
http://www.meksa.pl


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

35 DNI FOTOGRAFII ŚWIDNICA 2022
16.09-18.09.2022, godz. 17:00
Świdnickie święto fotografii
Wstęp wolny; miejsce: ŚOK; organizator:
ŚOK, MBP

31. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
17.09.2022, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do
udz iału  w  31 .  FOTOMARATONIE
ŚWIDNICKIM.
Wstęp 40 zł; miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44; organizator: ŚOK

WERNISAŻ POKONKURSOWEJ WY-
STAWY XXVII MIĘDZYNARODOWY
KONKURS FOTOGRAFII
18.09.2022, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy oraz Świdnicki Ośrodek
Kultury zapraszają na wernisaż wystawy po-
konkursowej w ramach XXVII Międzyna-
rodowego Konkursu Fotografii Zestaw - Świd-
nica 2022 inaugurującej 35. Dni Fotografii. 
Wstęp wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury,Miejska Biblioteka Publiczna

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: MI-
CHAŁ KOTERSKI
21.09.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z Michałem Koter-
skim, które poprowadzi Mariola Mackiewicz!
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

Świdnica

"SZLAKIEM ŚWIDNICKICH MURALI" 
NOWY QUEST W MIEŚCIE

Świdnica może się pochwalić coraz większą liczbą murali - obecnie jest ich około 30 i systematy-
cznie powstają nowe. Murale z okolic centrum miasta można od teraz podziwiać dzięki nowemu
questowi - edukacyjnej grze terenowej, przygotowanej przez świdnickie instytucje we współpracy z
Fundacją Calamita. Dobra zabawa gwarantowana, a na pierwszych questowiczów czekają miłe
upominki.

Quest "Szlakiem świdnickich murali" przygotował Świdnicki Ośrodek Kultury we współpracy z
Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wyprawa rozpoczyna się przed wejściem do dworca autobusowego w Świdnicy przy ul. Kolejowej.
Do przejścia jest 3,6 km, a na spacer trzeba sobie zarezerwować około 70 minut.

Quest można przemierzać na dwa sposoby:
◆ z ulotką papierową

wydrukuj ulotkę ze strony: https://questy.org.pl/quest/szlakiem-swidnickich-murali
lub
odbierz ulotkę w jednym z punktów: Świdnicki Ośrodek Kultury (ul. Rynek 43), Centrum Infor-
macji Turystycznej i Kultu-
ralnej w Świdnicy (ul. Ry-
nek 39-40), Muzeum Daw-
nego Kupiectwa w Świdni-
cy (ul. Rynek 37), Miejska
Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida
w Świdnicy (ul. Francisz-
kańska 18)

◆ z bezpłatną aplikacją mobilną
"Questy - Wyprawy Odkryw-
ców", dostępną dla systemu
Android i iOS (zainstaluj ap-
likację, załóż konto użytkow-
nika i wyszukaj Quest)

Aby przejść quest, należy uważnie czytać zawarte w nim wskazówki i rozwiązywać zagadki.
Zebrane na trasie wyprawy litery lub cyfry będą niezbędne do uzyskania hasła końcowego i
otrzymania questowego skarbu.

Dla 10 osób, które jako pierwsze (licząc od środy, 14września br.) ukończą nowy świdnicki quest,
urząd miejski przygotował niespodziankę. Aby ją otrzymać, należy wysłać zdjęcie karty wyprawy z
wpisanym hasłem końcowym i przybitą pieczęcią (w przypadku przejścia wyprawy z ulotką papie-
rową) lub uzyskany dyplom (jeśli quest był przemierzany z aplikacją) na adres mailowy: j.lem-
bryk@um.swidnica.pl. 

W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz nick/nazwę użytkownika z systemu:
www .questy.org.pl.

ciąg dalszy na str. 3

www.expressem.eu 2 www.expressem.eu



3www.expressem.eu

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

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

NOC BIBLIOTEK 2022
01.10.2022, godz. 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
VIII edycję Nocy Bibliotek. W tym dniu - 1
października. Startujemy o godzinie 15 .00!
Wstęp wolny: miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowisko
dla najmłodszych widzów, w czasie którego,
dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą,
krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysło-
wa scenografia przenosi widzów do kolej-
nych miejsc, jakie odwiedza bohaterka.
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

www.expressem.eu
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Świdnica

ZAPRASZAMY NA BASEN 
PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO

Od wtorku, 13 września można korzystać z pływalni krytej przy ulicy Marcinkowskiego. Nowym
administratorem obiektu jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pływalnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-22.00. Wejścia ogólnodo-
stępne dla mieszkańców na godzinę: 6.00, 7.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 i 21.00 (z uwagi
na zajęcia klubów sportowych i grup zorganizowanych w godzinach popołudniowych do dyspozycji
pozostałych gości pozostaje co najmniej 1 tor)

W weekendy obiekt będzie nieczynny - zapraszamy na basen przy ulicy Równej. 
Cennik i regulamin obiektu jest identyczny, jak na pływalni przy ulicy Równej. Bilet normalny

kosztuje - 12 zł, a bilet ulgowy - 8 zł. Dostępne są również karnety dziesięciowejściowe i promocje

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


KABARET SMILE - NOWY PRO-
GRAM
02.10.2022
godz. 16:00
Kabaret Smile powraca do Świdnicy z no-
wym programem!
Wstęp 95 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
06.10.2022, 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

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze.
Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK
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dla posiadaczy Świdnickiej Karty Dużej Rodziny i Świdnickiej Karty Seniora. Karty sportowe typu
MultiSport będą honorowane od 1 stycznia 2023 roku. 

Po przejęciu pływalni od Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy w obiekcie wykonano najpilniej-
sze prace remontowe i porządkowe (między innymi wymiana szyb w oknach, drabinek, uzupełnienie
glazury, uszczelnienie niecki).

PŁYWALNIA PRZY ULICY MARCINKOWSKIEGO
poniedziałek - piątek 6.00-22.00
Godziny ogólnodostępne - sportowe (pływanie po torach):
poniedziałek-piątek - 6.00, 7.00, 16.00*, 17.00*, 18.00*, 19.00*, 20.00*. 21.00*
* Z uwagi na zajęcia klubów sportowych i grup zorganizowanych do dyspozycji pozostałych

gości pozostaje co najmniej 1 tor
sobota, niedziela - nieczynne

Świdnica

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI 
Europejski Tydzień Mobilności startuje już w piątek, 16 września. Jego celem jest rozpowszech-

nianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu. Kampania zainicjowana przez Komisję
Europejską w 2002 roku ma zachęcać mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia
przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo,
jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej.Tegoroczny temat przewodni kampanii to
"Lepsze połączenia", co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane
miejsca.

Od 16 do 22 września na dworcu kolejowym i autobusowym oglądać będzie można wystawę
prac plastycznych wykonanych przez uczniów świdnickich szkół podstawowych - "Ekologiczne
formy transportu oczami dziecka".

