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W skrócie...

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

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
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 Ubezpiecze-
nia Via Dolny Śląsk - Grand Prix Dabro-Bau
Świdnica. Podczas imprezy odbędą się rów-
nież zawody dla dzieci. Atrakcją będzie rów-
nież miasteczko ze strefą wystawienniczą.
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.

Świdnica

WYŚCIG KOLARSKI AMATORÓW 
GRAND PRIX DABRO-BAU - ŚWIDNICA

Trwają zapisy do udziału w wyścigu kolarskim amatorów Grand Prix Dabro-Bau - Świdnica,
który wystartuje w niedzielę, 4 września. Jest to jeden z etapów cyklu wyścigów PKO Ubezpieczenia
Via Dolny Śląsk. 

Organizatorem wydarzenia jest Ślęża Sobótka Bike Academy, przy współudziale miasta Świd-
nica, Gminy Wiejskiej Świdnica, Starostwa Powiatowego oraz sponsora - firmy Dabro-Bau. 

Kolarze będą mieli do pokonania dystans FUN - 50 km lub PRO - 100 km, w pętlach po 25 km,
co gwarantuje dynamiczną jazdę w okolicach startu i mety. Rejestracja i zapisy dostępne są na stronie
https://viadolnyslask.pl/rejestracja/.

Centrum zawodów zlokalizowane będzie w okolicy bosmanatu, przy zalewie Witoszówka w
Świdnicy. W związku z tym 4 września, w godzinach od 10:30 do 15:30 przewidywane są utrudnienia
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta. Linie nr 50 i 52 będą obsługiwały
połączenia z pominięciem przystanku przy ulicy Wałbrzyska/Janusza Kusocińskiego, natomiast linia
10 nie będzie wykonywała połączeń. Pozostałe kursy będą odbywały się według rozkładu jazdy. 

Podczas imprezy zorganizowane będą również zawody dla dzieci. W zależności od ilości
zgłoszeń odbędą się one w następujących kategoriach:

Grupa O - rowerki biegowe do 5 lat (dziewczynki/chłopcy)
Grupa I - do rocznika 2016 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II - roczniki   2014 -2015 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III - roczniki   2012-2013 (dziewczynki/chłopcy)
Regulamin zawodów dla dzieci znajduje się na stronie: https://viadolnyslask .pl/wp-content/up-

loads/2022/06/regulamin-PKO-Ubezpieczenia-Junior-Race-2022.pdf
Zapisy rozpoczną się o godz. 12.30, a o godz. 14.00 zaplanowano start wyścigów dla najmłod-

szych. 
Szczegółowe informacje z harmonogramem i mapą trasy znajdują się na stronach: 23 do 27

Świdnica

INAUGURACJA SEZONU KULTURALNEGO 
W czwartek, 22 września o godz. 18.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbędzie

się inauguracja sezonu kulturalnego. Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody Prezydenta
Miasta Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury oraz statuetka "Mecenasa Kultury".

Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska przyznała trzy nagrody dla: 
◆ Urszuli Pawłowskiej za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury; 
◆ Beaty Bartko-Kozieł za całokształt działalności w zakresie upowszechniania kultury 
◆ Mariusza Barcickiego za ochronę kultury, w szczególności za 25 lat pracy przy dokumentacji

działań konserwatorskich prowadzonych w Świdnickiej Katedrze pw. św. Stanisława i św.
Wacława
Symboliczną statuetkę "Mecenasa Kultury" otrzyma firma  IgnerHome ze Świdnicy w podzię-

kowaniu za wsparcie dwóch ważnych świdnickich imprez - Festiwalu Filmowego Spektrum oraz
Festiwalu Bachowskiego, a także pani Alex Piechocki, która przekazała w darze Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy 14 obrazów swego ojca, świdnickiego artysty malarza Marka Kosiby.

Urszula Pawłowska w 1989 roku zaczęła prowadzić pierwszą w mieście galerię sztuki współ-
czesnej VitroArt. Organizowała wernisaże, wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i szkła. Dbała o
pamięć artystów rodzimych - przygotowała wystawy prac Romana Łysakowskiego, Mariana Rusz-
kiewicza czy Marka Kosiby. Była inicjatorką upamiętnienia świdnickich artystów, dzięki jej działa-
niom powstała tablica pamiątkowa Tadeusza Gadomskiego. Wrażliwa na estetykę rzeźby Dorothei
von Philipson kowala Wielanda konsekwencją i zaangażowaniem finansowym doprowadziła do
renowacji rzeźby, która znalazła bezpieczną przystań w Parku Centralnym. Urszula Pawłowska jest
członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, pracowała w komisji

ciąg dalszy na str. 3
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Wstęp wolny; miejsce: świdnicki Rynek; or-
ganizator: ŚOK

VII FESTIWAL SCHLAGA 2022
06.09-28.10.2022, godz. 17:00
Festiwal Schlaga to cykl koncertów organo-
wych odbywających się w miejscowościach
Dolnego Śląska, w których znajdują się or-
gany firmy Schlag & Sohne. Patronem Fe-
stiwalu jest założyciel tej działającej na prze-
łomie XIX i XX w. firmy - Christian
Schlag.Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, oko-
lice Świdnicy; Organizator: Fundacja Do-
brej Muzyki

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

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
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konkursowej na rekonstrukcję i realizację wieży świdnickiego Ratusza. Jako prezes Towarzystwa
Regionalnego Ziemi Świdnickiej zainicjowała i współorganizowała konferencje popularno-naukowe
na 50-lecie istnienia Towarzystwa i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Była pomy-
słodawczynią powstania "Encyklopedii Świdnicy". Inicjatywą Urszuli Pawłowskiej jest idea wznie-
sienia pomnika i upamiętnienia postaci Bolka II księcia świdnicko-jaworskiego. Otoczyła opieką
merytoryczną konkurs na projekt pomnika, a obecnie aktywnie zbiera fundusze na realizację
zwycięskiego projektu. 

