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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

WYSTAWA MALARSTWA ANNY FI-
SZER-KULENTY
do 30.09.2022
Zapraszamy na wystawę Anny Fiszer-Kulenty.
Oto jak artystka tak pisze o swoich inspiracjach
i stosunku do malarstwa: "Lubię obserwować
naturę, jej kolory i odcienie [...] Tworzenie
obrazów jest dla mnie zawsze czymś wyjątko-
wym - prawdziwą chwilą dla siebie."
Wstęp wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa;
organizator: ŚOK

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
Domino StreetBall Cup
28.08.2022, godz. 10:00
Turniej koszykówki ulicznej Domino Stre-
etball Cup oprócz rywalizacji sportowej ofe-
ruje spędzenie czasu podczas pikniku ro-
dzinnego z wieloma atrakcjami dla dzieci.
Wstęp wolny na piknik; miejsce: Boisko
przy hali Zawiszów; organizator Klub ko-
szykówki Basketball Świdnica

RECENZJE MUZYCZNE: WCZASY +
BLUEFACES (synth pop)
02.09.2022, godz. 19:30
Razem z Klubem Łaźnia, wraz z końcem
wakacji zapraszamy na Wczasy! To kolejny
koncert w ramach cyklu Świdnickie Recen-
zje Muzyczne, podczas którego prezentuje-
my ogólnopolskich artystów polecanych
przez Świdniczan.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator ŚOK

8. Tenisowy Turniej Mikstów i Masters
pamięci Wiesia Kułakowskiego
04.09.2022, godz. 09:00

Świdnica

POWIĘKSZYŁA SIĘ
KOLEKCJA

ŚWIDNICKICH
ZNACZKÓW

TURYSTYCZNYCH
Od środy, 24 sierpnia w Informacji Turysty-

cznej do nabycia jest  nowy znaczek turystyczny
przedstawiający herb miasta. Tym samym Świd-
nica może pochwalić się aż siedmioma wzorami
znaczków.

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60
mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe ocz-
ko do zawieszenia. Jest pamiątką z naturalnego
materiału - drewna, wykonany bez użycia barw-
ników, farb, lakierów - jest w 100 % ekologiczny.

Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki,
wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Znaczek
turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu.
W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. 

Zapraszamy wszystkich kolekcjonerów tych drewnianych krążków do nabycia znaczka w cenie
8 zł, a wcześniej przede wszystkim do zwiedzenia miasta. Można również kupić inne znaczki: z
wizerunkiem Katedry Świdnickiej, Kościoła Pokoju, wieży ratuszowej, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa i rzeźby srającego chłopka oraz nagrodzony w 2019 roku tytułem "Najładniejszego znaczka
turystycznego" - znaczek "Świdnica - miasto Czerwonego Barona".

Informacja Turystyczna (Rynek 39/40) czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. 

Świdnica

OSTATNIE DNI WAKACJI, ZAPRASZAMY NA BASEN!
Powoli kończy się pierwszy po remoncie sezon na świdnickim basenie letnim. Po kilku deszczo-

wych dniach, aktualna prognoza pogody jest bardziej optymistyczna. Warto wykorzystać okazję, bo
mogą to być ostatnie chwile w tym roku, aby odwiedzić obiekt i wypocząć wśród wodnych atrakcji!

Przypominamy, że basen czynny jest codziennie od godziny 10.00 do 19.00. Bilet normalny w
tygodniu, od poniedziałku do czwartku kosztuje 15 zł, a ulgowy 10 zł natomiast od piątku do niedzieli
- 18 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy. Dodatkowo dostępnych jest szereg ulg: bilety rodzinnne,
zniżki dla dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny czy Świdnickiej Karty Seniora Mniej
zapłacimy także po godz. 16.00 w tygodniu.

Bilety na basen można kupić w kasie głównej oraz w samoobsługowym biletomacie, które są
usytuowane w strefie wejścia. Przy większej liczbie gości uruchamiany jest dodatkowy punkt kasowy
w budynku biurowym ŚOSiR - 50 metrów przed strefą wejścia. Dostępny jest również internetowy
system zakupu biletów z wykorzystaniem kodów QR oraz pod adresem https://basen.osir .swidni-
ca.pl. Na basenie honorowane będą karty sportowe: MultiSport, Medicover, FitProfit oraz PZU Sport.
Ich obsługą zajmuje się tylko kasa główna w strefie wejścia. 

Szczegółowe informacje o obiekcie znaleźć można na stronie: 
www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/basen-letni/. 
Zachęcamy też do polubienia strony obiektu na facebooku:
www.facebook.com/basenswidnica
Sezon na świdnickim basenie rozpoczął się 20 lipca. Po remoncie łączna powierzchnia basenów

wynosi 2500 m kw.. W skład kompleksu wchodzą: dwa baseny rekreacyjne z atrakcjami, basen
sportowy, brodzik oraz wodny plac zabaw. 

ciąg dalszy na str. 3
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Wrzesień na kortach nieodłącznie kojarzy
się z turniejem poświęconym pamięci tragi-
cznie zmarłego Wiesława Kułakowskiego -
pasjonaty tenisa, trenera, pedagoga.
Wstęp obowiązują zapisy; miejsce: OSiR,
korty tenisowe ul. Śląska 35; organizator
ŚOSiR

WYŚCIG KOLARSKI VIA DOLNY
ŚLĄSK
04.09.2022, godz. 11:00
Wyścig kolarski amatorów PKO Ubezpie-
czenia Via Dolny Śląsk - Grand Prix Dabro-
Bau Świdnica. Podczas imprezy odbędą się
również zawody dla dzieci. Atrakcją będzie
również miasteczko ze strefą wystawienni-
czą.
Wstęp wolny; miejsce: Bosmanat - Polna
Droga; organizator Klub Kolarski Sobótka

1. BIEG PO RODZINĘ ZASTĘPCZĄ
04.09.2022, godz. 12:00
Impreza, będzie miała charakter pikniku,
którego punktem kulminacyjnym będzie
właśnie 1 Bieg po Rodzinę Zastępczą - w
tym roku zorganizowany pod hasłem - Ro-
dzina zastępcza miłość nie do zastąpienia.
Na uczestników czekać będą też inne atra-
kcje. Najmłodsi będą mogli dać się pomalo-
wać i wziąć udział w przygotowanych
Wstęp wolny; miejsce: Park Centralny; or-
ganizator

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

www.expressem.eu
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Powiat Świdnica

WSPÓLNY PROJEKT POLSKO-CZESKI
Powiat Świdnicki otrzymał dofinansowanie na realizację wspólnego mikroprojektu z Miastem

Jicin pod nazwą "Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo"/"U spolecneho stolu rozvijime
partnerstvi" w ramach Osi priorytetowej 11.4 Współpraca instytucji i społeczności oraz priorytetu
inwestycyjnego: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowa-
nych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i
administracyjnej oraz współpracy między obywatelami i instytucjami.

Mikroprojekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 798,03 Euro z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska
2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Głównym celem projektu jest wzajemne poznanie w oparciu o tradycje kulinarne i obyczaje,
historię, kulturę, turystykę, jak również zwiększenie efektywności współpracy między instytucjami
partnerskimi na obszarze pogranicza. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie stosunków
transgranicznych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne dla młodzieży z obu stron granicy,
degustacje potraw kuchni pogranicza polsko-czeskiego, wykłady, prezentacje, koncerty, wspólna
promocja, mająca na celu promocję projektu i partnerskich regionów w obszarze wsparcia.

