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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 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

WARSZTATY ANIMACJI POKLAT-
KOWEJ
18.08-19.08.2022, godz. 10:00
Podczas pierwszych warsztatów animacji
poklatkowej dzieci stworzyły wspólnie baj-
kę o przyjaźni - teraz będą pracowały nad
bajką o "Dzikich Dzikach"! zapisy:
sok@sok.com.pl
Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "SAMI
OBCY"
07.09.2022, godz. 19:00
Jakże często konfrontujemy kształt tego, co
tu i teraz, z tym, co należy już do przeszłości
Wznowienie performatywnego czytania
dramatu świdniczanki Marioli Mackiewicz,
to w zamierzeniu jego twórców tocząca się
wartko teatralna lekcja o wielokulturowości
Dolnego Śląska.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, pl.
Pokoju 6; organizator: ŚOK

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00

ŚWIDNICA WYSOKO 
W RANKINGU "WSPÓLNOTY" 

Świdnica z roku na rok umacnia swoją pozycję w rankingu "Najbogatsze samorządy", który od
kilkunastu lat publikuje pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". Wśród miast powiatowych
Świdnica uplasowała się na wysokim 49. miejscu odnotowując wzrost o 18 pozycji z miejsca 67 za
rok 2020. 

- Miejsce w rankingu z roku na rok jest coraz wyższe i cieszy mnie to bardzo, jednak obecna
sytuacja ekonomiczna w Polsce nie nastraja optymizmem na przyszłość. Mechanizmy finansowe
zawarte w programie Polski Ład mogą zrujnować finanse zarówno Świdnicy, jak i innych samorzą-
dów, przede wszystkim z powodu zmian w PIT, które dramatycznie obniżą wpływy budżetowe.
Pieniędzy w budżecie nie jest nigdy wystarczająco dużo, inwestycji do zrealizowania nie brakuje, a
państwo wciąż zleca samorządom zadania bez zapewnienia odpowiedniego finansowania - mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.  

Raport, tak jak w poprzednich latach, przygotowali ci sami specjaliści w zakresie finansów
jednostek samorządu terytorialnego . Paweł Swianiewicz jest profesorem nauk ekonomicznych,
kierownikiem Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Julita Łukomska to adiunkt w Katedrze
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.

Pod uwagę brane były m.in. dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów. Składają
się na nie m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób
prawnych. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego
korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość
dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w  rankin-
gu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności
budżetu.

W rankingu miast powiatowych liderem pozostały Polkowice (niezmiennie od 2010 roku). Wśród
miast powiatowych województwa dolnośląskiego Świdnicę wyprzedziły także Głogów, Środa Ślą-
ska, Bolesławiec i Lubin. 

- Mimo rządowej narracji o świetnych wynikach samorządowych budżetów przyszłość rysuje się
mgliście. Weszły w życie kolejne negatywne dla finansów JST zmiany w systemie podatkowym,
inflacja się rozpędza, rośnie niepewność absorbcji środków unijnych , niewykluczone jest pojawienie
się kolejnych niekorzystnych dla gospodarki czynników zewnętrznych. Prezentujemy ranking za-
możności samorządów 2019-2021 - wciąż jeszcze ze stabilnymi wynikami. Ale jak będzie za rok i
w kolejnych latach? - czytamy w raporcie autorów rankingu. 

Świdnica

POWIEDZ RODZICOM, POWIEDZ DZIADKOM,
POINFORMUJ SĄSIADA

Czy wiesz, że  w Świdnicy działa placówka świadcząca wsparcie dla starszych osób i że są tam
jeszcze wolne miejsca? Dzienny Dom Senior + usytuowany przy ul. Saperów 27, jest  pomocą
zwłaszcza dla osób nieaktywnych zawodowo, samotnych lub wymagających częściowej opieki w
czynnościach dnia codziennego, które ukończyły 60 lat. Dzienny Dom jest dostosowany do potrzeb
osób  z niepełnosprawnościami.

Dzienny Dom zapewnia swoim podopiecznym kompleksowe wsparcie organizując dla seniorów
m.in. zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne,  taneczne, czy zajęcia ze śpiewu. Działa tam również
klub książki i filmu. Dzięki tak różnorodnej ofercie seniorzy mogą zaspakajać swoje potrzeby
towarzyskie, rekreacyjne i kulturalne. Pensjonariusze bardzo lubią wycieczki krajoznawcze dlatego
systematyczne są one organizowane. Ponadto w Dziennym Domu seniorzy korzystają z usług

ciąg dalszy na str. 3
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Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do
udziału w 31. Fotomaratonie Świdnickim.
Wstęp 40 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: 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