Beata Bartko-Kozieł ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w
zakresie gry na fortepianie oraz kurs zarządzania oświatą. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Jest pedagogiem o 27-letnim stażu pracy, a w 2016
roku została powołana na stanowisko dyrektora tej szkoły. Jako pianistka i akompaniatorka wystę-
powała na imprezach kulturalnych w Świdnicy jak i za granicą. Jej uczniowie z sukcesami uczestniczą
w konkursach oraz kończą studia w Akademiach Muzycznych. Otrzymała nagrodę Dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia w 2015 roku oraz I stopnia w 2019 roku. Angażuje
społeczność szkolną w różnorodną działalność kulturalną na terenie miasta. Uczniowie prezentują
swoje osiągnięcia m.in. podczas koncertów w Ogrodzie Różanym, w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
podczas Dni Świdnicy i wielu innych miejskich uroczystościach. Oprócz działalności na polu
muzycznym Beata Bartko-Kozieł zaangażowana jest w działalność związaną z upowszechnianiem
kultury - współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciele Szkoły Muzycznej oraz ze Stowarzyszeniem "Trzy sosenki".  

Mariusz Barcicki jest miłośnikiem Świdnicy, a na co dzień przewodnikiem turystycznym po niej,
a od 8 lat również przewodnikiem po kościele pw. św. Stanisława i św. Wacława. W 1997 roku
rozpoczął dokumentację działań konserwatorskich przy świdnickiej katedrze. Realizuje w ten sposób
swoją pasję fotografowania wspierając ochronę bezcennego zabytku. Wykonuje, opisuje i archiwizuje
fotografie, na których uwiecznia etapy prac remontowych w gotyckiej perle Dolnego Śląska. W
ramach archiwizacji Mariusz Barcicki wykonał kilka tysięcy zdjęć. Przez szereg lat organizował także
prezentacje dotyczące świdnickiej katedry. W 1997 roku był współautorem wystawy "Pomóżmy
ocalić katedrę", a w 2005 autorem wystawy "Rewitalizacja świdnickiej katedry". W tym roku w
Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawił pokaz multimedialny swoich zdjęć połączony z wystawą
plenerową "25 lat remontu katedry świdnickiej". W 2013 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za
działalność na rzecz ochrony zabytków i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

Inaugurację sezonu kulturalnego uświetni koncert Soni Bohosiewicz, która wystąpi w muzycz-
nym stand-upie "10 sekretów Marilyn Monroe". Bilety w cenie 30 zł są do nabycia w kasie
Świdnickiego Ośrodka Kultury - sekretariat II piętro, Rynek 43 i internetowo na stronie
www.sok.com.pl.

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


pośpieszyć bowiem dla 100 pierwszych za-
pisanych osób na mecie
Wstęp wolny; miejsce: Świdnica Rynek; or-
ganizator LOT Księstwo Świdnicko - Jawor-
skie

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
15.09.2022, godz. 17:00
Otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatlety-
ką dla dzieci i młodzieży z powiatu świdnic-
kiego. W programie biegi na dystansach od
60 do 1200 m, skok w dal, pchnięcie kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00
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Świdnica

OSTATNIE DNI NA BASENIE - CENOWA PROMOCJA
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU!

To już ostatni dzwonek, aby skorzystać z atrakcji Basenu Letniego przy ulicy Śląskiej. W środę
i czwartek (31 sierpnia, 1 września) kąpielisko będzie nieczynne, ale zapraszamy w piątek, w sobotę
i niedzielę w standardowych godzinach funkcjonowania (10.00-19.00). W ramach promocji w trzy
ostatnie dni obowiązywać będą niższe ceny biletów - "tygodniowe"! Od poniedziałku, 5 września
basen będzie zamknięty.

W ostatni weekend sezonu za  całodzienny bilet trzeba będzie zapłacić 15 zł (normalny) i 10 zł
(ulgowy). To o kilka złotych mniej niż w przypadku zakupu zwykle obowiązujących w tych dniach
biletów weekendowych. Dodatkowo dostępne są ulgi: bilety rodzinne, zniżki dla posiadaczy Świd-
nickiej Karty Dużej Rodziny czy Świdnickiej Karty Seniora.

Przypomnijmy, że wyremontowany basen otworzył swoje podwoje 20 lipca. Na gości czekają
baseny o powierzchni 2500 m kw. W skład kompleksu wchodzą: dwa baseny rekreacyjne z atrakcjami
(m.in. zjeżdżalnie, rwąca rzeka, masażery, kula generująca fale , ścieżka pontonowa), siedmiotorowy
basen sportowy o długości 25 m, brodzik oraz wodny plac zabaw. Na miejscu działają trzy punkty
gastronomiczne. 