W niedzielę, 18 września zaplanowano rajd rowerowy. Świdniczanie wystartują o godz.
10.00 spod Urzędu Miejskiego i przejadą ulicami miasta około 10 kilometrów. Zakończy się on
piknikiemsportowym na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz. 11.00 do
godz. 14.00). Zaplanowano m.in. atrakcje dla dzieci, loterię z nagrodami, stanowisko edukacji
ekologicznej "Czysta Świdnica" oraz stanowisko ŚPWiK promujące świdnicką kranówkę. Poli-
cja znakować będzie rowery. Wręczone zostaną również nagrody w rywalizacji Rowerowa
Stolica Polski 2022. Dodatkowo prowadzona będzie zbiórka publiczna na organizację Świdnic-
kich Czwartków Lekkoatletycznychoraz ich ogólnopolski finał. Podczas pikniku, w alkogoglach
inarkogoglach , będzie możliwość zaobserwowania zachowania się kierowcy pod wpływem
alkoholu lub narkotyków. 

Natomiast we wtorek, 20 września o godz. 10.00 zapraszamy do holudworca PKP na prelekcjędo-
tyczącąhistorii kolejnictwaoraz wystawę modeli taboru kolejowego, lamp kolejowych, szaf z bileta-
mi, a także czapek kolejowych.Dla dzieci przygotowano kartonowe modele pociągów do sklejania.
Tego dnia na dworcu autobusowymzwiedzić będzie można zabytkowy autobus "School Bus".
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Zachęcamy także do zobaczenia wystawy prac plastycznych oraz filmu edukacyjnego dotyczącego
bezpieczeństwa w trakcie podróży do szkoły i domu. 

W czwartek, 22 września podczas "Dnia bez samochodu" na pasażerów komunikacji miejskiej
czekać będą miłe niespodzianki przygotowane przez pracowników Wydziału Transportu.

Świdnica

AWANSE DLA NAUCZYCIELI 
Czternastu świdnickich nauczycieli z rąk prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej  oraz

zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji, Magdaleny Urbańskiej-Malucha odebrało akty nadania
awansu zawodowego na stopień  nauczyciela mianowanego.

Z powodzeniem odbyli oni prawie trzyletni staż zakończony zdaniem egzaminu przed komisją
powołaną przez prezydent Świdnicy.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
◆ Jan Bałchan, nauczyciel religii ze Szkoły Podstawowej nr 8
◆ Justyna Rzeczycka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 8
◆ Sebastian Makuch, nauczyciel religii ze Szkoły Podstawowej nr 4
◆ Elżbieta Surdyka-Stec, pracownik biblioteki ze Szkoły Podstawowej nr 6
◆ Małgorzata Baranowska, logopeda ze Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Kamil Świerzko, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 6
◆ Leszek Kościołek, nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 2
◆ Mariusz Maruszak, nauczyciel wspomagający ze Szkoły Podstawowej nr 2
◆ Karolina Pawul, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2
◆ Anna Pietrzyk - Lipka, nauczycielka edukacji przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2
◆ Magdalena Kocik, wychowawca świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 8

ciąg dalszy na str. 8

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
20.10.2022, 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

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

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
10.11.2022, godz. 17:00
Wstęp wolny; miejsce: Stadion Miejski im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35; orga-
nizator: ŚOSiR

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

http://www.domsenioracm.pl




◆ Konrad Wrzodek, nauczyciel informatyki ze Szkoły Podstawowej nr 8
◆ Aneta Kachnic, nauczycielka fizyki ze Szkoły Podstawowej nr 1
◆ Wojciech Kowalczuk, instruktor gry w szachy z Młodzieżowego Domu Kultury.

Świdnica

NOC BIBLIOTEK 2022
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na VIII edycję Nocy Bibliotek. W tym dniu - 1

października. Startujemy o godzinie 15 .00!
Więcej szczegółów już niebawem, ale już dziś zdradzamy, co będzie w programie:
15.00 - Wspólne czytanie
16.00 - GAME ON - warsztaty z robotyki
16.00 - Spotkanie autorskie połączone z warsztatami plastycznymi z Joanną Zagner-Kołat
17.30 - Turniej gry Klask
18.00 - Indiańska oPowieść - historia łapaczy snów
18.00 - Spotkanie z Karoliną Korwin Piotrowską oraz Katarzyną Kasią
19.00 - Nocny maraton planszowania
Ponadto:
Prezentacja Rękopisu dla Bolka
Poczuj powieść - ścieżka sensoryczna
Pokój zagadek
Rodzinna strefa Amazona
Maxigry
Stanowiska plastyczne
Sleeveface + fotobudka
Strefa chilloutu

Świdnica

WERNISAŻ POKONKURSOWEJ WYSTAWY XXVII
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

ZESTAW 2022
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy oraz Świdnicki Ośrodek Kultury

zapraszają na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach XXVII Międzynarodowego Konkursu
Fotografii Zestaw - Świdnica 2022 inaugurującej 35. Dni Fotografii. Wydarzenie odbędzie się w
piątek, 16 września o godz. 18.00. Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody.

Wystawa będzie prezentowana w bibliotece do listopada.
W ramach Dni Fotografii odbędą się również wernisaże wystaw: "Sudecka Wenus 2022", Marka

Jurasa "Nudeometry", Jana Mlocha "Danza", prezentacja fotografii "Z archiwum Międzynarodowych
Fotograficznych Plenerów Aktu - Zamek Książ 1984 - 1998" oraz wystawa fotografii Dmytra
Oleksandrovych Kozatskyi "Moja najbardziej bolesna fotorelacja z Azovstalu".

W sobotę, 17 września organizatorzy zapraszają na 31. Fotomaraton Świdnicki, z którego
powstanie wystawa plenerowa zaprezentowana na świdnickim Rynku. Patronat nad wydarzeniem
objęła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Świdnica

MŁODY ŚKPR NAJLEPSZY W ŚWIDNICY 
Trzy drużyny młodzików stanęły w szranki towarzyskiego turnieju, który odbył się 10 września

w hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 10
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"NOC W WENECJI" [operetka]
20.11.2022, godz. 18:00
Noc w Wenecji Straussa zabierze widzów w
niezwykłą podróż na weneckie ulice i place,
na których trwa właśnie karnawałowe sza-
leństwo. Operetka kochana jest za doskona-
ły humor, wspaniałą muzykę przepełnioną
tanecznymi rytmami i cudowny koloryt we-
neckiego karnawału.
Wstęp 90/80 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

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

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.
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Zagrano pełne mecze systemem każdy z każdym. Z dwoma zwycięstwami triumfowała drużyna
trenera Krzysztofa Terebuna, druga lokata przypadła Żagwi Dzierżoniów, a trzecia Olimpowi
Grodków. Najlepszymi zawodnikami uznano: Maksymiliana Ruszaja (ŚKPR), Wiktora Majrowskie-
go (Żagiew) i Jana Wieczorka (Olimp). Podziękowania dla rywali i powodzenia w lidze!

