, które poprowadzą: Justyna Wojnowska,
Adam Michen, Krzysztof Ludwin oraz Jan
Vitek z Pragi.
Organizatorzy: Urban Sketchers Poland,
Świdnicki Ośrodek Kultury oraz między-
narodowa organizacja Urban Sketchers.

Program Festiwalu

11 sierpnia 2022 - czwartek

17:00 - Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu w
Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka
Kultury
17:30 - 20:00 - Prelekcja i warsztaty wpro-
wadzające do urban sketchingu, prowadzo-
ne przez Justynę Wojnowską na Rynku
20:00 - Rozdanie nagrody-niespodzianki i
wspólne zdjęcie uczestników Festiwalu na
Rynku
20:00 - Drink & draw, czyli spotkanie zapo-
znawcze uczestników festiwalu, zbiórka na
Rynku

12 sierpnia 2022 - piątek

10:00 - 12:00 - Wspólne zwiedzanie Świd-
nicy z lokalnym artystą i przewodnikiem,
zbiórka na Rynku przy Galerii Fotografii
Świdnickiego Ośrodka Kultury
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12:00 - 13:00 - Prelekcja w Galerii Fotografii
Świdnickiego Ośrodka Kultury na temat
szkicowania w podróży, prowadzona przez
Katarzynę Kosiak, Dorę Pindur i Justynę
Wojnowską
16:00 - 18:00 - Warsztaty urban sketchingu
przy Kościele Pokoju (UNESCO), prowa-
dzone przez Adama Michena 
18:00 - 19:30 - Sketch-walk, czyli spotkanie
rysunkowe w plenerze, zbiórka przy Koście-
le Pokoju 
19:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu przy Kościele Poko-
ju
20:00 - Drink & draw w formie rysunkowe-
go pikniku, czyli spotkanie uczestników fe-
stiwalu w Parku Centralnym 

13 sierpnia 2022 - sobota

10:00 - 15:00 - Targi szkicowników, narzę-
dzi i materiałów przydatnych podczas urban
sketchingu, Galeria Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury
11:00 - Prelekcja (po angielsku) gościa spe-
cjalnego Mohana Banerji (Urban Sketchers
London) w sali teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultury
16:00 - 18:00 - Warsztaty urban sketchingu
(po angielsku) z Janem Vitkiem (Urban
Sketchers Prague) przy gotyckiej Katedrze 
18:00 - Sketch-walk, czyli spotkanie rysun-
kowe w plenerze, zbiórka przy Katedrze 
19:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu przy Katedrze
20:00 - Drink & draw, czyli spotkanie ucze-
stników festiwalu, na którym odbędzie się
też wymiana narzędzi między uczestnikami

14 sierpnia 2022 - niedziela

10:00-12:00 - Warsztaty urban sketchingu z
Krzysztofem Ludwinem na Rynku 
12:00 - Sketch-walk, czyli spotkanie rysun-
kowe w plenerze, zbiórka na Rynku 
13:30 - Rozdanie nagród i wspólne zdjęcie
uczestników Festiwalu na Rynku
16:00 - Wernisaż prac powstałych podczas
Festiwalu w Galerii Fotografii Świdnickiego
Ośrodka Kultury, wraz z głosowaniem na
najbardziej interesujący szkic
16:30 - Ogłoszenie zwycięzców konkursów
Festiwalu i oficjalne pożegnanie
 - w trakcie wydarzeń oznaczonych tym
symbolem dostępna będzie mobilna wypo-
życzalnia materiałów plastycznych od Pale-
ta Art.

W trakcie całego festiwalu będzie można
zobaczyć wystawę szkiców polskich Urban
Sketcherów w Galerii Fotografii Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury. Rysunki powstałe w
trakcie festiwalu również się na niej znajdą.

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: MI-
CHAŁ KOTERSKI
21.09.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

sztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełno-
sprawnością".

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. po zapoznaniu się z protokołem
Komisji Konkursowej, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), podjął Uchwałę Nr 836/2022,
w ramach której zlecił realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z
niepełnosprawnością pn., Organizowanie i prowadzenie warsztatów, grup środowiskowego wsparcia
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością" Fundacji "EUDAJMONIA"
ul. Borówkowa 5A; 59-101 Polkowice. Na realizację ww. zadania w okresie od 1 sierpnia do 31
grudnia 2022 r. przeznaczono kwotę 39.950,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt 00/100 złotych). Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MDK Świdnica

ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII
W piątek 22 lipca zakończyły się półkolonie w MDK Świdnica. Bogaty program zajęć zawierał

między innymi warsztaty plastyczne, animacyjne , teatralne, muzyczne oraz zajęcia z robotyki. Dzieci
jeździły również do aquaparku,wycieczki w góry oraz bliżej poznały Świdnicę z edukacyjną grą
terenową .Były też spotkania z ciekawymi gośćmi odwiedziła nas Pani pielęgniarka Ewa Mojsej,
która przybliżyła dzieciom swoja prace , Panie z Sanepidu opowiedziały o higienie, a funkcjonariusze
ze Straży Miejskiej poszerzyli dzieciom wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze ,wycieczki do
Straży Pożarnej gdzie poznały bliżej pracę strażaków oraz Miejskiej Biblioteki gdzie została im
przybliżona praca bibliotekarza .Odbywały się również zajęcia sportowe na OSIR Świdnica. Na
zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom upamiętniający udział w tegorocz-
nych półkoloniach.