W trakcie upalnej ostatniej dekady lipca, ale i w sierpniu, gdy pogoda stała się bardziej kapryśna,
obiekt cieszy się wielką popularnością. Basen odwiedziło dotąd już ponad 36 tysięcy osób!
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Świdnica

WRACAJĄ ŚWIDNICKIE 
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE!

Wrzesień to nie tylko powrót do szkoły, ale też termin rozpoczęcia kolejnej edycji Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. Tegoroczne otwarte i bezpłatne spotkania z lekkoatletyką dla dzieci
i młodzieży z powiatu świdnickiego zaplanowano na 15 września, 6 i 20 października oraz 10
listopada (finał cyklu) na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne organizowane są przez Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Świdnicką Grupę Biegową, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Lokalną Organizację
Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie, wicemistrza Polski w skoku w dal Mateusza Jopka oraz
Urząd Miejski w Świdnicy. Impreza po blisko 20 latach wróciła do sportowego kalendarza Świdnicy
w 2019 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. W poprzednim roku Świdnickie
Czwartki Lekkoatletyczne włączone zostały do ogólnopolskiego cyklu Czwartków Lekkoatletycz-
nych. Najlepsi nasi czwartkowicze w czerwcu pojechali do Łodzi na zawody finałowe z udziałem
dzieci i młodzieży z całej Polski.  

Podobnie jak w latach poprzednich zawody na stadionie rozpoczna się o godzinie godzinie 17.30.
Zapisy od godziny 17.00 w biurze zawodów. W zależności od wieku na uczestników czekać będą
biegi na dystansie od 60 do 1200 m oraz konkurencje techniczne - skok w dal i pchnięcie kulą.

Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej
w powiecie świdnickim.

TERMIN I MIEJSCE
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego ul. Śląska 35, zapisy w dniu

spotkań, godz. 17:00, start pierwszych biegów około godz. 17:30

ciąg dalszy na str. 8

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

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

http://www.domsenioracm.pl




TERMINY SPOTKAŃ:
- czwartek - 15.09.2022
- czwartek - 06.10.2022
- czwartek - 20.10.2022
- czwartek - 10.11.2022 - finał cyklu
- czwartek - 09.03.2023
- czwartek - 06.04.2023
- czwartek - 11.05.2023
- czwartek - 08.06.2023 - finał cyklu
Spotkania odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS BIEGÓW:

◆ 60m - dzieci w wieku do lat 4 (od rocznika 2018)
◆ 100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2016 - 2017)
◆ 200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2014 - 2015)
◆ 300m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2012 - 2013) dziewczynki
◆ 300m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2012 - 2013) chłopcy
◆ 600m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2010 - 2011) dziewczynki
◆ 1000m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik 2010 - 2011) chłopcy
◆ 1000m - młodzież rocznik (2008 - 2009)
◆ 1200m - młodzież rocznik (2005 - 2007)

Dystanse z roczników 2013 - 2010 zostały dostosowane do ogólnopolskiego regulaminu Czwar-
tków Lekkoatletycznych.

W w/w kategoriach wiekowych zostały wprowadzone dyscypliny techniczne, tj: skok w dal
(Zawodnicy z rocznika 2009 podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą
skakać z belki a nie ze strefy).  i pchnięcie kulą (roczniki 2009, dziewczynki kula 2kg, chłopcy kula
3kg.).

Szczegóły w ogólnopolskim regulaminie w linku: https://czwartki.pl/regulamin/

Świdnica

NIŻYN ZMIENIŁ NAZWĘ ULICY
Minęło ponad sześć miesięcy wojny na Ukrainie ale i sześć miesięcy pomocy, jaką miasto

Świdnica, indywidualni mieszkańcy i firmy kierują w stronę rodzin z Ukrainy. Zaraz po wybuchu
wojny ruszył punkt pomocy przy ulicy Długiej 33. Tam dostarczano dary, które później przekazano
m.in. do Niżyna - miasta partnerskiego Świdnicy. Z wdzięczności za okazane wsparcie Rada Miejska
Niżyna zmieniła nazwę jednej z ulic na cześć Świdnicy.

- Urząd Miasta Niżyn ma przyjemność poinformować, że 29 sierpnia na posiedzeniu rady
miejskiej postanowiono zmienić nazwę jednej z ulic miasta Niżyn na cześć waszego miasta Świdnicy.
Ta inicjatywa jest wyrazem głębokiej wdzięczności Niżyna dla mieszkańców Waszego miasta za
solidarność i pomoc, jakiej nam udzieliła wasza społeczność podczas aktywnej fazy działań wojen-
nych. Dzięki Waszemu wsparciu Niżynowi udało się uniknąć katastrofy humanitarnej, pomóc
najsłabszym grupom mieszkańców naszego miasta a także Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obrony
Terytorialnej - napisał w liście burmistrz miasta Oleksandr Kodoła.

Do Niżyna przekazano m.in.: lekarstwa, zestawy opatrunkowe, jedzenie, powerbanki, latarki,
koce termiczne, śpiwory i karimaty .

Powiat Świdnica

NAGRODA RADY POWIATU DLA PAWŁA FAJDKA
Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni uhonorowali Pawła Fajdka specjalną nagrodą. Paweł Fajdek

- Mistrz Polski, pięciokrotny Mistrz Świata oraz brązowy medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich w

ciąg dalszy na str. 10
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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.
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
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rzucie młotem został doceniony przez Radę Powiatu Świdnickiego, która przyznała znanemu
sportowcowi specjalną nagrodę finansową.