ŚKPR Świdnica - Żagiew Dzierżoniów 23-18
Żagiew - Olimp Grodków 35-26
ŚKPR - Olimp 52-26
1. ŚKPR Świdnica 2 6 75-44
2. Żagiew Dzierżoniów 2 3 53:49
3. Olimp Grodków 2 0 52:87
ŚKPR: Anioł - Bagiński, Marek, Czaapla, Mitek, Maksymowicz, Szczygieł, Zisadis, Ruszaj,
Choiński, Błaszczyk

tekst: www.spkr.swidnica.pl

 Świdnica

PODSUMOWANIE OKRESU PRZYGOTOWAWCZEGO 
Kilkadziesiat jednostek treningowych, litry wylanego potu, kilogramy przerzuconego żelastwa,

pokonane dziesiątki kilometrów i wreszcie dziesięć gier kontrolnych, z których siedem zostało
wygranych, a trzy przegrane - tak w skrócie można podsumować okres przygotowawczy do nowego
sezonu w I lidze. Szare Wilki są już na ostatniej prostej przed batalią 2022/23 i pierwszym meczem
o punkty, który w piątek, 16 września rozegrają na parkiecie mistrza poprzedniego sezonu - Boru
Oborniki Śląskie.

W porównaniu do poprzedniego sezonu trzon zespołu został utrzymany. Zabraknie Michała
Jaroszewicza, który po trzech latach spędzonych w Świdnicy zadecydował o powrocie w rodzinne
strony i prawdopdobnie zasili drugoligowy SPR Nowe Piekuty. Jeszcze w trakcie poprzednich
rozgrywek z watahą pożegnali się: Patryk Dębowczyk, który skupił się wyłącznie na pracy trenerskiej,
Michał Rzepecki (problemy zdrowotne), Paweł Starosta i Kamil Stadnik.

Są też wzmocnienia i wielkie powroty. Po wyleczeniu kontuzji do ŚKPR-u wróciło dwóch
kolejnych członków złotej drużyny mistrzów Polski juniorów młodszych z 2017 roku: bramkarz
Wojciech Jabłoński i kołowy Jakub Pierzak. Nową-starą twarzą jest też skrzydłowy Aleksander Zelek.
Po trzech latach spędzonych w Kwidzynie, gdzie dwukrotnie dostarł do ósemki Mistrzostw Polski
juniorów oraz wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej zawodnik wrócił
do Świdnicy i dołączył do kadry pierwszej drużyny. Absolutnie nowymi graczami są natomiast:
rozgrywający Mateusz Siwiński i skrzydłowy Marcel Dobrzański. Mateusz Siwiński (rocznik 2001)
w naszym klubie wznowił karierę po dłuższym pobycie w Holandii. Wcześniej występował w
młodzieżowych zespołach Śląska/Forzy Wrocław i MKS MOS Wrocław. Zdążył też już liznąć gry

ciąg dalszy na str. 11
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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.

"PCHŁA SZACHRAJKA" (spektakl fa-
milijny)
01.10.2022, godz. 16:00
Wstęp 18 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Przedstawienie jest adaptacją jednej z najza-
bawniejszych bajek jakie napisał Jan Brze-
chwa. Genialny poeta doskonale komuniko-
wał się z dziećmi poprzez swoje wiersze.
Jednocześnie przemycał w nich wiele treści
dla dorosłych.
"Pchła Szachrajka" to kolorowe widowisko
dla najmłodszych widzów, w czasie którego,
dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą,

10 www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl


www.expressem.eu
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krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysło-
wa scenografia przenosi widzów do kolej-
nych miejsc, jakie odwiedza bohaterka.
Muzyka lat 20-tych, barwna scenografia,
wartka gra aktorska sprawiają, że widzowie
się bawią fantastycznie. Odwiedzając kolej-
ne miejsca, przemierza lądy i morza, by do-
starczyć dzieciom wiele emocji, a także nie-
zliczonych powodów do śmiechu. Barwne
lalki i wesołe piosenki sprawią, że najmłodsi
widzowie pokochają teatr i zapoznają się z
najlepszą literaturą dziecięcą.
Reżyseria: Dariusz Wiktorowicz
?Scenografia: Barbara Wójcik-Wiktorowicz
Pracownia plastyczna: Katarzyna Kosietzki
?Występują:
Marta Marzęcka-Wiśniewska
Piotr Wiśniewski/Jacek L. Zawada/ Michał
Kirker
Spektakl dla dzieci od lat 3
Czas trwania: 50 min.

JOHNNY TRZY PALCE [country/rock]
01.10.2022, godz. 19:00
Wstęp 20/30 zł; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

JOHNNY TRZY PALCE + Rock n Roll
Rebels + SickRats [country/rock] Najlepsi
świdniccy kowboje wracają na rodeo w Klu-
bie Bolko! Stęskniliście się za ich wesołym
country? Bo oni za Wami bardzo! Siodłajcie
rumaki i przybywajcie.

na seniorskich parkietach. W sezonie 2019/20 występował w Moto-Jelczu Oława (II liga - 7 meczów,
14 bramek), a w sezonie 2020/21 w Śląsku/Forzy II Wrocław (III liga - 8 meczów, 30 bramek) Z
kolei Marcel Dobrzański to wychowanek Chrobrego Głogów, gdzie występował w zespołach
młodzieżowych oraz w drużynie trzecioligowych rezerw. Następnie przeniósł się do SPR-u Oleśnica,
gdzie z dobrymi efektami (20 meczów/42 bramki) poznawał drugoligowe parkiety. W okresie
przygotowawczym wszyscy udowodnili, że są solidnym uzupełnieniem i wzmocnieniem drużyny.
W odwodzie pozostaje jeszcze leczący kontuzję obrotowy Dominik Danis oraz kilku najbardziej
uzdolnionych juniorów młodszych, którzy w razie konieczności mogą zostać włączeni do kadry.

***
ROZMOWA Z TRENEREM ZESPOŁU - KRZYSZTOFEM TEREBUNEM

PRZEMAS: Jesteśmy na ostatniej prostej okresu przygotowawczego. Można już go jednak powoli
podsumowywać. Zatem, czy udało się wykonać wszystko, co zaplanowałeś przed sobą i zespołem?

TERE: Zrobiliśmy dużo, ale nie wszystko. Jest jeszcze kilka elementów, które wymagają pracy,
doszlifowania, ale cóż... To wszystko trzeba będzie robić już na bieżąco, bo liga startuje już za kilka
dni.

Rozegraliście dziesięć sparingów, wszystkie
z bardzo solidnymi przeciwnikami. Bilans to sie-
dem zwycięstw trzy porażki. Sparingi to tylko
sparingi, ale ten bilans naprawdę robi wrażenie!