Podsumowując tegoroczne półkolonie  należy podkreślić, iż pomysł  zapewnienia dzieciom
możliwości spędzenia  wakacji  w mieście, stworzenie warunków do ciekawego i aktywnego spę-
dzania wolnego czasu,  kształtowanie umiejętności współżycia w grupie  i  propagowanie wartości
profilaktycznych  w dobie dzisiejszej technologii komputerowej  jest bardzo potrzebne i  wskazane
dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim gościom, którzy poświęcili swój cenny czas na
spotkania z dziećmi.

MBP Świdnica

Maciej Stanik "Ukraina w ogniu - Gdzie jesteś
cywilizowany świecie" - wernisaż

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają
na wernisaż wystawy Macieja Stanika "Ukraina w ogniu - Gdzie jesteś cywilizowany świecie".
Wernisaż odbędzie się 29 lipca 2022 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej, o godzinie 17.00.

OSiR Świdnica

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
MIKSTY

Tym razem na świdnickich boiskach do siatkówki plażowej zagościły pary mieszane. W niedzielę
24 lipca rozegrany został 2. Otwarty turniej siatkówki plażowej mikstów, do którego zgłosiło się 13
zespołów. Większość drużyn przyjechała z Wrocławia, były też pary z Wałbrzycha, Jawora, Oleśnicy,
Kudowy, Miłochowic i rodzynek ze Świdnicy. Turniej tradycyjnie rozgrywany był systemem
brazylijskim do dwóch przegranych spotkań. Przy optymalnej pogodzie do gry w plażówkę rywali-
zacja przebiegała na naprawdę wysokim poziomie. Niektóre z meczów kończyły się dopiero grą na
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przewagi a w półfinałach w tie-breakach. Po sześciu godzinach rozgrywek rozpoczęły się rywalizacje
o miejsca na podium. W meczu o trzecie miejsce spotkały się pary: Karolina Gostyńska i Kuba
Zaporowski oraz Sandra Banach i Michał Jagiełło. Po emocjonującym meczu brązowe medale
przypadły mikstowi Gostyńska-Zaporowski. Wyrównane spotkanie o zwycięstwo w turnieju stoczyły
zespoły: Marysia Jachowicz i Jakub Zimowicz oraz Natalia Ławniczak i Adrian Wyrwich. Do
kolejnego sezonu mistrzem Świdnicy w mikstach została para Jachowicz-Zimowicz.

Cztery najlepsze drużyny otrzymały od organizatora, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
w nagrodę talony na sprzęt sportowy do zrealizowania w firmie Jako oraz pamiątkowe dyplomy.

Ostatni turniej w tym sezonie w Świdnicy odbędzie się 14 sierpnia - Open Mężczyzn.
Końcowa klasyfikacja:
Miksty:
1. Marysia Jachowicz, Jakub Zimowicz - Wrocław
2. Natalia Ławniczak, Adrian Wyrwich - Miłochowice
3. Karolina Gostyńska, Kuba Zaporowski - Wrocław
4. Sandra Banach, Michał Jagiełło - Kudowa Zdrój
5-6. Agnieszka Grajewska, Łukasz Borkowski - Oleśnica

ciąg dalszy na str. 16
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Zapraszamy na spotkanie z  Michałem Ko-
terskim, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz!
Michał "Misiek" Koterski - polski aktor, pre-
zenter telewizyjny, satyryk.
Na wielkim ekranie debiutował w 1999 rolą
Sylwusia, syna Adama Miauczyńskiego w
filmie Marka Koterskiego Ajlawju. W nastę-
pnych latach zagrał postać jeszcze w dwóch
filmach reżyserowanych przez swojego oj-
ca, Dzień świra (2002) i Wszyscy jesteśmy
Chrystusami (2006). W 2006 zagrał jedną z
głównych ról, Słonia, w serialu TVP1 Kró-
lowie śródmieścia.
W 2008 uczestniczył w programie Jak oni
śpiewają oraz prowadził talk-show Polsatu
Misiek Koterski Show. Od 2009 występuje
jako Henryk Saniewski, barman o pseudoni-
mie "Kaśka" w serialu Polsatu Pierwsza mi-
łość. Od 2010 gra epizodyczne role w serialu
Świat według Kiepskich. Również w 2010
pojawił się w roli Kubusia w filmie Adama
Dobrzyckiego Projekt dziecko, czyli ojciec
potrzebny od zaraz (2010) i Łysego w filmie
Marcina Wrony Chrzest. W 2018 zagrał
Adasia Miauczyńskiego w filmie Marka Ko-
terskiego 7 uczuć. W 2022 premierę miał
film Gierek, w którym wcielił się w tytuło-
wego bohatera Edwarda Gierka, I sekretarza
KC PZPR.