Jak powiedział Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Sołtys w laudacji uzasadniającą
przyznanie nagrody - zdajemy sobie sprawę, że bycie zawodowym sportowcem to seria wyrzeczeń,
ciężkich treningów, ciągłe przebywanie poza domem, z dala od najbliższych. Wierzymy, że dzisiejsza
nagroda pomoże Panu dalej rozwijać swoją karierę

foto: Starostwo Powiatowe

Powiat Świdnica

JUBILEUSZOWE TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 
XV Targi Zdrowej Żywności "Zdrowie ma smak" oraz VI Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślni-

czego za nami. Dziękujemy wystawcom za zaprezentowanie swoich produktów, dziękujemy miesz-
kańcom całego Powiatu Świdnickiego za liczne przybycie na świdnicki rynek.

Swój asortyment na świdnickim rynku zaprezentował przeszło 30 wystawców, którzy oferowali
odwiedzającym takie artykuły jak: miody, octy, musztardy, syropy, ketchupy, oleje, wyroby cukier-

ciąg dalszy na str. 11
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tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

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

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:
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"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-
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
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
wśród nas osoby, które uciekając przed woj-
ną, dotarły do Świdnicy, znajdując w niej
bezpieczną przystań.

nicze, naturalne kosmetyki, produkty sypkie, przetwory z dyni, pieczywo, przyprawy, koncentraty z
owoców i roślin, jabłka, soki owocowe, dżemy i powidła, grzyby, sery, wędliny, wina, pierniki i ciasta.

Podczas targów miała miejsce inauguracja projektu polsko-czeskiego realizowanego przez
Powiat Świdnicki i czeskie Miasto Jicin pod nazwą "Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo"/"U
spolenho stolu rozvjme partnerstv" w ramach Osi priorytetowej 11.4 Współpraca instytucji i społe-
czności oraz priorytetu inwestycyjnego: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publi-
cznych i zainteresowanych 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.

foto: Starostwo Powiatowe

MDK Świdnica

LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ ZESPOŁU
"TOTUS MUSICUS" - KALISZ2022

Wakacje to radosny czas odpoczynku, ale część uczniów pracowni muzycznej "Polifonia"
postanowiło połączyć przyjemne z pożytecznym i wzięło udział w letnich warsztatach muzycznych
w Kaliszu. W dniach 30.06.-05.07.2022r. Zuzia Gąszowska i Hania Suszek z zespołu muzyki dawnej
"Totus Musicus" oraz Marta Lurka ze Studia Piosenki uczestniczyły wraz z opiekunem w XVII

Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej, których organizatorem było Kaliskie Stowa-
rzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum". Dziewczęta rozwijały swoje
umiejętności gry na fletach podłużnych, uczyły się grać na fideli i scheitholcie, a nawet brały udział
w zajęciach tanecznych. I choć jednogłośnie stwierdziły, że taniec nie jest ich pasją, to warto było
poznać kroki tańców, które gra się na instrumentach. Był to bardzo intensywny tydzień, tydzień
wytężonej pracy, ale też wielu wrażeń. Owocem pracy warsztatowej były dwa koncerty, jeden w sali
widowiskowej kaliskiego MDK , a drugi w kaliskiej Katedrze Św.Mikołaja Biskupa. A co pewnie
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jeszcze ważniejsze - dziewczęta nawiązały nowe znajomości. Uczestnikami warsztatów była mło-
dzież z całej Polski, co pozwoliło poznać rówieśników i nie tylko porównać umiejętności, spotkać
ciekawych ludzi, ale też miło spędzić czas na spacerach czy zabawie. Dziewczęta z ogromną
przyjemnością uczestniczyły w zajęciach, które prowadzili wykładowcy i muzycy z różnych ośrod-
ków akademickich w Polsce, a po zajęciach - zabawy, pogaduszki, gra w "piłkarzyki" - bo ileż można
grać na flecie:), wspólne spacery. Już planujemy wyjazd w przyszłym roku!

tekst, foto: MDK Świdnica

MBP Świdnica

NARODOWE CZYTANIE 2022
Podczas tegorocznej edycji Narodowego czytania zostaną zaprezentowane "Ballady i romanse"

Adama Mickiewicza w różnorodnej formie.
Start: godz. 18.00
W programie:

◆ PANI TWARDOWSKA - etiuda w wykonaniu grupy młodzieży Alchemii Teatralnej
◆ Etiuda filmowa inspirowana utworem Adama Mickiewicza ŚWITEZIANKA w wykonaniu

Dariusza Miziarskiego.
◆ ROMANTYCZNOŚĆ - odczytanie ballady przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
◆ Niezwykły FIRESHOW ukazujący piękno ognia, dynamikę choreografii i "współpracę" człowie-

ka z ogniem.
Wszystkie wydarzenia odbędą się na skwerze z dzikami, przy ul. Franciszkańskiej. W razie

niepogody spotkamy się w gmachu biblioteki.

ŚKPR Świdnica

ŚWIETNY WYSTĘP MŁODZIEŻY W CHORZOWIE
Nasza klubowa młodzież nie próżnuje. Po obozie w Żaganiu przyszedł czas na szlifowanie formy

w grach kontrolnych, Zespoły chłopców i młodzików we wtorek, 30 sierpnia wzięły udział w
rozgrywanym w Chorzowie IX Silesia Hadball Cup. Efekt? Znakomity!

