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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

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

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 lekkoatle-
tyką dla dzieci i młodzieży z powiatu świd-
nickiego. W programie biegi na dystan-
sach od 60 do 1200 m, skok w dal, pchnię-
cie kulą.
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00

Świdnica

TRWA REKRUTACJA DO KONKURSU
"ZALOGOWANI"

Rozpoczyna się 7. edycja programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" oraz
odbywający się w jego ramach konkurs "Zalogowani". Do 19 września świdniccy ósmoklasiści mogą
zgłaszać swój udział w rywalizacji. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Do wygrania, jak co roku, są nagrody pieniężne i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Aby dokonać zgłoszenia, należy:
1) wypełn i ć  oraz wysła ć  formularz zg łoszen iowy dos tępny pod adresem:

https://forms.gle/kZsknhcYArsPRBqs8
2) wydrukować wypełniony formularz, podpisać go i dać do podpisu rodzicowi/opiekunowi

prawnemu
3) przekazać wydrukowany i podpisany formularz nauczycielowi koordynującemu konkurs w

szkole do 19 września br.
4) dopilnować, by nauczyciel dostarczył wypełniony formularz do Urzędu Miejskiego w Świd-

nicy do 20 września br.
Do "Zalogowanych" zakwalifikuje się maksymalnie 220 osób(po 20 z każdej szkoły), które jako

pierwsze prawidłowo zrealizują wszystkie powyższe punkty. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifi-
kowani do konkursu, zostaną o tym poinformowani 23 września br.

We wtorek, 27 września o godz. 10:00 odbędzie się inauguracja tegorocznej edycji programu
"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica", na którą zaproszeni zostaną nie tylko uczestnicy
Zalogowanych, ale także młodzież ze świdnickich szkół ponadpodstawowych. Gościem spotkania
będzie profesor Marcin Drąg - urodzony w Świdnicy chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel
akademicki Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który
opowie gościom, czy warto zostać naukowcem.

Głównym celem programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" jest z jednej strony
dostarczanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które ułatwią młodym ludziom realizację planów
edukacyjnych i zawodowych oraz funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, a z drugiej -
zapewnianie lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom kadry wykształconej zgodnie z
ich potrzebami i oczekiwaniami. Organizatorem programu jest Gmina Miasto Świdnica we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Powiatowym Urzędem Pracy w
Świdnicy oraz Starostwem Powiatowym w Świdnicy. Partnerami programu są lokalni przedsiębiorcy.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielaJustyna Lembrykz Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy - tel.: 74/ 856 29 77 lub
605 762 069, e-mail: j.lembryk@um.swidnica.pl.

Zapraszamy także na strony: www.zostancieznami.pl, www.facebook.com/zostancieznami. 

Świdnica

ZAPISZ SIĘ NA RAJD ROWEROWY
Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału wrajdzierowerowym w ramach Europejskiego Tygo-

dnia Mobilności 2022, który zaplanowano na niedzielę,18 września.Organizatorami wydarzenia są:
Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja
Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie".Zapisy potrwają do środy, 14 września.

Celem rajdu jest promowanie oraz popularyzacjawśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze,
alternatywnych środków transportu, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dbania o środo-
wisko i zdrowego stylu życia.Aby wziąć w nimudział, należy wypełnić formularz dostępny w
linku:https://forms.gle/JZGFvkdWhgirttX29. Ilość miejsc jest ograniczona do 990, dlatego o ucze-
stnictwie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rajd rowerowy wystartuje 18 września o godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy
(zbiórka uczestników od godz. 9.30). Trasa wynosi ok. 10 km, meta zaplanowana została tradycyjnie
na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu uczestników dbać będzie, jak podczas
każdego rajdu, grupa pilotów, Policja oraz Straż Miejska.

ciąg dalszy na str. 3
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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
Wilki stawią czoła mocnej drużynie z Zielo-
nej Góry.

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. 4

Po rajdzie, od godz. 11.00 do godz. 14.00, na terenie ŚOSiR odbędzie się piknik sportowo -
rekreacyjny, podczas którego zaplanowanozbiórkę publiczną  na organizację Świdnickich Czwar-
tków Lekkoatletycznych oraz ich ogólnopolski finał.Będzie można nabyć kupony - każdy po 5 zł,
które następnie wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 

Serdecznie zapraszamy! Plakat na str. 7

Świdnica

KOLEJNY ETAP PRAC PRZY OPRACOWANIU
NOWEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICY

Rozpoczął się II etap prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy
2030 Plus - dokumentu, który wskaże cele i kierunki rozwoju miasta na nadchodzące lata. I etap
obejmował przygotowanie diagnozy. Od 5 maja do 13 czerwca 2022 roku przeprowadzone zostały
badania wśród mieszkańców miasta, w których udział wzięło 1108  osób. Kolejnym krokiem były
warsztaty diagnostyczne,  w których uczestniczyli: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu,
młodzież ze szkół średnich, organizacje pozarządowe, kluby seniorów, animatorzy, twórcy kultury i
sportu. Wskazano problemy, ale również wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Świdnica.

W II etapie prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus zapraszamy świdniczan
do udziału w spotkaniach - warsztatach strategicznych:
◆ 28.09.2022 w godz. 16.00 - 19.00

SFERA GOSPODARCZA - Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40, sala II piętro
Zapraszamy: przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, młodzież i osoby zaintersowane
tematem.

◆ 4.10.2022 w godz. 16.00 - 19.00
SFERA OCHRONY ŚRODOWISKA - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul.
Długa 33, sala parter
Zapraszamy: ekologiczne organizacje pozarządowe, firmy branżowe i osoby zainteresowane
tematem.

◆ 6.10.2022 godz. w godz. 16.00 - 19.00
SFERA POMOCY SPOŁECZNEJ - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa
33, sala parter
Zapraszamy: pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników instytucji wsparcia
pomocy społecznej, organizacje pozarządowe wspierające instytucje pomocy społecznej i ochro-

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


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
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ny zdrowia, przedstawicieli edukacji, rynku pracy, bezpieczeństwa i administracji oraz osoby
zainteresowane tematem.

◆ 10.10.2022 godz. w godz. 16.30 - 19.30
SFERA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul.
Długa 33, sala parter
Zapraszamy: organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, sportu, rekreacji, turystyki,
zdrowia, promocji miasta, Radę Seniorów, Radę ds. Równego Traktowania, Radę Sportu, Mło-
dzieżową Radę Miasta, działkowców, kluby seniora oraz osoby zainteresowane tematem.
Szczegółowych informacji udziela Barbara Starke z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Roz-

woju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod nr tel. 74 8562 965.

