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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

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

Świdnica

DODATEK WĘGLOWY 
- GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy już przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy to 3000 zł jednorazowego wsparcia dla gospodarstw domowych, 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, zawierają-
cymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wa-
runkiem uzyskania dodatku węglowego będzie
jednak posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności
budynków. Jego przyznanie nie jest uzależnione
od spełnienia kryterium dochodowego.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które
nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu
wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla
po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można
składać do 30 listopada 2022 r., na piśmie lub
drogą elektroniczną. Informacje przedstawione
we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia
wniosku.

Wnioski o dodatek węglowy - podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Franciszkańska 7, pokój nr 2.

Wzór wniosku:
http://um.swidnica.pl/media/dodatek_weglowy.pdf

Świdnica

POLNA DROGA 
JUŻ PRZEJEZDNA

Trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem skończyła się przebudowa ulicy Polna Droga.
Od piątku, 12 sierpnia od godz. 15 .00 droga otwarta została dla ruchu pojazdów. 

Przypomnijmy, że wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego. Będący w złym stanie kolektor
deszczowy został zlikwidowany i zastąpiony nowym. Wybudowano także kanał technologiczny,
dzięki któremu uruchomiony będzie monitoring obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu.
Zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań - wysokie
doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka - niskie oświetlające drogę
rowerową i bulwar. Zachowano zieleń wysoką odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika. Chodnik

ciąg dalszy na str. 3
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Wstęp zapisy; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY MALAR-
STWA ANNY FISZER-KULENTY
24.08.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na wystawę Anny Fiszer-Ku-
lenty. Oto jak artystka tak pisze o swoich
inspiracjach i stosunku do malarstwa: "Lu-
bię obserwować naturę, jej kolory i odcienie
[...] Tworzenie obrazów jest dla mnie zawsze
czymś wyjątkowym - prawdziwą chwilą dla
siebie."
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.09.2022, 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

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

ALCHEMIA TEATRALNA: "na pewno
(nie)INSTRUKCJA obsługi betonu"
12.09.2022, godz. 18:00
Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
pokaz "na pewno (nie)INSTRUKCJA ob-
sługi betonu" przygotowany na podstawie
sztuki Karoliny Warzechy. Dramat ten został
nagrodzony w organizowanym przez Świd-
nicki Ośrodek Kultury Ogólnopolskim Kon-
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znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego został poszerzony do 4 metrów i będzie dostępny tylko dla
pieszych. Wzdłuż ścieżki postawiono nowe ławki i kosze na śmieci.

Jezdnia zyskała nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej wydzielono dwukierunkową
drogę rowerową. Na wysokości bosmanatu powstały dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabu-
dowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni, w postaci zatoki. Wprowadzono
elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla pieszych wynie-
sione ponad powierzchnię jezdni stanowią element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia
na drodze głównej posiadają dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność piesze-
go.

Przy skateparku wybudowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstały nowe chodniki
prowadzące do strefy sportowej. Powiększono parking przed bosmanatem - do dyspozycji kierowców
jest 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych. Posadzono drzewa i krzewy
ozdobne. 

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


kursie Sztuka Teatralna w 2020 roku. Pokaz
przygotowuje grupa młodzieżowa.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00
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".
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Wykonawcą prac była firma HYPMAR Hypta Mariusz z Modlęcina. Ich koszt to 8 797 015 zł.
Remont obejmował odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską do wiaduktu
kolejowego. 

foto: W.Bąkiewicz/UM w Świdnicy

Świdnica

Wyniki XXVII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
FOTOGRAFII "ZESTAW - ŚWIDNICA 2022"

Jury w składzie: Piotr Bernacki - artysta fotograf; Andrzej Protasiuk - artysta fotograf /Es. FIAP/;
Piotr Tomczyk - artysta fotograf /ZPAF/, PWSzF, TviT w Łodzi.