Młodsze Szare Wilczki przeszły przez turniej jak burza odnosząc trzy wysokie zwycięstwa: 22:9
ze Zrywem Chorzów, 23:3 z UMKS PMOS Chrzanów oraz 21:15 z Pogonią 1945 Zabrze. Nasz gracz
- Mikołaj Kozar został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju!

ŚKPR: Wasilewicz - Kula, Sz. Kocjan, F, Paluch, Stramek, Kozar, Suszycki, Ożóg, B. Miedziński,
Sawicki, Matlak

ciąg dalszy na str. 16
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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-



Młodzicy odnieśli dwa zwycięstwa: 38:12 z UKS MOSM Bytom oraz 33:12 z MOSiR-em
Bochnia oraz ulegli triumfatorom imprezy UMKS PMOS Chrzanów 21:31. Najlepszym strzelcem
turnieju został Kacper Maksymowicz.

ŚKPR: Anioł - Marek, Bagiński, Ruszaj, Maksymowicz, Choiński, Szczygieł, Błaszczyk, Zisiadis
tekst, foto: www.skprswidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

MERCEDES-BENZ SPONSOREM KLUBU
Niezmiernie miło nam poinformować, że do

dużego grona partnerów i sponsorów biało-zie-
lonego klubu IgnerHome MKS Polonia-Stal
Świdnica dołącza globalna marka jaką jest Mer-
cedes-Benz Manufacturing Poland!

Pierwsza w Polsce fabryka silników i baterii
elektrycznych Mercedes-Benz jest zlokalizowa-
na w położonej około 70  km na zachód od
Wrocławia w gminie Jawor, na terenie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakład, w
ramach nowo powstałej spółki Mercedes-Benz
Manufacturing Polska, produkuje czterocylin-
drowe silniki benzynowe i wysokoprężne oraz
baterie elektryczne do samochodów osobowych
Mercedes-Benz. 

Nowoczesna fabryka jest połączeniem naj-
wyższych standardów branży motoryzacyjnej z
ideą "Przemysł 4.0", a jej uruchomienie pozwo-
liło na zwiększenie zdolności produkcyjnych
koncernu w Europie Wschodniej oraz elastycz-
ności i efektywności globalnej sieci produkcyj-
nej Mercedes-Benz. Budowa rozpoczęła się w
2017 roku. Wartość inwestycji koncernu Daimler
AG w Jaworze to około 600 mln euro, czyli
ponad 2,5 mld zł. Uruchomienie tak nowoczes-
nego zakładu to jednak nie tylko inwestycja w
jego budowę. Fabryka w Jaworze to również
stworzenie ponad 1000 nowych, wysoko
wykwalifikowanych miejsc pracy, z których każ-
de generuje dodatkowe miejsca pracy u koope-
rantów, poddostawców i usługodawców w regio-
nie. 

Firma organizuje również szereg działań
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli z regio-
nu, mających na celu pomoc w podnoszeniu
kwalifikacji absolwentów szkół technicznych.
Oferowane przez koncern szkolenia przyszłych
polskich pracowników przez wykwalifikowa-
nych ekspertów z Niemiec pozwalają na transfer
umiejętności i wiedzy na temat innowacji tech-
nologicznych i organizacyjnych oraz nowoczes-
nych metod zarządzania, przyczyniając się do
dalszego wzrostu produktywności gospodarki
regionu. Zakład w Jaworze dołączył do sieci
fabryk zespołów napędowych Mercedes-Benz,
obejmującą wiele niemieckich i międzynarodo-
wych zakładów. 

ciąg dalszy na str. 19
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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-
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Wiodącą fabryką jest Untertrkheim, produkująca silniki, skrzynie biegów, osie i związane z nimi
podzespoły. Z kolei zakład w Berlinie specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji ultranowoczes-
nych podzespołów oraz części, jak również w wytwarzaniu jednostek napędowych. Mercedes-Benz
w Hamburgu rozwija i produkuje osie napędowe oraz ich elementy, a także kolumny kierownicze,
elementy układów wydechowych i lekkie elementy konstrukcyjne. Fabryka silników MDC Power
w Klledzie w niemieckim kraju związkowym Turyngia - spółka zależna będąca w 100% własnością
Daimler AG - produkuje silniki czterocylindrowe dla samochodów Mercedes-Benz oraz Mercedes-
AMG. 

Sieć fabryk Mercedes-Benz to również liczne zakłady poza granicami Niemiec, tj. Star Trans-
mission w Rumunii - spółka zależna Daimlera, która montuje skrzynie biegów, a także produkuje
części i komponenty czy przedsiębiorstwo joint venture BBAC w Pekinie, wytwarzające silniki na
lokalny rynek Państwa Środka. W ramach strategicznej współpracy koncernu Daimler z aliansem
Renault-Nissan firma Infiniti produkuje dla Mercedes-Benz czterocylindrowe jednostki benzynowe
w swojej fabryce w Decherd w stanie Tennessee (USA).

(źródło: https://mercedes-benz-jawor.com.pl)

Polonia Stal Świdnica

WYGRYWAMY TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY 
I JEDZIEMY NA FINAŁY ME

Ze znakomitej strony zaprezentowała się kadra Dolnośląskiego  Związku podczas turnieju
półfinałowego Mistrzostw Europy UEFA Regions  Cup rozgrywanego w Rydze. Nasi mistrzowie
Polski amatorów w których  składzie znalazło się aż sześciu przedstawicieli IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica zanotowali w stolicy Łotwy komplet zwycięstw, pewnie awansując  do wielkiego finału
mistrzostw Starego Kontynentu, który odbędzie się w  czerwcu 2023 roku.

Tak jak przypuszczano przed startem turnieju, decydujący dla układu  pierwszych dwóch miejsc
pojedynek odbył się już w pierwszej serii  spotkań. Kadra Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
mierzyła się z ekipą  ze Słowacji (West Slovakia). Dolnoślązacy wyszli na prowadzenie, ale tuż  przed
przerwą do remisu z rzutu karnego doprowadzili rywale. Po zmianie  stron błyskawicznie na
prowadzenie wyszli Słowacy, ale kolejny trzy  trafienia były dziełem zespołu biało-czerwonych.
Dolnośląski Związek  Piłki Nożnej po niełatwym boju wygrał 4:2 i w dobrych nastrojach mógł
przystąpić do kolejnych pojedynków. W nich nasi piłkarze gola już nie  stracili, a do tego aż
siedmiokrotnie zmuszali bramkarzy przeciwników do  kapitulacji. W swoim drugim spotkaniu
pokonaliśmy 2:0 ARF Ialoveni z  Mołdawii, a na koniec 5:0 gospodarzy imprezy - Latvia Amateur
(Łotwa).  Tym samym kadra Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zapewniła sobie  awans do
wielkiego finału Mistrzostw Europy UEFA Regions Cup. W czerwcu  2023 roku na terenie jednego
z finalistów o mistrzowski tytuł powalczy  osiem najlepszych zespołów.

Przypomnijmy, że kadra Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej najpierw  na terenie wojewódz-
twa lubuskiego wywalczyła przepustkę do  ogólnopolskiego finału, a następnie zdominowała zawody
w Wielkopolsce,  wygrywając wszystkie spotkania bez straty gola i sięgając po tytuł  mistrzów Polski
UEFA Regions Cup przeznaczonych dla piłkarzy amatorów.  Teraz zrobiliśmy kolejny krok w stronę
obrony mistrzowskiego tytułu.  Dodajmy, że w 2019 roku w Niemczech Dolnoślązacy wywalczyli
mistrzostwo  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. Oprócz postaci trenera  Grzegorza Borowego, kadra DZPN była reprezentowana
przez piątkę  zawodników IgnerHome Polonii-Stali Świdnica: bramkarza - Bartłomieja  Kota, obroń-
cę - Damiana Kasprzaka oraz pomocników - Piotra Kotylę,  Sebastiana Białasika i Kornela Traczyka.

Skład Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej:
1. Bohdanowicz Jakub (Barycz Sułów)
2. Puchała Adrian (Barycz Sułów)
3. Słonecki Paweł (Bielawianka Bielawa)
4. Wojciechowski Tomasz (Chrobry Głogów)
5. Orzechowski Łukasz (Foto Higiena Gać)
6. Niemienionek Paweł (Karkonosze Jelenia Góra)
7. Sadowski Kamil (Lechia Dzierżoniów)
8. Wasilewski Dawid (Lechia Dzierżoniów)
9. Traczyk Kornel (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
10. Kotyla Piotr (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
11. Kot Bartłomiej (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
12. Białasik Sebastian (IgmerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
13. Kasprzak Damian (IgnerHome MKS Polonia-Stal Świdnica)
14. Szukiełowicz Łukasz (Piast Nowa Ruda)
15. Poświstajło Mateusz (Piast Nowa Ruda)
16. Brandl Szymon (Słowianin Wolibórz)
17. Tragarz Szymon (Słowianin Wolibórz)
18. Bońkowski Adam (Słowianin Wolibórz)
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

SPEKTAKULARNA DRUGA CZĘŚĆ SEZONU
LIDERÓW SEKCJI TRIATHLONOWEJ

Po udanej pierwszej części sezonu triathlonowego, gdzie Karolina Malinowska zdobyła Mistrzo-
stwo Polski w Duathlonie Age Group , Jakub Kierul wysoko punktował w Pucharze Polski juniorów

ciąg dalszy na str. 22
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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 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.
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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.

młodszych, a najmłodsi adepci z klasy sportowej
ukierunkowanej na triathlon skutecznie starto-
wali w zawodach pływackich i biegowych, z
ogólnopolskim finałem "Czwartków Lekkoatle-
tycznych" włącznie, przyszedł czas na najważ-
niejsze imprezy sezonu 2022.

Wyprawa na Warmię do Suszu (1-2.07.2022)
na kolejną edycję Pucharu Polski w Triathlono-
wym Sprincie przyniosła bardzo oczekiwane re-
zultaty: Jakub Kierul wywalczył brakujące pun-
kty do kwalifikacji na Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży juniorów młodszych, a Katarzyna
Kalita - stając na podium w rywalizacji Age
Group powołana została przez Polski Z

wiązek Triathlonu na sierpniowe Mistrzo-
stwa Europy do Monachium (14.08.2022).

Ostatni sprawdzian przed Ogólnopolską
Olimpiadą Młodzieży podczas 1/8 Garmin IM w
Sycowie (10.07.2022) wypadł imponująco - Ja-
kub Kierul, Karolina Malinowska i Katarzyna
Kalita stawali na najwyższym podium, wygry-
wając w swoich kategoriach wiekowych . Dzień wcześniej (09.07.2022) Jakub Kierul triumfował w
zawodach aquathlonowych, rozegranych również w sycowskim akwenie.

ciąg dalszy na str. 28

Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (31.07.2022) Jakub Kierul zakończył czwartym miejscem w wojewódzkiej sztafecie, co było najlepszym
rezultatem w historii dolnośląskich występów na OOM. Dzień wcześniej (30.07.2022), po defekcie roweru, Kuba zmuszony został niestety do zejścia
z trasy.

Na Mistrzostwach Europy Age Group w Sprincie (750 m pływania + 22 km jazdy na rowerze + 5 km biegu) Katarzyna Kalita zaprezentowała się
doskonale - na metę dotarła z rekordem życiowym, jako druga z Polek i 16-ta wśród Europejek. Dzień później - 15.08.2022, jej podopieczny - Jakub
Kierul po raz pierwszy w życiu wystartował w Wolsztynie na dystansie olimpijskim (1500 m pływania + 40 km jazdy na rowerze + 10 km biegu) i od
razu stanął na drugim miejscu podium w kategorii do 18-tego roku życia

Gmina Świdnica

OD 1 WRZEŚNIA 1,14 ZŁ ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTA GODZ. KORZYSTANIA 
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PONAD WYMIAR

Minister Edukacji i Nauki obwieszczeniem z 10 czerwca 2022 r. ustalił wskaźnik waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej
wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M.P. z 2022 r. p oz. 613). Podczas LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica rani przyjęli uchwałę
zmieniającą uchwałę nr LIV/482/2018 z 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Świdnica.

Nowa opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczęta godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w
ust. 1. wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1
września 2022.

www.expressem.eu













www.expressem.eu

Gmina Świdnica

WÓJT GMINY
WRĘCZYŁA AKTY
NADANIA STOPNIA

AWANSU
 ZAWODOWEGO

Pod koniec czerwca troje nauczycieli z
gminnych szkół i przedszkoli przystąpiło do
egzaminu na nauczyciela mianowanego. Na-
uczyciele zakończyli staż trwający 2 lata i 9
miesięcy oraz uzyskali pozytywną ocenę do-
robku zawodowego za okres stażu. Na dzień
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
akty mianowania odebrali z rąk wójt gminy
Świdnica Teresy Mazurek.

W tym gronie znaleźli się:
◆ Katarzyna Kalita - nauczyciel wychowania

fizycznego w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym;
◆ Ks. Damian Kowalski - nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie;
◆ Małgorzata Pietrzyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym.

Gmina Świdnica

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2022 r. nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych.
W związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy z bankiem na obsługę bankową budżetu gminy Świdnica zostało przeprowadzone postępowanie

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości poniżej 130 000,00 zł netto, w wyniku którego został wyłoniony nowy podmiot, tj. BNP Paribas Bank Polska SA. Powyższa zmiana wynika z
przepisów prawa i jest od nas niezależna.

Od 1 września należności z tytułu podatków, czynszów i opłat lokalnych należy uiszczać na następujący numer rachunku bankowego Urzędu Gminy

45 1600 1462 1749 6204 7000 0010
BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

Należności z tytułu opłat dotyczących gospodarowania opłatami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek. W tym celu każdy płatnik
otrzyma listowne zawiadomienie z Urzędu Gminy o indywidualnym numerze konta bankowego.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem usług elektronicznych, uwzględniając
nowy numer rachunku bankowego.

ciąg dalszy na str. 31

www.expressem.eu28







www.expressem.eu

Gmina Świdnica

DOŻYNKI GMINNE 2022

Bogu, rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, hodowcom i pszczelarzom dziękowano w gminie Świdnica za tegoroczne plony. Doroczne dożynki
gminne odbyły się w tym roku w Opoczce, a współgospodarzami tego wydarzenia byli mieszkańcy dwóch sołectw: Jakubowa i Opoczki.

Wydarzenie rozpoczął barwny, radosny, korowód dożynkowy, w którym zaprezentowały się wszystkie sołectwa wraz z przygotowanymi własnorę-
cznie i skrupulatnie pięknymi wieńcami oraz bochnami chleba.

Gmina Świdnica

POWIERZENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ 
I PRIORYTETY OŚWIATOWE NA NOWY ROK SZKOLNY

Tradycyjnie na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, wójt gminy Teresa Mazurek wspólnie z dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
Marią Jaworską spotkały się z dyrektorami placówek oświatowych aby omówić priorytety oświatowe gminy Świdnica na nowy rok szkolny 2022/2023
oraz przedyskutować sprawy dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym te związane z dowozami. Podczas uroczości wójt gminy wręczyła
powierzenia stanowiska dyrektora Ewie Wasileni - dyrektor Przedszkola "Bajkowa Dolinka" w Pszennie, Renacie Piotrowskiej - dyrektor Przedszkola
w Witoszowie Dolnym i Sebastianowi Krzywdzie - dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie na kolejne 5 lat.