Działania inaugurujące projekt będą miały miejsce już 26-27 sierpnia 2022 na Świdnickim
Rynku. Podczas XV Targów Zdrowie ma smak będziemy gościli zespół country Tomy OPOcNO z
Hradec Krlove oraz młodzież z K-Klub w Jicinie, która przeprowadzi degustację potrawy kuchni
czeskiej na wspólnym stoisku. Kolejne wydarzenia w ramach projektu to polsko-czeskie warsztaty
kulinarne dla młodzieży, które odbędą się w dniach 26-28 października w Świdnicy oraz 1-3 grudnia
w Jicinie.

Powiat Świdnica

SYTUACJA W POWIECIE ŚWIDNICKIM 
PO INTENSYWNYCH OPADACH

Jak podaje Wydział Kryzysowy świdnickiego starostwa po intensywnych opadach deszczu w
sobotę i niedzielę podtopionych zostało ok. 100 obiektów.

Większość z nich znajduje się w Gminie Marcinowice, w miejscowościach Wirki, Zebrzydów,
Szczepanów, Strzelce Świdnickie oraz pojedyncze zabudowania w Gminie Wiejskiej Świdnica oraz

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Moto Jelcz Oława
10.09.2022, godz. 16:00
Drugi domowy mecz w tym sezonie naszych
piłkarzy. Czy po wygranej 2:1 z Górnikiem
Wałbrzych, także teraz uda się sięgnąć po
komplet punktów?
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator Polonia-Stal
Świdnica

IX BIEG 
NA WIEŻĘ RATUSZOWĄ
11.09.2022, godz. 12:00
Jak co rok zapraszamy do świdnickiego ryn-
ku, gdzie już 11 września odbędzie się kolej-
na, dziewiąta edycja Biegu na Wieżę Ratu-
szową. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny,
zapisy uczestników rozpoczną się o godzinie
10:00 w dniu biegu w Rynku - warto się
pośpieszyć bowiem dla 100 pierwszych za-
pisanych osób na mecie
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica Rynek; or-
ganizator LOT Księstwo Świdnicko - Jawor-
skie
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Gminie Żarów. W akcji ratowania dobytku mieszkańców zaangażowanych było ok. 25 zastępów
straży pożarnej, przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego do walki z żywiołem przekazał zagrożonym gminom 5 tys.
worków na piasek.

Powiat Świdnica

ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17 sierpnia odbył się odbiór instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku auli I Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy. 

Inwestycja była częścią zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30".

W grudniu 2021 roku zakończył się etap prac polegający między innymi na:
◆ dociepleniu ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym.
◆ dociepleniu ścian zewnętrznych w gruncie,
◆ dociepleniu dachu i poddasza,
◆ wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
◆ wymianie podokienników i parapetów,
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◆ wymianie pokrycia dachowego,
◆ remoncie tarasów i balkonów,
◆ remoncie i odtworzeniu elementów wystroju architektonicznego.

Koszt tej części inwestycji wyniósł 1.459.438,65 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:
1.229.833,76 zł.

17 września oficjalnie zakończył się I etap prac polegający na wykonaniu kompletnej sieciowej
instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,8 kWp na dachu budynku auli I Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy. Wartość tych prac wyniosła 168.313 ,20 zł.

foto: Starostwo Powiatowe

Powiat Świdnica

XV TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 
"ZDROWIE MA SMAK"

Już tylko kilka dni do jubileuszowych 15. Targów Zdrowej Żywności "Zdrowie ma smak".
Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie w dniach 26 - 27 sierpnia i tradycyjnie już połączona
będzie z Festiwalem Piwa Rzemieślniczego (który potrwa do niedzieli - 28 sierpnia).

Na odwiedzających świdnicki rynek czekać będą stoiska ze zdrowymi, ekologicznymi i regio-
nalnymi produktami oraz występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych i degustacja potraw kuchni
czeskiej. Szczegółowy program targów na plakatach.

Świdnica

370 LAT - JUBILEUSZ KOŚCIOŁA POKOJU
Koncerty, spotkania autorskie, wernisaż wystawy, spektakl teatralny, zwiedzanie kościoła wirtu-

alne i "na żywo", jubileuszowe nabożeństwo.
Przed nami wyjątkowy wrześniowy tydzień, zaplanowaliśmy go z nadzieją, że zechcecie się

Państwo z nami spotkać.
Program:

◆ 4 września, Kościół Pokoju, godz. 11.30 -
koncert laureatów konkursu organowego

◆ 5 września, Kościół Pokoju, godz. 17.00 -
wernisaż wystawy "Liber apertus est qui est
vitae - reformacja w numizmatach od XVII
do XXI w.", scenariusz Magdalena Karnicka,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu (informa-
cje o wystawie w języku ukraińskim)

◆ 6 września, Kościół Pokoju, godz. 17.00 -
koncert kameralny, Duo Grzesiak - skrzypce
/ Zuzanna Bator i Maciej Bator - organy

◆ 7 września, Kościół Pokoju, godz. 19.00 -
spektakl "Sami obcy" (tekst w języku ukraińskim będzie wyświetlany na ekranie)

◆ 8 września, plebania - VR, czyli wirtualne zwiedzanie kościoła z Karoliną Wójtowicz, zapisy
mailowe

ciąg dalszy na str. 8

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 zo-
stał nagrodzony w organizowanym przez
Świdnicki Ośrodek Kultury Ogólnopol-
skim Konkursie Sztuka Teatralna w 2020
roku. Pokaz przygotowuje grupa młodzie-
żowa.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do
udz iału  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
kulturalnego odbędzie się wręczenie doro-
cznych 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

http://www.domsenioracm.pl




◆ 8 września, Kościół Pokoju - zwiedzanie kościoła (miejsca na co dzień niedostępne) z głównym
konserwatorem Ryszardem Wójtowiczem, zapisy mailowe

◆ 8 września, Teatr Miejski, godz. 19.00 -  muzyczny wieczór autorski Tomasza Żółtko
◆ 9 września, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 18.00  Ś spotkanie autorskie z ks. Sławomirem

Sikorą, prowadzenie Mariola Mackiewicz
◆ 10 września, Kościół Pokoju, godz. 19.00 - koncert jubileuszowy, Capella Cracoviensis, Jan

Tomasz Adamus, "Drogi do Bacha, kantaty przedbachowskie"
◆ 11 września, Kościół Pokoju, godz. 10.00 - uroczyste nabożeństwo jubileuszowe z udziałem bp.

Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Na spacery 8 września należy wcześniej się zapisać:
- o godz. 17.00 spacer z Ryszardem Wójtowiczem, głównym konserwatorem Kościoła Pokoju.
Dowiecie się Państwo jak wyglądają najbardziej niedostępne zakamarki kościoła, wejdziecie do
lóż i na empory. Porozmawiamy o sposobach konserwacji i utrzymania zabytku. Mailowe zapisy
ruszają od 01.09.2022. adres: kosciol@kosciolpokoju.pl (ilość miejsc ograniczona).
- w godz. 15.-17.30 wirtualny spacer z Karoliną Wójtowicz, która przedstawi aplikację na
platformę Oculus VR stworzoną specjalnie dla Kościoła Pokoju, kody QR do obsługi modeli
3D w AR (Augmented Reality na smartfony), wydruki 3D elementów wnętrza, a także
tyflomapy (mapy dotykowe) dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Porozmawiamy o
nowym spojrzeniu na odbiór i naukę obiektów zabytkowych. Zapisy na wirtualny spacer
ruszają od 01.09.2022. czekamy na zgłoszenia pod adresem: zapisyvr@gmail.com Spacer,
z uwagi na jego specyfikę, jest dedykowany dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku
życia. 
Zapraszamy także osoby z Ukrainy, będzie tłumacz!
Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.