Jury po obejrzeniu nadesłanych na konkurs 143 zestawów prac 144 autorów, akwalifikowało
do wystawy pokonkursowej 31 zestawów prac 32 autorów.
Jury przyznało następujące nagrody:
Grand Prix nie przyznano
I NAGRODA - 2 500 złotych - DAGMARA SZCZYGIELSKA - Bytom - "Cień"
II NAGRODA - 1 500 złotych - PAWEŁ TOMCZYK - Kielce - "Tożsamość"
Dwa równorzędne WYRÓŻNIENIA po 1 000 złotych:
ANNA JAKUBOWSKA - Gdańsk - "Cztery żywioły: ziemia,woda, mgła ,człowiek"
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MAŁGORZATA PAWELCZYK - Białystok - "Z pokolenia na pokolenie"
Wykaz autorów i prac zakwalifikowanych do ekspozycji:
DAMIAN BIZIOR - ZAMOŚĆ - "ulotność"
KACPER BORTKIEWICZ - ŚWIDNICA - "Nikt mi nie pomógł"
AGATA CUCKAREW - KOSZALIN - "Pomiędzy"
CEZARY DYBOWSKI - BIELSKO-BIAŁA - "Karty niepamięci"
EWA GAWLIK - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - "PRZEISTOCZENIE"
MATYLDA HAJEC - MANOWO - "Magnify"
ZENON HARASYM - WROCŁAW - "COVID-19-CZAS PRÓBY"
MAREK HASSO-AGOPSOWICZ - OLSZTYN - "W odlocie"
ANNA JAKUBOWSKA - GDAŃSK - "Cztery żywioły: ziemia, woda, mgła, człowiek"
PAULINA KACZMARCZYK - KOSZALIN - "Ulotne"
AMELIA KŁUS-SZCZEBLEWSKA - KOSZALIN - "ze WNĘTRZA"
JOLA I FRANCISZEK KLUCZYŃSCY - ŁÓDŹ - "TEATR ULICZNY"
GRZEGORZ KRZYSZTOFIK - TYCHY - "Śląsk Taneczny"
LIDIA MISZTAL - GDAŃSK - "A czasu coraz mniej"
ADAM MODRZEJEWSKI - GDYNIA - "Pustka"
MAŁGORZATA PAWELCZYK - BIAŁYSTOK - "Z pokolenia na pokolenie"
ADRIAN PASZUL - ŚWIDNICA - "Main railway station"
MARIA RÓŻAŃSKA - WEJHEROWO - "Bez widoku"
DARIUSZ SEBASTIAŃSKI - ZWRÓCONA - "ODDECH"
MICHAŁ SERADZAN - KIELCE - "Muzeum w Sielpi Wielkiej - dziedzictwo czy"
KAREL SEVCIK - OTROKOVICE /CZECHY/ - "Sphazra"
DARIUSZ SIADAK - KOSZALIN - "AKT 22"
URSZULA SOBIESZEK - PIASTÓW - "Już nieczynne"
TOMASZ SZCZASNY - NĘDZA - "Rzeka Ruda, 4 pory roku"
DAGMARA SZCZYGIELSKA - BYTOM - "Cień"
JAKUB SZLASZYŃSKI - GDAŃSK - "Dialog"
PIOTR SZURDA - ŚMIGIEL - "LINIA SŁOŃCA"
PAWEŁ TOMCZYK - KIELCE - "Tożsamość"
EUGENIUSZ TROJANOWSKI - GDAŃSK - "Stocznia"
JAROSŁAW ZADORA "CIZIEWSKI" - RYBNIK - "KORALINA"
TATIANA ZALASIŃSKA - SKRZYSZÓW - "Miejsca niedostępne"

PCPR Świdnica

RUSZA NABÓR DO UDZIAŁU 
W GRUPIE WSPARCIA DLA KOBIET

Grupa wsparcia "Budujemy siłę!"
Dostrzegając potrzeby osób doznających przemocy w rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Świdnicy zachęca do udziału w grupie wsparcia skierowanej do kobiet doświadczających przemo-
cy. Założeniem grupy będzie wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, poprzez rozwój
osobisty, doświadczenie wsparcia społecznego osób będących w podobnej sytuacji, oraz uzyskanie
informacji o możliwościach pomocy.  

ciąg dalszy na str. 8

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

"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

**********************************
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Dla kogo?
Do udziału w spotkaniach zapraszamy kobiety doświadczające przemocy, dla których dotych-

czasowe sposoby radzenia sobie  z trudną sytuacją okazały się niewystarczające.
Kobiety potrzebujące wsparcia w przywróceniu kontroli nad swoim życiem i możliwości

samodecydowania o sobie. Chcemy w bezpiecznej atmosferze stworzyć możliwość swobodnej
rozmowy o swoich emocjach, doświadczanych  trudnościach, by poprzez udział w spotkaniach
uczestniczki miały możliwość otrzymania wsparcia emocjonalnego i siły od innych kobiet będących
w podobnej sytuacji.

Kiedy?
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu w siedzibie OIK  przy ul. Żeromskiego 16/8, czas

trwania każdego ze spotkań to 2 h zegarowe, planowane jest 10 spotkań. Rozpoczęcie grupy wsparcia
zaplanowano w miesiącu wrześniu, co uwarunkowane jest ilością uczestniczek.

Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza brak możliwości dołączenia do grupy w
trakcie jej trwania. Warunkiem przyjęcia do grupy jest odbycie rozmowy z pedagogiem/terapeutą
OIK Panią Katarzyną Stachnik, tel. 74 856 58 15, oraz złożenie stosownego wniosku.

PCPR Świdnica

Powiat Świdnica

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 15 SIERPNIA
15 sierpnia, na Placu Grunwaldzkim w Świdnicy, odbyły się uroczystości związane z obchodami

Święta Wojska Polskiego.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz
członkowie stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Obchody zorganizował Związek Żołnierzy
Wojska Polskiego. Powiat Świdnicki na uroczystościach reprezentowała Alicja Synowska - Członek
Zarządu Powiatu.

foto: Starostwo Powiatowe

ciąg dalszy na str. 10
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Wybrane...

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:

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-
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

www.expressem.eu





Wałbrzych

DOLNOŚLĄSKI PLEBISCYT GOSPODARCZY
"Gwiazdy Biznesu"

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza do rywalizacji w 8. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu
Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu". O nagrodę mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębior-
stwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, Podmioty
Ekonomii Społecznej, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnoślą-
skiego oraz wspierają przedsiębiorczość. Laureatów poznamy 7 października w Starej Kopalni w
Wałbrzychu.

Celem plebiscytu jest wskazanie najlepszych oraz najdynamiczniej rozwijających się mikro,
małych oraz średnich przedsiębiorstw. Promowane będą też społecznie odpowiedzialne działania

ciąg dalszy na str. 11

www.expressem.eu

Pałaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
W programie koncerty, wystawy i wiele in-
nych. Więcej w zakładce Festival dellArte
2022.

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

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

10 www.expressem.eu
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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
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-

podmiotów. Wyróżnione zostaną także instytucje wspierające przedsiębiorców oraz samorządy, które
podejmują działania nakierowane na pozyskanie oraz wsparcie inwestorów i realizują projekty
promujące aktywność biznesową. Oceniane będą aktywności podejmowane w 2021 roku.

 Rekrutacja uczestników do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu 2022"
jest bezpłatna i trwa do 9 września 2022.   Statuetki przyznawane będą następujących kategoriach:
Mikro Biznes; Mikro Firma; Mała Firma; Średnia Firma; Podmiot Ekonomii Społecznej; Biznes
Odpowiedzialny Społecznie; Instytucja; Samorząd Przyjazny Biznesowi; Osobowość.

Regulamin oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.gwiazdybiznesu.com.pl.

ŚKPR Świdnica

SZARE WILKI TRENUJĄ PRZEED NOWYM SEZONEM 
W sierpniu pięć, a we wrześniu cztery jednostki treningowe w tygodniu. Praca w hali, na siłowni

czy bieżni lekkoatletycznej przepleciona grami sparingowymi. Tak wygląda plan na okres przygoto-
wawczy przed batalią 2022/23 piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica. 

foto, tekst: skprswidnica.pl
Fotogaleria z treningu z 10 sierpnia:
https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2257
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OSiR Świdnica

3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
- MĘŻCZYŹNI

Na zakończenie cyklu siatkówek plażowych w Świdnicy zagrali panowie. Pomiędzy przelotnymi
opadami deszczu w niedzielę 14 sierpnia udało się przeprowadzić 3. Otwarty turniej siatkówki
plażowej mężczyzn. Z pewnością ranne zachmurzenia przestraszyły potencjalnych uczestników
zawodów bo do imprezy stanęło tylko 6 drużyn. 