Zwykle w okresie przygotowawczym wy-
grywaliśmy 1-2 sparingi, większość przegrywa-
liśmy. Teraz było całkiem inaczej. To dla mnie
coś zupełnie nowego i sam jestem ciekaw, jak to
się przełoży na ligę. Mam nadzieję, że będzie
naprawdę dobrze...

Jak dobrze?
Cel podstawowy na ten sezon to być wyżej

w tabeli niż w poprzednim. Chcemy okrzepnąć
w gronie zespołów ze środka tabeli i sprawić jak
najwięcej niespodzianek!

Przed sezonem doszło do kilku zmian kadro-
wych. Jak nowi zawodnicy wprowadzili się do
zespołu?

Praktycznie wszyscy znają się się od lat, czy
to z z gry wcześniej w naszym klubie, jak wraca-
jący po kontuzjach zawodnicy, czy z gry przeciw
sobie w rozgrywkach młodzieżowych. Wejście do zespołu tych chłopaków nie było więc żadnym
problemem. Co więcej, twierdzę, że atmosfera jaka jest w drużynie jest jeszcze lepsza niż była. I to
naprawdę cieszy!
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Wśród wracających do gry po kontuzji zawodników jest i Wojtek Jabłoński. Dzięki niemu w
bramce jest prawdziwy kłopot bogactwa i w sumie aż czterech bramkarzy. Podstawowa kadra
liczy aktualnie siedemnastu zawodników, w protokole meczowych może się znaleźć szesnaście
nazwisk...

Zasada jest prosta. Jeśli wszyscy będą zdrowi, to na mecze będę brał trzech bramkarzy,
którzy aktualnie będą w najlepszej dyspozycji. Czwarty będzie musiał usiąść na trybunach.
Chłopaki znają to zasadę. Z pewnością każdy będzie wolał uniknąć trybun, ale to dobrze, bo
dzięki temu walka o miejsce w składzie i wyjście na parkiet jest zażarta. To tylko może pomóc
zespołowi!

tekst, foto: www.spkr.swidnica.pl

 Świdnica

MOCNY START SEZONU 
- WIZYTA NA PARKIECIE MISTRZA

Po długich czterech miesiącach wracają rozgrywki w I lidze piłkarzy ręcznych. Na inaugurację
nowego sezonu Szare Wilki czeka na nie lada wyzwanie i wyjazdowy pojedynek z mistrzem
poprzedniego sezonu - Borem Joynext Oborniki Śląskie. Mecz nietypowo odbędzie się w piątek, 16
września. Początek o godzinie 19.00!

Ekipa z Obornik Śląskich ma za sobą znakomity, ale jednak pechowy poprzedni sezon. Po
wygraniu rozgrywek w grupie B I ligi Bór awansował do Turnieju Mistrzów, gdzie z mistrzami
pozostałych grup walczył o dwa miejsca premiowane awansem do Ligi Centralnej. Promocji uzyskać
się nie udało, ale okoliczności, w jakich do tego doszło były wyjątkowo bolesne. Oborniczanie zajęli
trzecie miejsce, a do drugiej lokaty i awansu zabrakło im jednej bramki!

Nowy sezon to nowe rozdanie i zawsze pewna niewiadoma związana z aktualną dyspozycją
poszczególnych zespołów. Świdniczanie podejdą do meczu na fali bardzo udanego okresu przygoto-
wawczego, w trakcie którego wygrali siedem z dziesięciu sparingów. Trener Krzysztof Terebun ma
do dyspozycji siedemnastu, zdrowych graczy. Mając w pamięci koszmarny pod względem plag
kontuzji miniony sezon to absolutnie niezwykła sytuacja. Nie pozostaje nic innego, jak wyjść na
parkiet i walczyć o jak najlepszy wynik!

Zapraszamy kibiców do Obornik Śląskich, a dla tych, którzy nie dotrą na spotkanie przeprowa-
dzimy relację TEKSTOWĄ na stronie na facebooku:

https://www.facebook.com/skprswidnica/
Aktualny wynik meczu będzie podawany co kilka minut.

tekst, foto: www.spkr.swidnica.pl

ciąg dalszy na str. 16
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JOHNNY TRZY PALCE
W tym roku mija 10 lat od ich zwycięstwa
na świdnickim przeglądzie "Truskawka",
podczas którego oczarowali jury i publicz-
ność swoją nowatorską wizją country - pro-
sto z dorzecza Witoszówki. Mimo dosad-
nych tekstów (a może dzięki nim?) potrafią
porwać widownię do tańca jak mało kto.
Skład: Michał Moskal (gitara akustyczna,
wokal), Michał Kumięga (gitara elektrycz-
na, wokal), Konrad Żemojcin (banjo, man-
dolina, harmonijka), Bartek Łysionek (gitara
basowa), Adam Radecki (perkusja).
ROCK N ROLL REBELS
Na osobiste zaproszenie jubilatów, prosto z
Sosnowca przyjadą do nas wyznawcy rock’-
n’rolla lat ’50 i ’60. Oprócz autorskich utwo-
rów z zeszłorocznego albumu "Road to
Hell" grają też kawałki Elvisa, Eddiego Co-
hrana czy Roya Orbisona w stylu w jakim
robiliby to Ramones, Motorhead i Misfits.
Skład: Zbychu (wokal, gitara basowa), Yogi
(gitara, wokal), Burek (perkusja).
SICKRATS
Świdniczanin, Argentyńczyk i reszta świata
w jednym zespole. Śpiewają o kościach, po-
tworach i voodoo a grają jak Misfits na przy-
spieszonych obrotach. Za mikrofonem stoi
Misiek (ex-The Floorators) i chociaż z tego
względu warto zjawić się przed sceną. Skład:



Polonia Stal Świdnica

WIERZYĆ SIĘ PO PROSTU NIE CHCE
Piłkarze pierwszej IgnerHome Polonii-Stali Świdnica niestety w  niczym nie przypominają

pewnej siebie drużyny z okresu przygotowawczego  i w spotkaniach o punkty prezentują się po prostu
fatalnie.  Biało-zieloni w czterech meczach stracili już dziewięć goli i nie byłoby  może w tym nic
strasznego, gdyby te trafienia zostały wypracowane przez  przeciwników. Stracone gole to po prostu
"kryminał" naszej gry w  defensywie, jak nie samobój z Górnikiem, to następnie trzy gole stracone
w 12 minut w Marcinkowicach, a na koniec w starciu przeciwko  Moto-Jelczowi Oława trzy
sprokurowane rzuty karne. Czas się obudzić , bo  sytuacja zaczyna wyglądać już nie źle, a dramaty-
cznie.