5-6. Dorota Nalepa, Dawid Sasin - Wrocław
7-8. Paulina Szczerbak, Michał Borgulat -
Wrocław
7-8 Paulina Mielniczuk, Miłosz Baran - Wał-
brzych
9-13. Aleksandra Sokołowska, Mateusz Mi-
chalski - Jawor
9-13. Aleksandra Bogut, Kacper Jankowski
- Wrocław
9-13. Agnieszka Sitko, Piotr Woźniak -
Wrocław
9-13. Kamila Regnowska, Piotr Pękalski -
Świdnica
9-13. Jeannette Pokorny, Bartosz Jurga -
Wrocław

Foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

ŚKPR Świdnica

TERMINARZ I LIGI
Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił ter-

minarze I ligi na sezon 2022/23. Rozgrywki rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca maja przyszłego roku.
Szare Wilki zainaugurują nowy sezon 17/18 września wyjazdem do aktualnego mistrza naszej grupy - Boru Joynext Oborniki Śląskie, a tydzień

później 24 lub 25 września zagramy pierwszy mecz na własnym parkiecie podejmując AZS Zielona Góra. Pierwsza runda potrwa do 28/29 stycznia.
Druga rozpocznie się 4/5 lutego i potrwa do 20/21 maja. Turniej Mistrzów o awans do Ligi Centralnej zaplanowano na 26-28 maja.

Podobnie jak w poprzednim sezonie na poziomie I ligi zagra 48 zespołów podzielonych na cztery grupy, ale ZPRP, jak to często ma w zwyczaju
nieco zaskoczył podziałem drużyn na grupy. W "naszej" grupie B znalazło się najwięcej, bo aż czternaście drużyn, podczas, gdy w grupie A i D po 11,
a w C - 12. Dodajmy, że w składzie "naszej" grupy znalazło się miejsce dla ostatniego zespołu poprzedniego sezonu - Dziewiątki Legnica. Nowymi
drużynami będą: spadkowicz z Ligi Centralnej - Siódemka Miedź Legnica oraz beniaminek z II ligi - Wolsztyniak Wolsztyn.

                                                                                                                          TERMINARZ ŚKPR ŚWIDNICA - I LIGA, GRUPA B 2022/2023
I RUNDA
1. kolejka (17-18.09): Bór Joynext Oborniki Śl.
- ŚKPR
2. kolejka (24-25.09): ŚKPR - AZS UZ Zielona
Góra
3. kolejka (1-2.10): Olimp Grodków - ŚKPR
4. kolejka (8.10): ŚKPR - ZEW Świebodzin
5. kolejka (22-23.10):SPR Gorzyce Wielkie -
ŚKPR
6. kolejka (29-30.10): ŚKPR - Trójka Nowa Sól
7. kolejka (8.11): Real Astromal Leszno - ŚKPR
8. kolejka (19-20.11): UKS EUCO Dziewiątka
Legnica - ŚKPR 
9. kolejka (26-27.11): ŚKPR - Siódemka Miedź
Legnica
10. kolejka (3-4.12): Tęcza Folplast Kościan -
ŚKPR
11.kolejka (10.12): ŚKPR - Wolsztynia
12. kolejka (17-18.12): GOKiS Kąty Wrocła-
wskie - ŚKPR
13. kolejka (28-29.01): ŚKPR - Grunwald Po-
znań
II RUNDA
14. kolejka (4-5.02): ŚKPR - Bór Joynext Obor-
niki Śl.
15. kolejka (11-12.02): AZS UZ Zielona Góra -
ŚKPR
16. kolejka (18-19.02): ŚKPR - Olimp Grodków
17. kolejka (25-26.02): ZEW Świebodzin -
ŚKPR
18. kolejka (4.03): ŚKPR - SPR Gorzyce Wielkie
19. kolejka (18-19.03): Trójka Nowa Sól - ŚKPR
20. kolejka (25-26.03): ŚKPR - Real Astromal
Leszno
21. kolejka (1-2.04): ŚKPR - UKS EUCO Dzie-
wiątka Legnica
22. kolejka (15-16.04): Siódemka Miedź Legni-
ca - ŚKPR
23. kolejka (22.04): ŚKPR - Tęcza Folplast Ko-
ścian
24.kolejka (6-7.05): Wolsztyniak - ŚKPR
25. kolejka (13-14.05): ŚKPR - GOKiS Kąty
Wrocławskie
26. kolejka (20-21.05): Grunwald Poznań -
ŚKPR
Turniej Mistrzów (26-26.05)

tekst: www.skprswidnica.pl

ciąg dalszy na str. 19
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Polonia Stal Świdnica

TRIUMF JUNIORÓW
Juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica na dobre rozpoczęli już przygotowania do sezonu 2022/2023. Czołowa ekipa I ligi wojewódzkiej

minionych rozgrywek wysoko pokonała na własnym terenie w sparingu beniaminka ligi - zespół Górnika Wałbrzych. W trakcie meczu padło aż 10 goli,
co ważne zdecydowana większość była autorstwa podopiecznych trenera Jakub Rosiaka. 

Od początku meczu rozgrywanego na boisku bocznym Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obserwowaliśmy bardzo dużą przewagę zespołu
gospodarzy. Początkowo piłka jak zaczarowana nie chciała jednak wpaść do sieci. Po 20 minutach worek z golami się rozwiązał. Świdniczanie zanotowali
dwa trafienia, ale w nasze szeregi wkradła się nerwowość i zaczeły pojawiać się błędy. Ten moment dekoncentracji kosztował nas utratą dwóch goli.
Później biało-zieloni wrócili jednak do swojej gry i pewnie punktowali rywali, wygrywając finalnie 7:3. Na listę strzelców wpisali się: Markowski (2),
Migas, Kaźmierczak, Michta, Kruczek oraz zawodnik testowany. 

- Cieszy mnie liczba stworzonych sytuacji na tle mocnego Górnika. Mecz od samego początku był pod naszą kontrolą choć mieliśmy moment
dekoncentracji po zrobieniu kilku zmian. Nie zwalniamy tempa, bo już w sobotę kolejny mecz, tym razem z seniorami Zdroju Jedlina Zdrój (klasa
okręgowa). Ten odbędzie się w sobotę o 15.00 na terenie OSiR-u Świdnica - wyznaje trener juniorów starszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, Jakub
Rosiak. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 
7:3

Skład: Telicki, Kruczek, Ratajczak, Duda, Kaźmierczak, Staroń, Markowski, Michta, Migas, Kałwak, Bujak, Wiecheć, Ptak, Król oraz 3 zawodników
testowanych.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

DOBRY MECZ 
Bardzo pożyteczny mecz kontrolny mają za

sobą czwartoligowi piłkarze IgnerHome Polonii-
Stali Świdnica. Po zwycięstwach z Górnikiem
Wałbrzych i Bielawianką Bielawa, tym razem
biało-zieloni zmierzyli się na wyjeździe z benia-
minkiem makroregionalnej III ligi - rezerwami
Chrobrego Głogów.

Na boisku wyżej notowanego rywala trener
Grzegorz Borowy nie mógł skorzystać z usług
kilku graczy, ale ten fakt nie przeszkodził w
rozegraniu naprawdę niezłych zawodów i uzy-
skaniu cennego rezultatu. Wynik w meczach
kontrolnych często ma drugorzędne znaczenie,
ale cieszyć może to, co zaprezentowali dziś bia-
ło-zieloni. W spotkanie bardzo dobrze weszli
świdniczanie, którzy byli bliscy zaskoczenia
bramkarza uderzeniem z rzutu wolnego. Później
inicjatywę przejęli jednak rywale . Gospodarze
mieli kilka okazji, ale dobrze między słupkami spisywał się Bartłomiej Kot. Po kwadransie gra się wyrównała. Nasi zawodnicy starali się przejąć
inicjatywę, kilka groźnych sytuacji wyczyścili obrońcy Chrobrego, a i pewnie w bramce spisywał się golkiper głogowian. Finalnie w pierwszej odsłonie
padł tylko jeden gol. W okolicy 30. minuty Robert Myrta precyzyjnym strzałem z okolicy pola karnego zaskoczył zasłoniętego bramkarza przeciwników
i trafił na 1:0. 

Początek drugiej odsłony należał do gospodarzy. Rezerwy pierwszoligowego Chrobrego najpierw wyrównały po delikatnym rykoszecie, a następnie
wyszły na prowadzenie 2:1. W tej drugiej sytuacji doszło jednak do ewidentnego przewinienia na Andrieju Kozachenko - sędzia puścił jednak grę, a
miejscowi wykończyli kontratak. Świdniczanie nie zamierzali jednak dawać za wygraną. Tuż po utracie gola jeden z zawodników testowanych znakomity
i precyzyjnym uderzeniem zaskoczył bramkarza Chrobrego, trafiając na 2:2. Warto dodać, że w drugiej części gry dwukrotnie ustrzeliliśmy obramowanie
głogowskiej bramki (Kasprzak oraz piłkarz testowany). W kolejnym meczu kontrolnym piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zmierzą się na
wyjeździe z Piastem Żmigród (30 lipca). 