***
SPOTKANIE AUTORSKIE Z KS. SŁAWOMIREM SIKORĄ

Kościół Pokoju w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie z ks.
Sławomirem Sikorą. Spotkanie odbędzie się 9 września, o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

Powieść "Ławka" Sławomira Sikory to historia dwóch mężczyzn, między którymi rodzi się
przyjaźń, z relacjami rodzinnymi i duchowymi przełomami w tle. Wszystko zaczyna się na pewnej
ławce w Szczecinie, mieście, w którym ks. Sikora jest proboszczem parafii ewangelicko-augsbur-
skiej. Ławka ma wymiar rzeczywisty, ale także metaforyczny: to miejsce, żeby spotkać się i słuchać
drugiego. "Bohaterowi książki podarowałem trochę z mojego życia. Mamy podobne ulubione
potrawy, słuchamy tej samej muzyki, nawet nosi moje niedoszłe imię. Na szczęście Radosław to nie
ja, a cała fabuła jego życia jest fikcją", mówi autor, który jest także poetą i maratończykiem
(organizuje Ekumeniczne Biegi Charytatywne w Szczecinie).

Biznes

WEŹ DOTACJE I OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ!
Do końca miesiąca trwa nabór do projektu "Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej

mieszkańców Dolnego Śląska".
Jeżeli jesteś osobą do 29 roku życia i  chciałabyś otworzyć własną firmę weź udział  w projekcie

prowadzonym przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.
Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie:
Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa

dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
◆ są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
◆ są osobami w wieku 18-29 lat,

ciąg dalszy na str. 10
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IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Skałki Stolec
24.09.2022, godz. 13:00
Beniaminek rozgrywek - Skałki Stolec sta-
nie na drodze piłkarzy Polonii-Stali Świdni-
ca w kolejnym meczu IV ligi.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator Polonia-Stal
Świdnica

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - AZS Zielona Góra
24.09.2022, godz. 18:00
Pierwszy domowy mecz w tym sezonie
szczypiornistów ŚKPR-u Świdnica. Szare
Wilki stawią czoła mocnej drużynie z Zielo-
nej Góry.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator ŚKPR
Świdnica

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

7. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
05.11.2022, godz. 10:00
Tradycyjnie na początku listopada zaprasza-
my na kolejną edycję RST Półmaratonu
Świdnickiego oraz biegu Dzika Piątka. Pod-
czas wydarzenia zorganizowane zostaną
również zawody dla dzieci i młodzieży Za-
nim dorosnę do maratonu.
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◆ utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*,
◆ Uczestnicy otrzymać mogą:

Bezzwrotną dotację w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomie-
niem własnej firmy,

Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie
do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane w miesięcznych ratach

Beneficjenci mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje:
https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/agencja.arleg/videos/1044797866407683  
LINKEDIN:   https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965966659488542720
pod numerem 76 862 27 77 wew. 66, mailowo: bartek.wawrzyniak@arleg.eu
UWAGA - Nabór  trwa tylko do końca miesiąca.  

Region

DIIA.pl 
UŁATWIA PRZEKRACZANIE GRANIC

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np.
powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie
Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni);
◆ wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,
◆ wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą

Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie
daje dokument DIIA).
Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe

pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:
◆ ma ukraińskie obywatelstwo
◆ przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
◆ ma nadany polski numer PESEL
◆ ma aktywny profil zaufany.

Komunikat w języku polskim: https://www.gov.pl/.../diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni
Komunikat w języku ukraińskim: https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-

posvidka-na-prozhyvannya

ciąg dalszy na str. 11
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Wstęp - wpisowe; miejsce: Stadion OSIR;
organizator Fundacja Wroactiv

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!
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Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

**********************************
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/

RECENZJE MUZYCZNE: WCZASY +
BLUEFACES (synth pop)
02.09.2022, godz. 19:30
Wstęp wolny; miejsce: Klub Łaźnia, pl. Lu-
dowy 5; organizator ŚOK

Koncert odbędzie się dzięki Martynie Czer-
niec. Jej recenzja albumu Wczasy "To wszy-
stko kiedyś minie" została nagrodzona w
tegorocznej edycji konkursu Świdnickich
Recenzji Muzycznych. Oto fragment:
"Po sukcesie debiutanckich "Zawodów" du-
et Wczasy powrócił na rynek muzyczny ze
świeżym, nieco bardziej post-punkowym i
shoegazeowym albumem. "To wszystko
kiedyś minie" jest płytą osadzoną w ejtiso-
wej zimnej fali i synth popie z kawałkami,
które nie starają się być dziełem konceptu, a
raczej szczerym zapisem tego, co aktualnie
tkwiło w głowach twórców.
Całość: https://sok.com.pl/recenzje/wczasy-
to-wszystko-kiedys-minie/

Duet Wczasy łączy w swojej muzyce polską
zimną falę z synth-popowymi przebojami w
stylu lat 80. i 90. Mocne, emocjonalne pol-

MBP Świdnica

WYSTAWA BIBLII
W dniach od 29 sierpnia do 23 września 2022 r., w godzinach pracy biblioteki, w Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Świdnicy prezentowana będzie WYSTAWA BIBLII - Papirusy, pergaminy,
kamienne tablice, skórzane zwoje. Historia księgi, która przetrwała wieki.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane do zapisów pod numerem telefonu: 508 205 302.
Wystawa jest interaktywnym sposobem zapoznania się zwiedzających z historią powstania Pisma

Świętego. Zwiedzanie Wystawy, to wspaniała lekcja historii.

ŚKPR Świdnica

MŁODZIEŻ PO OBOZIE

Młodzież z naszego klubu mocno weszła w sezon 2022/23. Ponad 60 zawodników z grupy
naborowej, chłopcy, młodzicy i juniorzy młodsi szlifowali formę na obozie sportowym w Żaganiu.

Młodzi świdniczanie pod woczą trenerskiego trio: Justyny Curyl, Patryka Debowczyka i Krzy-
sztofa Terebuna przebywali na ziemi lubuskiej od 15 do 20 sierpnia. W trakcie pobytu zajęcia
odbywały się w hali, na bieżni, ale także na basenie. Był czas na solidny trening, ale i wypoczynek
oraz to co bezcenne w tym wieku: zacieśnienie koleżeńskich więzów! tekst i foto: skprswidnica.pl

Galeria zdjęć: https://www.skprswidnica.pl/index.php?menu=38&artykul=2258

OSiR Świdnica

8. TURNIEJ MIKSTÓW I SINGLI MASTERS 
PAMIĘCI WIESIA KUŁAKOWSKIEGO

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przyjaciele z tenisowych kortów zapraszają na 8.
Turniej Tenisowy Mikstów pamięci Wiesia Kułakowskiego, znakomitego pedagoga, trenera i wiel-
kiego sympatyka sportu.
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Zawody odbędą się w niedzielę, 4 września na kortach przy ulicy Śląskiej. Zapisy w dniu
zawodów, rozpoczęcie o godzinie 9.00. Zagrają wybrane w drodze losowania pary mieszane, miksty.
System i długość gier uzależniona będzie od ilości uczestników. Oprócz tradycyjnych Mikstów
odbędzie się też turniej singlowy Masters, w którym rywalizować będzie ośmiu najlepszych zawod-
ników z aktualnego rankingu.

Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się o godz. 12.00.
W trakcie zawodów delegacja uczestników turnieju odwiedzi grób Wiesia. Wydarzenie zwieńczy

spotkanie przy grillu, w trakcie którego będzie okazja do wspomnienia patrona memoriału.
Wiesław Kułakowski zmarł 15 września 2014 roku. Wraz ze swoim nieodłącznym przyjacielem

psem Omarem utonął w nurtach Bystrzycy. Kułakowski rzucił się na pomoc porwanemu przez prąd
zwierzęciu.

74-letni Kułakowski był wielkim fanem lokalnego sportu. Ukończył wrocławski AWF. Potem
był nauczycielem i trenerem oraz działaczem sportowym. Był jednym z twórców świdnickiego Tenis
Fan Klubu i animatorem organizowanej wspólnie z ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Tenisa Ziemnego.

Organizatorami 8. Turnieju Tenisowego Mikstów pamięci Wiesia Kułakowskiego jest Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatu
Świdnickiego, firmą JAKO i Fundacją Łączy Nas Football.

Informacje: Waldemar Kurek kom: 607 944 999

Polonia Stal Świdnica

Z PIEKŁA DO NIEBA
Niesłychane emocje dostarczył mecz 1. rundy Pucharu Polski na  szczeblu Podokręgu Wałbrzych

Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  pomiędzy seniorami Gromu Witków z klasy okręgowej a
młodą drużyną  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej juniorów  starszych.

Biało-zieloni ze względu na regulamin nie musieli startować w  rozgrywkach pucharowych, ale
chcieli, planując zrobić sobie dobre  przetarcie z silną i mocniejszą fizycznie drużyną seniorską przed
startem nowego sezonu 2022/2023. Jak się okazało podopieczni trenera  Jakuba Rosiaka byli jedyną
juniorską drużyną w stawce, a do tego musieli  się zmierzyć z wymagającym Gromem Witków z
klasy okręgowej. W pierwszej  części gry cały czas piłką starali się grać świdniczanie, ale niewiele
przekładało się to na poważniejsze zagrożenie bramki strzeżonej przez  Tomasza Janikowskiego.
Jakby tego było mało, to w 41. minucie za sprawą  Maksima Lukashevicha gospodarze objęli
prowadzenie 1:0.

Po przerwie na murawie doszło do kilku zmian. Niestety z powodu urazu  nie był możliwy dalszy
występ Kornela Buscha, któremu wszyscy  biało-zieloni życzą szybkiego powrotu do zdrowia.
Goście próbowali  zaatakować śmielej, ale zamiast wyrównania mieliśmy podwyższenie  prowadze-

ciąg dalszy na str. 16
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skie teksty, przebojowość, autorskie teledy-
ski i żywiołowe koncerty sprawiły, że o
Wczasach zrobiło się głośno wśród fanów
polskiej muzyki alternatywnej. "To wszy-
stko kiedyś minie" znalazło się w wielu pod-
sumowaniach najlepszych płyt roku 2021,
m.in. w plebiscycie "Gazety Wyborczej" i na
"Polifonii" Bartka Chacińskiego. W tym ro-
ku wystąpili m.in. podczas takich wydarzeń
jak Męskie Granie, Tauron Nowa Muzyka
czy Soundrive Festival.
Bluefaces to duet Świdniczan, w którego
skład wchodzą Kamil Szokało (wokal/gita-
ra) oraz Bartek Szumin (klawisze/pady). Ze-
spół gra szeroko pojętą muzykę elektronicz-
ną w klimatach synthpop, synthwave i post-
punk. Ich inspiracją są lata 80. i muzyka z
tamtego okresu - zza zachodniej, jak i zza
wschodniej granicy. Utwory, które tworzą
zachęcają do refleksji, jak i do rytmicznego
poruszania nogą. Występują w całym kraju
a w Świdnicy można było ich spotkać w tym
roku na benefitowym koncercie "Muzyka
zamiast bomb" oraz w zeszłym roku podczas
plenerowego cyklu "Muzyka Mi Leży".

ALCHEMIA TEATRALNA: "SAMI
OBCY"
07.09.2022, godz. 19:00
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, pl.
Pokoju 6; organizator: ŚOK



nia Gromu. W 52. minucie precyzyjnym wolejem popisał się Michał  Janiszewski i zrobiło się jeszcze
gorzej z perspektywy młodych  zawodników gości. Świdniczanie rzucili się do ataków, a gospodarze
bardzo mocno cofnęli się na własną połowę boiska, myśląc przede  wszystkim o zabezpieczeniu
tyłów. Kilkakrotnie wyszli z kontrami, a po  jednej z nich piłką ugrzęzła na świdnickiej poprzeczce.
Zbliżał się  koniec regulaminowego czasu gry, wynik wciąż był bardzo niekorzystny dla  młodych
zawodników, lecz cały czas wierzyli ono w odwrócenie losów tego  boju. W 85. minucie kontakt
został jednak złapany. Po dobrze rozegranym  ataku i dograniu piłki z bocznego sektora od Pawła
Markowskiego, na  listę strzelców wpisał się Ksawier Okarmus. Gol na remis to duża zasługa  Igora
Ratajczaka, który odważnie wszedł między dwójkę obrońców Gromu, a  następnie pokonał bramka-

rza. Biało-zieloni "poczuli krew" i nie  zamierzali
zwalniać. W 90. minucie świetną asystę doliczył
Michał  Staroń, a akcję zamknął Kasper Szew-
czyk.

- Z przebiegu meczu nie jestem zadowolony,
bo w organizacji gry  mieliśmy sporo proble-
mów, które dały miejsce przeciwnikowi. Cieszy
mnie,  że mimo takiego wyniku graliśmy w piłkę
do samego końca i wierzyliśmy w  zwycięstwo -
zarówno zawodnicy, którzy już odpoczywali, jak
i Ci,  którzy na nim walczyli! Zespół pokazał
charakter, który wygrał w takich  okoliczno-
ściach z bardzo doświadczonym składem. Dobry
bodziec dały dziś  zmiany, ale już zapominamy i
myślami jesteśmy przy pojedynku niedzielnym
z Moto-Jelczem Oława na który serdecznie za-
praszam. Chłopaki z  pewnością włożą w to star-
cie jeszcze więcej serducha (niedziela, 21  sierp-
nia, godz. 11.00, stadion OSiR Świdnica). To
będzie inauguracja  rozgrywek I ligi wojewódz-
kiej juniorów starszych - komentuje trener Jakub
Rosiak.

Grom Witków 
- IgnerHome Polonia-Stal Świdnica LDJ

2:3 (1:0)
Grom: Janikowski, Pitura, Solarz, Żołnierek,

Budny,  Lukashevich, Piech. Cegielski (72? Ur-
baniak), P. Kloc (83? Sz. Kloc),  Janiszewski
(55? Matwiejko), Furmankiewicz (86? Prorok).

Polonia-Stal: Przyborowski (46? Telicki),
Staroń,  Oboza, Kruczek (70? Szewczyk) Mar-
kowski, Ilski, Ratajczak, Okarmus (85?  Ka-
sprzycki), Metelica (55? Duda), Busch (46? Wy-
soczański), Michta (80?  Bujak)

Wyniki I rundy:
◆ Szczyt Boguszów-Gorce - Włókniarz Głu-

szyca 2:2 (karne 3:4)
◆ Gwarek Wałbrzych - Górnik Boguszów-Gor-

ce 1:4
◆  Zagłębie Wałbrzych - Victoria Świebodzice

0:8
◆ Unia Jaroszów - Lechia II Dzierżoniów 1:2
◆ Silesia Żarów - Zieloni Łagiewniki 1:3
◆ Płomień Caro Makowice - Cukrownik Pszen-

no 1:3
◆ Victoria Tuszyn - Pogoń Pieszyce 0:3 (wo)

ciąg dalszy na str. 19
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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
przychodzimy? kim i jacy jesteśmy? do cze-
go dążymy? Nowe konteksty dopisała też
rzeczywistość - dzisiaj znów pojawiły się
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◆  Zieloni Mokrzeszów - Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 0:3
◆  LKS Piotrowice Świdnickie - Karolina Jaworzyna Śląska 0:2
◆  DGPNZ Roztocznik - Piławianka Piława Górna 1:1 (karne 2:4)
◆  IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica (LDJ) - Grom Witków 3:2
◆  Tom-Dar Ludwikowice - Zdrój Jedlina Zdrój 1:9
◆  Hutnik Szczytna - Iskra Jaszkowa Dolna 1:10
◆  Orlęta Krosnowice - Zjednoczeni Ścinawka Średnia 4:6
◆  MLKS Radków - Śnieżnik Domaszków 3:5
◆  Polonia II Bystrzyca Kłodzka - Kryształ Stronie Śląskie 0:2
◆  Zamek Gorzanów - Polonia Bystrzyca Kłodzka 0:3

Plan II rundy (prawdopodobnie mecze rozegrane zostaną 7 września):
◆  Włókniarz Głuszyca - Nysa Kłodzko
◆  Górnik Boguszów-Gorce - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
◆  Victoria Świebodzice - Bielawianka Bielawa
◆  Lechia II Dzierżoniów - Górnik Wałbrzych
◆  Zieloni Łagiewniki - Zamek Kamieniec Ząbkowicki
◆  Cukrownik Pszenno - Lechia Dzierżoniów
◆  Pogoń Pieszyce - AKS Strzegom
◆  Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Włókniarz Kudowa Zdrój
◆  Karolina Jaworzyna Śląska - Orzeł Ząbkowice Śląskie
◆  Piławianka Piława Górna - Piast Nowa Ruda
◆  IgnerHome Polonia-Stal Świdnica (LDJ) - Polonia Bystrzyca Kłodzka
◆  Zdrój Jedlina Zdrój - Słowianin Wolibórz
◆  Iskra Jaszkowa Dolna - Granit Roztoka
◆  Zjednoczeni Ścinawka Średnia - LKS Bystrzyca Górna
◆  Śnieżnik Domaszków - Skałki Stolec
◆  Krzyształ Stronie Śląskie - Zjednoczeni Żarów

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

KUBEŁ ZIMNEJ WODY
Niestety piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica nie dopisali  do swojego dorobku drugiego

z rzędu zwycięstwa w sezonie 2022/2023.  Biało-zieloni po prostu zawiedli na całej linii, a nasze
"poczynania" z  pierwszych 20 minut gry są po prostu trudne do wytłumaczenia. Niestety  powodów
do radości po dzisiejszym występie nie ma, jest za to olbrzymie  rozczarowanie!

Początek meczu w naszym wykonaniu nie był zły, był po prostu koszmarny i wstydliwy. To był
festiwal nieporadności i błędów własnych, które doprowadziły do tego, że z minuty na minutę kibice
coraz mocniej przecierali ze zdumienia oczy. Świdniczanie jechali do Marcinkowic jako faworyt tego
spotkania. Niestety uczciwie trzeba przyznać, że myślami zostaliśmy w domu i nie byliśmy drużyną,
która powinna dziś stanąć do walki o ligowe punkty. Choć Sokół to groźny rywal, szczególnie na
swoim terenie (krótkie i wąskie pole gry), to jednak regularnie w ostatnich sezonach potrafiliśmy
sobie radzić z tym przeciwnikiem . Niestety dziś nasi piłkarze sprawiali wrażenie jakby znali te
statystyki i chyba zbyt mocno w nie uwierzyli. Ten mecz pokazał, że w tym sezonie przy reorganizacji
rozgrywek łatwych pojedynków nie będzie, a nikt "nie położy" się przed nami na boisku bez walki.
Każdy punkt trzeba wywalczyć i trudno oczekiwać sukcesów, "dopisując" sobie punkty przed
pierwszym gwizdkiem arbitra. Jeśli szukać jakiś pozytywów, to z pewnością fakt, iż po nokaucie i

stracie trzech goli w trakcie 12 minut, byliśmy w stanie się podnieść, przejąć inicjatywę i złapać
kontakt. To jednak nie wystarczyło. Zwróćmy też uwagę, że to nie pierwszy sezon, kiedy taki "klops"
przydarza nam się na początku rozgrywek. W ubiegłym sezonie zanotowaliśmy wstydliwy remis 2:2
z Pogonią Oleśnica, kończąc mecz w ósemkę, a następnie zanotowaliśmy sześć wygranych z rzędu.
W sezonie 2019/2020, który zakończył się naszym awansem do makroregionalnej III ligi, jechaliśmy
w drugiej kolejce do Oławy, byliśmy zdecydowanym faworytem, ale tylko z znany nam sposób
ulegliśmy 1:2. Sezon wcześniej zaczęliśmy od falstartu, bo od porażki 0:2 z Piastem Nowa Ruda,
który w tej kampanii rozgrywkowej był jedną z najsłabszym ekip ligi. Niestety z roku na rok nie

ciąg dalszy na str. 22
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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
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-
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
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Zapraszamy na spotkanie z  Michałem Ko-
terskim, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz!

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

Na wielkim ekranie debiutował w 1999 rolą
Sylwusia, syna Adama Miauczyńskiego w
filmie Marka Koterskiego Ajlawju. W nastę-
pnych latach zagrał postać jeszcze w dwóch
filmach reżyserowanych przez swojego oj-
ca, Dzień świra (2002) i Wszyscy jesteśmy
Chrystusami (2006). W 2006 zagrał jedną z
głównych ról, Słonia, w serialu TVP1 Kró-
lowie śródmieścia.

W 2008 uczestniczył w programie Jak oni
śpiewają oraz prowadził talk-show Polsatu
Misiek Koterski Show. Od 2009 występuje
jako Henryk Saniewski, barman o pseudoni-
mie "Kaśka" w serialu Polsatu Pierwsza mi-
łość. Od 2010 gra epizodyczne role w serialu
Świat według Kiepskich. Również w 2010
pojawił się w roli Kubusia w filmie Adama
Dobrzyckiego Projekt dziecko, czyli ojciec
potrzebny od zaraz (2010) i Łysego w filmie
Marcina Wrony Chrzest. W 2018 zagrał
Adasia Miauczyńskiego w filmie Marka Ko-
terskiego 7 uczuć. W 2022 premierę miał
film Gierek, w którym wcielił się w tytuło-
wego bohatera Edwarda Gierka, I sekretarza
KC PZPR.

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

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

Tym razem Michał Bajor postanowił 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.

jesteśmy w stanie rozpocząć sezonu od mocnego uderzenia, wygrywając kilka meczów z rzędu.
Doświadczenie pokazuje, że taki kubeł zimnej wody działał na nas zawsze mobilizująco i trzymajmy
się tego, ale jest jeden warunek. W kolejnych spotkaniach musimy zobaczyć na murawie inny zespół,
skoncentrowany i wystrzegający się tak katastrofalnych błędów jak dziś. 

Pierwszy gol dla rywali padł już w 6. minucie gry. Po stracie Andrieja Kozachenko piłka z
prawej strony boiska trafiła do Krzysztofa Bialika i zrobiło się 1:0. Mieliśmy w głowie mecz z
Górnikiem Wałbrzych (od 0:1 do 2:1) i byliśmy przekonani, że świdniczanie są w stanie odrobić
straty z nawiązką. Niestety kolejne minuty, to kolejne dwa bokserskie knockdowny po których
nasza sytuacja zrobiła się już po prostu dramatyczna, a zebrani na obiekcie w Marcinkowicach
kibice nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje i która z drużyn była faworytem tego starcia. Drugi
gol to znów dorzucenie piłki z prawej strony boiska i pewna główka Krzysztofa Bialika, który
zdołał uprzedzić Bartłomieja Kota. W 18. minucie było już 3:0. Prostopadła piłka do Bialika,
sytuacja jeden na jednego i skompletowany hat-trick ofensywnego zawodnika Sokoła Marcin-
kowice. Jakby tego było mało po kolejnej fatalnej w skutkach stracie, futbolówka obiła spojenie
słupka z poprzeczką. Nasze przebudzenie na dobre nastąpiło w 25. minucie, szkoda że tak późno
i szkoda, że przy tak fatalnym rezultacie. Finalnie w pierwszej części gry udało nam się
zmniejszyć nieco rozmiary straty. Kamil Moskwa dobrze dograł na głowę Oskara Trzepacza i
zrobiło się 3:1 dla miejscowych. Po zmianie stron nasze nadzieje odżyły. Podopieczni trenera
Grzegorza Borowego coraz mocniej zamykali rywali na własnej połowie i błyskawicznie złapali
kontakt. W 50. minucie zanotowaliśmy drugie trafienie, a na listę strzelców wpisał się Michał
Orzechowski. Do zakończenia pojedynku było jeszcze mnóstwo czasu i wydawało się, że sprawa
punktu, a nawet zwycięstwa jest spokojnie sprawą otwartą. Niestety w drugiej odsłonie całko-
wicie pogubił się do tego młody arbiter główny z Wrocławia, był zagubiony, niekonsekwentny
i momentami tracił kontakt z wydarzeniami na boisku. Oskarżanie go o wypaczenie wyniku
byłoby jednak absolutnie nie na miejscu, bo tą odpowiedzialność musimy wziąć na własne barki.
Wydawało się jednak, że były podstawy, by gwizdnąć rzuty karne, bądź rzuty wolne w okolicach
linii pola karnego za zagranie ręką i faule na Piotrze Kotyli, czy Michale Orzechowskim. Mimo
to, biało-zieloni naciskali, zmienili system gry na zdecydowanie bardziej ofensywny i szukali
wyrównania. Gospodarze mocno cofnęli się do obrony, a na połowie przeciwnika na dość
krótkim i wąskim obiekcie w Marcinkowicach miejsca było niewiele. Mimo naszych usilnych
prób wynik nie uległ zmianie, a na nasze nieszczęście komplet punktów pozostał na terenie
gminy Oława. Teraz dwa tygodnie przerwy, a już w sobotę, 3 września udamy się na spotkanie
wyjazdowe ze spadkowiczem z III ligi - Foto-Higieną Gać. 

Sokół Marcinkowice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:2 (3:1)

Skład: Kot, Kozachenko (46’ Karbowiak), Salamon, Kasprzak, Moskwa (64’ Myrta), Sowa,
Białasik (71’ Filipczak), Traczyk, Orzechowski, Kotyla (82’ Trzyna), Trzepacz. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl
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Polonia Stal Świdnica

NASZA KADRA NA TURNIEJU W RYDZE
Kadra Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

sięgnęła ostatnio po mistrzostw Polski UEFA
Regions Cup i w środę, 24 sierpnia w stolicy
Łotwy rozpoczęła rywalizację w turnieju półfi-
nałowych mistrzostw Starego Kontynentu. Bia-
ło-czerwoni zmierzą się ze Słowakami, Mołda-
wianami i Łotyszami, a w kadrze dowodzonej
przez trenera IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
- Grzegorza Borowego znajduje się pięciu biało-
zielonych zawodników. 

Przypomnijmy, że kadra Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej najpierw na terenie woje-
wództwa lubuskiego wywalczyła przepustkę do
ogólnopolskiego finału, a następnie zdominowa-
ła zawody w Wielkopolsce, wygrywając wszy-
stkie spotkania bez straty gola i sięgając po tytuł
mistrzów Polski UEFA Regions Cup przeznaczo-
nych dla piłkarzy amatorów. Teraz chcemy zro-
bić kolejny krok w stronę obrony mistrzowskie-
go tytułu. Przypomnijmy, że w 2019 roku w
Niemczech Dolnoślązacy wywalczyli mistrzo-
stwo Starego Kontynentu. Swoistą klamrą jest postać Grzegorza Borowego, który trzy lata temu był kapitanem mistrzowskiej drużyny, a teraz już jako
szkoleniowiec chce powtórzyć ten ogromny sukces. 

Na razie jest dobrze, zostaliśmy mistrzami Polski i wywalczyliśmy przepustkę na turniej półfinałowy europejskiego czempionatu w Rydze.  
W półfinałach europejskich walczą w sumie 32 zespoły przydzielone do 8 grup. Nam przypadło walczyć w grupie II, gdzie zmierzymy się ze

Słowakami, Mołdawianami i gospodarzami imprezy - Łotyszami. Tylko zwycięzcy grup awansują do wielkiego finału Mistrzostw Europy UEFA Regions
Cup, który odbędzie się na terenie jednego z finalistów. Swoje mecze rozgrywamy w Rydze, a naszymi kolejnymi rywalami będą: West Slovakia (24
sierpnia, godz. 10.00), mołdawskie ARF Ialoveni (27 sierpnia, godz. 10.00) i Latvia Amateur (30 sierpnia, godz. 12.00). W osiemnastozespołowej kadrze
mamy aż pięciu przedstawicieli IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. To bramkarz Bartłomiej Kot, obrońca Damian Kasprzak i pomocnicy Kornel Traczyk,
Sebastian Białasik oraz Piotr Kotyla. 

Kadra na turniej półfinałowy Mistrzostw Europy UEFA Regions CUP w Rydze:
Bohdanowicz Jakub (Barycz Sułów), Puchała Adrian (Barycz Sułów), Słonecki Paweł (Bielawianka Bielawa), Wojciechowski Tomasz (Chrobry
Głogów), Orzechowski Łukasz (Foto Higiena Gać), Niemienionek Paweł (Karkonosze Jelenia Góra), Sadowski Kamil (Lechia Dzierżoniów),
Wasilewski Dawid (Lechia Dzierżoniów), Traczyk Kornel (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica), Kotyla Piotr (IgnerHome MKS Polonia-Stal
Świdnica), Kot Bartłomiej (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica), Białasik Sebastian (IgmerHome MKS Polonia-Stal Świdnica), Kasprzak
Damian (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica), Szukiełowicz Łukasz (Piast Nowa Ruda), Poświstajło Mateusz (Piast Nowa Ruda), Brandl
Szymon (Słowianin Wolibórz), Tragarz Szymon (Słowianin Wolibórz), Bońkowski Adam (Słowianin Wolibórz)

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
13.08.2022r. godz. 9.09 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące wypalania miedzianych przewodów elektrycznych w rejonie ulicy
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Skierowani na miejsce strażnicy szybko zlokalizowali sprawcę wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym.

13.08.2021r. godz. 15.37 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby z zakrwawioną twarzą siedzącej w parku przy ulicy
Sikorskiego. Na miejscu patrol zastał mężczyznę w podeszłym wieku, który oświadczył, że potknął się i uderzył w głowę. Na miejsce wezwano
ratownictwo medyczne. Poszkodowany został przewieziony do szpitala "Latawiec". Przypominamy, iż w takich sytuacjach zgłoszenie należy
dokonać w pierwszej kolejności do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

14.08.2021r. godz. 11.48 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osób spożywających alkohol przed bramą wejściową do jednego
z budynków przy ulicy Parkowej. Na miejscu zastano doskonale znane dwie osoby, wielokrotnie karane za podobne wykroczenia. Za swoje
zachowanie odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

15.08.2022r. godz. 8.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące kilku osób spożywających alkohol w
Rynku. Na miejscu zastano znane z licznych interwencji osoby bezdomne. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Jeden mężczyzna został
osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

15.08.2022r. godz. 2035
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące dwóch osób spożywających alkohol w
Rynku. Skierowany na miejsce patrol ukarał mandatami karnymi obu biesiadników.

17.08.2022r. godz. 11.34 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące dwóch mężczyzn leżących na chodniku przy ulicy Kliczkowskiej.
Gdy strażnicy pojawili się na miejscu zastali tam już tylko jedną osobę. Bezdomny Krzysztof T. upadł i doznał urazu głowy. Na miejsce wezwano
pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do szpitala.

18.08.2022r. godz. 18.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące libacji alkoholowej w rejonie ulicy Westerplatte. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Alkohol spożywały osoby, które były już wielokrotnie karane za podobne czyny. Za swoje zachowanie
odpowiedzą przed sądem.

info: SM Świdnica

ciąg dalszy na str. 28
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W KRZYŻOWEJ STARTUJE FESTIWAL "KRZYŻOWA MUSIC"
Światowej sławy muzycy oraz obiecujące talenty muzyki klasycznej pod kierownictwem artystycznym Viviane Hagner spotykają się na wspólnym

muzykowaniu i międzypokoleniowej wymianie doświadczeń. W imieniu Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i organizatorów
serdecznie zapraszamy na pierwszy z ośmiu koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Krzyżowa Music. Wszystkie koncerty są za darmo,
liczba miejsc jest ograniczona!

Koncerty zaplanowane są na następujące dni:
◆ czwartek 25.08., Krzyżowa, Koncert otwarcia, godz. 18:00 (z chórem)
◆ piątek 26.08., Grodziszcze, Kościół pw. Św. Anny, godz. 19:00
◆ sobota 27.08., Krzyżowa, godz. 18:00 i godz. 21:00
◆ niedziela 28.08., Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, godz. 18:00
◆ czwartek 01.09., Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju, godz. 18:00
◆ piątek 02.09., Kościół Pokoju w Jaworze, godz. 19:00
◆ sobota 03.09., Krzyżowa, godz. 18:00 i godz. 21:00
◆ niedziela 04.09., Krzyżowa, godz. 18:00

Informacje o ewentualnych zmianach oraz rezerwacji miejsc na poszczególne koncerty znajdą Państwo na stronie: 
https://pl .krzyzowa-music.eu/sommerkonzerte

Gmina Świdnica

SZUKAMY NAJSŁODSZEGO MIESZKAŃCA GMINY ŚWIDNICA,
NAJMŁODSZEGO I NAJSTARSZEGO ROLNIKA 

W przeszłości była "ŁAPA SOŁTYSA", "PALEC WSKAZUJĄCY SOŁTYSOWEJ", "RODZINNY ŁOKIEĆ WÓJTA""GMINNA RODZINA NA
102", NAJLICZNIEJ ZASZCZEPIONA WIELOPOKOLENIOWA RODZINA W GMINIE ŚWIDNICA. W tym roku szukamy NAJSŁODSZEGO
MIESZKAŃCA GMINY ŚWIDNICA.  Natomiast wspólnie z redakcjami: Wiadomości Świdnickich, Tygodnika Dzierżoniowskiego i Wiadomości
Wałbrzyskich będziemy szukać NAJSTARSZEGO I NAJMŁODSZEGO ROLNIKA. O co chodzi? Jak co roku podczas dożynek gminnych nie zabraknie
konkurencji w ramach Świdnickiego Łokcia. Tradycyjnie specjalnej konkurencji dedykowanej wyłącznie mieszkańcom gminy Świdnica patronuje wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek. 

Od 170 lat w Pszennie produkowany jest cukier. Cukrownia w Pszennie to największa firma produkcyjna w gminie Świdnica. W ostatnich tygodniach
cukier stał się towarem deficytowym, a ceny w sklepach eksplodowały. Choć wielu konsumentów mogło odczuć, że w sklepach brakuje cukru, to my
zapewniamy, że dobrych i słodkich produktów przygotowanych przez nasze gospodynie nie zabraknie podczas dożynek gminnych w Opoczce. Mamy
coś jeszcze. Konkurs dedykowany mieszkańcom gminy Świdnica połączony z wyrazem CUKIER. Czyli podczas gminnego Święta Plonów szukać
będziemy NAJSŁODSZEGO MIESZKAŃCA GMINY ŚWIDNICA.

W konkursie premiować będziemy te osoby, będące mieszkańcami gminy Świdnica które wykażą się największą liczbą trafień samogłosek i
spółgłosek zawartych w słowie "CUKIER" i znajdujących się w imieniu i nazwisku zgłaszającego. 

ciąg dalszy na str. 31
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Im większa liczba trafień spółgłosek i samogłosek w imieniu i nazwisku uczestnika konkursu, tym większa szansa na wygranie cennych nagród. Np.

JAN KOWALSKI - 3 trafienia (litera Kx2 oraz litera Ix1), KRYSTYNA KUKUŁKA (7 trafień: 4xK, 1xR i 2xU). Liczba samogłosek i spółgłosek może
wielokrotnie powtarzać się w imieniu i nazwisku.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy Świdnica. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie

formularza zgłoszeniowego oraz przesłania na adres e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl
W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Organizator dopuszcza możliwość przyjmowania

zgłoszeń w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową nie będą honorowane.
Do formularza zgłoszeniowego uczestnik konkursu nie dołącza żadnych dokumentów potwierdzających. Dokument tożsamości będzie wymagany

do okazania w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. podczas Dożynek Gminnych w Opoczce, w biurze Organizatora.
Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie, o którym mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?
Osoby, które przesłały formularze zgłoszeniowe powinny zgłosić się w dniu 28 sierpnia 2022 r. do Biura Organizatora i okazać dokument tożsamości.
Brak zgłoszenia się do biura Organizatora i okazania dokumentu tożsamości w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w

konkursie. Potwierdzeniem może być dowód osobisty, paszport lub dokument w aplikacji mObywatel. Brak potwierdzenia automatycznie anuluję tę
osobę z konkursu.

Zgłoszenia w biurze Organizatora będą przyjmowane w dniu dożynek gminnych, tj. 28.08.2022 r. do godz. 16.00. W przypadku takiej samej liczby
trafień samogłosek i spółgłosek zawartych w słowie "CUKIER" i znajdujących się w imieniu i nazwisku zgłaszających Organizator przewiduje losowanie
zwycięzcy.

Podczas dożynek gminnych wspólnie z redakcjami: Wiadomości Świdnickich, Tygodnika Dzierżoniowskiego i Wiadomości Wałbrzyskich będziemy
szukać NAJSTARSZEGO I NAJMŁODSZEGO ROLNIKA.