W spotkanie z Moto-Jelczem znów weszliśmy tak, jakbyśmy myślami byli w  szatni na lodowisku
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Było  blisko żebyśmy po raz czwarty w sezonie szybko
stracili gola i musieli  gonić wynik. Janusz Gancarczyk wpadł w pole karne, ale przegrał  pojedynek
z Bartłomiejem Kotem, a chwile później dobitka jednego z  zawodników rywali była do tego
niedokładna. Biało-zieloni szybko  opanowali jednak sytuację, zaczęli częściej gościć na połowie
przeciwnika i nie dopuszczali do groźnych sytuacji zawodników z Oławy. W  20. minucie mogliśmy
wyjść na prowadzenie, lecz Robert Myrta został  zablokowany, a z nasza dobitką znakomicie poradził
sobie Bartosz  Lubecki, wybijając końcami palców piłkę na rzut rożny. W 26. minucie  dopięliśmy
swego. Fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego z ostrego  kąta popisał się Wojciech Sowa. Piłka
uderzona po długim słupku, odbiła  się jeszcze od niego i wpadła do sieci. Świdniczanie nie zamierzali
się  bronić, starali się wyprowadzać kolejne akcje, a goście raczej z gry  mieli w tym fragmencie
pojedynku niewiele. Niestety aż do 39. minuty  Nasz bramkarz zagrał we własnym polu karnym piłkę
w ciemno, jak się  niestety okazało do samego siebie i musiał ratować się faulem. Pewnym
egzekutorem jedenastki okazał się Paweł Kohut i do przerwy było 1:1.  Szkoda, bo w 42. minucie
mieliśmy doskonałą okazję, by znów być z  przodu. Robert Myrta efektownie złożył się do woleja,
ale lepszy między  słupkami był Bartosz Lubecki.

Pierwszy kwadrans drugiej połowy także przespany. Oddawaliśmy pole  bez walki, mieliśmy
problem z rozegraniem piłki, lecz nie przełożyło się  to na gole dla oławian. W 60. minucie mogliśmy

ciąg dalszy na str. 19
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Michał Kulniew (wokal), German LaMort
(gitara basowa), Michał Kuswik (perkusja),
Dawid Sokołowski (gitara).

"ADHD I INNE CUDOWNE ZJAWI-
SKA" (spektakl)
12.10.2022, godz. 19:00
Wstęp 60 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Tekst i reżyseria: Joanna Szczepkowska
Obsada: Joanna Szczepkowska, Hanna Ko-
narowska
ADHD i inne cudowne zjawiska - wykład
nieprzewidywalny to artystyczne spojrzenie
na tzw. Deficyt Uwagi. Joanna Szczepko-
wska oprócz aktorstwa i literatury zajmuje
się problem ADHD u dorosłych: To zjawisko
jednocześnie zabawne, dramatyczne, inspi-
rujące i destrukcyjne, a przede wszystkim
malownicze, dlatego scena jest dobrym

www.expressem.eu

wrócić na prowadzenie. Z  bliskiej odległości
główkował Michał Orzechowski, lecz znakomitą
interwencją popisał się bramkarz oławian. W 69.
minucie sytuacja nam się  skomplikowała, a na-
sza postawa w defensywie znów została wysta-
wiona na  mierne świadectwo. Janusz Gancar-
czyk na metrze zgubił trzech naszych  graczy w
okolicy linii pola karnego, a następnie wpadł w
interweniującego Bartłomieja Kota. Tak do-
świadczony gracz nie mógł nie  skorzystać z pre-
zentu, dziubnął futbolówkę i wymusił jedena-
stkę. Do  piłki po chwili podszedł ponownie Pa-
weł Kohut i wyprowadził swoją  drużynę na pro-
wadzenie. Gospodarze rzucili się do ataków, bli-
ski  doprowadzenia do wyrównania był Woj-
ciech Sowa, ale piłka po strzale  naszego piłkarza
minęła światło bramki. Losy spotkania przesą-
dzone  zostały w 83. minucie. Podczas rzutu
wolnego dla rywali, świdnicki mur  niestety po-
mylił dyscypliny sportu. Futbolówka trafiła w
wystawioną nad  głową rękę Piotra Kotyli i po
raz trzeci arbiter wskazał na "wapno" -  trzeba
sobie powiedzieć jasno, po raz trzeci zresztą za-
służenie. Chwilę  później hat-tricka skompleto-
wał Paweł Kohut (niezwykle rzadko zdarza się
to uczynić, strzelając jedynie rzuty karne) i było
w zasadzie po meczu.  Jakby tego było mało
boisko z konieczności musiał opuścić Michał
Orzechowski - mamy jednak nadzieję, że uraz nie
okaże się groźny.

Podsumowując rozegraliśmy kolejny, po
prostu absurdalny mecz, w  którym sprezentowa-
liśmy rywalom wszystkie gole, a to najbardziej
boli.  Podczas gdy my od początku sezonu musi-
my ciężko pracować na zaliczenie w  zasadzie
każdego trafienia, oddajemy je praktycznie za
darmo  przeciwnikom, popełniając katastrofalne
błędy. Trzeba to sobie  powiedzieć jasno, to
wstyd tracić takie gole i miejmy nadzieję, że te
prezenty się już z naszej strony skończą. Mamy
w końcu początek  września, a nie grudzień

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Moto-
Jelcz Oława 

1:3 (1:1)
Skład: Kot, Paszkowski, Salamon, Sowa,
Kotyla,  Orzechowski (70’ Migas), Filipczak
(70’ Traczyk), Białasik,  Wojciechowski (52’







Moskwa), Karbowiak (62’ Kozachenko), Myrta (70’  Trzepacz).
tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

WYGRYWAMY Z MIEDZIĄ
Takie zwycięstwa odniesione z drużynami reprezentującymi barwy klubów ekstraklasowych

smakują zawsze wyjątkowo. W sobotę, 10 września juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
po kapitalnej pierwszej połowie i bardzo słabej drugiej odsłonie pokonali finalnie przyjezdnych 4:3!

Spotkanie rozgrywane było w trudnych warunkach atmosferycznych przy opadach deszczu.
Biało-zieloni świetnie odnaleźli się w tych warunkach i do przerwy prowadzili 3:0 po świetnych
akcjach kończonych przez Michała Staronia, Kornela Czocharę i Ksawiera Okarmusa. Po zmianie
stron jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestaliśmy przypominać drużynę z pierwszych 45

minut. W nasze szeregi wdarł się olbrzymi chaos, pojawiały się błędy w defensywie, ale również i
niewykorzystane okazje w ataku. W efekcie legniczanie zdobyli dwa gole autorstwa Igora Kyzioła i
złapali kontakt. W 67. minucie znów odskoczyliśmy za sprawa trafienia Kornela Buscha, ale ostatnie
słowo należało tego dnia do rywali. W 75. minucie rezultat spotkania ustalił Michał Rozmus, lecz
finalnie na niewiele się to zdało bowiem pełna pula punktów pozostała w Świdnicy. Piłkarze
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z 10 punktami uzyskanymi w czterech spotkaniach są współlide-
rami tabeli I ligi wojewódzkiej juniorów starszych wspólnie ze Ślęzą Wrocław i Karkonoszami Jelenia
Góra.  
Pomeczowe komentarze:

- Pierwsza połowa była kapitalna w naszym wykonaniu, graliśmy w piłkę, mieliśmy pomysł na
grę i byliśmy zdeterminowani do strzelania goli. Druga połowa z kolei fatalna. Nie wyszliśmy z szatni
jako zespół. Zdecydowanie to nasza wina, zlekceważyliśmy już przeciwka i to bura dla nas dla całego

ciąg dalszy na str. 23
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miejscem na próbę zrozumienia tego zespo-
łu.
Chciałam uświadomić ludziom, że istnieje
zjawisko, które daje klucz do zrozumienia
wielu mechanizmów naszych zachowań. To
tym istotniejsze, że lekarze nadal są na ogół
sceptyczni wobec ADHD osób dorosłych.
Dlatego bardzo zależało mi na wiarygodno-
ści tego tekstu. W jednej recenzji ze spekta-
klu znalazłam określenie, że to improwiza-
cja, happening. Nic bardziej błędnego, tekst
jest na scenie mówiony, co do litery, a stwo-
rzenie wrażenia improwizacji jest wyzwa-
niem artystycznym spektaklu.  Jak mówi au-
torka, wielu widzów odnajduje tu "trochę
siebie" niezależnie od tego czy uważają się
za ADHD - owców czy nie. Wielu tez wy-
chodzi z tego przedstawienia widząc inaczej
swoje cechy i wady najbliższych. Przede
wszystkim jednak spektakl jest dobra zaba-
wą.

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
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zespołu, zawodników i sztabu, bo jesteśmy jednością! Ostatecznie jestem dumny z drużyny, daliśmy
radę i z pokorą i przy ciężkiej pracy jedziemy dalej - komentuje trener drużyny, Jakub Rosiak. 

- Nasza drużyna wyszła na boisko zdeterminowana, pełna optymizmu i dążyła do jasno określo-
nego celu, czyli zwycięstwa w tym meczu. Pierwsza połowa przebiegła po naszej myśli, utrzymy-
waliśmy się przy piłce, kreowaliśmy sytuacje i to przełożyło się na wynik, bowiem prowadziliśmy
do przerwy 3:0. Na druga połowę wyszliśmy zdecydowanie zbyt pewni siebie w przekonaniu, że
mecz już wygraliśmy, przestaliśmy pracować tak jak w pierwszej odsłonie. Ostatecznie charakternie
walczyliśmy do końca i udało nam się dowieźć trzy punkty. Jestem dumny z całej drużyny i sztabu!
Wyciągamy wnioski i ciężką pracą chcemy osiągać kolejne sukcesy żeby na koniec w szatni
wybrzmiała słynna "Banda Świrów" - wyznaje zawodnik naszej drużyny, Emil Gliwa. 

- Pierwsza połowa kozak, chcieliśmy grać w piłkę, ale nie tylko, bo byliśmy mocniejsi pod
każdym względem - zaangażowania, zbierania drugich piłek i ogólnie walki fizycznej. W drugiej
połowie to nie mam pojęcia, co się z nami stało, ale kompletnie byliśmy inną drużyną, bo nie dość,
że nie chcieliśmy grać w piłkę, to nie nadrabialiśmy tego w ogóle zaangażowaniem, ani niczym -
kończy kapitan zespołu, Michał Staroń.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica 
4:3 (3:0)

Skład: Przyborowski, Staroń, Ratajczak, Duda, Kruczek (46’ Migas), Ilski, Markowski (68’
Malawski), Czochara, Okarmus (60’ Metelica), Wysoczański (56’ Oboza), Busch (80’
Kaźmierczak). 
tekst, foto: www.poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

JUNIORZY MŁODSI NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
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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.

Trzeci triumf w trzecim rozegranym meczu powędrował na konto młodych zawodników IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych. Podopieczni Tomasza Oleksego po zwycięstwach nad Lotnikiem Jeżów Sudecki i Orłem Ząbkowice Śląskie, tym razem pokonali
na wyjeździe Olympic Wrocław. 

Do przerwy biało-zieloni prowadzili 3:1. Strzelanie rozpoczął Alex Błasz, a na 2:0 podwyższył Igor Zawiła. W 30. minucie rywale złapali kontakt
po trafieniu Dominika Harasa. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W 45. minucie znów odskoczyliśmy na dystans dwóch goli, kiedy to do sieci
trafił Bartosz Dudzic. W drugiej części meczu przeciwnicy zanotowali jedno trafienie samobójcze, a dwa gole dołożył Igor Malinowski. Miejscowi byli
w stanie dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a spotkanie zakończyło się naszą wygraną w wymiarze 6:3. Zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
z kompletem dziewięciu punktów jest współliderem rozgrywek. Lepszym bilansem goli mogą pochwalić się jednak Chrobry Głogów, FC Academy
Wrocław i Parasol Wrocław. 

Olympic Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:6 (1:3)

Skład: Janas (65’ Janowicz), Cybruch, Sośnicki, Siekierka (65’ Kula), Zaczyński, Pawlik, Zawiła, Malawski (75’ Bereś), Błasz (61’ Korab), Dudzic
(73’ Malinowski), Lipiński (61’ Staszczyk). 

***
Kolejna minimalna porażka powędrowała z kolei na konto trampkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenera

Piotra Krygiera znów nie ustrzegli się karygodnych błędów w defensywie, ale rozegrali szalony mecz z Parasolem Wrocław, pokazując charakter. Do
przerwy rywale prowadzili 3:0 po trafieniach Leona Rusinowskiego, Piotra Lipowskiego i Mateusza Kramka. Po zmianie stron ruszyliśmy do ataku,
zagraliśmy odważniej i zaczęliśmy gonić. Do sieci trafił Paweł Łabędź, Igor Pierzchała i znów Paweł Łabędź. Zrobiło się zatem 3:3, a sprawa wyniku
znów stała się sprawą otwartą. Niestety końcówkę lepiej rozegrali goście, którzy za sprawą trafień Łukasza Lisa i Kacpra Karwińskiego zwyciężyli 5:3.

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Parasol Wrocław 
3:5 (0:3)

Skład: Oleś, Kazimierski, Kołodziejczyk, Ladenberger, Szeremeta, Stelmach, Pieńkowski, Podleśny, Dudek, Pierzchała, Łabędź, Żołędziewski,
Fedusiv, Grzybowski, Redlica, Wacht.  

***
Swój mecz o punkty rozegrała także druga drużyna trenera Piotra Krygiera rywalizująca w rozgrywkach III ligi. Strzelanie rozpoczęli przeciwnicy

(Wojciech Kuś), ale do przerwy było 2:1 dla naszego zespołu po golach Andrzeja Agaciaka i Doriana Doli. Po zmianie stron na 2:2 strzelił Kuś, ale za
moment biało-zieloni znów prowadzili, bowiem drogę do sieci na 3:2 znalazł Bartosz Krystyniak. Ostatnie słowo należało do gospodarzy, hat-tricka
skompletował Wojciech Kuś, a spotkanie zakończyło się rezultatem 3:3. 