Świdnica

NOWA KOTŁOWNIA W ZSB-E
Pomimo rozpoczęcie roku szkolnego trwają prace przy modernizacji kotłowni znajdującej się w

Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy. Pierwsza część inwestycji skupić się ma na
modernizacji kotłowni oraz montażu pomp ciepła w placówce

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
◆ demontaż dwóch kotłowni wbudowanych stałopalnych "A" i "B"
◆ remont budowlany pomieszczenia kotłowni "A"
◆ montaż kotłowni gazowej, z dwoma kotłami kondensacyjnymi 2x150 kW, wspomaganymi

kaskadą pomp ciepła
◆ montaż kaskady pomp ciepła 2x43 kW, na powierzchni terenu na płycie fundamentowej wraz z

ogrodzeniem
◆ montaż instalacji zasilania w ciepło rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni "B" z nowej

kotłowni, w miejscu istniejącej kotłowni "A"
◆ złomowanie i utylizacja zdemontowanych elementów kotłowni oraz gruzu budowlanego.

Wartość inwestycji brutto to 963.090 zł. Kolejną częścią inwestycji będzie montaż paneli
fotowoltaicznych.

Świdnica

ZAPRASZAMY NA PŁYWALNIĘ
PRZY ULICY RÓWNEJ

Do niedzieli można korzystać z Basenu Letniego przy ulicy Śląskiej, a od poniedziałku, 5
września zapraszamy do krytej pływalni przy ulicy Równej. W nowym sezonie, od poniedziałku do
piątku, basen będzie czynny już od godziny 6.00. Będzie też więcej tzw. godzin sportowych z
pływaniem po torach!

Od poniedziałku do piątku pływalnia będzie czynna od godziny 6.00 do 22.00, natomiast w
weekendy od 10.00 do 18.00. Cennik pozostał bez zmian - bilet normalny - 12 zł, bilet ulgowy - 8
zł. Dostępne są również karnety dziesięciowejściowe i promocje dla posiadaczy Świdnickiej Karty





6www.expressem.eu www.expressem.eu

Dużej Rodziny i Świdnickiej Karty Seniora. W obiekcie honorowane są karty MultiSport, Medicover,
FitProfit, PZU Sport.. Szczegółowe informacje o obiekcie można znaleźć: https://www.osir.swidnica
.pl/obiekty/obiekty/plywalnia-rowna/

PŁYWALNIA PRZY ULICY RÓWNEJ
poniedziałek - piątek 6.00-22.00

sobota-niedziela 10.00-18.00
Pływanie o każdej pełnej godzinie. Godzinne wejście na basen - 50 minut pływania za wyjątkiem

wejścia na godzinę 13.00 i 17 .00 - 45 minut
Godziny sportowe (pływanie po torach):

poniedziałek-piątek - 6.00, 7.00, 8.00*, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00
sobota, niedziela - 14.00, 15.00 

* tylko w wypadku braku zajęć wychowania fizycznego młodzieży szkolnej

Powiat Świdnica

UWAGA KIEROWCY - WAŻNE ZMIANY
Od 4 września wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kierujących pojazdami. Od tego dnia

nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne.
Jak czytamy w komunikacie resortu infrastruktury, wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej

nie będzie konieczne, ponieważ organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego
mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Także właściciel, dzięki aplikacji mPojazd, może
sprawdzić historię pojazdu on-line.

Ministerstwo zwraca uwagę, że dzięki zmianie przepisów właściciele oszczędzą podczas reje-
stracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł, nalepka
kontrolna - 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej
zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bez zachowania dotychczasowych tablic
rejestracyjnych - 19 zł (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).

Koszt zarejestrowania od 4 września br. samochodu osobowego w ww. przypadkach wyniesie
161,50 zł (dotychczasowy koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy
to 256 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium
RP bez zachowania tablic - 180,5 zł).

Resort infrastruktury przypomina, że od 31 stycznia br. możliwe jest zachowanie dotychczasowe-
go numeru rejestracyjnego pojazdu. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego
nie trzeba ponosić opłaty za nowe tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Opłata za najczęściej
wydawane tablice samochodowe to 80 zł.

Koszt zarejestrowania od 31 stycznia br. samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestra-
cyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w przypadku, gdy nie wydaje się
pozwolenia czasowego - 67 zł.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu jest możliwe, jeżeli był on
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym
stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie
dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL - wyjaśnia MI.

Od 31 stycznia 2022 r. można też wycofać czasowo z ruchu uszkodzony samochód osobowy. W
przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadni-
czych elementów nośnych konstrukcji można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy
i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

ciąg dalszy na str. 8

Bilety 140/120 zł; miejsce: Świdnica Aula I
LO, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

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

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-

http://www.domsenioracm.pl




Przywrócenie do ruchu wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego
pojazdu po naprawie. - Ta zmiana pozwala właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z
użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu - zauważa resort infrastruktury.

Do 31 stycznia 2022 r. czasowo można było wycofać z ruchu wyłącznie samochody ciężarowe
i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne
oraz autobusy.

Powiat Świdnica

WSPÓLNY PROJEKT POLSKO-CZESKI
"Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo"

W dniach 26-27 sierpnia 2022 zostały zrealizowane działania w ramach wspólnego mikroproje-
ktu z Miastem Jićin pod nazwą "Przy wspólnym stole rozwijamy partnerstwo" nr
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003056.

Na Świdnickim Rynku odbyła się promocja projektu połączona z degustacją specjałów kuchni
czeskiej na wspólnym stoisku wystawienniczym oraz dystrybucją materiałów promocyjnych. W
promocji uczestniczyła delegacja oficjalna Miasta Jićin oraz grupa młodzieży wraz z opiekunami z
K-Klub z Jiina. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół Tomy Opono z Hradec Kralove .
Powyższe działania zrealizowano podczas XV edycji Targów "Zdrowie ma smak" promujących
produkty i potrawy prozdrowotne.

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.

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 Jićinie

ciąg dalszy na str. 10
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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
Zapraszamy na spotkanie z  Michałem Ko-
terskim, które poprowadzi Mariola Mackie-
wicz!

www.expressem.eu





Powiat Świdnica

NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH 
Początek września to czas, kiedy tradycyjnie wręczane są Nagrody Starosty dla najlepszych

uczniów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu, w roku szkolnym
2021/2022.

Łącznie nagrodzono 158 uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali najlepsze wyniki
na egzaminie maturalnym, byli finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz osiągnęli
szczególne sukcesy sportowe.