INAUGURACJA SEZONU KULTU-
RALNEGO + "10 SEKRETÓW MARI-
LYN MONROE"
22.09.2022, godz. 18:00
Podczas dorocznej inauguracji sezonu kul-
turalnego odbędzie się wręczenie dorocz-
nych Nagród Prezydenta Świdnicy w
Dziedzinie Twórczości Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury oraz
statuetek Mecenas Kultury. Następnie o
godz. 19.00 S. Bohosiewicz wystąpi w
muzycznym stand-upie "10 sekretów Ma-
rilyn Monroe".
Wstęp 30 zł (45 zł w dniu wydarzenia);
miejsce: sala teatralna ŚOK (Rynek 43); or-
ganizator: 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

rehabilitacyjnych oraz zapewniony jest dla nich dwudaniowy obiad.  Każda środa to dzień otwarty
i zainteresowany senior może przyjść do placówki i zobaczyć, a także uczestniczyć w zajęciach.  

Dzienny Dom Senior + to bezpieczne i przyjazne miejsce dla świdnickich seniorów, sprzyjające
ich aktywizacji i integracji. Jego siedziba jest zlokalizowana 100 m od przystanków autobusowych
MPK (przy ul. Kościelnej oraz przy ul. Saperów).

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Szczegółowych
informacji o tym, jak zostać pensjonariuszem Domu uzyskają Państwo od pracowników placówki
na miejscu lub pod nr telefonu  tel. 74 853 83 20.

Odpłatność za pobyt reguluje uchwała Rady Miejskiej i jest uzależniona od dochodów pensjo-
nariusza.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zaprasza do skorzystania z oferty Dziennego
Domu Senior +.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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-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:
11 sierpnia - czwartek
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PUP Świdnica

NOWA USŁUGA KOMUNIKACJI 
W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM

Do kogo skierowana jest usługa?
Usługa jest skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących, które znają polski język migowy

(PJM) i które chcą uzyskać informacje o rynku pracy.
Jak skorzystać z usługi?
Są dwa sposoby na wykorzystanie komunikacji w języku migowym:

◆ Porozmawiaj z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy, przez Internet. Połączenie
jest możliwe z dowolnego miejsca i nie wymaga wizyty w urzędzie pracy.

◆ Jeżeli podczas wizyty w urzędzie pracy potrzebny Ci będzie tłumacz języka migowego, pracow-
nik urzędu pracy połączy się z naszym konsultantem, który będzie tłumaczył rozmowę na język
migowy.
Dzięki komunikacji w języku migowym każda osoba zainteresowaną tą formą kontaktu uzyska

potrzebne informacje dotyczące rynku pracy oraz usług powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.
Dodatkowo, nowa forma kontaktu Zielonej Linii umożliwi komunikację w języku migowym z
pracownikami urzędów pracy na miejscu w urzędzie.

Szczegółowe informacje na stronie Zielona Linia - Język migowy:
https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy

MBP Świdnica

V REGIONALNY KONKURS 
PLASTYCZNY "KARTKA Z WAKACJI"

Półmetek wakacji za nami! W imieniu Organizatorów serdecznie zachęcamy dzieci oraz młodzież
do wzięcia udziału w V Regionalnym Konkursie Plastycznym "Kartka z wakacji".

Prace można składać osobiście bądź przesłać na adres biura poselskiego I. K. Mrzygłockiej (ul.
Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych) w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2022 r. (piątek).

Honorowy patronat nad konkursem objęli Senator RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz Poseł
do Parlamentu Europejskiego Jarosław Duda.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z m. Wałbrzych,
powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego.

Technika wykonania jest dowolna, format A4. Praca powinna być opisana - imię i nazwisko, wiek
autora, klasa, adres szkoły/placówki wraz z nr tel. opiekuna/ rodzica. Szczegóły i regulamin na stronie
mrzyglocka.pl 

Koordynatorem konkursu jest p. Anna Dżygała-Wojciechowska.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt 502 700 256.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTloHLcMOVvkyHskRoqbVZR5U010uLpNTbjZ9szokpwXgSgw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTloHLcMOVvkyHskRoqbVZR5U010uLpNTbjZ9szokpwXgSgw/viewform?usp=sf_link



6www.expressem.eu www.expressem.eu

Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnej dacie
telefonicznie.

Regulamin: 
https://mbp.swidnica.pl/wp-content/uploads/2022/08/regulamin-konkursu-Kartka-z-wakacji-2
022.pdf

Powiat Świdnica

TRWAJĄ PRACE PRZY SCALANIU GRUNTÓW 
Trwają prace przy budowie dróg dojazdowych do pól w ramach zadania scalania gruntów na

terenie Gminy Strzegom, we wsiach Granica, Tomkowice, Godzieszówek.
Zadanie dofinansowane z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez

racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Powiat Świdnicki pozyskał na zadanie scalanie gruntów (po aneksie do umowy z lipca 2022 r.)
ponad 13.198.477 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW, w formie refundacji, wynosi
ok. 8.398.191 zł.