Co trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie?
1. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby, które mają stałe zameldowanie i są mieszkańcami gminy Świdnica.
2. Kandydaci/tki muszą być właścicielami gospodarstwa/pola na terenie gminy Świdnica oraz prowadzić działalność rolniczą.
3. Spośród otrzymanych zgłoszeń wybierzemy najmłodszego oraz najstarszego gospodarza/rolnika z terenu gminy Świdnica. O zwycięstwie będzie
decydować data urodzenia (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy zgłoszenia będą identyczne (dwie lub więcej osób urodziło się tego samego dnia,
miesiąca oraz roku) o zwycięstwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, kontakt (numer telefonu, adres email) oraz adres gospodarstwa, którego właścicielem
jest osoba startująca w konkursie.
5. W przypadku zgłoszeń przez osoby trzecie (rodzinę, znajomych) organizator zapewnia sobie możliwość weryfikacji przedstawionych danych.
6. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27.08.2022 do godziny 12.00 na adres ( rafalpawlowski@swidnickie.pl)
7. Zwycięzcy - NAJMŁODSZY i NAJSTARSZY ROLNIK/GGOSPODARZ otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Dożynek
Gminnych. W przypadku wątpliwości związanych z wiarygodnością przedstawionych danych Organizator zapewnia sobie możliwość przekazania
nagrody w późniejszym terminie, nie później niż do dnia 04.09.2022 r.

Gmina Świdnica

UWAGA, TRWA PROCEDURA 
LIKWIDACYJNA PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dział ds. Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska informuje, że od dnia
16.08.2022 r. wprowadzona została 30-dniowa procedura likwidacyjna przejazdy kolejowe, przebiegające przez miejscowości Lubachów oraz Bystrzyca
Dolna w gminie Świdnica.

Szczegóły w ogłoszeniach poniżej.

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY W KM 61,569 KATEGORII "D"  LINII
KOLEJOWEJ NR 266

OGŁOSZENIE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że przez przejazdy kolejowo- drogowe kategorii "A" "B" "C"

"D", przez które przebiega droga użytku niepublicznego mogą funkcjonować tylko jako kategoria "F", na podstawie zawartej umowy z Zakładem a
potencjalnym użytkownikiem przejazdu (osoba, fima) zgodnie z par. 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 20.10.2015r., poz. 1744 z pózn. zm. ).

W związku z tym, jeżeli do dnia 16.09.2022 r. tutejszy Zakład (nr telefonu 74-637-46-09) nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu jako
kategorii "F", w km 61,569 linii kolejowej nr 266 Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój, zostaje wszczęta procedura likwidacyjna przedmiotowego
przejazdu.

PRZEJAZD KOLEJOWO-DROGOWY W KM 69,094 BEZ KATEGORII LINII
KOLEJOWEJ NR 266

OGŁOSZENIE
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że przez przejazdy kolejowo- drogowe kategorii "A" "B" "C"

"D", przez które przebiega droga użytku niepublicznego mogą funkcjonować tylko jako kategoria "F", na podstawie zawartej umowy z Zakładem a
potencjalnym użytkownikiem przejazdu (osoba, firma) zgodnie z  12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych 2 drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 20.10.2015r., poz. 1744 z późn. zm. ).

W związku z tym, jeżeli do dnia 16.09.2022 r. tutejszy Zakład (nr telefonu 74-637-46-09) nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu jako
kategorii "F", w km 69,094 linii kolejowej nr 266 Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój, zostaje wszczęta procedura likwidacyjna przedmiotowego
przejazdu.
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BARAN Będziesz z siebie bardzo zadowo-
lony. Udowodnisz komuś, że nie warto z
Tobą zadzierać, jeżeli nie dysponuje się do-
stateczną inteligencją i sprytem. Uregulu-
jesz swoje zobowiązania i nareszcie pomy-
ślisz o miłych, niezupełnie koniecznych
wydatkach. 
BYK Tydzień pełen pracy. Poświęcisz na
nią wiele czasu. Rozpoczniesz również
przygotowania do jakiegoś święta lub uro-
czystości. Ktoś będzie przeciwny Twoim
poglądom i być może powstanie z tego kon-
flikt lub nieporozumienie. Trzymaj się swe-
go zdania. Nie możesz teraz ulegać wpły-
wom. 
BLIŹNIĘTA Rozwiążesz jakiś ważny
problem. Ledwie odetchniesz z ulgą, a po-
jawią się nowe sprawy do załatwienia. Nie
obawiaj się jednak porażek, gwiazdy w tym
tygodniu będą miały pod opieką Twoje in-
teresy. W domu nadal miła i życzliwa atmo-
sfera. 
RAK Powinieneś więcej czasu poświęcić na
rozmowy z partnerem. Coraz bardziej się od
siebie oddalacie, a to za sprawą tego, że ciągle
nie ma Cię w domu. Jesteś również za bardzo
skryty. Warto to zmienić. W pracy wszystko
będzie przebiegało zgodnie z planem. 
LEW Czeka Cię jeszcze wiele pracy, ale
będzie ona przynosiła dobre efekty i zapew-
ni Ci uznanie w oczach przełożonych i

współpracowników. Nie przejmuj się więc
przejściowymi trudnościami. Zadbaj o dobrą
atmosferę w domu, bardzo Ci się teraz przyda
trochę spokoju.
PANNA Pozbędziesz się nareszcie kłopo-
tów finansowych, które ostatnio tak mocno
Cię trapiły. Możesz znów zaplanować wię-
ksze inwestycje, gdyż napływ gotówki jest
pewny. Tylko nie szalej. Zadbaj o jakieś
miłe spotkanie w gronie przyjaciół. 
WAGA Nie podejmuj żadnych pochopnych
decyzji, bo masz do tego skłonność. Decy-
dują się sprawy zbyt ważne. Czasem wystar-
czy trochę poczekać, aby ujrzeć wszystko z
innej perspektywy. Strategia, jaką teraz
przyjąłeś, okaże się najwłaściwsza w obe-
cnej sytuacji.
SKORPION Kolejny raz życie bardzo Cię
zaskoczy. A wydawało się, że nad wszystkim
masz pełną kontrolę. Trudno, tak czasem by-
wa. Musisz podwinąć rękawy i ostro zabrać
się do pracy. Relacje z partnerem mogą zostać
zakłócone przez intrygi kogoś spod znaku
Ryb. Nie daj się wciągnąć w żadne gierki tej
osoby. 
STRZELEC Powinieneś zająć się trochę
praktyczną stroną życia, a przestać bujać w

obłokach. Pamiętaj, że konkurencja nie śpi
i tylko czeka na Twój błąd. Nie możesz
sobie teraz pozwolić na wyłączenie uwagi.
Cały wysiłek na pewno przyniesie korzyst-
ne efekty. 
KOZIOROŻEC Tracisz pomału zapał. To
nieomylny znak, że koniecznie potrzebujesz
odpoczynku. Poświęć trochę uwagi swoim naj-
bliższym. Sprawy zawodowe idą bardzo do-
brze, możesz je spokojnie na jakiś czas zostawić
swojemu biegowi. Świat się nie zawali jeżeli
zrobisz sobie małą przerwę.
WODNIK Tydzień rozpoczniesz rewela-
cyjnie. Niemal wszystko będzie przebiegało
tak, jak sobie wyobrażałeś. Wiele rzeczy
odkryjesz na nowo. Nowe zajęcia pochłoną
Cię całkowicie i mogą stać się Twoją pasją.
Postaraj się jednak nie zaniedbywać najbliż-
szych. Bardzo teraz potrzebują Twojego
wsparcia. 
RYBY Najwięcej energi i czasu poświęcisz
na roztrząsanie i rozpamiętywanie ostatnich
wydarzeń. Nie możesz skupiać się jedynie
na sprawach sercowych. Zbyt wiele oczeku-
jesz od partnera i to jest źródłem wszystkich
niepowodzeń. Postaraj się też mieć więcej
wiary w siebie. 

◆ 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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

www.expressem.eu

http://www.nowak-az.pl