Łączna kwota przyznanych nagród to 68 500 zł.
Finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych - 58 osób. Nagrody w wysokości od 300 zł do

500 zł
Osiągnięcia sportowe -78 osób. Nagrody w wysokości od 300 zł do 500 zł
Najlepszych maturzystów było 22 osoby. Nagroda w wysokości od 500zł do 700 zł.

Więcej zdjęć na www.facebook.com/powiat.swidnica

ciąg dalszy na str. 11
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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 Mi-
siek Koterski Show. Od 2009 występuje jako
Henryk Saniewski, barman o pseudonimie
"Kaśka" w serialu Polsatu Pierwsza miłość. Od
2010 gra epizodyczne role w serialu Świat
według Kiepskich. Również w 2010 pojawił
się w roli Kubusia w filmie Adama Dobrzyc-
kiego Projekt dziecko, czyli ojciec potrzebny
od zaraz (2010) i Łysego w filmie Marcina
Wrony Chrzest. W 2018 zagrał Adasia Miau-
czyńskiego w filmie Marka Koterskiego 7
uczuć. W 2022 premierę miał film Gierek, w
którym wcielił się w tytułowego bohatera Ed-
warda Gierka, I sekretarza KC PZPR.

MICHAŁ BAJOR
COLOR CAFE. PRZEBOJE WŁOSKIE
I FRANCUSKIE
18.11.2022, godz. 19:00

10 www.expressem.eu
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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.

MBP Świdnica

WYSTAWA #BezPrzedawNIEnia
We wrześniu 1939 roku niepodległa Polska, po raz kolejny w historii, zniknęła z map Europy. 1

i 17 września w granice II Rzeczpospolitej wtargnęły wojska Niemiec i Związku Radzieckiego. Przez
niemal sześć lat agresorzy dokonali na ziemiach polskich zbrodni o nieznanej wcześniej skali. 83 lata
po wybuchu drugiej wojny światowej czcimy pamięć ofiar i bohaterów, wspominamy to, co jako
naród utraciliśmy i to, czego nie było dane nam poznać.

Zmiana granic po II wojnie światowej sprawiła, że na ziemiach polskich znalazły się setki
zrujnowanych miast i wsi niewchodzących przed wojną w obszar II RP. Dlatego na wystawie pt.
#BezPrzedawNIEnia, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o tym samym tytule, zaprezentowano kadry z Warszawy, Lublina czy Wodzisławia
Śląskiego, a dopełniają je widoki z Kołobrzegu, Malborka czy Wrocławia.

Wszystkie te miejscowości trzeba było podnieść z ruin - procesy odbudowy trwają od prawie 80
lat. W każdym regionie dzisiejszej Polski można odnaleźć ślady wojny, które są jak blizny w tkance
architektonicznej miejscowości. Wystawa siłą obrazu opowiada o skali wyzwań, z którymi mierzyli
się nasi przodkowie. Zaprezentowano na niej te same miejsca w epoce międzywojnia i tuż po II wojnie
światowej, a całość uzupełniają wiersze i wspomnienia naocznych świadków zbrodni dokonanych na
polskim dziedzictwie narodowym.

Wystawa prezentowana jest w holu na I p. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w
Świdnicy.

Będzie ją można oglądać do końca września.

MBP Świdnica

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
"POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM"

Będzie to jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem
"Połączeni dziedzictwem"!

Dziedzictwo to podróż, która ma początek w przeszłości, a koniec w teraźniejszości. Kultura,
religia czy wspólnie wyznawane wartości łączą, ukazując bogactwo różnorodności. Tolerancja,
szacunek, chęć poznania pozwala budować silną społeczność.

Biblioteka włączy się EDD wydarzeniem pn. "ŚWIDNICA ŁĄCZY", które ma na celu
przybliżyć świadomość różnorodności lokalnej społeczności. Świdnica pełnymi garściami czer-
pie z zasobów kultury polskiej, słowiańskiej czy germańskiej. W swoim bogactwie ukazuje
różnorodność jak i uniwersalizm. I na tej uniwersalności chcemy się skupić, na tym co łączy,
buduje, splata, integruje.

Harmonogram wydarzenia:
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godz. 10.00 - spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz - dziennikarką, autorką książek, tropicielką niebanalnych historii
godz. 11.00 - spacer tematyczny po bibliotece, który poprowadzi legendarny cysters
godz. 12.00 - otwarcie wystawy "Świdnica. Tu mieszkam."

Link do wydarzenia:
https://edd.nid.pl/wydarzenia/swidnica-laczy/

OSIR Świdnica

8. TENISOWY TURNIEJ 
MIKSTÓW I SINGLI MASTERS 

PAMIĘCI WIESIA KUŁAKOWSKIEGO
Wręcz wymarzona pogoda towarzyszyła ósmej już edycji turnieju tenisowego mikstów upamiętniającej postać Wiesia Kułakowskiego, znanego i

lubianego propagatora tej dyscypliny sportu. W niedzielę 4 września o godz. 9.00 na świdnickie korty weszły rozlosowane wcześniej pary mieszane by
wyłonić zwycięzcę w tegorocznym turnieju. Oprócz mikstów do rywalizacji przystąpiło też sześciu najlepszych singlistów ze świdnickiego rankingu by
walczyć w turnieju Masters. O godz. 12.00 odbyło się oficjalne otwarcie turnieju, w którym tradycyjnie uczestniczyła pani Halina Kułakowska, żona
Wiesia wraz z synem i wnukiem, która podziękowała uczestnikom turnieju za ciągłą pamięć o Wiesiu. Przybyli też specjalnie byli uczniowie z kortów
i przyjaciele m.in. Jan Czałkiewicz, Wiesiu Wojewoda. Kilka słów wspomnień wygłosił pan Jan Masłowski. Oficjalnego otwarcia dokonał pan Jerzy
Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spotkania w mikstach rozgrywano systemem brazylijskim do dwóch przegranych spotkań.
W kategorii masters najpierw grano w dwóch grupach eliminacyjnych a następnie w półfinałach i na koniec rywalizowano już o miejsca. W obu
kategoriach mecze rozgrywana były do dwóch wygranych setów, gdzie decydującym o zwycięstwie był super tie-break. O bardzo wyrównanym poziomie
rywalizacji świadczy fakt, że większość meczów kończyła się dopiero w tie-breaku. Ostatecznie mistrzami mikstów do przyszłorocznego turnieju została
para Joanna Baziak i Piotr Baziak, zwycięzcy sprzed dwóch lat. Na drugim miejscu podium po bardzo wyrównanym spotkaniu stanęli Małgorzata Misiek
i Mariusz Paździora. W grach singlowych swoją dominację potwierdził prowadzący aktualnie w świdnickim rankingu Roman Kuc pokonując w finale
Pawła Michalskiego.