W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 4 km dróg oraz zrekultywowanych zostanie
0,704 ha gruntów.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek to 1226,51 ha a sama
liczba uczestników scalenia to 362 podmioty.

ciąg dalszy na str. 8

godz. 19:00 - Rynek - Koncert Inauguracyj-
ny
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-
stwie livebandu covery m.in. takich wyko-

http://www.domsenioracm.pl




MBP Świdnica

DOFINANSOWANIE
Miło nam poinformować, że nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 51 908 zł

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nazwa zadania: "Dofinansowania dla
bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w
formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priotytet 1, Kiernek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0".

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez
Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących
centrum dostępu do kultury i wiedzy.

OSiR Świdnica

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
- MĘŻCZYŹNI 

Na zakończenie cyklu siatkówek plażowych w Świdnicy 14 sierpnia zagrają panowie
ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

3. OTWARTY  TURNIEJ  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (Mężczyźni)
KATEGORIE :  Mężczyźni

DRUŻYNY : 2-osobowe
MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35
GRY : 14 sierpnia 2022 od godz. 10.00

ZAPISY : 14 SIERPNIA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/
ORGANIZATOR : Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kontakt: Waldemar Kurek - 607 944 999
INFORMACJE : tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

Polonia Stal Świdnica

NOWI ZAWODNICY - cd
Klub IgnerHome Polonia-Stal Świdnica na

niewiele ponad tydzień przed startem sezonu
2022/2023 przedstawia kolejnego gracza, który
dołącza do biało-zielonych szeregów. To młody,
utalentowany skrzydłowy, który kilka dni temu
wspólnie z kadrą Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej sięgnął po mistrzostwo Polski UEFA Re-
gions Cup i awansował do półfinału mistrzostw
Europy!

Do zespołu prowadzonego przez trenera
Grzegorza Borowego dołącza 19-letni Bartosz
Karbowiak. Nowy pomocnik jest wychowan-
kiem Javorii Jawor, a w późniejszych latach bro-
nił barw młodzieżowych drużyn Zagłębia Lubin
i Miedzi Legnica, a także przebywał na testach w
Legii Warszawa i Pogoni Szczecin. W ostatnim

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/

FESTIVAL DELL ARTE 
12.08-21.08.2022
Zapraszamy na IX Festivall dellArte, który
odbedzię się 12-21 sierpnia 2022 r. w Dolinie
Pałaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
W programie koncerty, wystawy i wiele in-
nych. Więcej w zakładce Festival dellArte
2022.

12 sierpnia 2022 r., godz. 19:00
Koncert: W 80 minut dookoła świata, naj-
większe przeboje w mistrzowskim wykona-
niu, Marta Huptas - sopran, Piotr Gładki -
skrzypce, Joanna Steczek - fortepian, Stani-
sław Pasierski - kontrabas
Zamek Książ

13 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Otwarcie wystaw: T. Urbanowicz, P. Jagiel-
ski, Ewa M. Poradowska-Werszler, E. Woj-
towicz
Ornamental Farm Bukowiec, Pałac Pako-
szów, Pałac Wojanów, Pałac Łomnica
godz. 19:00 
Koncert otwarcia: Stanisław Soyka Band*

www.expressem.eu





sezonie mimo młodego wieku był absolutnie jednym z podstawowych graczy Jaworzanki Jawor,
notując 12 trafień w rozgrywkach grupy zachodniej seniorskiej IV ligi. Bartosz Karbowiak do
dyspozycji trenera świdniczan był od początku okresu przygotowawczego, prezentując się z bardzo
dobrej strony. Był również w grupie najmłodszych zawodników powołanych do kadry Dolnośląskie-
go Związku Piłki Nożnej na wielki finał mistrzostw Polski UEFA Regions Cup. Karbowiak zaliczył
udane występy, strzelając efektownego gola przeciwko kadrze Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

Co ciekawe losy Bartosza Karbowiaka ze Świdnicą i biało-zielonymi barwami skrzyżowały się
już dawno temu. Świdniczanie dowodzeni przez trenera Mariusza Krupczaka wzmocnieni kilkoma
zawodnikami z Dolnego Śląska (w tym Bartoszem Karbowiakiem - dolny rząd, drugi z lewej) sięgnęli
po srebrne medale podczas wielkiego, ogólnopolskiego finału Turnieju "Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku" - nieoficjalne wicemistrzostwo kraju w kategorii wiekowej U-10!