Chrobry II Głogów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
2:2 (0:1)

Skład: Kot, Telicki, Kozachenko, Salamon, Kasprzak, Czochara, Sowa, Białasik, Paszkowski, Dyś, Michta, Migas, Myrta oraz 6 zawodników
testowanych

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

NOWI ZAWODNICY
Mamy przyjemność przedstawić pierwszego zawodnika, który w sezonie 2022/2023 wzmocni

szeregi ekipy seniorów IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Będzie nią Kornel Traczyk, jedna z ikon
współczesnej, trzecioligowej Ślęzy Wrocław. 

26-letni pomocnik zanim trafił do Ślęzy Wrocław reprezentował barwy UKS-u SP Wrocław,
Top-Talentu Wrocław i Polaru Wrocław. Ekipę Ślęzy zasilił przed startem sezonu 2014/2015 i
występował w niej nieprzerwanie przez 8 lat, z małym wyjątkiem na półroczne wypożyczenie
do Czarnych Jelcz-Laskowice (runda wiosenna sezonu 2015/2016). Przez ten cały czas był
niezwykle ważną postacią wrocławskiej drużyny, rozgrywając 213 meczów o punkty i strzelając
20 goli. Trzykrotnie sięgnął również po Puchar Polski na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej, a w 2019 roku był współtwórcą sukcesu naszej wojewódzkiej kadry, zdobywając
mistrzostwo Europy UEFA Regions Cup. W samym ostatnim sezonie 2021/2022 Kornel Traczyk
rozegrał 30 spotkań (na 32 możliwe) w ramach makroregionalnej III ligi seniorów, zaliczając
dwa trafienia.

Kornel Traczyk barwy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica zasilił na zasadzie transferu definityw-
nego. Nowego zawodnika witamy w biało-zielonych szeregach, życząc samych udanych występów
w barwach świdnickiej drużyny!

ciąg dalszy na str. 22

www.expressem.eu 19 www.expressem.eu







***
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica przedstawia drugiego zawodnika, która zasila biało-zielone

szeregi przed startem nowego sezonu 2022/2023. Do kadry naszej pierwszej drużyny dołącza nowy
napastnik z doświadczeniem na szczeblu centralnym.

24-letni Oskar Trzepacz rozpoczął granie w Silesii Wrocław Gaj, z której przeszedł przez
młodzieżowe drużyny Śląska Wrocław. Przed startem sezonu 2014/2015 zasilił szeregi pierwszoli-
gowej Olimpii Grudziądz. Jako szesnastolatek dostał swoje szanse w pierwszej drużynie. Rozegrał
6 meczów, strzelając gola przeciwko Dolcanowi Ząbki. Kolejnych kilkanaście spotkań na szczeblu
centralnym w rozgrywkach I ligi rozegrał w kolejnych sezonach 2015/2016 i 2016/2017. Rundę
wiosenną sezonu 2016/2017 spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym Chemiku Bydgoszcz. 

W sezonie 2017/2018 był bardzo ważnym ogniwem trzecioligowego Piasta Żmigród. Rozegrał
28 spotkań (na 34 możliwe kolejki), trafiając do sieci rywali aż 14 razy. Kolejna kampania rozgry-
wkowa to znów występy na szczeblu makroregionalnej III ligi. W drużynie Piasta Żmigród, a
następnie na wypożyczeniu w Lechii Dzierżoniów rozegrał łącznie 27 meczów, zaliczając 8 goli.
Kolejne dwa sezony spędził już w swoim macierzystym klubie - Piaście Żmigród (41 rozegranych
meczów), by w ostatniej kampanii o punkty zasilić na zasadzie wypożyczenia szeregi czwartoligo-
wego Piasta Żerniki Wrocław. 

Teraz przychodzi czas na występy w ekipie IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, do której Oskar
Trzepacz przechodzi z Piasta Żmigród na zasadzie transferu definitywnego. Nowy napastnik w trakcie
letnich przygotowań popisał się do tej pory z bardzo dobrej strony, strzelając dwa gole przeciwko Górnikowi Wałbrzych i jednego w starciu z rezerwami
pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Oskar czekamy na kolejne trafienia i życzymy samych udanych występów podczas następnych gier kontrolnych,
a przede wszystkim meczów o stawkę.

***
Po Kornelu Traczyku (Ślęza Wrocław) i Oskarze Trzepaczu (Piast Żmigród), czas na trzeciego

zawodnika, który dołącza do biało-zielonych szeregów i w sezonie 2022/2023 będzie do dyspozycji
trenera pierwszej drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica - Grzegorza Borowego.

Nowym zawodnikiem świdnickiego klubu został 24-letni boczny obrońca - Kamil Moskwa.
Piłkarz przez 7 lat występował w młodzieżowych drużynach Śląska Wrocław, z którego na sezon
trafił do czwartoligowej Orli Wąsosz, stając się z miejsca ważnym punktem zespołu występującego
w grupie zachodniej seniorskiej IV ligi. Przed startem sezonu 2018/2019 zasilił szeregi reprezentanta
grupy wschodniej IV ligi - Miejskiego Klubu Piłkarskiego w Wołowie. Tam występował przez kolejne
cztery sezony . W trakcie ostatnich rozgrywek wystąpił w barwach MKP w 29 z 30 możliwych
ligowych spotkań (jedna pauza za kartki), w niemalże wszystkich meczach grając od pierwszej do
ostatniej minuty i dokładając jedno trafienie. Kamil Moskwa pokazał się z bardzo dobrej strony od
samego startu okresu przygotowawczego, będąc pewnym punktem naszej ekipy podczas ostatnich
meczów sparingowych. 

Teraz nowy zawodnik na zasadzie transferu definitywnego zamienia Miejski Klub Piłkarski w
Wołowie na IgnerHome Polonię-Stal Świdnica. Nowemu piłkarzowi życzymy samych udanych
występów w biało-zielonych barwach, jak największej liczby minut na boisku i meczów zakończo-
nych wraz z partnerami z formacji defensywnej na zero z tyłu. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 
24 lipca swoje święto obchodzili zarówno policjanci jak i pracownicy cywilni. Podczas dzisiejszej ceremonii w  sali narad Urzędu Miejskiego w

Świdnicy, nadinspektor Dariusz Wesołowski mianował 93 funkcjonariuszy  na wyższe stopnie służbowe. Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów w Świdnicy za zasługi na rzecz utworzenia Posterunku w Słotwinie oraz za działalność uhonorował Medalem 30-lecia
NSZZP wójt gminy Świdnica Teresę Mazurek

Doroczne Święto Policji jest doskonałą oka-
zją do uhonorowania pracy na  rzecz niezwykle
cennych wartości - życia, zdrowia  i mienia. To
czas podziękowań za trud pełnionych obowiąz-
ków i służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

Obecna na uroczystości wójt gminy Świdni-
ca Teresa Mazurek życzyła wszystkim funkcjo-
nariuszom i pracownikom cywilnym pełniącym
służbę na terenie gminy ale i całego powiatu
świdnickiego  dużo zdrowia, wielu sukcesów, sa-
tysfakcji z wykonywanych zadań, bezpiecznych
powrotów z akcji oraz wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym i rodzinnym. Niech ludzka ży-
czliwość oraz przychylność towarzyszy Państwu
na co dzień, a poświęcenie i oddanie będzie za-
wsze źródłem satysfakcji oraz społecznego uzna-
nia.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych nagrody i listy gratulacyjne z rąk
wójt gminy Świdnica otrzymali: aspirant sztabowy Adam Kłyszejko, młodszy aspirant Marta Balewicz, sierżant sztabowy Rafał Jarosz, sierżant Daniel
Morawski, sierżant Daniel Porucznik.
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Gmina Świdnica

TRWAJĄ PRACE ZIEMNE PRZY BUDOWIE SALI SPORTOWEJ W GRODZISZCZU
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu- to jedna z trzech inwestycji, które realizujemy dzięki

dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwają prace ziemne związane z
wznoszeniem ścian fundamentowych z bloczków betonowych. Planowany termin zakończenia budowy to październik 2023 r.

W ramach zadania powstanie pełnowymia-
rowa sala sportowa wraz z niezbędnym zaple-
czem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem z
budynkiem szkoły. Wybudowana sala będzie
miała wymiary 32,54 x 19,04 m i wysokość 6, 54
m. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej
wraz z zapleczem i łącznikiem 1022,63 m2, po-
wierzchnia użytkowa sali wyniesie 912,26 m2,
kubatura 8058,95 m3. Płyta sali gimnastycznej
zostanie wykonana z certyfikowanej nawierzch-
ni sportowej montowanej na wentylowanej me-
chanicznie przestrzeni podpodłogowej. Budynek
sali ogrzewany będzie powietrzną pompą ciepła
wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologi-
czne ogrzewanie bezemisyjne (również podgrze-
wanie ciepłej wody).

Oprócz sali gimnastycznej w Grodziszczu w
ramach otrzymanego dofinansowania realizowa-
na jest przebudowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Pszen-
nie oraz budowa remizy przy nowo wybudowa-
nej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37.

Łączna wartość wszystkich 3 inwestycji - 14 978 233,84 zł.
Wkład własny to 5 023 233,84 zł (tj. 33,5%)
Łączna wartość dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9 955 000 ,00 zł.

Gmina Świdnica

WAKACJE Z GMINĄ ŚWIDNICA I WYJAZD DO PARKU MINIATUR W KŁODZKU

Park Miniatur Minieuroland to popularna atrakcja turystyczna znajdująca się w Kłodzku, którą właśnie dzisiaj zwiedzają dzieci w ramach WAKACJI
Z GMINĄ ŚWIDNICA. Na powierzchni 2 hektarów można podziwiać 40 makiet najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej, Europy
oraz ze świata. To już czwarte wyjazdowe zwiedzanie Dolnego Śląska zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w ramach
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Już za tydzień młodzi mieszkańcy gminy Świdnica udadzą się do pałacowej bawialni w Kowarach.

Gmina Świdnica

DOŻYNKI GMINNE 2022
W wielu sołectwach trwają już przygotowania do najważniejszego święta gminy Świdnica - DOŻYNEK. W tym roku doroczne Święto Plonów

odbędzie się w niedzielę, 28 sierpnia w Opoczce. Współgospodarzami wydarzenia będą mieszkańcy dwóch sołectw: Jakubowa i Opoczki.  Dożynki to
najpiękniejszy obrzęd związany z pracą rolnika. W naszej gminie są one przepełnione staropolską symboliką ludową i są świętem wszystkich rolników,
sadowników, ogrodników, pszczelarzy a nade wszystko mieszkańców. Serdecznie zapraszam - Teresa Mazurek wójt gminy Świdnica.

Gmina Świdnica

W GMINNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZYGOTOWUJĄ
LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI

W 6 szkołach na terenie gminy Świdnica trwają zaawansowane pracę nad przygotowaniem Laboratoriów Przyszłości. Rządowy program zakłada
budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na wyposażenie
gminnych placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne zostanie przeznaczonych 477 tys. zł. rządowego wsparcia. Od września każda z

ciąg dalszy na str. 29
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placówek będzie wyposażona w tzw. zestaw podstawowy, do którego należą drukarka 3D z akcesoriami i sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich
osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i zestaw dodatkowy.

Dodatkowe wyposażenie szkoły mogły wybierać według swoich pomysłów, stawiając na rozwój praktycznych umiejętności, kreatywnego myślenia.
Stąd też np. w Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej pojawi się maszyna do szycia, wkrętarki, stoły warsztatowe czy szafy na narzędzia - mówi dyrektor
Elżbieta Dolińska.

Gmina Świdnica

Z MAŁOPOLSKI I ŚLĄSKA W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK
Seniorzy z gminy Kęty w woj. małopolskim i gminy Boronów w woj. śląskim przyjechali na Dolny Śląsk, by podpatrywać dobre praktyki wdrażane

w naszych sołectwach. Celem wizyty było spotkanie się z aktywnymi członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z Makowic i Lutomi Dolnej, które działają
na rzecz promocji swoich miejscowości.

KGW Lutomia Dolna działa już ponad 70 lat i podejmuje kroki w stronę utworzenia wsi tematycznej związanej z kulinariami. Na chwilę obecną
KGW włączyło się w przygotowanie ścieżki edukacyjnej i gry terenowej Questy - Wyprawy Odkrywców pt. "Szlak lutomskich smaków".

KGW Rowerowy Makowy Szlak z Sołectwo Makowice prowadzi działania w kierunku stworzenia oferty wioski tematycznej Makowice - Wioska
Impresją Malowana. KGW włączyło się w działania związane z stworzeniem dwóch questów: "Malarskie impresje w Makowicach" oraz "Malarskie
pejzaże w Makowicach" nawiązujące do słynnego malarza W.Websky-ego, który tu się wychował i malował.

Oprócz spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość poznania historii sołectwa za sprawą
questu, czyli edukacyjnej gry terenowej.

Gmina Świdnica

WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Gmina Świdnica wykorzystuje okres wakacji na przeprowadzenie prac remontowych w placówkach oświatowych. Zaplanowane na przerwę

wakacyjną remonty - od drobnych napraw po wymianę okien oraz instalacji - mają na celu poprawę jakości i komfortu nauki oraz pracy uczniów i
nauczycieli. W dwóch salach dydaktycznych i szatni w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym trwa wymiana 8 okien.
Ich łączny koszt wyniesie 15 tys. zł.
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BARAN Nie oskarżaj partnera o ostatnie niepo-

wodzenia. Lepiej z nim porozmawiaj, co jeszcze

da się z tym wszystkim zrobić, co można urato-

wać. Nareszcie Twoje interesy zaczną przynosić

zyski, a sytuacja finansowa wyraźnie się popra-

wi. Zaczniesz przygotowania do ważnej uroczy-

stości rodzinnej. Nie będzie więc czasu na nudę.

BYK Zadbaj o odpowiedni nastrój w piątkowy

wieczór. Twój partner ma Ci coś bardzo ważnego

do przekazania i nie bardzo ma na to odwagę.

Twój ponury nastrój na pewno mu w tym nie

pomoże. W pracy powstanie bardzo nerwowa

atmosfera. Postaraj się unikać konfliktów z kole-

gami. Zdecydowanie broń swojego zdania na

tematy zawodowe.

BLIŹNIĘTA Otrzymasz jakiś bardzo miły po-

darunek, który jednocześnie wprawi Cię w zakło-

potanie. Ktoś okaże Ci duże zainteresowanie i

troskliwość, do jakiej nie przywykłeś. Sytuacja

finansowa nie ulegnie zmianie. Nadal będziesz

narzekał na brak gotówki. Warto więc dokładnie

planować wydatki i czekać aż coś się zmieni.

RAK W tym tygodniu będziesz miał bardzo dużo

spraw do załatwienia i nie znajdziesz czasu na

odpoczynek  od  pracy zawodowej. A w niej kolejne

zmiany i zawirowania. Kompletny brak stabilizacji.

Musisz się ostro skoncentrować, aby dać sobie radę

w tych dniach. Weekend z przyjemnością spędzisz

w domu, w gronie rodzinnym, przed telewizorem.

LEW Będziesz musiał pomyśleć skąd wziąć

środki finansowe na wydatki, które pojawią się

zupełnie niespodziewanie. Trudna sytuacja zmu-

si Cię do podjęcia intensywnych działań, które

jednak przyniosą dobre rezultaty. W kontaktach

z partnerem unikaj oskarżeń i podejrzeń, które są

bezzasadne.

PANNA Będziesz miał dużo sił witalnych, które

wykorzystasz do zrealizowania swoich ambicji.

Jeżeli jesteś samotny, ktoś Cię zauroczy. Wszy-

stkie myśli będą krążyły wokół tej osoby. W

pracy jeżeli dobrze się przyłożysz do swoich

zadań osiągniesz upragniony sukces i podwyżkę.

WAGA W tym tygodniu najważniejsze będą dla

Ciebie sprawy rodzinne. Trzeba będzie uporać

się z problemami i ustalić jakiś wspólny front

działania. Planując wydatki weź pod uwagę po-

trzeby swoich bliskich. W pracy czeka Cię jakaś

miła niespodzianka . Szybko uporasz się ze wszy-

stkimi zadaniami.

SKORPION Nadchodzący wekeend upłynie

pod znakiem spotkań towarzyskich i rodzinnych.

Będziesz miał wspaniały humor i dużą ochotę na

żarty i zabawę. Ktoś zwróci się do Ciebie z cie-

kawą propozycją zawodową. Przemyśl ją do-

kładnie. Może to być szansa na odmienienie

dotychczasowego trybu życia.

STRZELEC Dużo uwagi poświęć teraz swoje-

mu partnerowi. Problemy w pracy i kłopoty z

pieniędzmi mają na niego bardzo zły wpływ.

Twój optymizm i łatwość radzenia sobie w trud-

nych sytuacjach powinny oderwać go od tego

wszystkiego. Wkrótce otworzą się przed Wami

nowe perspektywy i złe chwile odejdą w niepa-

mięć.

KOZIOROŻEC Złożyłeś obietnicę, z której te-

raz ciężko jest się wywiązać. Porozmaiwaj o tym

z osobą, która na Ciebie liczy. Może wspólnie

znajdziecie jakieś rozwiązanie. Udawanie, że o

wszystkim zapomniałeś będzie męczyło Was

oboje.W przyszłości dokładniej zastanawiaj się

nad swoimi możliwościami i wypowiadanymi

słowami.

WODNIK To będzie bardzo dobry tydzień. Za-

łatwisz dużo zaległych spraw, w tym także urzę-

dowych. Gwiazdy będą sprzyjały Twoim intere-

som, decyzjom finansowym. Nie obawiaj się

więc ryzyka. Planując podróż lub jakiś wyjazd

postaraj się kilka dni wcześniej uprzedzić o tym

swojego partnera. Unikniesz w ten sposób wy-

mówek.

RYBY Będziesz się przejmować problemami

ukochanej osoby. Niestety, niewiele możesz te-

raz pomóc. Nie masz wpływu na bieg spraw .

Postaraj się wspierać ją w trudnych chwilach. Już

wkrótce wszystko się wyjaśni i będzie jak daw-

niej. Nie możecie się teraz poddawać. Bardzo

dobrym dniem będzie niedziela.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-

trum, cena 225.000 zł

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 

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

0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,

190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.

Młodych 420.000 zł

0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -

kominkowe, Zarzecze 264.000 zł

0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -

309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,

Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,

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 -

265.000 zł

0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł

0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,

10 km od Świdnicy, 198.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-

skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -

265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,

ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 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. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce

parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 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

0-6549 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 - kotłownia 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+1000zł 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:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna

430.000 zł

0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od

Świdnicy 890.000 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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