Organizatorem turnieju był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy finansowym wsparciu Powiatu Świdnickiego i Urzędu Miasta Świdnica.
Dzięki tym instytucjom najlepsze miksty i singliści otrzymali talony na sprzęt sportowy. Były też pamiątkowe puchary i dyplomy oraz drobny sprzęt
sportowy dla wszystkich uczestników imprezy. Fundującymi dodatkowe nagrody byli też sponsorzy: Firma Jako i Fundacja Łączy nas Football.

Na zakończenie po rozdaniu nagród uczestnicy turnieju zasiedli przy symbolicznym grillu. Nad całością rywalizacji i przebiegu turnieju czuwał
Waldemar Kurek

Końcowa klasyfikacja:
Miksty:
1. Joanna Baziak, Piotr Baziak
2. Małgorzata Misiek, Mariusz Paździora









3. Elżbieta Waszkiewicz, Piotr Ek
4. Edyta Pawłowska, Andrzej Pawłowski
5. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch
6. Karolina Dec, Jakub Dec
7. Barbara Bobińska, Wojciech Sobczyk
8. Elżbieta Orzechowska, Jacek Orzecho-
wski

Single Masters:
1. Roman Kuc
2. Paweł Michalski
3. Hubert Krzemiński
4. Waldemar Dziewisz
5. Bartosz Różycki
6. Bartłomiej Gasiulewicz

foto: Waldi Kurek/OSiR Świdnica

ŚKPR Świdnica

DOMOWY SPARING Z CZECHAMI NA PLUS
W kolejnym sparingu przed nowym sezonem świdniczanie zmierzyli się we własnej hali z występującym w I lidze czeskiej Hazena Nachod. Spotkanie

odbyło się 1 września. Był to zarazem jedyny domowy mecz Szarych Wilków w okresie przygotowawczym w Świdnicy.
Spotkanie z kibicami wypadło całkiem okazale. Wysoka wygrana cieszy, ale pamiętajmy, że sparingi, to tylko sparingi. Trener Krzysztof Terebun

dał szansę gry piętnastu zawodnikom. Dwóch bramkarzy - Volodymyr Shupyk i Norbert Mirga dostało dziś "wolne". Warto odnotować pojawienie się
na parkiecie po dwóch latach przerwy spowodowanej kontuzją, Jakuba Pierzaka.

Wszystkie wyniki dotychczas rozegranych sparingów i plan kolejnych znajdziecie: 
http://www.skprswidnica.pl/index.php?artykul=2256

ŚKPR Świdnica - Hazena Nachod 39:28 (18:16)
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski - Zelek 9, Etel 6, Dobrzański 6, Wojtala 6, Chmiel 5, Pęczar 2, Siwiński 2, Redko 1, Wołodkiewicz 1, Pierzak 1, Bal
1, Galik, Ingram

ciąg dalszy na str. 16
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Polonia Stal Świdnica

ŚWIETNY WYSTĘP
NASZYCH ORLIKÓW 

W JAWORZE
Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna

orlików IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica z ro-
cznika 2013 podczas turnieju rozgrywanego w
Jaworze. Biało-zieloni dowodzeni przez trenera
Patryka Paszkowskiego,  mimo iż rywalizowali
ze starszymi zawodnikami z rocznika 2012, to
udało  im się wskoczyć na podium!

- Kończymy turniej na trzecim miejscu,
gdzie rywalizujemy ze  starszym rocznikiem
2012. Bardzo cieszy odwaga zawodników, zaan-
gażowanie  oraz realizacja zadań ćwiczonych
podczas treningów: gra krótkimi  podaniami, du-
żo pojedynków 11 i gra w wysokim pressingu.
Cieszy również  to, że w każdym meczu potrafi-
my strzelić gola. Zadowolony jestem, że  potra-
fimy wygrywać pojedynki fizyczne ze starszymi zawodnikami i nie  odstępujemy w aspektach technicznych. Oczywiście nie spoczywamy na  laurach
i dalej z uśmiechami na twarzy ciężko trenujemy, aby poprawiać  błędy, które też się pojawiają - komentuje trener drużyny IgnerHome Polonii-Stali
Świdnica, Patryk Paszkowski.

Wyniki:
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Jaworzanka Jawor I 2:4

 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - JTS Jawor 3:2
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - MKS Polonia Świdnica 5:1

 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Górnik Złotoryja 2:2
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - AP Gol

Wołów 6:0
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Jawo-

rzanka Jawor II 2:2
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Iskra

Kochlice 1:5
 IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Chojno-

wianka Chojnów 3:1
Skład: Szymon Pałac, Maksymilian Maślany,
Oskar  Kudelski, Miłosz Kisiel, Antoni Przypra-
wa, Sebastian Matuszak, Piotr  Kulik-Bekas,
Kordian Skroboń, Filip Arendarczyk.

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

BIAŁO-ZIELONA
NIEDZIELA

Znakomicie spisali się juniorzy starsi i junio-
rzy młodsi  IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
występujący na co dzień na boiskach lig  woje-
wódzkich. Nasi młodzi piłkarze zanotowali w
niedzielę, 4 września  na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji komplet punktów.
Biało-zieloni nie byli gościnni, pokonując za-
równo ekipę Parasola  Wrocław, jak i Orła Ząb-
kowice Śląskie.

Juniorzy starsi dowodzeni przez trenera Ja-
kuba Rosiaka spisują się  świetnie w sezonie
2022/2023 w rozgrywkach Pucharu Polski na
szczeblu  Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej. Świdniczanie  wyeli-
minowali już dwie drużyny z klasy okręgowej
seniorów - Grom Witków  (3:2) i Polonię By-
strzyca Kłodzka (2:0), ale mimo to, mieli sobie i
wszystkim kibicom coś do udowodnienia. Przed
tygodniem w pierwszym meczu  o punkty wró-
ciliśmy z Bolesławca tylko z jednym "oczkiem",
remisując  2:2 i grając około godzinę czasu w
osłabieniu. Teraz chcieliśmy już  sięgnąć po peł-
ną pulę i ta sztuka się udała, choć nie ustrzegliśmy
się  błędów i nerwówki