Bartosz Karbowiak to już szóste wzmocnienie drużyny IgnerHome Polonii-Stali Świdnica przed
startem kolejnego sezonu. Wcześniej do drużyny dołączyli: Kornel Traczyk (Ślęza Wrocław), Kamil
Moskwa (MKP Wołów), Michał Orzechowski (Termalica Bruk-Bet Nieciecza), Oskar Trzepacz (Piast
Żmigród) i Piotr Kotyla (Ślęza Wrocław). 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 11

www.expressem.eu

Artystyczna Stodoła Ornamental Farm Bu-
kowiec
Bilet: 100 zł

14 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Rafał Fronia - Anomalie Karakorum Broad
Peak 8051 m n.p.m.
Owczarnia Ornamental Farm Bukowiec
godz. 19:00
Koncert: Anita Lipnicka z zespołem*
Artystyczna Stodoła Ornamental Farm Bu-
kowiec
Bilet: 100 zł

15 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Wmurowanie tablicy upamiętniającej pobyt
J. W. Goethego w Bukowcu
Herbaciarnia Ornamental Farm Bukowiec
godz. 19:00
Prapremiera widowiska  muzycznego:
"GOETHE. Profil podwójny", scenariusz,
słowa piosenek oraz wybór tekstów Goethe-
go - Jacek Cygan, muzyka i kierownictwo
muzyczne - Piotr Rubik, aranżacje - Jacek
Subociałło. Wykonawcy: Andrzej Seweryn,
Marcin Januszkiewicz, Anna Jurksztowicz,
Marta Moszczyńska, Alicja Wojnowska,
Mariusz Patyra, Orkiestra Filharmonii Do-
lnośląskiej oraz sekcja rytmiczna*
Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniaj Górze
Bilet: 100 zł

10 www.expressem.eu
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16 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem.
"Wiersze o miłości" czyli "Le poesie sull
amore". Udział biorą: Jacek Cygan, Mariusz
Patyra, David Patyra
Pałac Wojanów
godz. 19:00
Koncert: Joszko Broda z zespołem*
Artystyczna Stodoła Ornamental Farm Bu-
kowiec
Bilet: 80 zł

17 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Koncert: Royal String Quartet
Dom Modlitwy w Łomnicy
godz. 19:00
Recital Zbigniewa Zamachowskiego*
Ornamental Farm Bukowiec
Bilet: 100 zł

18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Koncert operowy: Oliwia Ugha - sopran,
Justyna Skoczek - piano
Pałac Pakoszów
godz. 19:00
Koncert jazzowy: Jerzy Kaczmarek Band
Zamek Karpniki 

19 sierpnia 2022 r., godz. 19:00
Koncert: Jan Ptaszyn Wróblewski Kwintet*
Artystyczna Stodoła Ornamental Farm Bu-
kowiec
Bilet: 100 zł

Polonia Stal Świdnica

"RZEŹ NIEWINIĄTEK" 
Nadspodziewanie łatwo piłkarze IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica poradzili sobie z drużyną

Śląska Wrocław występującą w  Centralnej Lidze Juniorów. Biało-zieloni zapisali na swoim koncie
kolejny sparingowy triumf, a sam pojedynek w niczym nie przypominał  bardzo wyrównanej batalii
z ostatniego, letniego okresu  przygotowawczego, kiedy to wygraliśmy z wrocławianami po wyrów-
nanej  walce 1:0.

Od samego początku do zdecydowanych ataków ruszyli gospodarze. W okolicy  15. minuty po
kapitalnie rozegranej akcji, na prawym skrzydle został  uwolniony Robert Myrta, który pomknął w
stronę bramki, dograł do Oskara  Trzepacza i było 1:0. Chwilę później Myrta wystąpił już w roli
egzekutora. Świdnicki napastnik przyjął piłkę w polu karnym i skutecznie  uderzył po długim słupku,
nie dając golkiperowi Śląska szans na  skuteczną interwencję. Miejscowi nie zamierzali zwalniać
tempa i  błyskawicznie zanotowali kolejne dwa trafienia. Na listę strzelców  wpisali się Michał
Orzechowski oraz Robert Myrta i zrobiło się 4:0.  Wynik w pierwszej części gry ustalił Wojciech
Sowa, trafiając na 5:0.  Młodzi przyjezdni na przerwę schodzili z pokaźnym bilansem straconych
goli, ale z drugiej strony nie mogli narzekać na brak szczęścia. Gdyby  świdniczanie lepiej nastawili
celowniki, to prowadzenie mogło, a nawet  powinno być wyższe. Po zmianie stron obie ekipy zapisały
na swoim koncie  po jednym golu. Najpierw honorowe trafienie zanotowali zawodnicy Śląska  z
Centralnej Ligi Juniorów, a rezultat na 6:1 zamknął jeden z  testowanych w świdnickich szeregach
piłkarzy.

Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w efektownym stylu  zakończyli przedostatni mecz
kontrolny przed startem sezonu 2022/2023.  