UKS Lechia Dzierżoniów - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
3:3 (1:2)

Skład: Sikora, Hajduga, Fedusiv, Kiliszewski, Mazur, Wacht, Marczak, Grzybowski, Dola, Agaciak, Krystyniak, Żołędziewski, Jeziorny, Kazimier-
ski, Wiesiołek.  

tekst: www.poloniastal.swidnica.pl

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
02.09.2022r. godz. 10.28 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety dotyczące parkującego pojazdu dostawczego na chodniku
przy ul. Boduena w taki sposób, że dzieci idące do szkoły muszą wychodzić na jezdnie. Na miejscu strażnicy ustalili właściciela który pozostawił
zepsuty pojazd i nakazali natychmiast usunąć pojazd z drogi.

02.09.2022r. godz. 14.44 
Do dyżurnego Straży Miejskiej w Świdnicy wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca, który na przystanku MPK przy ul. Łukasińskiego znalazł torbę
między innymi z kluczami. Po kilkunastu minutach zadzwoniła też kobieta, która zgubiła klucze. Dyżurny skontaktował zgłaszających w wyniku
czego Pani odzyskała zgubę.

05.09.2022r. godz. 16.00 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie  dotyczące leżącego na torach przy ul. Towarowej mężczyźnie. Niezwłocznie zadyspono-
wany patrol stwierdził, że panu nic nie dolega. Mężczyzna zmęczony spotk
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aniem z kolegami na działce chciał chwilę odpocząć. Uskarżał się tylko na ból pleców spowodowany niewygodną szyną bocznicy kolejowej. Pan
został pouczony i udał się do miejsca zamieszkania.

06.09.2022r. godz. 8.51 
Mieszkanka os. Zarzecze zgłosiła do Straży Miejskiej w Świdnicy, że na parkingu marketu przy ul Rolniczej leży dwóch mężczyzn , którzy wcześniej
spożywali alkohol. Na miejscu strażnicy zastali znanych bezdomnych, którzy od dłuższego czasu uprzykrzają życie mieszkańcom jak i służbą.
Panowie zostali zatrzymani a po wytrzeźwieniu sprawa ich w trybie przyspieszonym trafiła do Sądu. Z uwagi, że na swoim koncie mają wiele
podobnych czynów po uprawomocnieniu się wyroku na dłuższy czas znikną z przestrzeni naszego miasta.

08.09.2022r. godz. 10.00 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył trzy osoby siedzące na ławce, które za przystankiem na pl. Grunwaldzkim piją alkohol. Interweniujący
na miejscu patrol wypisał mandat i uświadomił panów, że za szybą wiaty przystankowej nie stali się niewidzialni dla kamery.

Gmina Świdnica

I OGÓLNOPOLSKI ŚWIDNICKI TURNIEJ MŁODZICZEK W PIŁCE SIATKOWEJ

Miniony weekend, 10-11 września, w całej Polsce był świętem siatkówki. Nie tylko nasza męska drużyna narodowa rozgrywała mecze finałowe
Mistrzostw Świata, ale w wielu miastach Polski obywały się turnieje młodzieżowej siatkówki we wszystkich kategoriach wiekowych.  Siatkarskie emocje
nie ominęły również gminy Świdnicy, gdzie na hali sportowej w Witoszowie Dolnym odbył się I OGÓLNOPOLSKI ŚWIDNICKI TURNIEJ
MŁODZICZEK W PIŁCE SIATKOWEJ POD PATRONATEM WÓJT GMINY ŚWIDNICA - TERESY MAZUREK.

Przez dwa dni na dwóch halach (ZSE przy ul. Pionierów 10 i GOKSiR w Witoszowie Dolnym) młode adeptki piłki siatkowej MKS Polonia Świdnica
- Młodzieżowy Klub Siatkówki z roczników 2008-2010 toczyły zacięte boje o Puchar "Młodzieżowej Polonii". W turnieju udział wzięło osiem drużyn
z różnych zakątków Polski. Bardzo wysoki i wyrównany poziom gry sprawiał, że licznie zgromadzeni kibice z wypiekami na twarzy dopingowali
wszystkie drużyny.

ciąg dalszy na str. 29
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Gospodarze turnieju - kobiecy zespół MKS Polonia Świdnica nie dał szans na zwycięstwo żadnej z przyjezdnych drużyn, wygrywając wszystkie
swoje mecze 2:0.

Piękna gra turniejowa podopiecznych trenera Michał Tomiałowicza napawa pozytywnie do startującego już za tydzień sezonu ligowego. Podzięko-
wania należą się dla wszystkich drużyn, za wspaniałą sportową rywalizację w duchu "fair play", której pięknym podsumowaniem była odtańczona przez
wszystkie zawodniczki na zakończenie turnieju popularna "belgijka". Wielkie brawa dla licznie zgromadzonych kibiców, którzy swoim dopingiem
obdarowali dosłownie każdy zespół - atmosfera była prawie jak w niedzielny wieczór w katowickim Spodku.

A oto ostateczne wyniki:
1. MKS Polonia Świdnica - MVP drużyny: Inez Chmielewska
2. ECO UNI Opole - MVP drużyny: Anna Dolińska (Akademia ECO UNI OPOLE)
3. UKS SETBOL Oświęcim - MVP drużyny: Nikola Wasztyl (SETBOL OŚWIĘCIM)
4. KPS Chełmiec Wałbrzych - MVP drużyny: Maria Chuchro (KPS Chełmiec Wałbrzych)
5. UKPS Lubin - MVP drużyny: Paulina Barcikowska (UKPS Lubin)
6. Volley 34 Łódź - MVP drużyny: Roksana Hankiewicz (UKS Volley 34 Łódź)
7. NTSK Nysa - MVP drużyny: Milena Lipek vel Wronka (NTSK PANS Komunalnik Nysa)
8. UKS SG Kożuchów - MVP drużyny: Joanna Kostrzewa (UKS SG Kożuchów)

Gmina Świdnica

SOLIDARNI Z POSZKODOWANYMI PRZEZ POWÓDŹ

Podczas LXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie
Marcinowice na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez powódź. Wsparcie w łącznej
kwocie 10 tys. zł. skierowane zostanie do dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów i podtopień jakie nawiedziły gminę
Marcinowice w sierpniu tego roku.

Gmina Świdnica

PRZED NAMI III FESTIWAL SZACHOWY
Po wielkim sukcesie jakim był II Świdnicki Festiwal Szachowy, zapraszamy na jego kolejną edycję w dniach 5-6 listopada 2022 r . do Burkatowa.
Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

◆  Open A - turniej na I kat. oraz K
◆  Open B - turniej na II kat.
◆  Open C - turniej dla kobiet na III oraz II kat.
◆  Open D - turniej na III kat.
◆  Open E - turniej na V oraz IV kat. (turniej sobotni)
◆  Open F - turniej na V oraz IV kat. (turniej niedzielny)

Wszystkie szczegółowe informacje: miejsce rozgrywania Festiwalu, grupy turniejowe, nagrody, itp. najdują się na:
www.kszmikama.pl/3_festiwal.pdf
Zapraszamy serdecznie. 