ZADANIA PRIORYTETOWE  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
GMINY ŚWIDNICA  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

◆ Wdrażanie wszechstronnych działań edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia.
◆ Podnoszenie kompetencji nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie edukacji włączającej oraz  korzystania z nowoczesnych technologii.
◆ Zwiększenie uczestnictwa uczniów w turniejach i zawodach sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania

wolnego czasu.
◆ Współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem w zakresie różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz aktywizacja

uczestnictwa uczniów w życiu społecznym.
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BARAN Zaczniesz odnosić sukcesy w pracy
zawodowej. Będziesz więc w centrum zain-
teresowania. Jednocześnie zakończysz jakiś
ważny etap w swoim życiu i poczujesz wielką
ulgę. Warto, abyś już teraz pomyślał, jak spę-
dzić wolny czas. Postaraj się już teraz coś
zaplanować. Unikniesz w ten sposób nerwo-
wej atmosfery w domu.
BYK Bądź ostrożny przy wydawaniu pienię-
dzy. To nie jest dobry tydzień na podejmowa-
nie ryzyka w sprawach finansowych. Nie
przejmuj się nastrojami bliskiej osoby. Wkrót-
ce miną. Musisz przeczekać ten trudny okres.
Z każdym dniem będzie lepiej. Bardzo dobrze
zapowiada się nadchodzący weekend.
BLIŹNIĘTA Świetnie ułożą się relacje z part-
nerem, więc będziesz bardzo szczęśliwy. W
pracy nie oglądaj się na innych, tylko działaj.
Masz naprawdę dobre pomysły i warto je wy-
korzystać. Ryzyko jest naprawdę niewielkie.
Dokładnie wszystko przemyśl. W weekend
szykuje się miła biesiada towarzyska.
RAK Tydzień średnio udany. Sukcesy będą się
przeplatały ze sprawami, na których załatwie-
nie trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie trać
głowy. Bywało gorzej. Postaraj się skoncen-
trować na rzeczach najważniejszych. Twoja
sytuacja finansowa zdecydowanie się popra-
wi. Bardzo Cię to ucieszy i doda energi na
nadchodzące dni.
LEW Trudne decyzje związane z finansami
powinieneś odwlec w czasie. Wszystko samo

się rozstrzygnie. Nic na siłę. Okoliczności bę-
dą Ci sprzyjały. Musisz tylko uzbroić się w
cierpliwość. Chwile spędzone z partnerem do-
starczą wielu niezapomnianych wrażeń.
Wszystko potoczy się jak w bajce. Miło się
zaskoczysz.
PANNA Dobra passa w interesach. Zarobisz
dużo, ale nie zapominaj o zobowiązaniach.
Ureguluj zaległe rachunki, trochę się tego na-
zbierało. Przeproś bliską osobę za swoje ostat-
nie zachowanie. Nie było to eleganckie. War-
to, aby wróciła dawna - miła i pełna życzliwo-
ści atmosfera.
WAGA Niespodziewanie pojawią się pewne
komplikacje w sprawach zawodowych. Bę-
dziesz musiał ostro skoncentrować się na pra-
cy, a przyjemności przełożyć na później. Do-
pisze Ci jednak świetny humor, bo poprawi się
Twoja sytuacja finansowa. Zaczniesz plano-
wać, na co wydasz dodatkowe pieniądze.
SKORPION Nadchodzą bardzo udane dni.
Będzie Ci dopisywał humor i dobre samopo-
czucie. W sobotę spodziewaj się miłej nie-
spodzianki przygotowanej przez kogoś, na
kim bardzo Ci zależy.  Oszczędnie gospoda-
ruj pieniędzmi, bo znikąd ich nie przybę-
dzie, a miesiąc jest długi. W pracy na razie
bez zmian.

STRZELEC Ktoś bardzo Cię zawiódł i zranił
Twoje uczucia. Zastanów się, czy ta osoba jest
warta takich emocji. Masz przecież wielu fan-
tastycznych przyjaciół, na których możesz po-
legać. Głowa do góry. Tym bardziej, że naj-
bliższe dni będą bardzo ciekawe w wydarze-
nia. Naprawdę będzie o czym rozmawiać.
KOZIOROŻEC Jeszcze raz dokładnie prze-
myśl ostatnio podjętą decyzję. Kieruj się zdro-
wym rozsądkiem a nie emocjami. Jeżeli się
wahasz, poproś o radę zaufanego przyjaciela.
Sprawy domowe ułożą się po Twojej myśli.
Będziesz się cieszył dobrym zdrowiem. W
pracy na razie bez zmian.
WODNIK Powinieneś odwiedzić swojego
przyjaciela. Bardzo teraz potrzebuje wsparcia.
Sprawy finansowe ułożą się tak, jak tego ocze-
kiwałeś. Dokładnie zaplanuj wydatki. Bardzo
dobre relacje z członkami rodziny. Nareszcie
nawiążecie nić porozumienia. Otrzymasz za-
mówioną wcześniej przesyłkę.
RYBY Będziesz miał więcej czasu dla siebie.
Zadbasz o swój wizerunek, odpoczniesz od
spraw, które bardzo Cię wypaliły. Ucieszy Cię
sposób w jaki ułożą się sprawy rodzinne. Do-
kładnie tak to sobie wymarzyłeś. Konflikty i
niepowodzenia w tym tygodniu ominą Twój
dom.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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34

EXPRESSEM
Bezp³atny Tygodnik Ziemi Œwidnickiej

Wydawany do 1994 roku jako gazeta bezp³atna. Redaguje kolegium. Wydawca, redaktor naczelny Tomasz Wyrwa.
Telefon 601 232 848, e-mail: expressem@wp.pl, expressem@expressem.eu. Dostêpnoœæ: www.expressem.eu.

Serwisy pomocnicze www.ex24.pl, expressem24.pl.



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
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