W zamian za to zgłoszone zespoły mogły sobie dłużej porywalizować grając każdy z każdym do
dwóch wygranych setów. O wyrównanym poziomie turnieju świadczyło kilka spotkań kończących
się dopiero w tie-breaku. Ciekawie też ułożył się rozkład losowań par gdzie dwa duety dosłownie w
ostatnim swoim meczu walczyły o zwycięstwo w całym turnieju. W rywalizacji o pierwsze miejsce
zagrały pary: Tomasz Romańczyk i Jędrzej Jasnos oraz świdnicki duet Bernard Wąsowski i Maciej
Kurnicki. Ostatecznie po zaciętym spotkaniu dopiero w tie-breaku lepszy okazał się zespół Romań-
czyk-Jasnos.

ciąg dalszy na str. 16
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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
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.

ALCHEMIA TEATRALNA: "na pewno
(nie)INSTRUKCJA obsługi betonu"
12.09.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na
kolejny pokaz "na pewno (nie)INSTRU-
KCJA obsługi betonu" przygotowany na
podstawie sztuki Karoliny Warzechy. Dra-
mat ten został nagrodzony w organizowa-
nym przez Świdnicki Ośrodek Kultury
Ogólnopolskim Konkursie Sztuka Teatralna



Końcowa klasyfikacja:
1. Tomasz Romańczyk, Jędrzej Jasnos - Jelenia Góra
2. Bernard Wąsowski, Maciej Kurnicki - Świdnica
3. Damian Horus, Andrzej Rybiancew - Wrocław
4. Dawid Kaleta, Daniel Wołodkiewicz - Świdnica
5. Tomasz Malewicki, Dominik Obrycki - Kłodzko
6. Przemysław Hawryło, Mateusz Fijałka - Kłodzko

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

Polonia Stal Świdnica

ZGARNIAMY PEŁNĄ
PULĘ!

Choć nie była to łatwa przeprawa, to jednak
piłkarze  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica za-
pisali na swoim koncie pełną pulę  punktów,
pokonując na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji  ekipę Górnika Wałbrzych.
Biało-zieloni musieli gonić wynik, ale  ostatecz-
nie dopięli swego i grzechem byłoby po prostu
mówić, że wygrali  niezasłużenie!

Głównych aktorów widowiska na murawę
eskortowali młodzi piłkarze  IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica z roczników 2012-2015 (tre-
nerzy: Szymon  Majcherczyk, Patryk Paszko-
wski, Szymon Goździejewski i Andrii  Koza-
chenko). Zanim rozbrzmiał pierwszy gwizdek
arbitra doszło również do  miłej uroczystości.
Świdnicki klub podziękował przechodzącemu na
emeryturę Janowi Czałkiewiczowi, wielkiemu
przyjacielowi sportu  związanego przez lata ze
Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.  Pier-
wszy w tym sezonie mecz od mocnego uderzenia
próbowali rozpocząć  biało-zieloni, ale już w 9.
minucie znaleźli się w trudnej sytuacji.  Wojciech
Sowa próbował przeciąć zagraną w pole karne
piłkę, ale zrobił  to na tyle niefortunnie, że umie-
ścił ją we własnej siatce. Gospodarze z  minuty
na minutę naciskali coraz mocniej, ale mocno
cofnięty Górnik,  grając momentami siódemką
zawodników w obrębie własnego pola karnego
bronił się bez zarzutów. Mimo braku miejsca w
szesnastce przeciwnika,  sytuacji na wyrównanie
nie brakowało. W 16. minucie bardzo groźnie z
linii 16. metra uderzył Sebastian Białasik, wię-
kszość kibiców oczami  wyobraźni widziała już
futbolówkę w bramce, lecz fantastyczną  robin-
sonadą popisał się Szymon Stec. Świdniczanie
nie rezygnowali z  kolejnych ataków. Bramkarz
Górnika obronił uderzenie Białasika, a piłka  po
strzale głową Oskara Trzepacza minęła światło
bramki. Wałbrzyszanie  próbowali się odgryzać,
jak choćby w 26. minucie, kiedy to futbolówka
po  uderzeniu Damiana Chajewskiego z dystansu
minęła światło bramki. Cały  czas zdecydowanie

ciąg dalszy na str. 19
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w 2020 roku. Pokaz przygotowuje grupa
młodzieżowa Alchemii z instruktorem An-
drzejem Błażewiczem.
W dalekiej, daaalekiej przyszłości. Za sklej-
kowymi ścianami, za metalowymi stelaża-
mi, za żelbetonowymi górami będzie beto-
nowa Ziemia. Betonowy świat z betonowy-
mi ludźmi o betonowych umysłach. Betono-
we mieszkalne bloki betonu będą się trzyma-
ły dzięki metalowym rusztowaniom. W blo-
kach mieszkać będą betonowi ludzie o beto-
nowych umysłach każdy będzie miał cegło-
psa albo cegłokota, czasami kostkobruko-
wopapużkę. Betonowo nieśmiertelne rodzi-
ny mieszkające w blokach z betonu będą
miały walec lub koparkę Mecalac 12MTX,
żeby móc jeździć do pracy lub na zakupy do
Betonki. Ważnym punktem, który powinien
odwiedzić każdy mieszkaniec betonowej
Ziemi to Muzeum Betonu i Konstrukcji Be-
tonowych znajdujące się w stolicy - Betono-
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więcej z gry mieli jednak nasi zawodnicy. W pierwszej  części gry stworzyliśmy sobie jeszcze dwie
świetne okazje na  doprowadzenie do remisu. W 36. minucie golkiper Górnika wybronił strzał
Michała Orzechowskiego, a pod koniec otwierającej odsłony poradził sobie  z próbą Kornela
Traczyka. Nasz pomocnik jak slalomowe tyczki minął 5  zawodników Górnika, ale koniec końców
przegrał starcie ze Stecem.

Po zmianie stron ataki świdniczan przybierały na sile, a  wałbrzyszanie cofali się do obrony coraz
głębiej. Wydawało się, że gol  wyrównujący jest tylko kwestią czasu i tak właśnie się stało. W 59.
minucie Wojciech Sowa się zrehabilitował, zagrywając świetną piłkę z  lewej strony boiska, a akcję
głową zamknął nasz kapitan - Patryk  Salamon. Cztery minuty później mogło, a w zasadzie powinno
być 2:1 dla  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Z kilku metrów główkował Oskar  Trzepacz, lecz
uderzył wprost w bramkarza Górnika. Co nie udało się  chwilę wcześniej, wyszło w 67. minucie.
Groźnie prawą stroną przedarł  się Kamil Moskwa, dorzucił piłkę na głowę Trzepacza i mieliśmy
zasłużone  2:1 dla świdnickiego zespołu. Na około kwadrans przed końcem  regulaminowego czasu
gry nad Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  przeszła potężna ulewa. Zawodnicy mieli spore
problemy z widocznością i  ta sytuacja nie ułatwiała gry. Goście próbowali wyrównać, ale brakowało
argumentów w szeregach bardzo mocno zmęczonych "Górników". Znacznie  lepsze okazje były po
drugiej stronie boiska, ale brakowało precyzji . W  efekcie nie doszło do zmian wyniku. Zespół
IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica w pełni zasłużenie zwyciężył 2:1, odwracając wynik spotkania i
ogrywając Górnika po raz czwarty z rzędu w przeciągu dwóch lat (dwa razy  w rozgrywkach Pucharu
Polski, podczas lipcowego sparingu i sobotniego  meczu o punkty).

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 
2:1 (0:1)

Skład: Kot, Moskwa, Salamon, Kasprzak, Kozachenko,  Sowa, Białasik (75’ Filipczak), Traczyk
(86’ Migas), Kotyla (58’  Paszkowski), Orzechowski (90’ Dyś), Trzepacz (80’ Trzyna).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica
NAJBLIŻSZY MECZ:
SOBOTA, 20.08 - 11.00
MECZ WYJAZDOWY

SOKÓŁ MARCINKOWICE 
- IGNERHOME POLONIA-STAL ŚWIDNICA

Polonia Stal Świdnica

KADRA PIERWSZEJ DRUŻYNY IGNERHOME
POLONII-STALI ŚWIDNICA NA SEZON 2022/2023

Bramkarze: 
Bartłomiej Kot (1995), Bartosz Doliński (2003), Wojciech Telicki (2004), Michał Przyborowski
(2004)  

Obrońcy: 
Patryk Salamon (1992), Damian Kasprzak (2001), Miłosz Ilski (2004), Andrii Kozachenko
(1991), Patryk Paszkowski (1995), Kamil Moskwa (1998), Kornel Czochara (2004)  

Pomocnicy: 
Wojciech Sowa (1993), Sebastian Białasik (1998), Jakub Filipczak (2001), Kornel Traczyk
(1996), Wiktor Dyś (2003), Paweł Michta (2004), Michał Orzechowski (2001), Piotr Kotyla
(2000), Bartosz Karbowiak (2003), Tomasz Trzyna (2002), Emil Migas (2005)  

Napastnicy: 
Robert Myrta (1997), Oskar Trzepacz (1998)

Trener drużyny: Grzegorz Borowy
Kierownik zespołu: Dariusz Makówka

ciąg dalszy na str. 25
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wozowie. W Muzeum Betonu i Konstrukcji
Betonowych najważniejszym eksponatem
będzie Ostatni Żywy Człowiek ze skóry i
kości zamknięty w niespotykanym już urzą-
dzeniu - Wielkim Szklanym Słoiku.
- fragment sztuki
Wystąpią:
Adam Cisek, Aleksandra Podanowska, Do-
rota Droń, Hanna Piasecka. Antoni Ciupiń-
ski, Julia Krzesaj, Julia Żydek, Kaja Spie-
chlanin, Karolina Okrzesik, Marcjanna
Stencel, Miłosz Stolpiński,Natalia Chojna-
cka, Patrycja Ćwiertnia, Liwia Żak, Sandra
Matyszczyk, Zuza Kleina
Serdecznie zapraszamy w poniedziałek 12
września na godz. 18.00 do sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43),
wstęp wolny.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury

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.













Trener bramkarzy: Konrad Leletko
Fizjoterapeuta: Szymon Dereń
Trener przygotowania motorycznego: Kamil Partyczny 
Więcej zdjęć zamieszczonych będzie na profilu klubu na FB

tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
06.08.2022r. godz. 17.10 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracownika ochrony
jednego ze sklepów przy ulicy Rolniczej dotyczące dwóch nietrzeźwych mężczyzn przebywają-
cych w pobliżu sklepu. Jeden z nich leżał przy sklepie w stanie upojenia alkoholowego, a drugi
usiłował wyłudzać pieniądze od przechodniów. Na miejscu strażnicy zastali dwóch bezdomnych,
doskonale znanych z licznych wcześniejszych interwencji. Jeden z mężczyzn został przewieziony
do wytrzeźwienia do Policyjnej Izby Zatrzymań, drugi oddalił się z miejsca zdarzenia. Za swoje
czyny obaj odpowiedzą przed sądem.

07.08.2021r. godz. 3.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące bójki w rejonie jednego z lokali w Rynku. W zajściu uczestniczyło około 8 osób. Na
miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Po chwili do strażników dołączył wezwany patrol
Policji. Sytuacja została opanowana. Czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Świdnicy.

08.08.2021r. godz. 12.12 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przy Placu Drzymały. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili głoszenie. Jedna osoba została ukarana mandatem karnym, w
stosunku do drugiej strażnicy skierują wniosek o ukaranie do sądu.

09.08.2022r. godz. 10.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące barszczu
Sosnowskiego, rosnącego przy jednym ze sklepów na ulicy Ofiar Oświęcimskich. Na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze ustalili, że nie jest to groźna roślina lecz jej
zupełnie niegroźny "kuzyn" - barszcz zwyczajny.
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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 przemie-
szać swoje muzyczno włosko-francuskie fa-
scynacje, które w większości pierwszy raz na-
grał na płycie i zbudował z nich koncert. To
bardzo zróżnicowany recital, od przejmującej
"Je suis malade" Dalidy, przez kolorowe "Cou-
leur cafe" Gainsburga , czy roztańczone "Qu-
ando, quando", aż po dramatyczny "Hymn
miłości "Edith Piaf. Piosenki w świetnych,
większości nowych tłumaczeniach  Rafała
Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami
włosko-francuskimi. W stylowych aranża-
cjach Wojciecha Borkowskiego i z udziałem
wspaniałych muzyków.

10.08.2022r. godz. 10.53 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na chodniku przy ulicy Długiej . Na miejsce
skierowano patrol straży miejskiej. Patrol potwierdził zgłoszenie, z osobą tą nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Wezwano również pogotowie
ratunkowe. Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bezpiecznej nadzorując ją do czasu przyjazdu karetki. Po wstępnym badaniu poszkodowaną
przewieziono do szpitala. Przypominamy, iż w takich sytuacjach zgłoszenie należy dokonać w pierwszej kolejności do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego 112.

info: SM Świdnica

Gmina Świdnica

3000 ZŁ NA ZAKUP WĘGLA 
- WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY

17 sierpnia 2022 roku wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa
domowe mogą już przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania
jest węgiel.

Wnioski o dodatek węglowy w Gminie Świdnica można składać w w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, (parter,
przygotowano 3 stanowiska przyjmujące wnioski w pokojach Nr 110,111 i 113) w godzinach pracy urzędu, tj.:

- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30,
- wtorek w godz. od 7.30 do 17.00,
- piątek w godz. od 7.00 do 14.00.
Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kto może wnioskować o dodatek węglowy?
Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem

ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej
85% węgla kamiennego.

WAŻNE! O dodatek węglowy mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(termin składania deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 r.).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę
fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek
ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł jest przyznawany bez kryterium dochodowego. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały
ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wzór wniosku:
http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/7516/42/
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BARAN  Świat nie jest taki zły, jak Ci się
ostatnio wydaje. Dzięki pomocy bliskich już
wkrótce rozwiążesz swoje problemy i spoj-
rzysz na wszystko innym okiem. Układy z
kimś spod znaku Ryb ulegną jakimś zmianom.
Wiele będzie zależało od Twojego nastawienia
do całej sprawy. 
BYK Powstrzymaj swój zapał. Warto wszystko
jeszcze raz przemyśleć. Wspaniała okazja może
się okazać tylko pozorną. Przekonasz się, że są
jeszcze inne, być może korzystniejsze warianty.
Stosunki z partnerem ulegną poprawie. Dotych-
czasowe żale pójdą w niepamięć. 
BLIŹNIĘTA Postaraj się myśleć bardziej po-
zytywnie. Twój pesymizm udziela się również
pozostałym domownikom i powoduje, że je-
steście bardzo ponurzy. W najbliższych dniach
pojawi się małe ożywienie spowodowane
przygotowaniami do jakiegoś wydarzenia.
Być może to pozwoli na zmianę Twojego na-
stawienia do życia. 
RAK Odsuniesz na dalszy plan sprawy rodzinne
i poświęcisz się wyłącznie pracy. Pojawią się
nowe możliwości, które będziesz chciał wyko-
rzystać. Obowiązki domowe podziel między
członków rodziny. Ich pomoc okaże się teraz
niezbędna. Będziesz miał bowiem mało wolne-
go czasu. 
LEW Nie oczekuj, że ktoś rozwiąże Twoje pro-
blemy. Jeżeli sam nie weźmiesz się do roboty, nie
unikniesz konsekwencji. Dużego wsparcia mo-
żesz oczekiwać ze strony bliskich osób. Postaraj

się jednak nie obciążać ich swoimi sprawami.
Jest bardzo proste rozwiązanie, musisz tylko
wszystko jeszcze raz przemyśleć. 
PANNA Świetnie ułożą się sprawy zawodowe
i rodzinne. Gorzej będzie ze zdrowiem. Do-
padnie Cię chwilowe osłabienie. Warto wzbo-
gacić dietę w witaminy i pomyśleć o odpo-
czynku. Wszystko jest teraz na najlepszej dro-
dze, więc parę dni przerwy nie spowoduje
niczego złego. 
WAGA Bardzo dobra sytuacja finansowa.
Uważaj, aby woda sodowa nie uderzyła Ci do
głowy. Gorzej ze stosunkami w pracy. Wza-
jemna rywalizacja jeszcze bardziej się za-
ostrzy i niektórzy będą zachowywali się dziw-
nie. Nie pozwól wyprowadzić się z równowa-
gi. W sobotę otrzymasz miłą wiadomość.
SKORPION Musisz zapanować nad swoimi
emocjami. To, że kogoś nie lubisz nie powinno
przeważać przy podejmowaniu obiektywnych
decyzji. Kieruj się rozsądkiem, a zobaczysz,
że czasami warto odstawić na bok uprzedze-
nia. Dobrze ułożą się stosunki rodzinne, co
pozwoli w dobrej atmosferze planować zbli-
żające się wydatki. 
STRZELEC Po długim okresie niepokoju i
wątpliwości nadejdą dni pełne harmonii i ra-
dości. Przekonasz się, że masz prawdziwych

przyjaciół i są ludzie na których możesz li-
czyć. Sytuacja finansowa nadal bez zmian. Ale
nie trać nadziei. Wkrótce i na tym polu nastąpi
poprawa.
KOZIOROŻEC Wydarzy się bardzo wiele.
Nawet się nie spodziewasz, ile czeka Cię
niespodzianek. Ważne, abyś umiał być
wdzięczny za okazaną troskę. Nie ufaj oso-
bie spod znaku Wagi. Jej nieczyste intencje
zauważysz już wkrótce. Dobrym dniem bę-
dzie środa. Wykorzystaj wszystkie sprzyja-
jące okoliczności do załatwienia ważnej dla
Ciebie sprawy.
WODNIK Rozwiązanie wszystkich proble-
mów leży w zasięgu Twoich rąk. Jest na nie
naprawdę prosty sposób. Musisz tylko pomy-
śleć i nie popadać w rozpacz. Nadchodzą do-
bre dni. Wiele Twoich pomysłów wejdzie w
życie. Przyczyni się to do ogólnej poprawy
sytuacji. 
RYBY Twoje żądania są zbyt wygórowane.
Nie możesz oczekiwać od partnera rzeczy
niemożliwych. Twoje ostatnie postępowa-
nie spowodowało, że żyje w ciągłym napię-
ciu, a to niezbyt dobrze wróży Waszemu
związkowi. Sprawy finansowe ułożą się bar-
dzo pomyślnie. Nie przesadzaj jednak z wy-
datkami. 

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

0-6675 59,59 m kw., 2 pokoje, III piętro, do wykończenia, Cen-
trum, cena 225.000 zł
0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
10647 70,10 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 350.000 zł 
0-6647 36,74 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, oko-
lice ul. Pakowej 220.000 zł 
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice Oś. Młodych 330.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko standard,
190.000 zł

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

10703 78,26 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewani emiejskie, oś.
Młodych 420.000 zł
0-6656 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie elektrczne -
kominkowe, Zarzecze 264.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewani emiejskie -
309.000 zł - Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:

0-6678 sprzedaż domu, 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący,
Bystrzyca Dolna 430.000 zł

0-6662 124,20 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe,
Centrum 375.000 zł
0-6599 sprzedaż działek  o pow.  20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł
0-5631  działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE

0-6646 37,30 m kw.  + 23,80 m kw. 3 pokoje, I piętro, ogródek,
10 km od Świdnicy, 198.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Ślą-
skiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne, balkon -
265.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV piętro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.900 zł 
10586 WM 38 m kw., dwa pokoje, IV piętro - winda, wysoki
standard, 2.500 zł + 500 zł opł. administracyjna + media
10632 WM 46,90 m kw. dwa pokoje, I piętro, winda, miejsce
parkingowe, komórka lokatorska , nowy Zawiszów 2.000 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

0-6623 63,37 a Walim, 185.000 zł
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 150 zł/m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 150 zł/m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 150 zł/m
kw.
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

0-6639 WL 102,80 m kw., parterowy budynek + patio, ogrzewanie
gazowe, Zawiszów 3.500 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze
socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

0-6678 143,80 m kw. działka 9 a, wolnostojący, Bystrzyca Dolna
430.000 zł
0-6681 300 m kw., działka 542 m kw., wolnostojący, 10 km od
Świdnicy 890.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
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