Gmina Świdnica

PIERWSZY ETAP PRZEBUDOWY MOSTU W MAKOWICACH
7 września br podpisano umowę dot. realizacji "Przebudowy obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w

miejscowości Makowice". Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne "BUD-MEL" Sp. z o.o. z Dzierżoniowa. Wartość
zadania wynosi ponad 797 tys. zł, okres realizacji to 11 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie Jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie 375 tys. zł oraz środków budżetowych gminy Świdnica.

Zakres robót obejmuje:
◆ zabezpieczenie konstrukcji nośnej mostu od spodu,
◆ umocnienie koryta rzeki brukiem kamiennym wraz z wykonaniem gurtu betonowego,
◆ przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 100 m (od mostu w kierunku Krzyżowej).

Jest to pierwszy etap przebudowy mostu, w drugim etapie wzmocniona i zabezpieczona będzie konstrukcja mostu od góry wraz z wymianą
nawierzchni na moście i przebudowa pozostałego odcinka drogi gminnej.

www.expressem.eu29
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78. ROCZNICA WYZWOLENIA FLANDRII
Jak co roku, we wrześniu władze miasta Maldegem (Belgia) wraz z zaproszonymi gośćmi oddali hołd bohaterskim żołnierzom, spoczywającym na

cmentarzu wojennym w Adegem. To właśnie żołnierze 3. Kanadyjskiej Dywizji Piechoty, wspieranej przez 4. Kanadyjską Dywizję Pancerną, 52.
Brytyjską Dywizję Piechoty oraz 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka zapisali się w szczególny sposób na kartach naszej wspólnej historii. Na
zaproszenie burmistrza Maldegem Koenraad De Ceuninck we wzruszających uroczystościach udział wzięła delegacja z gminy Świdnica reprezentowana
przez przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginę Adamską i rzecznika prasowego Janusza Waligórę.

Na terenie nekropolii w Maldegem-Adegem znajduje się 1119 grobów żołnierzy z krajów alianckich poległych w czasie II wojny światowej. Z 33
Polaków, którzy znaleźli tam miejsce wiecznego spoczynku, 31 walczyło w składzie 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Polegli oni w bitwach
o Aaltere i Lootenhulle oraz Axel w dniach 9-10 września. Na cmentarzu wojskowym w Adegem pochowanych zostało również dwóch lotników
zestrzelonych nad Belgią w 1941 i 1944 r.

W tegorocznych obchodach udział wzięło ponad 650 osób, w tym przedstawiciel J.K.M. króla Belgii Filipa I Koburg. 11 września w Adegem hołd
poległym oddali ambasadorowie polskich, kanadyjskich, brytyjskich i francuskich placówek dyplomatycznych w Brukseli, a także żołnierze Narodowego
Przedstawicielstwa Wojskowego przy SHAPE w Mons, Belgowie i Polacy zamieszkali w partnerskiej gminie Maldegem.

Jaworzyna Śl.

DOLNOŚLĄSKI RAJD ZABYTKÓW TECHNIKI
Już w najbliższy weekend Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na start i metę Rajdu. 
Start Rajdu zaplanowany jest na godzinę 10:00 z parkingu Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej.  
W związku z koniecznością rejestracji załóg, wydania numerów startowych i pakietów startowych -
 biuro rajdu czynne będzie od godziny 09:00, znajdować się będzie na parkingu, w oznakowanym namiocie. 

Zabytkowe pojazdy będą podczas tego weekendu zwiedzać 28 obiektów na Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki 
Szczegóły na stronie www.mapazabytkow.pl 
Meta w tym roku znajdować się będzie w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu i planowane zakończenie Rajdu odbędzie się o godz.

16.00 
Udział wezmą przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych samorządów i Fundacji. 
Na starcie numery startowe przyznawane będą zgodnie z kolejnością rejestracji. 
W tym roku będą to blaszane, stylizowane tablice oraz interesujące pakiety startowe dla każdej z drużyn zorganizowane przez obiekty Szlaku. 
Na mecie zostaną rozdane Puchary Marszałka oraz Prezesa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. 
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BARAN Ktoś będzie Ci zazdrościł sukcesów
zawodowych i knuł jakąś intrygę. Bądź ostroż-
ny w kontaktach związanych z pracą. Niedłu-
go pozbędziesz się zmartwień związanych z
bliską Ci osobą. Wszystko świetnie się ułoży.
Koniecznie zapłać zaległe rachunki. Możesz
to teraz uczynić.
BYK Nie daj się zwodzić obietnicom kogoś,
komu już przecież dawno nie ufasz. Zbyt wiele
razy nie dotrzymał słowa. Tym razem może
być podobnie. Polegaj na sobie i swoim do-
świadczeniu. W sprawach finansowych wszy-
stko dobrze się poukłada. Nie musisz martwić
się teraz o pieniądze.
BLIŹNIĘTA Ktoś jest Ci bardzo wdzięczny
za Twoją pomoc i zaangażowanie. Tak trzy-
maj, a nie będziesz narzekać na brak przyja-
ciół. W pracy pojawią się pewne komplikacje.
Postaraj się nie angażować w konflikty między
kolegami. Niczego tu nie naprawisz. Bardzo
dobrym dniem będzie piątek.
RAK Sprawy rodzinne pochłoną Cię bez re-
szty. Niestety, bez Twojego zaangażowania
niczego nie da się załatwić. Będziesz narzekać
na brak czasu. Sprawy zawodowe odejdą teraz
na dalszy plan. Postaraj się nie kłócić z part-
nerem. Tylko spokój i współpraca może Was
teraz uratować.
LEW Właśnie teraz masz okazję na przeżycie
wielkiej miłości. Będziesz  całkowicie po-
chłonięty przez uczucia, jakieś uniesienia i

fascynacje. Praca przestanie być teraz ważna.
Nawet strata finansowa nie odbierze Ci rado-
ści i chęci do życia. Tak trzymaj. Wszystko
możesz przecież nadrobić. 
PANNA Nie musisz się martwić o najbliższe
dni i tygodnie. Szczęście bęzie Ci sprzyjało.
Jeżeli nie zaniedbasz obowiązków zawodo-
wych, wkrótce osiągniesz jakiś sukces finan-
sowy. Musisz nadal być systematyczny. W
domu miła i spokojna atmosfera. Ominą was
kłopoty zdrowotne.
WAGA Niepotrzebnie popadasz w przygnę-
bienie. Wszystko dobrze się skończy. Musisz
jednak być bardziej konsekwentny. