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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

30 LAT 
MIĘDZYNARODOWEJ 
PRZYJAŹNI MUZYCZNEJ
06.08-13.08.2022, godz. 19:30
Czym jest Międzynarodowa Przyjaźń Mu-
zyczna? To kurs muzyczny, międzynarodo-
wy obóz dla młodych muzyków, wydarzenie
kulturalne i o wiele więcej.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: IMF

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
07.08.2022, godz. 08:00
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca tłumy świdniczan oraz przyjeżdżają-
cych z całego Dolnego Śląska kolekcjone-
rów, łowców okazji i miłośników rzeczy,
których w sklepach już dostać nie można.
Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE "U ZEGARMI-
STRZA"
07.08.2022, godz. 13:00
W niedzielę 7 sierpnia zapraszamy do Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa na kuratorskie
oprowadzanie po trwającej właśnie wysta-
wie czasowej "U zegarmistrza", na której
prezentowane są zegary z kolekcji leszczyń-
skiego antykwariusza - Janusza Skrzypcza-
ka.
Wstęp N-8 zł, U-5 zł; miejsce: Muzeum
Dawnego Kupiectwa; organizator: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100
Świdnica

Świdnica

18. PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
W DRODZE NA JASNĄ GÓRĘ.

O dwa dni krócej i zupełnie nową trasą peregrynują w tym roku pątnicy Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Przez szereg ostatnich lat trasa była rozdzielona na nurty
początkowe, które łączyły się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach.

Rok temu, ze względu na ograniczenia pandemiczne, na trasę do Częstochowy wyszły tylko
delegacje grup pielgrzymkowych. W roku bieżącym wszyscy pątnicy wyruszyli 1 sierpnia z katedry
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świdnicy. Hasłem pielgrzymów na rok 2021 jest zwrot
"Spes salvi" (z języka łacińskiego: "Nadzieją zbawieni").

Trasa obliczona na ok. 240 km i ma doprowadzić na Jasną Górę 8 sierpnia. Tam o godz. 14:30
odprawiona będzie Msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji świdnickiej ks. biskupa
Marka Mendyka. Głównym przewodnikiem jest ks. Krzysztof Iwaniszyn. Pielgrzymka nadal składa
się z sześciu grup związanych obszarem parafii i dekanatów, z których wyszli pielgrzymi.

foto: swidnickiepielgrzymowanie.pl

Świdnica

TRWAJĄ PRACE PRZY ODBUDOWIE 
ALTANY W PARKU MŁODZIEŻOWYM

Wielu świdniczan od lat oczekiwało na odbudowę altany w Parku Młodzieżowym. Prace
związane z realizacją tej inwestycji rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. 

Odbudowany zostanie taras widokowy wraz z altaną i fontanną kaskadową znajdującą się w
korpusie tarasu. Przebudowana będzie fontanna wolnostojąca. Przewidziano również montaż oświet-
lenia iluminacji obiektu, budowę balustrad oraz odbudowę schodów prowadzących do altany.
Dopełnieniem będą nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie Biuro
Projektów "a" s.c.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki korpusu pozostałości po altanie oraz dna fontanny. Odbudo-
wane zostały już mury dolnego i górnego tarasu. Wykorzystano do tego głównie kamień z rozbiórki.
Wyczyszczono również całą konstrukcję murową. Odtworzono betonowe misy fontann. Wykonano
instalację elektryczną do oświetlenia i iluminacji obiektu oraz instalację wodno-kanalizacyjną do
obsługi fontann. Gotowa już jest posadzka kamienna górnego tarasu oraz schody prowadzące z

ciąg dalszy na str. 3
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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

MICHAŁ BAJOR. COLOR CAFE.
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCU-
SKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

www.expressem.eu

dolnego na górny taras. Trwają prace przy odbudowie posadzki dolnego tarasu oraz schodów
wachlarzowych. Wykonywana jest także drewniana konstrukcja altany. Jej montaż rozpocznie się na
początku sierpnia.  

Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu - Zakład Ogólnobudowlany
REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. Zgodnie z umową
powinny one zakończyć się 30 października tego roku. 

Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych - Świdnica otrzymała na ten cel 2 ,3 miliona złotych.        foto: Daniel Gębala/UM Świdnica

Świdnica

WAKACYJNE REMONTY 
Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas na przygotowanie budynków oświato-

wych na kolejny rok szkolny. W świdnickich przedszkolach i szkołach przeprowadzane są remonty,
których łączy koszt to prawie 500 tysięcy złotych. 

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...

30 LAT MIĘDZYNARODOWEJ
PRZYJAŹNI MUZYCZNEJ
06.08-13.08.2022, godz. 19:30
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: IMF

Czym jest Międzynarodowa Przyjaźń Mu-
zyczna?
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Modernizacja schodów wejściowych do budynku za kwotę ponad 96 000 złotych - to prace, które
realizowane są w Szkole Podstawowej nr 4. Malowanie znaków poziomych na terenie miasteczka
ruchu drogowego oraz drobne remonty to zadania, które wykonywane będą w Szkole Podstawowej
nr 8, a ich koszt to ponad 5 000 złotych. 21 800 złotych kosztować będzie naprawa opierzenia i rur
spustowych na budynku, wymiana skorodowanego wkładu kominowego, czyszczenie wykładzin
oraz malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6. Prace malarskie wykonane zostaną w
Szkole Podstawowej nr 1 i 2. Roboty naprawcze zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 315. Zadanie
wyceniono na 12 800 złotych. 

Miejskie przedszkola również czekają prace modernizacyjne. W przedszkolu nr 6 malowane będą
sale. Na ten cel przeznaczono 35 000 złotych. W  przedszkolu nr 4 za kwotę 15 000 złotych
zaplanowano zakup i montaż osłon na grzejniki c.o. oraz niezbędne prace remontowo-naprawcze.
Natomiast w przedszkolu nr 15 zakończono przebudowę placu zabaw. Koszt tej inwestycji to 280
000 złotych. W Młodzieżowym Domu Kultury za 4900 złotych przeprowadzone zostaną prace
remontowo-naprawcze. 

foto: Daniel Gębala/UM Świdnica

MBP Świdnica

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA DZIECIOM - wyróżnienie
Dziękujemy za wyróżnienie w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom!
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Zaangażowanie, ale i zapewne ogromna pasja pracowników Państwa biblioteki doceniona została
przez czytelników. Ci ostatni zazwyczaj są niemymi świadkami trudu bibliotecznego zespołu, jednak
dzięki naszej inicjatywie wreszcie śmiało i publicznie mogli podzielić się komentarzami dotyczącymi
całokształtu instytucji tak ważnych w życiu młodego człowieka. - czytamy w wiadomości nadesłanej
wraz z wyróżnieniem.