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Śląsk Wrocław CLJ
6:1 (5:0)

Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Kotyla,  Filipczak, Sowa, Myrta, Paszkowski, Orze-
chowski, Trzepacz, Doliński,  Kozachenko, Traczyk, Białasik, Czochara, Ilski, Migas, Michta i
2  zawodników testowanych.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

SPRAWDZIAN GENERALNY NA DUŻY PLUS
Na równo tydzień przed startem nowego sezonu piłkarskiego  drużyna IgnerHome Polonii-Stali

Świdnica pokonała pewnie i zasłużenie  wymagającą ekipę Karkonoszy Jelenia Góra. Biało-zieloni
w trakcie okresu  przygotowawczego i sześciu rozegranych test-meczów nie znaleźli  pogromcy, ale
trzeba pamiętać, że to tylko sparingi, a prawdziwa walka  rozpocznie się już niebawem Wtedy trzeba
będzie potwierdzić jakość i  dobrą dyspozycję z meczów kontrolnych!
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Gospodarze spotkanie przeciwko spadkowiczowi z III ligi chcieli  rozpocząć z wysokiego "C" i
tak też się stało. Już w pierwszych minutach  pojedynku biało-zieloni rozegrali świetną, zespołową
akcję zakończoną  golem. Z prawego skrzydła idealną piłkę dorzucił Wojciech Sowa, a  kapitalnym
uderzeniem z woleja popisał się Oskar Trzepacz. Jeszcze przed  przerwą mocno we znaki rywalom
dał się ponownie napastnik IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica. Trzepacz urwał się defensywie
Karkonoszy i  znalazł się w sytuacji jeden na jednego z bramkarzem gości. Mimo  interwencji obrońcy
futbolówka przeleciała nad bramkarzem i zrobiło się  2:0. Jeleniogórzanie próbowali odpowiadać,
oddali w pierwszej części gry  2-3 celne uderzenia z dystansu na bramkę strzeżoną przez Bartłomieja
Kota, ale na poważnie nie byli w stanie zagrozić świdnickiej ekipie.  Więcej działo się po drugiej
stronie boiska. Świetnej okazji nie  wykorzystał między innymi Wojciech Sowa, który nieczysto trafił
w piłkę z  okolicy 10. metra, kiedy to otrzymał znakomite dogranie od Michała  Orzechowskiego.
Blisko skompletowania hat-tricka był również Oskar  Trzepacz, ale tym razem brakło zimnej krwi i
skończyło się tylko na  zagrożeniu.

Po zmianie stron trener Grzegorz Borowy mocno rotował składem, a w  trakcie drugich 45 minut
na boisku pojawiło się ośmiu zmienników. Nie  zmieniło to jednak wielce obrazu gry, choć pojawiały
się małe przestoje.  Przyjezdni momentami potrafili przejąć inicjatywę, ale ich gra kończyła  się na
wysokości 20. metra od świdnickiej bramki. W efekcie ani  Bartłomiej Kot, ani wprowadzony po
godzinie gry Bartosz Doliński nie  byli zmuszeni do wzmożonego wysiłku i finalnie zakończyli
spotkanie na  zero z tyłu. W ofensywie nie stworzyliśmy sobie tyle okazji, co w  pierwszej połowie,
ale mogliśmy podwyższyć rezultat pojedynku. Chyba  najlepszej nie wykorzystał Bartosz Karbo-
wiak, który przebojowo wpadł w  pole karne, lecz z kilku metrów uderzył po długim słupku
niedokładnie.  Zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica w pełni zasłużenie sięgnął po  kolejny
sparingowy triumf, pokonując spadkowicza z III ligi i głównego  pretendenta do tytułu mistrzowskie-
go w rozgrywkach grupy zachodniej IV  ligi - Karkonosze Jelenia Góra 2:0.

Przypomnijmy, że serię sparingów rozpoczęliśmy od triumfu 4:2 nad  Górnikiem Wałbrzych,
następnie wygrali 2:1 z Bielawianką Bielawa,  zremisowaliśmy 2:2 z Chrobrym II Głogów i
pokonaliśmy 3:0 Piasta Żmigród  i 6:1 młodych zawodników Śląska Wrocław z Centralnej Ligi
Juniorów.  Teraz przyszedł czas na zwycięstwo 2:0 z Karkonoszami Jelenia Góra. Na  tym seria
pojedynków kontrolnych się kończy. Już za tydzień - w sobotę,  13 sierpnia w pierwszym meczu
nowego sezonu 2022/2023 podejmiemy na  swoim terenie beniaminka ligi - ekipę Górnika Wał-
brzych. Spotkanie  zaplanowano na godz. 17.00.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Karkonosze Jelenia Góra 
2:0 (2:0)

Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Kozachenko,  Sowa, Białasik, Traczyk, Kotyla,
Orzechowski, Trzepacz oraz Doliński,  Paszkowski, Czochara, Filipczak, Dyś, Trzyna, Karbo-
wiak, Myrta.

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 16
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20 sierpnia 2022 r., godz. 11:00
Śniadanie na trawie
Koncert: Gentelmens Jazz, Tomasz Kraje-
wski - wokal, Bartłomiej Ziętara - piano
Ornamental Farm Bukowiec
godz. 15:00
Klaun Rufi Rafi
Ornamental Farm Bukowiec
godz. 19:00
Koncert: Józef Skrzek*
Ornamental Farm Bukowiec
Bilet: 80 zł

21 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
Koncert autorski: Minka
Muszla koncertowa Cieplice Śląskie-Zdrój

* Wydarzenia biletowane; sprzedaż i rezer-
wacja pod numerem telefonu: + 48 501 83
57 81,
email: k.smorek@dolinapalacow.pl
Na na pozostałe wydarzenia obowiązuje re-
zerwacja miejsc od 15.07.2022 pod nume-
rem telefonu: + 48 501 83 57 81, email: k
.smorek@dolinapalacow.pl
** Karnet na wszystkie biletowane wydarze-
nia: 500 zł

ALCHEMIA TEATRALNA: "SAMI
OBCY"
07.09.2022, godz. 19:00



Polonia Stal Świdnica

NAJBLIŻSZY MECZ
SOBOTA,13.08 - 17.00

OSIR ŚWIDNICA
IGNERHOME POLONIA-STAL ŚWIDNICA - GÓRNIK WAŁBRZYCH

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
23.07.2022r. godz. 9.10 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące barszczu
Sosnowskiego rosnącego przy ulicy Kliczkowskiej. Skierowany na miejsce patrol nie potwierdził
zgłoszenia. Okazało się, że podejrzana roślina faktycznie przypomina swym wyglądem barszcz
Sosnowskiego jednak jest zdecydowanie mniejszych rozmiarów i nieco różni się wyglądem od
swego niebezpiecznego "kuzyna". W Polsce występuje kilka gatunków roślin podobnych do
groźnego barszczu. Każdorazowo jednak po zauważeniu takiej rośliny zalecane jest zachowanie
szczególnej ostrożności.

23.07.2021r. godz. 14.30 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przy ulicy Drzymały. Skierowani na
miejsce strażnicy zastali tam grupę osób, jednak zakończyli oni już konsumpcję trunków i
stanowczo zaprzeczali aby wcześniej spożywali alkohol w tym miejscu. W związku z powyższym
sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. Jako dowód w
sprawie do sądu trafi również zabezpieczony materiał z monitoringu miejskiego.

23.07.2022r. godz. 19.57 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny
leżącego na poboczu ulicy Kopernika. Skierowany na miejsce patrol zastał tam znanego z

licznych wcześniejszych interwencji Damiana S.
Mężczyzna zaśmiecił również okoliczny teren a
w czasie rozmowy ze strażnikami używał słów
wulgarnych. Za swoje zachowanie odpowie
przed sądem.

25.07.2022r. godz. 9.36 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od mieszkanki ulicy Długiej. Kobieta
twierdziła, że jej chora ciotka spadła z łóżka a ona
z opiekunką nie mogą jej podnieść. Na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej. Strażnicy
udzielili pomocy i starsza pani szybko znalazła
się w swoim łóżku. Na szczęście w czasie upadku
nie doznała żadnych obrażeń.

25.07.2021r. godz. 14.06 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
telefoniczne zgłoszenie od obsługi basenu przy
ulicy Śląskiej o niebezpiecznym zachowaniu
trzech młodych mężczyzn. Osoby te wskakiwały
"na główkę" do basenu co jest kategorycznie
zabronione. Swym zachowaniem stwarzały po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego
oraz innych kąpiących się osób. Nie reagowały
też na upomnienia ratowników. Skierowany na
miejsce patrol szybko rozwiązał problem i naka-
zał opuszczenie basenu.

26.07.2021r. godz. 15.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego
dotyczące libacji alkoholowej na ulicy Łukowej.
Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam
trzech bezdomnych, którzy nie tylko spożywali
alkohole lecz również zanieczyścili przyległy te-
ren. Cała trójka odpowie za swoje zachowanie
przed sądem.

27.07.2021r. godz. 19.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał
zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego
dotyczące spożywania alkoholu w miejscu nie-
dozwolonym na ulicy Franciszkańskiej w rejonie
skweru z dzikami. Tym razem sprawcy zostali
ukarani mandatami karnymi.

info: SM Świdnica

ciąg dalszy na str. 19
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Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, pl.
Pokoju 6; organizator: ŚOK

Performatywne czytanie dramatu świdni-
czanki Marioli Mackiewicz "Sami obcy" to
w zamierzeniu jego twórców tocząca się
wartko teatralna lekcja o wielokulturowości
Dolnego Śląska, a więc i naszego miasta. Ale
jest to także moralitet o tolerancji i relacjach
społecznych w powojennej rzeczywistości.
Dorośli alchemicy teatralni wspierani przez
młodych aktorów wcielają się w postaci re-
prezentujące różne nacje i światopoglądy
(Kresowian, Cyganów, Żydów, Greków,
Francuzów, Niemców, Łemków), a wzboga-
cony o nowe wątki scenariusz sztuki, która
prapremierę miała w 2015 roku, umożliwi
nam wszystkim metaforyczną, a może i sen-
tymentalną, podróż w czasie. Sprowokuje
też odbiorców do zadania sobie niezwykle
ważnych pytań o naszą tożsamość: skąd

www.expressem.eu







Gmina Świdnica

W SOŁECTWACH WIJĄ WIEŃCE PRZED
DOŻYNKAMI

Żniwa w pełni, zatem czas pomyśleć o wień-
cach dożynkowych, które są nieodzownym ele-
mentem gminnego Święta Plonów. W wielu so-
łectwach trwają już zaawansowane prace nad ich
wykonaniem. Zebrane wcześniej kłosy różnych
zbóż przeobrażają się bukieciki ,które przyozdo-
bią konstrukcję wieńca. Dziś zaglądamy do
współgospodarzy dożynek, sołectwa Opoczka.

***
Od blisko 40 lat na każde dożynki wiją wie-

niec. Podobnie będzie i w tym roku. Nie wyob-
rażają sobie święta plonów bez własnoręcznie
wykonanego wieńca dożynkowego. Będą w nim
wszystkie rodzaje zbóż, ale też kwiaty i zioła.
Żadnego elementu do jego dekoracji nie kupują,
tylko misternie przygotowują podczas wspól-
nych spotkań. Nie jest to dla nas wielkie wyzwa-
nie, bo mamy już doświadczenie w tej dziedzinie
- mówią z dumą członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Lutomi Dolnej.

***
Długa jest droga przygotowania wieńców dożynkowych na święto plonów. Wiedzą o tym

doskonale gospodynie z Gogołowa, które od kilku tygodni gromadzą dorodne kłosy ze wszystkich
rodzajów zbóż, nie tylko żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa. Efekt ich pracy będziemy mogli podziwiać
w niedzielę, 28 sierpnia w Opoczce, ale już teraz uchylają rąbka tajemnicy i dzielą się z nami zdjęciami
z przygotowań.

ciąg dalszy na str. 25

www.expressem.eu 19 www.expressem.eu

przychodzimy? kim i jacy jesteśmy? do cze-
go dążymy? Nowe konteksty dopisała też
rzeczywistość - dzisiaj znów pojawiły się
wśród nas osoby, które uciekając przed woj-
ną, dotarły do Świdnicy, znajdując w niej
bezpieczną przystań.
Podczas spektaklu będą wyświetlane napisy
w języku ukraińskim. Jego pokaz zrealizo-
wany zostanie w ramach obchodów 370-le-
cia Kościóła Pokoju w Świdnicy w środę 7
września o godz. 19:00.

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.
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.













Gmina Świdnica

NABÓR DO II JARMARKU GRANITOWEGO SZLAKU
Producenci lokalni, rękodzielnicy oraz kulinarni pasjonaci- w imieniu Lokalnej Grupy Działania

Szlakiem Granitu serdecznie zapraszamy do udziału w II Jarmarku Granitowego Szlaku. Jarmark
odbędzie się 11 września br. w Udaninie w trakcie Dożynek Wojewódzkich. Zapewniona aura
gwarantująca sprzedaż bezpośrednią, miła atmosfera oraz dobra zabawa.

Na zgłoszenia wystawców organizatorzy czekają do 30 sierpnia br.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 661 238 869 oraz mailowego na adres

e-mail: projekty@lgd-szlakiemgranitu.pl lub biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Gmina Świdnica

ZAPISY TURNIEJU BADMINTONA O PUCHAR
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

W niedzielę 21 sierpnia na Hali Sportowej w Witoszowie Dolnym odbędzie się Rekreacyjny
Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Będzie to możliwość aby aktywnie spędzić
wakacyjną niedzielę przy okazji dobrze się bawiąc. Nauczeni doświadczeniem z ubiegłego roku
wiemy, że emocji i wspaniałej rywalizacji na pewno nie zabraknie.

Serdecznie zapraszamy chętnych w wieku 9 - 60+ lat do zapisów.
Dla wszystkich uczestników Sołectwo Witoszów Dolny ufundowało mały, słodki poczęstunek.
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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.
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BARAN Na dalszy plan Barany odłożą spra-
wy zawodowe, domowe. Wiele czasu poświę-
cą swoim sympatiom, partnerom. Nie będzie
Wam również przeszkadzała nienajlepsza sy-
tuacja finansowa, pusty portfel. Nie musisz
jednak spodziewać się niczego złego. Wkrótce
otrząśniesz się z miłosnej aury i wszystko wró-
ci do normy. 
BYK W tym tygodniu zakończysz wiele
spraw, którym ostatnio poświęcałeś wiele
czasu. Będziesz zbierał efekty swojej pracy.
Ale pojawią się jednocześnie nowe perspe-
ktywy, których żal byłoby nie wykorzystać.
Dlatego też będziesz się nad nimi wiele za-
stanawiał. 
BLIŹNIĘTA Ludzie, z którymi na codzień
obcujesz, są pełni podziwu dla Twojej praco-
witości i wielu innych zalet. Nie musisz stale
im udowadniać, że te cechy posiadasz. Na-
bierz poczucia własnej wartości. W drugiej
połowie tygodnia czekają Cię niezapowie-
dziane odwiedziny. 
RAK Po ostatnich niepowodzeniach na grun-
cie rodzinnym, po wielu nieporozumieniach,
nadszedł czas na rozejm. Warto więc zadbać o
dobrą atmosferę, która przyczyni się do popra-
wy nastroju wszystkich domowników. Nie
oczekuj żadnych zmian w sprawach finanso-
wych. 
LEW Powinieneś śmielej okazywać uczu-
cia. I to zarówno te pozytywne jak i nega-
tywne. Duszenie wszystkiego w sobie po-

woduje narastającą frustrację. Wyrzuć wszy-
stko z siebie, a poczujesz się lepiej. Ktoś po-
święci Ci teraz wiele uwagi, nie odrzucaj po-
mocnej ręki. 
PANNA Ostatnio ciągle myślisz, jak powią-
zać koniec z końcem. Niebo nad Tobą się
rozjaśnia i większość Twoich problemów
rozwiąże się samoistnie. Poprawi się sytu-
acja materialna, co zmieni Twoje nastawie-
nie do życia. Wiele uwagi poświęcisz naj-
bliższym. 
WAGA W tym tygodniu wzrosną Twoje siły
witalne. Nabierzesz energii do wszystkiego,
czym będziesz się zajmował. Z optymizmem
podejdziesz do pojawiających się problemów i
dzięki temu doskonale dasz sobie z nimi radę.
Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie. Ciekawe
kto to taki? 
SKORPION Pojawią się przed Tobą ogromne
możliwości. Zarobisz wiele pieniędzy, zy-
skasz uznanie i podziw otoczenia. Wszystko
będzie jednak zależało od Twojego sprytu,
pracowitości i pomysłowości. Wykorzystaj
wszystkie sprzyjające okoliczności. Działaj
jednak uczciwie. 
STRZELEC Ktoś pakuje manatki i wkrótce
do Ciebie przyjedzie. Wizyta ta jednak nie
będzie długa i nie sprawi Ci kłopotu, wręcz

przeciwnie, będzie okazją, żeby wspólnie po-
wspominać przeżyte chwile. Szykuj więc miły
poczęstunek. Spotkasz się z wieloma ciekawy-
mi propozycjami, ale nie wszystkie będziesz
w stanie wykorzystać. 
KOZIOROŻEC Nie żądaj więcej, niż mo-
żesz otrzymać. Bądź ostrożny w sprawach fi-
nansowych, urzędowych i prawnych. Czytaj
uważnie dokumenty, które podpisujesz. Nie
rozpoczynaj niczego nowego, zanim nie wy-
wiążesz się ze starych zobowiązań. Dobry czas
na rozmaite porządki. Pomyślne relacje z prze-
łożonymi, sąsiadami, z rodziną.
WODNIK Tracisz pomału zapał. To nie-
omylny znak, że koniecznie potrzebujesz
odpoczynku i odprężenia. Poświęć trochę
uwagi swoim najbliższym. Sprawy zawodo-
we idą bardzo dobrze, możesz je spokojnie
na jakiś czas zostawić swojemu biegowi.
Świat się nie zawali, jeżeli zrobisz sobie
małą przerwę.
RYBY Plany zawodowe dobrze byłoby sta-
rannie przemyśleć. Dopracuj szczegóły, bo
to właśnie od nich zależy, czy osiągniesz
ostateczny sukces. Także finansowy. Wpływ
planet będzie pomocny w nawiązywaniu
przyjaźni. Jeżeli spragniony jesteś miłości,
śmielej okazuj uczucia.

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

U S Ł U G I 
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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
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