W spotkanie rozgrywane na głównej płycie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji lepiej
weszli miejscowi, którzy chcieli grać piłką i czę-
ściej  gościli na połowie przeciwnika. Niestety

ciąg dalszy na str. 19
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nie byliśmy w stanie  "zawiązać" kończącej akcji, lub na przeszkodzie stawała skuteczność. W  20. minucie na prowadzenie niestety dla gospodarzy
wyszli rywale. Po  zagraniu ręką we własnym polu karnym, sędzia wskazał na jedenasty metr i  po chwili Parasol Wrocław prowadził 1:0. Piłkarze
IgnerHome  Polonii-Stali Świdnica jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Po  błędzie defensywy gości przejęliśmy futbolówkę, a do sieci
skierował ją  Szymon Wysoczański. Po zmianie stron przewaga biało-zielonych robiła się  coraz bardziej wyraźna, a w końcówce meczu nawet
przygniatająca. Pomimo  tego futbolówka nie chciał przekroczyć linii bramkowej. Kilkakrotnie  świetnie interweniował bramkarz wrocławian, ale trzeba
przyznać, że  spora liczba strzałów oddawana była wprost w golkipera Parasola, co  mocno nie utrudniało mu zadania. Minuty biegły nieubłaganie, a
czasu na  odwrócenie losów rywalizacji było coraz mniej. W końcu nadeszła 89.  minuta spotkania. W polu karnym znakomicie odnalazł się wprowadzony
w  drugiej połowie Oliwier Kruczek i zachowując zimną krew strzelił na 2:1,  dając zwycięstwo IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Choć trzy punkty
zapewniliśmy sobie dopiero w samej końcówki, to po prostu grzechem  byłoby stwierdzić, że wygrana nie była tego dnia zasłużona.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Parasol Wrocław 2:1 (1:1)
Skład: Telicki, Staroń, Oboza (46’ Ilski), Duda,  Czochara, Ratajczak, Metelica (65’ Malawski), Wysoczański (60’ Michta),  Migas (89’ Kaźmierczak),
Busch (72’ Kruczek), Okarmus (46’ Markowski).
Po meczu juniorów starszych przyszedł czas na starcie juniorów  młodszych IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Podopieczni trenera Tomasza

Oleksego po ubiegłotygodniowym, efektownym triumfie na wyjeździe nad  Lotnikiem Jeżów Sudecki (4:0), chcieli pójść za ciosem i wygrać również
na własnym terenie. Biało-zieloni na boisku bocznym OSiR-u Świdnica  podejmowali zespół Orła Ząbkowice Śląskie. Swój plan postanowili wdrożyć
w życie dość szybko. Najpierw świetnym uderzeniem z dystansu popisał  się Hubert Pawlik, a następnie padł gol samobójczy i do przerwy było 2:0  dla
gospodarzy. Po zmianie stron nasi zawodnicy mieli kilka bardzo  dobrych okazji do podwyższenia rezultatu meczu, ale szwankowało  wykończenie
naszych akcji. Jakby tego było mało po stałym fragmencie gry  skapitulował Michał Janowicz i przeciwnicy złapali kontakt. Jeszcze  bardziej
zmotywowani świdniczanie podkręcili tempo i całkowicie  zdominowali ostatni fragment tego pojedynku. Po trafieniach Jakuba  Safiana, Jakuba
Staszczyka i Aleksandra Jarosza skończyło się wynikiem  5:1 na korzyść IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 5:1 (2:0)
Skład: Janas (46’ Janowicz), Cybruch, Sośnicki,  Nowak, Zaczyński, Pawlik (74’ Malinowski), Zawiła, Malawski (58’  Kulpiński) , Dudzic (67’
Staszczyk), Błasz (46’ Safian), Lipiński (58’  Jarosz).

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 22

www.expressem.eu 19 www.expressem.eu

Polonia Stal Świdnica

WZMOCNIENIE
OFENSYWY

Jeszcze przed startem środowego meczu Pu-
charu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, w którym
zmierzymy się na wyjeździe z Górnikiem Bogu-
szów-Gorce (klasa A), przedstawiamy nowego
zawodnika zasilającego szeregi seniorów Igner-
Home Polonii-Stali Świdnica. 

Nowym piłkarzem naszej drużyny został 20-
letni Adam Wojciechowski. Zawodnik jest po-
mocnikiem i dobrze czuje się w roli skrzydłowe-
go, gdzie z pewnością wzmocni rywalizację w
drużynie IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Do
tej pory bronił barw klubów z Wielkopolski - jest
wychowankiem Zawiszy Dolsk, a później wystę-
pował w Warcie Śrem i UKS-ie Śrem, z którego
trafił właśnie do Świdnicy. Adam o punkty wal-
czył w rozgrywkach młodzieżowych i mimo
młodego wieku dokładał kolejne minuty w li-
gach seniorskich i Pucharze Polski klubu ze Śre-
mu. Wojciechowski do dyspozycji trenera Grze-
gorza Borowego był od końcówki okna transfe-
rowego i dobrą dyspozycją przekonał do swojej
osoby postać trenera biało-zielonych. 
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Teraz Adam Wojciechowski na zasadzie transferu stałego zasila szeregi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Nowemu zawodnikowi życzymy samych
udanych występów, szansa na pierwsze oficjalne minuty już dziś podczas meczu Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej z Górnikiem Boguszów-Gorce. 

tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

NOMINOWANI DO NAGRODY 
ŚWIDNICKI GRYF 2022

Nagroda gospodarcza "Świdnicki Gryf" jest rozpoznawalną marką i prestiżowymwyróżnieniem dla firm, jak i osób fizycznych działających w
biznesie w Świdnicy. W tym roku statuetki wręczone zostaną po raz osiemnasty. 

Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli władz miasta, organizacji okołobiznesowych oraz ubiegłorocznych laureatów konkursu "Świdnicki
Gryf" zgłosiła kandydatów i nominowała do nagrody w kategoriach: "Sudecki produkt regionalny", "Firma roku","Dobre smaki" oraz "Zdrowie i
uroda"następujące firmy i przedsiębiorców:

SUDECKI PRODUKT REGIONALNY 
1. Dyniowy Zakątek, Michał Starak, Olszany 171 -WYROBY Z DYNI- Gospodarstwo rodzinne, którego początki sięgają 1945 roku, gdy rodzina
Staraków z kresów wschodnich przyjechała do Olszan. Pan Michał jest właścicielem w trzecim pokoleniu i  prowadzi wraz z żoną gospodarstwoo
powierzchni 38 ha.  Jedną z upraw jest dynia, którą uprawiają od 16 lat w oparciu o naturalne metody i planują ją certyfikować ekologicznie. Dyniowy
Zakątek od kilkunastu lat stara się odtworzyć kulturę spożycia tego cudownego warzywa.Na terenie gospodarstwa powstał mały sklepikz produktami
z dyni:dżemami, musami, konfiturami, pastami, humusami, smalczykami dyniowymi, sosami, olejami, ciastami, czekoladami, likierami itd.
Opakowania w które pakuje się produkty są  albo szklane albo z mączki kukurydzianej.
2. Palarnia Blend, Paweł Żyłka ul. Wrocławska 3, Pszenno - KAWA - Palarnia kawy działająca w regionie od 3 lat. Dystrybucja kawy odbywa się
głównie poprzez prężnie działającą stronę internetową. Palarnia ma na stałe w ofercie kilka mieszanek, reszta to kawy jednorodne, które dobierane
są na bieżąco, na podstawie świeżych zbioróww krajach produkcyjnych. Na paczkach kaw jest miedzy innymi Sowa jako symbol obecności pobliskiej
Wielkiej Sowy, czy Dzik na Kawie Świdnickiej. 
3. Nuubag sp. z o.o. ul. Kalcytowa 10, Strzegom -TOREBKI-Markę NuuBag stworzyło młode małżeństwo ze Strzegomia. Produkują  torebki, ręcznie
wykonane w Polsce, w tradycyjnych, lokalnych manufakturach.  Produkty marki NuuBag dostępne sąw sklepie internetowym. Poza kilkoma
modelami torebek firma oferuje również portfele, aktówki, plecaki i nerki. Ostatnią  nowością są torebki personalizowane. Od lipca 2021 firma
prowadzi także sprzedaż na rynku niemieckim.

FIRMA ROKU
1. DBI Plastiscsp. z o.o.ul. Towarowa 30, Świdnica- Firma istnieje w Świdnicy od 2000 r. zajmuje się produkcją m. in. zaślepek, złączek
wentylacyjnych, przycisków osłony termicznej, zabezpieczeń rur PE oraz PCV, ma w swojej ofercie ponad 4 tys. produktów. W 2018 r. została
rozbudowana siedziba przy ul. Towarowej, gdzie znajduje się nowoczesny park maszynowy, zaplecze biurowe i sale konferencyjne. Zakładw
Świdnicy jest największym odziałem duńskiej firmy DBI, jest również głównym centrum logistycznym,skąd wysyłane są produkty do ponad 50
krajów na świecie. Firma dbao zrównoważony rozwój, dlatego w 2020 r. jako pierwszana świecie wprowadziła na rynek 100 % bioplastikowe
rozwiązania  ochronne. Ponadto, w zeszłym roku wprowadzono nowy concept DBIL-oop - usługi zwrotu i recyklingu.
2. Cloos - Polska sp. z o.o. ul. Stawki 5, Świdnica- Firma ta obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności i jest jedną z wiodących firm w
Polsce, zajmującą się projektowaniemi budową zrobotyzowanych systemów spawalniczych. W 2021 r. podjęte zostały ważne decyzje inwestycyjne
dla firmy: rozbudowa hali produkcyjnej, zakup maszyn produkcyjnych, instalacje fotowoltaiczne. Cloos-Polska angażuje się w pomoc dla
społeczności lokalnej, między innymi wspiera finansowo klubyi wydarzenia sportowe, szpitale w walce z COVID-19, finansowo wsparłarównież
odrestaurowanie zabytkowego fortepianuŚwidnickiego Ośrodka Kultury.
3. MiWi Milena Witek ul. Kazimierza Wielkiego 28/17, Świdnica-Firma jest na rynku od stycznia 2020 r. Pierwotnym pomysłem było
projektowanie oraz szycie ubranek dla lalek Barbie. Były to produkty w pełni rzemieślnicze. Z czasem firma powiększyła asortyment o zestawy
matchy-matchy (dziecko-lalka, mama-córka). Na ten moment głównym produktem są ubrania dziecięce.  Produkty dla dzieci, zostały
okrzyknięte w mediach społecznościowych jako najlepsze w Polsce. Wszystkie ubrania, materiały i dodatki tworzone są w Polsce. Pakowane są
tylko w ekologiczne kartony.
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DOBRE SMAKI
1. Piekarnia Żarnowiec Wiktor Żarnowiec, Komunardów 18, Świdnica-Rodzinna piekarnia z ponad 70-letnią tradycją, w której wypieka się chleb
według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Chleb z piekarni Żarnowiec jest robiony na naturalnym zakwasie bez udziału polepszaczy
smaku czy wzrostu. Każdy bochenek wytwarzany jest w tradycyjny sposób z ogromną starannością oraz kunsztem piekarskim, bez udziału
nowoczesnych maszyn. Właściciele wierzą, że to co dobre wymaga naturalnych składników i pracy ludzkich rąk. 
2. CAD Szymon Słomka, Rynek 33, Świdnica -  GAŁKA to miejsce spotkań, w którym spróbujesz lodów własnej produkcji z wysokiej jakości
surowców, wypijesz kawę pochodząca z lokalnej palarni oraz spróbujesz ciast wypiekanych na miejscu. Firma CADstworzyła lody odpowiednie dla
wegan,na bazie ekologicznych napojów roślinnych, bez dodatku cukru. Firma ta działa też pod markąElementsGelato, produkując naturalne
półprodukty lodowe i zaopatrując w nie lodziarnie w całej Polsce. Gałka to przede wszystkim młodzi ludzie z pasją, którzy codziennie wkładają
mnóstwo serca, ciężkiej pracy i zaangażowania, aby zadbać o każdy detal.
3. MMS Marek Śleszyński, ul. Długa 31A, Świdnica -W kawiarni ŁAKOCIAK znajdziesz słodycze dla całej rodziny: gofry, naleśniki , firmowe
Łaty, desery, lody, ciastka i zdrowe przekąski.Oprócz kawiarni w centrum miasta firma prowadzi również drugi punkt w Świdnicy - bar przy ul.
Strzegomskiej 2 (pasaż E.Leclerc), w ofercie którego znajdziemy  smaczne, tradycyjne domowe dania jak kotlet schabowy, gulasz z serc czy ozorki
w sosie chrzanowym.

ZDROWIE I URODA
1. Lumaki Studio Kamila Śliska, ul. Westerplatte 68, Świdnica - Kamila i Piotr to małżeństwo prowadzące studio makijażu permanentnego,
mikropigmentacji skóry głowy, wizażu oraz stylizacji rzęs i brwi. Pracują, szkolą i dzielą się swoja wiedząz wielką pasją. Zostali trenerami
mikropigmentacji jednej z czołowych marekw branży, marki Maderm. Zakupili lokal, który będzie w pełni dostosowany także do osób niepełno-
sprawnych. Są partnerami fundacji Endomama, a w przyszłym roku planują odbyć szkolenie, które pozwoli im wykonywać mikropigmentacje
medyczne, aby pomóc kobietom po mastektomii. Wspierają także lokalne akcje charytatywne. W mediach społecznościowych mogą pochwalić się
ponad setką samych pozytywnych opinii na temat ich pracy.
2. Studio treningowe FIT KWADRAT Kinga Kiliszewska, ul. Okrężna 10, Świdnica- Pani Kinga jest trenerką personalną od czerwca 2019 roku. Jej
wiedza i doświadczenie przekłada się na zadowolenie klientówwymagających treningów m.in. rehabilitacyjnych po kontuzji czy też operacji. Mocny
nacisk kładzie na lokalną grupę odbiorców i lokalny rozwój świadomości zdrowia. Planami rozwojowymi są kontrakty z zawodowymi klubami
sportowymi jak i firmami - treningi dla pracowników w celu zwiększenia sprawności i świadomości - pracownik zdrowy - to pracownik wydajny.
Studio treningowe FIT KWADRAT  Kamil Partyczny, ul. Okrężna 10, Świdnica- trener personalny od października 2017 roku, ukończył Akademię
Mistrzostwa Sportowego Rekreacjii Turystyki. Ogromna wiedza, specjalizacja i doświadczenie poparte wieloma certyfikatami i szkoleniami
wpływają na dużą liczbę klientów korzystających z usług Kamila. Jego pasja i talent, przyciąga wielu młodych ludzi chcących prowadzić zdrowy
styl życia.
3. SALON FANABERIA - REST Mariusz Lipnicki,  ul. Jagiellońska 13.1, Świdnica
SALON FANABERIA - EMAKS Ewa Kubik, ul. Jagiellońska 13/1, Świdnica
Salon FANABERIA oferuje usługi kierowane dla kobiet i dla mężczyzn od 2017 roku. Wykonywane są zabiegi SPA na ciało, zabiegi kosmetyczne na twarz
na "białej kosmetyce", przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak urządzenia: GENEO oraz STORZ MEDICALfala akustyczna modelująca ciało.
Podnosząc jakość usług właściciele odbyli różne szkolenia: ze zdobień paznokci, z kinezjotapingu i masażu tajskiego,z masażu KOBIDO.W najbliższych
planach jest zakup kolejnych urządzeń kosmetycznych do zabiegów na twarz, w tym Zaffiro marki NeauviaDeviceas - nowoczesnego urządzenia do
nieinwazyjnego i bezbolesnego termoliftingu. Jakość świadczonych usług poparta jest dyplomami, certyfikatami i wyróżnieniamiw konkursach, targach i
wystawach m.in.I miejsce w Świdnicy w "Orły Kosmetyki" w 2020 r. oraz w "Firma godna zaufania" w 2019 r. 
Statuetki wręczone zostaną laureatom podczas gali przedsiębiorczości, którą zaplanowano na 14 października. 

Gmina Świdnica

SPORTOWE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Mam nadzieję, że ten nowoczesny obiekt przysłuży się do osiągnięcia większej ilości stypendiów sportowych w Szkole Podstawowej w Pszennie -

mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, podczas gminnych uroczystości związanych z inauguracją nowego roku szkolnego 2022/2023.
Po wakacyjnej przerwie 1874 uczniów w gminie Świdnica rozpoczęło kolejny etap edukacji i powróciło do szkolnych ławek w sześciu szkołach

podstawowych i w trzech gminnych przedszkolach.

O kilka miesięcy wcześniej niż pierwotnie zakładano udało się zrealizować przebudowę boiska sportowego w Pszennie. Wykonawcą inwestycji była
firma Dabro-Bau Firma Handlowa Paweł Dąbrowski. Nowy obiekt o pow. 1093 m2 posiada boiska do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz
dwa boiska do piłki siatkowej.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przebudowy boiska przy naszej szkole - mówił dyrektor placówki w Pszennie Tadeusz Szarwaryn. W
dowód wdzięczności przedstawiciele uczniów wręczyli kwiaty m.in. na ręce wójt gminy Teresy Mazurek, przewodniczącej Rady Gminy Reginy
Adamskiej, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej, kierownik działu inwestycji Katarzyny Miłkowskiej oraz wykonawcy inwestycji

ciąg dalszy na str. 28
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Pawła Dąbrowskiego. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i wykonawcy udało się zamontować stojak na rowery w sąsiedztwie nowego obiektu -
podkreślał dyrektor szkoły.

Kilkanaście dni temu doświadczyliśmy w naszym regionie intensywnych opadów deszczu i mogę zapewnić, że ten obiekt został solidnie wykonany,
a odwodnienie się sprawdziło. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 596 426,84 zł i w 90% został dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski
Ład. To jedno z trzech zadań, które realizujemy w naszej gminie, bowiem w Grodziszczu przy Szkole Podstawowej trwa budowa sali gimnastycznej, a
w Gogołowie budowa remizy strażackiej. Łączna wartość wszystkich 3 inwestycji to 14 978 233,84 zł, przy 9 955 000,00 zł. dofinansowania z Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzę owocnego, pełnego sukcesów roku
szkolnego 2022/2023 - mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, podczas inauguracji nowego roku szkolnego w Pszennie.

Gmina Świdnica

PIERWSI ABSOLWENCI GMINNEGO ŻŁOBKA W PSZENNIE

Wraz z końcem sierpnia żegnamy w naszych progach najstarszych wychowanków Gminnego Żłobka w Pszennie, którzy ostatni raz mogli bawić się
w swojej sali. Z dniem 1 września będą już oficjalnie naszymi  pierwszymi absolwentami - mówiła ze wzruszeniem Ewa Wasilenia, dyrektor placówki.

31 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, podziękowań dla rodziców oraz pożegnań. To wyjątkowy dzień dla całej kadry żłobka, w
którym radość jaką dawaliście nam przez te miesiące, miesza się ze smutkiem, bo przecież zdążyliśmy się już mocno zżyć, ale naszą rolą jest pozwolić
Wam kroczyć dalej, rozwijać się, rosnąć i zdobywać nowe doświadczenia. Życzymy Wam drodzy Absolwenci dużo radości, uśmiechu i niezliczonej
ilości sukcesów jakie na pewno czekają na Was w przyszłości - podkreślała dyrektor Wasilenia.