Akcja #bibliotekaprzyjaznadzieciom prócz jasnej idei promocji czytelnictwa i instytucji ją
wspierających, zwracała uwagę na ogromny potencjał bibliotek - tych małych, np. wiejskich, które
niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka, ale i tych dużych, często
funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali
ogólnopolskiej.

Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich arty-
stów zaowocowało stworzeniem mapy aż 171 bibliotek! Radość jest ogromna, ponieważ zarówno
ilość, jak i jakość zgłoszonych bibliotek przerosła nasze oczekiwania!

By ułatwić znalezienie bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych,
młodszych i starszych czytelników, Przystanek Rodzinka stworzył mapę takich bibliotek. Dodatkowo
powstała lista bibliotek z linkami do ich stron internetowych bibliotek i profili na Facebooku. Z mapą
i listą można zapoznać się na blogu - https://przystanekrodzinka .pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom/

Biblioteka Przyjazna Dzieciom rekomendowana przez społeczność Przystanku Rodzinka m.in.

ciąg dalszy na str. 8

To kurs muzyczny, międzynarodowy obóz
dla młodych muzyków, wydarzenie kultu-
ralne i o wiele więcej. Przede wszystkim jest
to gest, który przekracza wszelkie schematy
i indywidualne oczekiwania. Uczestnicy
MPM zaczynają postrzegać muzykę w nowy
sposób - otwierają się na intensywny i bar-
dziej prawdziwy smak życia.
MPM to doświadczenie muzyki i przyjaźni,
które zrodziło się ze spotkania kilku muzy-
ków różnych narodowości w 1993 roku. Po-
czuli oni wówczas w jednej chwili pragnie-
nie, aby dzielić z uczniami swoje muzyczne
wakacje. Od tego czasu, każdego lata, orga-
nizowane są spotkania ponad setki młodych
muzyków z Austrii, Niemiec, Polski, Łotwy,
Rosji i Włoch. Radość ze wspólnego muzy-
kowania motywuje opiekunów do coroczne-
go zaangażowania. MPM nie jest kursem
mistrzowskim, ale miejscem, w którym
wszyscy wspólnie szukają piękna. W ten
sposób pozornie niemożliwe staje się realne:
młodzież - z zupełnie różnych środowisk,
posługująca się różnymi językami, w róż-
nym wieku i na różnym poziomie muzycz-
nego zaawansowania - doświadcza jedności
i staje się bohaterami przygody, która ma
ogromny wpływ na ich życie.
W sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka
Kultury koncert orkiestry MPM odbędzie się
w czwartek 11 sierpnia o godz. 18:00.
Wstęp wolny - dobrowolne datki na rzecz
Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut
Unum Sint".

30-TA JUBILEUSZOWA EDYCJA MIĘ-
DZYNARODOWEGO FESTIWALU
FOLKLORU W STRZEGOMIU
Już od 10 sierpnia 2022 r, zapraszamy na
30-tą jubileuszową edycję Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu.
W programie:
10 sierpnia - środa
godz. 20:00 - Swietlica wiejska w Kostrzy -
Wieczór narodowy
11 sierpnia - czwartek
godz. 19:00 - Rynek - Koncert Inauguracyj-
ny

http://www.domsenioracm.pl




◆ posiada aktualizowany repertuar książek dla dzieci,
◆ promuje inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,
◆ dysponuje kącikiem do czytania i zabawy,
◆ organizuje zajęcia i spotkania, w których książka i autorzy są ich bohaterami,
◆ stwarza przestrzeń przyjazną do spotkań ludzi zaangażowanych w czytelnictwo z dziećmi i

młodymi ludźmi,
◆ popularyzuje czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz i inicjatywę

aktywnej lektury.
"Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem zarówno czytelników bibliotek, głównie

rodziców, jak i bibliotekarzy, których praca została w akcji zauważona i doceniona" - podsumowuje
Maria Rybak, autorka bloga Przystanek Rodzinka.

Świdnica

ZAPRASZAMY NA KURATORSKIE OPROWADZANIE
PO WYSTAWIE "U ZEGRAMISTRZA"

W najbliższą niedzielę 7 sierpnia zapraszamy do Muzeum Dawnego Kupiectwa na kuratorskie
oprowadzanie po trwającej właśnie wystawie czasowej "U zegarmistrza", na której prezentowane są
zegary z kolekcji leszczyńskiego antykwariusza - Janusza Skrzypczaka. Na ekspozycji, przygotowa-
nej przez dr. Radosława Skowrona, znajdują się zegary słoneczne, ogniowe i piaskowe oraz zegary
mechaniczne w podziale na stołowe, ścienne, kieszonkowe oraz kuriozalne. Dodatkową atrakcją jest
także warsztat zegarmistrzowski. Po wystawie oprowadzi osobiście właściciel prezentowanych
zegarów - Pan Janusz Skrzypczak. Wszystkich chętnych zapraszamy na godzinę 13:00. Zbiórka w
holu wejściowym na parterze Muzeum. Bilety: 8 zł - normalny, 5 zł - ulgowy.

Świdnica

Monografia kulturalna Świdnicy - informacja
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 w sprawie

przygotowania monografii kulturalnej Świdnicy informujemy, że Gmina Miasto Świdnica przygo-
towuje monografię kulturalną Świdnicy obejmującą okres 1945-2020. Bohaterem zbiorowym pub-
likacji są Instytucje, które działały bądź nadal działają na rzecz upowszechniania kultury w naszym
mieście.

W publikacji opisujemy osoby z imienia i nazwiska oraz zakres podejmowanych działań na rzecz
kultury. Informacje zostały pozyskane z funkcjonujących w ogólnie dostępnym obiegu informacyj-
nym źródeł, jak np.: kroniki, roczniki, publikacje prasowe, filmowe i książkowe, portale i strony
internetowe, monografie instytucji, czy bezpośrednio przekazane z Instytucji.

Intencją piszących monografię jest pełne atencji propagowanie i upowszechnianie dorobku w
dziedzinie kultury tychże osób ze względu na pełnione przez nie funkcje i powiązania z instytucjami
kultury.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w
Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pani/Pan z nami
skontaktować listownie na adres podany wyżej, przez e-mail: um@um .swidnica.pl, telefonicznie:
74 8562827. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z Nim skontaktować przez e-mail:
iod@um.swidnica.pl.

Dane osobowe zbierane i publikowane będą w celu realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury oraz promocji gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.

Do danych osobowych będzie mieć dostęp nieokreślona liczba odbiorców z uwagi na fakt, że
monografia będzie publicznie dostępna dla każdego, zgodnie z przedstawianymi wyżej informacjami.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania monografii, a następnie będą publicznie
dostępne w monografiach przez czas nieokreślony.

ciąg dalszy na str. 10
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12 sierpnia - piątek
godz. 10:00 - Ogrody przy Bazylice - Śnia-
danie na trawie
- edukacyjne spotkanie z zespołami dla dzie-
ci i dorosłych
godz. 19:00 - Rynek - Koncert Festiwalowy
13 sierpnia - sobota
godz. 20:00 - Rynek - Koncert Galowy
14 sierpnia - niedziela
godz. 7:00 - Rynek - Śniadanie z Folklorem
godz. 10:00 - Bazylika mniejsza - Msza
Święta
godz. 10:30 - Kościół Zbawiciela Świata i
Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel
- Msza Święta
godz. 12:00 - Rynek - Rynek Świata 2022
godz. 13:00 - Planty Miejskie - Koncert Ze-
społów Dolnośląskich
godz. 20:00 - Rynek - Koncert zespołu Golec
uOrkiestra!

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-
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Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
- otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
- zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczno-

ści - ale tylko do czasu wydania monografii;
- zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli

zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
- wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione okoli-

czności;
- wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe
znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

Powiat Świdnica

ODBIÓR DROGI
BOJANICE -

BYSTRZYCA GÓRNA
1 sierpnia odbył się oficjalny odbiór nowo

wyremontowanej drogi powiatowej nr 2884D na
odcinku Bystrzyca Górna - Bojanice.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa,
Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Zastępca
Wójt Gminy Bartłomiej Strózik, przedstawiciele
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz
głównego wykonawcy inwestycji. Długość re-
montowanego odcinka to 2,637 km.

Dodatkowo został ułożony nowy krawężnik
na ławie betonowej z oporem na długości 188 m,
wraz dodatkowymi 3 studzienkami ściekowymi.
Wartość robót dodatkowych 60.124,86 zł brutto.

Wartość całej inwestycji to 3.328.799,39 zł.
z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.439.918,40 zł. Wkład własny
powiatu to 888.880,99 zł.

ciąg dalszy na str. 11
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stwie livebandu covery m.in. takich wyko-
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

10 www.expressem.eu
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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-
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
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

ŚKPR Świdnica

OKRES PRZYGOTOWAWCZY START 
- PLAN SPARINGÓW

Od 1 sierpnia piłkarze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej rozpoczęli przygotowania do
nowego sezonu w I lidze. W planach jest między innymi udział w dwóch turniejach towarzyskich
oraz cztery lub pięć gier sparingowych.

Rozgrywki ligowe rozpoczną się 17 września. Na inauguracją ŚKPR zagra w Obornikach
Śląskich z mistrzem poprzedniego sezonu - Borem.

Plan sparingów
◆ 17.08.2022r. (środa) AZS Zielona Góra (I liga) WYJAZD
◆ 24.08.2022r. (środa) WOLNY TERMIN NA SPARING
◆ 27.08.2022r. (sobota) II Memoriał Bronisława Malego z udziałem Trójki Nowa Sól (I liga), KPR

Gryfino (I liga), Handball Jablonec (II liga czeska) WYJAZD - Nowa Sól
◆ 1.09.2022r. (czwartek) Hazena Nachod (I liga czeska) DOM
◆ 3.09.2022r. (sobota) Turniej towarzyski z udziałem Viretu Zawiercie (I liga), AZS AGH Kraków

(I liga), MKS Wieluń (Liga Centralna) WYJAZD - Zawiercie
◆ 6.09.2022r. (wtorek) Hazena Nachod (I liga czeska) WYJAZD
◆ 8.09.2022r. (czwartek) Orlik Brzeg (II liga) WYJAZD

OSiR Świdnica

PROMOCJA NA KORZYSTANIE Z KORTÓW ŚOSIR 
Dobra wiadomość dla miłośników tenisa ziemnego. Promocja na korzystanie z kortów Świdnic-

kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej zostaje przedłużona do końca sezonu 2022.
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OSiR Świdnica

ZAKUP BILETÓW NA BASEN LETNI 
JUŻ TEŻ PRZEZ INTERNET

Świetna wiadomość dla chcących ominąć kolejki do kas przed wejściem na Basen letni OSIR
Świdnica. Ruszył internetowy system zakupu biletów z wykorzystaniem kodów QR pod adresem
https://basen.osir.swidnica.pl. Omijając kolejki można też dokonać zakupu BLIK-iem w automacie
przy wejściu na basen.

Pełna informacja o Basenie letnim: https://www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/basen-letni/

Polonia Stal Świdnica

NOWI ZAWODNICY - cd
Ze Świdnicy ruszył w Polskę, przez kilka sezonów występował na szczeblu centralnym, a teraz

zdecydował się na powrót i walkę o punkty w barwach IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zie-

ciąg dalszy na str. 16
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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-



loni na zasadzie transferu stałego pozyskali z
jeszcze do niedawna ekstraklasowego, a obecnie
pierwszoligowego klubu Bruk-Bet Termalica
Nieciecza Michała Orzechowskiego. 

21-letni skrzydłowy bronił barw Polonii-Sta-
li Świdnica do końca sezonu 2015/2016, wystę-
pując wtedy w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej
trampkarzy. Ze Świdnicy przeniósł się do ekipy
AKS-u SMS Łódź (I liga wojewódzka juniorów
młodszych, centralna liga juniorów U-17), gdzie
spędził dwa sezony. Po tym przyszedł już czas na
rozgrywki seniorskie. W sezonie 2018/2019 Mi-
chał Orzechowski był bardzo ważnym punktem
III-ligowej Lechii Dzierżoniów, w której bar-
wach wystąpił w 33 spotkaniach, notując 7 goli,
a do tego zaliczył mecz przeciwko Jagiellonii
Białystok w fazie centralnej Pucharu Polski. 

Dobra gra w sezonie 2018/2019 zaowocowa-
ła transferem do pierwszoligowej ekipy Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Michał Orzechowski w
swoim pierwszym sezonie rozegrał na zapleczu polskiej ekstraklasy 7 spotkań, strzelając gola
przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Jesień sezonu 2020/2021 świdniczanin spędził w Termalice, a wiosną
został wypożyczony do drugoligowych Wigier Suwałki. Łącznie w I i II lidze, a także rozgrywkach
centralnych Pucharu Polski rozegrał 25 spotkań, z czego 20 w wyjściowej jedenastce. W ostatnim
sezonie 2021/2022 wystąpił w pięciu oficjalnych meczach w barwach ekstraklasowego Bruk-Betu
Termalica Nieciecza (cztery ligowe i jeden Pucharu Polski), a wiosną został wypożyczony do II
ligowego Zniczu Pruszków (11 pojedynków o punkty). 

Teraz przychodzi czas na nowy rozdział. 21-latek na zasadzie transferu stałego opuszcza Bruk-Bet
Termalicę Nieciecza i zasila szeregi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Michał życzymy samych
udanych występów w biało-zielonych barwach!  

***
Klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

przedstawia piątego zawodnika, który w sezonie
2022/2023 reprezentować będzie nasze barwy w
drużynie seniorów. To drugi już gracz, który
trafia do nas w tym okienku transferowym z
trzecioligowej Ślęzy Wrocław , a przez trenera
Grzegorza Borowego szykowany jest na bok po-
mocy. 

Po Kornelu Traczyku (Ślęza Wrocław),
Oskarze Trzepaczu (Piast Żmigród), Kamilu Mo-
skwie (MKP Wołów) i Michale Orzechowskim
(Bruk-Bet Termalica Nieciecza), tym razem ma-
my przyjemność przedstawić Piotra Kotylę. 22-
letni pomocnik trafia do Świdnicy z czołowej
ekipy makroregionalnej III ligi - Ślęzy Wrocław.
Nasz nowy zawodnik jest wychowankiem Polo-
nii Trzebnica, z której trafił do młodzieżowych
drużyn Śląska Wrocław, gdzie występował w
rozgrywkach wojewódzkich i makroregional-
nych. 

Kolejne półtora sezonu  (2017/2018 i runda
jesienna 2018/2019) Piotr Kotyla spędził w
Trzebnicy, by wiosną 2019 roku zameldować się
w trzecioligowej Ślęzie Wrocław. Jako 19-latek
rozegrał w rundzie rewanżowej na boiskach
makroregionalnej III ligi 12 spotkań, strzelając
gola przeciwko Stilonowi Gorzów Wielkopolski.
Kolejne półtora roku to dalsza gra w ekipie wroc-
ławskiej, gdzie licznik występów na boiskach III

ciąg dalszy na str. 19
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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

Zapraszamy na spotkanie z  Michałem Ko-
terskim, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz!

Michał "Misiek" Koterski - polski aktor, pre-
zenter telewizyjny, satyryk.

www.expressem.eu







ligi wyniósł łącznie 51 meczów. W rundzie rewanżowej sezonu 2021/2022 Piotr Kotyla znów
reprezentował barwy Polonii Trzebnica (IV liga), przebywając tam na zasadzie wypożyczenia.

Teraz przychodzi czas na zmianę otoczenia. 22-letni pomocnik Piotr Kotyla na zasadzie transferu
definitywnego przenosi się ze Ślęzy Wrocław do IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Witamy nowego
zawodnika na pokładzie, życząc mu dużo zdrowia i samych udanych występów w biało-zielonych
barwach.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

PEWNIE WYGRALI
Kolejny owocny sparing mają za sobą seniorzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Bardzo

mocno osłabieni dziś biało-zieloni w efektowny sposób pokonali na wyjeździe spadkowicza z III ligi
- ekipę Piasta Żmigród. 

Jedno trzeba stwierdzić z całą pewnością. Świdniczanie chyba już nigdy nie zagrają taką
jedenastką zawodników i w takim zestawieniu poszczególnych graczy na konkretnych pozycjach.
Ze względu na udział kadry Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w ogólnopolskim finale rozgrywek
UEFA Regions Cup, w Żmigrodzie brakło: trenera Grzegorza Borowego (opiekuna drużyny DZPN
zastąpił dziś Patryk Paszkowski), a także zawodników - Bartłomieja Kota, Sebastiana Białasika i
Kornela Traczyka. Z różnych powodów nie było również Roberta Myrty, Andrieja Kozachenko,
Damiana Kasprzaka i dwóch graczy testowanych. Można było się zatem spodziewać sporych
problemów na tle silnego rywala, ale tak jednak nie było...

W pierwszym fragmencie gry inicjatywę mieli żmigrodzianie, ale wszelkie próby kończyły się
w okolicach 20. metra i braku konkretnego zagrożenia dla bramki strzeżonej przez Bartosza
Dolińskiego. Po jednej z naszych strat przeciwnicy ruszyli z kontrą, oddając w pierwszej połowie
jedyny groźny i celny strzał na naszą bramkę. Dobrze nogą interweniował jednak Doliński i skończyło
się na zagrożeniu. Co nie wychodziło miejscowym udało się naszym piłkarzom. W okolicach 25.
minuty z mocnego dośrodkowania z prawej strony boiska i odbitej piłki skorzystał Michał Orzecho-
wski, który pewnym uderzeniem z pierwszej piłki wyprowadził nas na prowadzenie. To jak się
okazało później było jedyne trafienie w pierwszej odsłonie tego spotkania. 

Na drugą część gry gospodarze ruszyli mocno zdeterminowani. Po upływie kilku minut można
było odnieść wrażenie, że niektórym graczom Piasta "nie dojechały głowy". Coraz wyraźniej
sfrustrowani przeciwnicy zaczęli grać po prostu chamsko, popełniając liczne przewinienia, często
nie będąc zainteresowanymi nawet futbolowką. Tak było niestety choćby w przypadku Pawła Michty,
który bezpardonowo został zaatakowany od tyłu tuż przy linii końcowej i musiał z konieczności
opuścić boisko. Odpowiedzi biało-zielonych były najlepsze z mozliwych. Nie wdaliśmy się w brudną
grę, tylko dwukrotnie posłaliśmy przeciwnika na przysłowiowe "deski", dokładając dwa trafienia.
Najpierw znakomicie obrońcy Piasta urwał się Michał Orzechowski i wychodząc w sytuacji jeden
na jednego nie dał najmniejszych szans golkiperowi żmigrodzian. Przy trzecim golu na uznanie
zasługuje postawa Emila Migasa, który odważnie ruszył prawą stroną boiska, ograł defensywę Piasta
i posłał futbolówkę w okolice przedpola bramkowego. Piłka po zamieszaniu ostatecznie wpadła do
sieci, a hat-tricka skompletował po tym zagraniu Michał Orzechowski. 

Finalnie drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica pokonała w wyjazdowym meczu sparingo-
wym spadkowicza z III ligi - ekipę Piasta Żmigród 3:0. Do startu sezonu 2022/2023 pozostały dwa
tygodnie i dwa sparingi. W środę, 3 sierpnia zagramy u siebie ze Śląskiem Wrocław (Centralna Liga
Juniorów), a w sobotę, 7 sierpnia na własnym terenie podejmiemy Karkonosze Jelenia Góra
(spadkowicz z III ligi).     

Piast Żmigród - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:3 (0:1)

Skład: Doliński, Moskwa, Salamon, Sowa, Kotyla, Ilski, Paszkowski, Filipczak, Orzechowski,
Migas, Trzepacz oraz Telicki, Michta, Ratajczak.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl
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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.

MICHAŁ BAJOR. COLOR CAFE.
PRZEBOJE WŁOSKIE I FRANCU-
SKIE
18.11.2022, godz. 19:00
Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na re-
cital  Michała Bajora "Kolor Cafe". Przeboje
włoskie i francuskie.

Kiedy przed laty rówieśnicy Michała Bajora
słuchali Beatlesów, on również zafascyno-
wany, nucił ich ponadczasowe piosenki. Ale
równolegle wsłuchiwał się w utwory wło-
skich i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo czy piosenki Piaf i Aznavoura,
były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej
estrady. Od kolorowych włoskich po mądre
francuskie przeboje. Po te ostatnie artysta
sięgał w swoim muzycznym życiu wielo-
krotnie.

Tym razem Michał Bajor postanowił prze-
mieszać swoje muzyczno włosko-francu-
skie fascynacje, które w większości pier-
wszy raz nagrał na płycie i zbudował z nich
koncert. To bardzo zróżnicowany recital, od
przejmującej "Je suis malade" Dalidy, przez
kolorowe "Couleur cafe" Gainsburga , czy
roztańczone "Quando, quando", aż po dra-
matyczny "Hymn miłości "Edith Piaf. Pio-
senki w świetnych, większości nowych tłu-
maczeniach  Rafała Dziwisza, ale i utwory z
oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi.
W stylowych aranżacjach Wojciecha Borko-
wskiego i z udziałem wspaniałych muzy-
ków.

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







Polonia Stal Świdnica

NASI ODGRYWALI WAŻNE ROLE
Kadra Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej po raz kolejny udowodniła, że w ostatnich latach nie ma sobie równych w rozgrywkach UEFA Regions

Cup - mistrzostwach przeznaczonych dla piłkarzy amatorów. Dolnoślązacy w składzie których znalazło się czterech przedstawicieli IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica i którzy odgrywali bardzo ważne role zostali mistrzami Polski i awansowali na turniej półfinałowy Mistrzostw Europy UEFA
Regions Cup!

W decydującej walce o triumf w krajowym czempionacie spotkały się ekipy Wielkopolskiego ZPN, Lubelskiego ZPN, Łódzkiego ZPN i
Dolnośląskiego ZPN. Przypomnijmy, że nasza reprezentacja awans do finału zapewniła sobie w czerwcu 2022 roku, kiedy to okazała się najlepsza
podczas turnieju organizowanego na ziemi lubuskiej. Tam za rywali mieliśmy gospodarzy z Lubuskiego ZPN , a oprócz nich zawodników Śląskiego
ZPN i Opolskiego ZPN. Końcówka lipca to już wielki, ogólnopolski finał, który tym razem był organizowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

W naszej wojewódzkiej kadrze znalazły się cztery osoby związane na co dzień z IgnerHome Polonią-Stal Świdnica. Zacznijmy od trenera
dolnośląskiej ekipy, a na co dzień opiekuna biało-zielonych - Grzegorza Borowego, który stanął przed niemałym wyzwaniem. W 2019 roku jako zawodnik
sięgnął wraz z kadrą DZPN po mistrzostwo Polski UEFA Regions Cup, a następnie w Niemczech po triumf w mistrzostwach Europy z udziałem
najlepszych ekip ze Starego Kontynentu. Teraz już jako szkoleniowiec chciał poprowadzić naszą drużynę do mistrzostwa kraju i awansu na turniej
półfinałowy Mistrzostw Europy UEFA Regions Cup. Oprócz niego w dolnośląskiej drużynie znaleźli się zawodnicy - bramkarz Bartłomiej Kot oraz
pomocnicy Kornel Traczyk i Sebastian Białasik. 

Cieszy niezmiernie, że wszyscy mieli swój udział w triumfie dolnośląskiej kadry. Podczas pierwszego spotkania gola zdobył Kornel Traczyk, w
drugim na listę strzelców wpisał się Sebastian Białasik, a w trzecim asystę drugiego stopnia zanotował Bartłomiej Kot. Dodajmy, że w naszej wojewódzkiej
drużynie znalazł się jeszcze jeden gracz - Bartosz Karbowiak, który spisał się świetnie (efektowny gol w trakcie drugiego starcia). Trwają obecnie ostatnie
formalności, by potwierdzić zawodnika do biało-zielonej ekipy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przed startem sezonu 2022/2023. Podopieczni trenera
Grzegorza Borowego jak burza przeszli przez turniej finałowy mistrzostw kraju. Zanotowali komplet wygranych i nie stracili nawet gola, pokonując na
inaugurację 2:0 Lubelski ZPN, następnie 3:0 Łódzki ZPN, a dziś 1:0 Wielkopolski ZPN. 

Teraz zawodnicy wracają do swoich klubów, a już w sierpniu czeka ich turniej półfinałowy Mistrzostw Europy UEFA Regions Cup. Biało-czerwoni
znaleźli się w grupie II, gdzie naszymi rywalami będą zespoły ze Słowacji, Łotwy i Mołdawii. Gospodarzem zawodów będzie Łotwa. Przypomnijmy,
że reprezentacja Dolnego Śląska jest wciąż aktualnym mistrzem Europy. Tytuł wywalczyła w 2019 roku w Niemczech. Turniej finałowy w 2021 roku
nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. 

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Ważne!

DODATEK WĘGLOWY WAŻNA INFORMACJA
Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, że ustawa o dodatku węglowym NIE WESZŁA JESZCZE W ŻYCIE. Trwa proces legislacyjny - 22

lipca została przekazana Marszałkowi Senatu.
Dopóki przepisy ww. ustawy nie zostaną oficjalnie przyjęte przez organy Państwa, prosimy nie składać żadnych dokumentów w tej sprawie,

gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia z powodu braku podstawy prawnej.
Według wstępnych założeń dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania

jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Z uwagi na fakt, że ustawa jest
procedowana ostateczne jej zapisy mogą ulec zmianie.

Nie są jeszcze znane obowiązujące zasady i termin, w jakim dodatek węglowy będzie wypłacany.
Wnioski będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy. Na chwilę obecna ustawa nie weszła w życie. Jeśli uzyskamy takie

informacje będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. Prosimy o cierpliwość.
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2471_u.htm

Gmina Świdnica

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY
Główną barierą uniemożliwiającą aktywiza-

cję zawodową obywateli Ukrainy jest brak wy-
starczającej znajomości języka polskiego. Aby
proces aklimatyzacji był łatwiejszy od maja re-
alizujemy bezpłatny kurs języka polskiego dla
przebywających w Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym w Lubachowie.

Specjalny przyspieszony kurs języka pol-
skiego przyczyni się nie tylko do zdobycia przez
uczestników podstawowych umiejętności języ-
kowych niezbędnych w codziennych sytuacjach
w ekspresowym tempie, ale również ułatwi pro-
ces ich adaptacji, znalezienia pracy i integracji w
nowym miejscu zamieszkania. Pozwala na sku-
teczny rozwój wszystkich niezbędnych w posłu-
giwaniu się językiem obcym umiejętności takich
jak mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie
czy pisanie. Dodatkowo każdej osobie zapewnia-
my niezbędne materiały do nauki. Jest realizowa-
ny w wymiarze 72 godzin od poziomu podstawo-
wego w siedzibie schroniska w Lubachowie -
mówi Dorota Waliszak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez magistra filologii polskiej i lektora języka polskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie. Organizacja
kursu języka polskiego obywateli Ukrainy mieszkających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie jest możliwa dzięki wsparciu
finansowemu, które otrzymaliśmy w formie darowizn, m.in. z naszych miast partnerskich z Lampertheim (Niemcy) i Maldegem (Belgia). 

22
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PREZENTUJEMY STAROSTĘ I STAROŚCINĘ DOŻYNEK GMINNYCH
Na miesiąc przed gminnym Świętem Plonów przedstawiamy Starostę i Starościnę Dożynek Gminnych, które w tym roku odbędą się w niedzielę, 28

sierpnia w Opoczce.
MIKA MARIUSZ

Urodził się w 1961 roku. Od siódmego roku
życia jest mieszkańcem Opoczki. W latach 1979
- 1981 uczył się w zespole Szkół Rolniczych w
Mokrzeszowie, który ukończył z tytułem techni-
ka - ogrodnika.

Zainteresowanie rolnictwem przejął wycho-
wując się przez pierwsze siedem lat życia na
gospodarstwie swojego dziadka w Grodziszczu.
Drugim źródłem tych zainteresowań były nie-
wątpliwie geny odziedziczone po matce - techni-
ku - łąkarzu. W roku 1979 podjął pracę w Zakła-
dzie Ogrodniczym przy Spółdzielni Produkcyj-
nej w Kraszowicach. Pracował najpierw jako
szeregowy pracownik, a po technikum jako kie-
rownik zakładu. Od 1988 roku prowadzi indywi-
dualne ogrodnictwo na bazie szklarni folii i na-
miotów, które własnoręcznie zbudował. Aktual-
nie podstawą upraw są warzywa: sałata, ogórki,
cukinia, szczypior, a wcześniej również pomido-
ry i rzodkiewka. Warto tu dodać, że w poszuki-

waniu nowych źródeł dochodu, ale także dla doskonalenia i sprawdzenia umiejętności rolniczych, w latach 90-tych ub. w. prowadził kilkuhektarową
uprawę ziół: mięty, rumianku, kozłka lekarskiego i nagietka.

Z małżonką Bożeną - również absolwentką technikum w Mokrzeszowie maja trójkę dzieci i doczekali się już trójki wnucząt. W środowisku
zamieszkania ceniony i szanowany jest za swoje duże zaangażowanie społeczne i wielką uczynność dla współmieszkańców. Przez dwie kadencje był
przewodniczącym Rady Sołeckiej w Opoczce. Pomimo czasochłonnej i często wyczerpującej pracy znajduje czas na realizację swojego zamiłowania
do wędkowania, a także do zwierząt. Stąd też od czasów dzieciństwa towarzyszą mu hodowane gołębie i ulubiona gromadka szczekających czworonogów.

Dewiza życiowa pana Mariusza brzmi: "Jeśli ziemię pokochasz sercem całym, odpłaci ci się płodów darem niemałym".
HRUSZOWIEC BERNADETTA

Od urodzenia mieszka w Opoczce. Jest ab-
solwentką Studium Nauczycielskiego w Świdni-
cy i pracuje jako nauczyciel w jednym ze świd-
nickich przedszkoli. Praca z dziećmi sprawia jej
ogromna satysfakcje i codziennie przynosi nowe
doświadczenia.

Razem z mężem Tadeuszem prowadzą go-
spodarstwo rolne, które specjalizuje się w upra-
wie ziemniaka oraz innych warzyw, takich jak
ogórki i pomidory. Posiadają również sad, w
którym pielęgnują wiele różnych odmian drzew
i krzewów owocowych. Szczęśliwa mama trójki
dzieci: córki Agaty i dwóch synów - Jacka i
Wojtka.

Gospodarstwo rolne otrzymali od rodziców
pani Bernadetty i to właśnie oni zaszczepili w
niej szacunek do ziemi. Ich gospodarstwo rolne
zostało wytypowane i pięciokrotnie brało udział
w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne" organizowanym przez Kasę

 Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(ostatnio w 2021 roku). W 2013 roku otrzymali odznakę honorową " Zasłużony dla rolnictwa".

Pani Bernadetta lubi kwiaty, w wolnych chwilach chętnie sięga po książkę. Podróże, piesze wędrówki i zwiedzanie nowych miejsc są dla niej najlepszą
formą relaksu.

Gmina Świdnica

KOLEJNA GMINNA PLACÓWKA 
OŚWIATOWA Z LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na
lekcjach ale również w?ramach innych obowiązkowych, w tym zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności, takich
jak: kółko teatralne, zajęcia rytmiczno - ruchowe i wokalne, kółko matematyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia projektowania 3D, obróbka audio wideo.
W Szkole Podstawowej w Pszennie trwa właśnie wyposażanie sali dydaktycznej w zakupiony sprzęt.

"Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy,
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Inicjatywa ma na celu wsparcie wszystkich szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matema-
tyka).

W ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 108
900 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w?kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności informatycznych (roboty edukacyjne dla różnych
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grup wiekowych, 2 drukarki 3D wraz z laptopa-
mi), w zakresie nauk przyrodniczych (preparaty,
mikroskopy uczniowskie i mikroskop nauczy-
cielski z wyświetlaczem, zestaw LaboLab z fizy-
ki), doposażenie szkoły w sprzęt audio (nagłoś-
nienie przenośne, słuchawki studyjne, mikrofo-
ny nagłowne, monitory studyjne do realizacji
dźwięku, kartę dźwiękową wraz z oprogramowa-
niem, mikrofon kierunkowy), oprzyrządowanie
do realizacji video (gimbal do aparatu, statyw,
green screen, oświetlenie do realizacji nagrań,
mikroporty).

Łącznie do 6 gminnych placówek oświato-
wych na realizację Rządowego Programu Labo-
ratoria Przyszłości trafi 477 tys. zł. zł. z przezna-
czeniem na zakup innowacyjnych pomocy dyda-
ktycznych.

Gmina Świdnica

PONAD MILION ZŁOTYCH DO PODZIAŁU 
W PRZYSZŁOROCZNYM FUNDUSZU SOŁECKIM

Każdy mieszkaniec naszej gminy posiadają-
cy czynne prawo wyborcze ma wpływ na to, jak
wydawane są pieniądze z budżetu gminy. Jak?
Biorąc udział w dzieleniu części tego gminnego
budżetu - funduszu sołeckiego. We wrześniu ru-
szają pierwsze zebrania sołeckie. Już teraz warto
się dobrze do tego przygotować. To na nich
wspólnie podejmowane będą ważne decyzje, na
co wydać przypadające sołectwom pieniądze. W
sumie na rok 2023 jest to rekordowa kwota 1 188
480,31, to o 98 390,13 zł. więcej w porównaniu
do 2022 roku. Zachęcam do konsultacji z dzia-
łem inwestycji wielu przedsięwzięć przed ostate-
cznym wpisaniem ich do planu budżetu podziału
środków funduszu sołeckiego - mówiła podczas
spotkania z włodarzami wsi, wójt gminy Świdni-
ca Teresa Mazurek.

W 2021 roku na 2477 gmin ogółem w kraju,
fundusz sołecki został wyodrębniony w 1498
samorządach. Fundusz sołecki to środki finanso-
we wyodrębnione w budżecie gminy, które są
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie - czyli mieszkańcy danego
sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były
wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Wysokość funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa ustala się na podstawie tzw. kwoty bazowej i
liczby mieszkańców sołectwa.

Największą kwotą w przyszłorocznym funduszu sołeckim będzie dysponowało 7 sołectw (pow. 800 mieszkańców) tj. Grodziszcze, Lutomia Dolna,
Lutomia Górna, Mokrzeszów, Pszenno, Słotwina i Witoszów Dolny. W porównaniu z rokiem 2022 będzie ona wyższa o 4 800,00 zł. i będzie wynosiła
57 273,40 zł. Kolejne 9 sołectw będzie miało do dyspozycji fundusz sołecki z kwotą powyżej 50 tys. zł. Najmniejszym budżetem w ramach funduszu
sołeckiego będzie gospodarowało sołectwo Jakubów na poziomie 16,3 tys. zł, liczące 85 mieszkańców - informała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Jeśli chcesz sprawdzić, na co gmina Świdnica przeznaczyła pieniądze w poprzednich latach, analizując np. fundusz sołecki oraz jakie głównie zadania
bieżące i inwestycyjne były finansowane m.in. z Twoich podatków, zajrzyj na stronę www .nacoidamojepieniadze.pl

Gmina Świdnica

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA CHODNIKA 
PRZY DRODZE POWIATOWEJ W PSZENNIE

W związku z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2941 w Pszennie prosimy wszystkich kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej
ostrożności.

Zakres prac na odcinku 400 m. (od ośrodka zdrowia w kierunku Żłobka Gminnego) obejmie:
◆ mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie,
◆ wykonanie odwodnienia,
◆ wykonanie podbudowy z kruszywa,
◆ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
◆ wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
◆ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.

Koszt zadania to prawie 472 tys. zł. Inwestycja realizowana jest przez powiat świdnicki przy współfinansowaniu samorządu gminy Świdnica. Prace
mają potrwać do połowy października.

Warto dodać, że od wielu lat gmina Świdnica wspiera budowę chodników przy drogach powiatowych. Naszym nadrzędnym celem jest poprawa
bezpieczeństwa pieszych, szczególnie osób, które poruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego. Dlatego też w tegorocznym
budżecie gminy zostanie przeznaczone na ten cel 450 tys. zł. O kolejnych zamierzeniach inwestycyjnych związanych z budową chodników przy drogach
powiatowych będziemy informować.

ciąg dalszy na str. 31
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CO SIĘ DZIEJE NA NA PLACACH BUDOWY 
GMINNYCH INWESTYCJI

Zaglądamy na plac budowy remizy strażackiej w Gogołowie i przebudowę boiska sportowego w Pszennie. Obecnie wykonana została instalacja
podposadzkowa wewnątrz remizy, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych oraz wylano chudy beton. Wartość inwestycji to kwota 1 577 000,00
zł. Remiza powstaje przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie 37. Będzie miała powierzchnię użytkową 122,7 m2. W budynku
zlokalizowane będą 2 garaże na wozy bojowe
oraz niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe.
Budynek będzie ogrzewany za pomocą bezemi-
syjnego źródła ogrzewania jakim będzie powie-
trzna pompa ciepła . Planowany termin realizacji
inwestycji - październik 2023 r.

 Z kolei w Pszennie trwa przebudowa boiska
sportowego przy szkole podstawowej.  Obecnie
prowadzone są prace związane z położeniem na-
wierzchni poliuretanowej.

Nowy obiekt o pow. 1093 m2 będzie posiadał
boiska do piłki ręcznej, dwa boiska do koszy-
kówki oraz dwa boiska do piłki siatkowej. War-
tość  inwestycji opiewa na kwotę 596 426,84 zł.

W Grodziszczu  powstanie pełnowymiarowa
sala sportowa wraz z niezbędnym zapleczem sa-
nitarno-szatniowym oraz łącznikiem z budyn-
kiem szkoły. Wybudowana sala będzie miała wy-
miary 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 nawierzchni sportowej montowanej na wentylowanej mechanicznie
przestrzeni podpodłogowej. Budynek sali ogrzewany będzie powietrzną pompą ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - ekologiczne ogrzewanie
bezemisyjne (również podgrzewanie ciepłej wody). Obecnie trwają prace ziemne związane z wznoszeniem ścian fundamentowych z bloczków
betonowych. Planowany termin zakończenia budowy to październik 2023 r.

Budowa remizy strażackiej w Gogołowie, przebudowa boiska sportowego w Pszennie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Grodziszczu - to trzy inwestycje za blisko 15 mln zł, które otrzymały dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 955 000,00 zł.

 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.
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BARAN Po bardzo pracowitym tygodniu na-

leży Ci się odpoczynek. Teraz będziesz zbierał

plony swojej pracy. Być może pójdziesz do

fryzjera, lub kupisz sobie coś, co doda Ci
blasku i zostanie zauważone przez bliskich.

Wszystko to wpłynie na poprawę samopoczu-

cia. 

BYK Będzie wiele okazji, żeby zrobić coś bez-

interesownie dla innych. Możesz dzięki temu

mieć wiele satysfakcji i radości. Nie podejmuj
pochopnych decyzji. Masz wiele czasu, aby

przeanalizować wszystkie "za" i "przeciw". Wy-

dasz więcej niż planowałeś, ale nie będą to pie-

niądze zmarnowane.

BLIŹNIĘTA Znaczna poprawa w finansach.

Jednak dużo sytuacji konfliktowych i powo-

dów do kłótni. Będziesz musiał trzymać ner-
wy na wodzy, czasem iść na kompromis w

imię mniejszego zła. W niedzielę miłe odwie-

dziny. Poprawi Ci to nastrój i doda energii do

pracy. 

RAK Postaraj się zwolnić tempo i więcej czasu

poświęcić na przemyślenie ostatnich wydarzeń.
Ktoś niespodziewanie ubiegł Cię w Twych za-

miarach. Jesteś teraz w okropnym nastroju. Nie

warto przywiązywać do tego wagi. Skup się na

tym, co jest naprawdę ważne. 

LEW Nie popadaj w przygnębienie. Wszy-

stko jest na najlepszej drodze. Przekonasz się,

jak wiele może się zmienić w ciągu kilku dni.
Powinieneś zmienić swój stosunek do najbliż-

szych. Nieufność i podejrzliwość nie są wska-

zane. Uwagę skieruj na pozytywne wydarze-

nia.

PANNA Po bardzo oszczędnym tygodniu, te-

raz będziesz mógł sobie pozwolić na lekką
rozrzutność. Wpadnie Ci trochę nieoczekiwa-

nego grosza. Za dużo czasu spędzasz w towa-

rzystwie osoby, która ma na Ciebie negatywny

wpływ. Powinieneś nadrobić zaległości, gdyż

spadną na Ciebie nowe zadania. 

WAGA To dobry czas na załatwianie ważnych
spraw, zawieranie umów, podejmowanie decy-

zji. Możesz liczyć na wierność i zaufanie swoich

przyjaciół. Ktoś, na kim Ci zależy, bardzo miło

czymś Cię zaskoczy. Nie powinieneś ukrywać

swoich uczuć względem tej osoby. 

SKORPION Planety w znaku Skorpiona da-

dzą Ci optymizm i siłę przebicia. W pracy
wykorzystasz swoje możliwości. Nareszcie

przyda Ci się Twoja wiedza. Będziesz robić to,

co lubisz. Weekend upłynie na rozrywkach i

wspaniałej zabawie. Wszystko teraz jest w

Twoich rękach. 

STRZELEC Masz zupełną słuszność upomi-
nając się o swoje prawa. Gdybyś teraz się

poddał, sprawy poszłyby o wiele dalej. Nie

pozwól wyprowadzić się z równowagi. Nieży-

czliwym osobom tylko o to chodzi. Możesz

liczyć na pomoc osoby spod znaku Wagi. My-

śli tak samo jak Ty. 
KOZIOROŻEC To będzie wspaniały ty-

dzień. Wiele spraw potoczy się tak, że nawet

Ci się nie śniło. Postaraj się nie zmarnować

szansy. W drugiej połowie tygodnia ktoś zwró-

ci się do Ciebie z prośbą. Nie powinieneś

odmówić. Sprawy finansowe ułożą się tak, jak
zaplanowałeś. 

WODNIK Ktoś kiedyś Cię zawiódł a teraz

udaje, że nic się nie stało. Nie możesz sobie z

tym poradzić? Wyrzuć z siebie wszystko. Po-

wiedz tej osobie, jak bardzo Cię zraniła. Do-

piero wtedy odzyskasz spokój. Bardzo dobrze

ułożą się sprawy zawodowe i finansowe. 
RYBY Nie pozwól się wciągnąć w nieczyste

interesy. Niebawem spotka Cię taka właśnie

propozycja. Łatwy zysk kusi, ale konsekwen-

cje mogą być bardzo poważne. Bardzo dobrze

będą układały się sprawy rodzinne. Spędzicie

wiele miłych chwil. 

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

U S Ł U G I 
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ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

OGŁOSZENIA
DROBNE  
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ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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!

33 www.expressem.www.expressem.eu
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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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