Gmina Świdnica

RUSZA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU SOWIM
W pierwszej połowie września rozpoczną się prace ziemne związane z przebudową dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap

I i II. Wykonawcą inwestycji jest firma DABRO-BAU FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Paweł Dąbrowski, z siedzibą w Opoczce .
 Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie m.in. robót:

◆ roboty ziemne,
◆ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP

wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami
ulicznymi,

◆ mechaniczne korytowanie pod warstwy kon-
strukcyjne,

◆ regulacja pionowa zaworów wodociągowych
i gazowych,

◆ wykonanie nawierzchni drogi i wjazdów z
kostki betonowej,

◆ oczyszczenie i pogłębienie rowów,
◆ montaż oznakowania pionowego,
◆ montaż oświetlenia drogowego w ilości 13

szt. w oparciu o załączony PZT w części dot.
oświetlenia oraz wymiana 14 szt. istniejących
opraw sodowych na oprawy typu LED.
Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę

2,49 mln zł., a środki na realizację inwestycji w
całości pochodzą z budżetu gminy Świdnica.
Termin zakończenia prac nastąpi w terminie 4
miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od
30.08.2022 r.

Gmina Świdnica

I OGÓLNOPOLSKI ŚWIDNICKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ POD PATRONATEM
WÓJT GMINY TERESY MAZUREK

Już w najbliższą sobotę, 10 września startuje weekend siatkarskich emocji! Przed nami wielkie święto młodzieżowej siatkówki. Zapraszamy na I
OGÓLNOPOLSKI ŚWIDNICKI TURNIEJ MŁODZICZEK W PIŁCE SIATKOWEJ POD PATRONATEM WÓJT GMINY ŚWIDNICA - TERESY
MAZUREK.

Na doping kibiców czeka: 112 zawodniczek z 8 drużyn sportowych. Rozegrane zostanie 12 meczów w 2 halach. Finałowe spotkanie odbędzie się
w nowoczesnym obiekcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym.
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BARAN Sukcesy sprawią, że z dużą ochotą
podejdziesz do obowiązków zawodowych.
Nie będziesz także odczuwał zmęczenia i cią-
głego braku czasu. Tydzień zleci bardzo szyb-
ko. Sprawy domowe odejdą na dalszy plan.
Wyraźnie poprawi się Twoja sytuacja finanso-
wa. Będziesz bardzo zadowolony.
BYK Twój partner będzie teraz bardzo zajęty
pracą i to na Ciebie spadną wszystkie codzien-
ne obowiązki. Poczujesz zmęczenie i złość, że
tak się sprawy mają. Niewykluczone kłótnie z
tego powodu. Dodatkowe dochody powinny
Ci to wszystko wynagrodzić. Postaraj się cie-
szyć każdym drobnym sukcesem. Dzięki temu
przetrwasz trudne dni.
BLIŹNIĘTANie poddawaj się tak łatwo. Nie-
powodzenia wcale nie muszą oznaczać końca
wszystkiego. Na pewno jest jakieś rozwiąza-
nie. Musisz tylko nad tym pomyśleć. Wasz
związek wejdzie w fazę rozkwitu. Z każdym
dniem będziesz coraz bardziej pewny słuszno-
ści swojego wyboru. Będziecie się doskonale
rozumieć.
RAK W Twoim związku pojawi się nieporo-
zumienie, które będzie wynikiem ludzkiej za-
wiści. Nie słuchaj rad osób, które nie mają
pojęcia co do siebie czujecie i jakie są Wasze
relacje. Kieruj się sercem, a wszystko się uło-
ży. W pracy czeka Cię jakaś miła niespodzian-
ka. Będzie się z czego cieszyć.
LEW Coraz więcej będziesz myślał o jakiejś
podróży. Zaczniesz kalkulować wydatki, czy-
nić jakieś przewidywania. W pracy niewiele

się zmieni w najbliższych dniach. Nadal trzeba
będzie radzić sobie z napięciem i złym humo-
rem szefa. Już niedługo powinno to się zmie-
nić. Wszystko zależy teraz od Ciebie.
PANNA Już niedługo odpoczniesz od pracy.
Spędzisz miłe chwile w gronie przyjaciół.
Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie zmia-
nie. Postaraj się rozejrzeć za lepszą pracą lub
jakimś dodatkowym zajęciem. Inaczej nadal
trzeba będzie planować wydatki na dotych-
czasowym poziomie.
WAGA W tym tygodniu rozwiążesz jakiś kon-
flikt rodzinny. Znowu wszystko wróci do nor-
my, a w domu zapanuje miła atmosfera. Prze-
staniesz się również martwić wydatkami, na
które niespodziewanie znajdą się pieniądze. W
pracy na razie nic się nie zmieni. Musisz być
ostrożny w wykonywaniu zleconych obo-
wiązków.
SKORPION Za bardzo się wszystkim prze-
chwalasz. Taka sytuacja powoduje, że wiele
osób tylko czeka na Twoje potknięcie. Szcze-
gólnie w pracy, gdzie ludzie ciągle ze sobą
rywalizują. Postaraj się być bardziej ostrożny.
Szczególnie wśród osób, które słabo znasz. O
sukcesach rozmawiaj z przyjacielem.
STRZELEC Musisz się zastanowić czego na-
prawdę chcesz od życia. Inaczej ciągle bę-

dziesz nadąsany i niezadowolony. Twoja po-
stawa bardzo męczy osoby z Twojego bliskie-
go otoczenia. Jak tak dalej pójdzie, nikt nie
będzie chciał się z Tobą przyjaźnić. Pomyśl
nad tym. W pracy odniesiesz jakiś sukces.
Wszyscy będą Cię podziwiali.
KOZIOROŻEC Tydzień zaliczysz do uda-
nych. Świetnie załatwisz sprawy urzędowe
i zawodowe. W domu radosna atmosfera.
Także Twoim bliskim się poszczęści. Będzie
więc co świętować. W niedzielę odwiedzi
Was ktoś spod znaku Wagi. Poprosi o pomoc
w załatwieniu ważnej dla niego sprawy. Po
raz kolejny okaże się, że może na Ciebie
liczyć.
WODNIK Po wielu kłótniach i wzajemnych
oskarżeniach nareszcie dojdziesz do porozu-
mienia ze swoim partnerem. Nie będzie to
łatwe z uwagi na charakter sprawy. Już pogo-
dzeni będziecie planowali coś, nad czym od
dawna każde z Was myślało. Razem dacie
radę.
RYBY Każdy nowy dzień to kolejne sprawy
do załatwienia. Będziesz bardzo zabiegany.
Nawał spraw spowoduje, że niewiele czasu
spędzisz z bliskimi. Postaraj się jakoś zrela-
ksować po całym dniu pracy. Sprawy sercowe
potoczą się po Twojej myśli. 

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

MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU

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

OSIEDLA:
ZAWISZÓW, ZARZECZE, MŁODYCH

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

WYŁĄCZNOŚCI:

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

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

INNE LOKALIZACJE

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

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:

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

WYBRANE OFERTY LOKALI 
DO SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:

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

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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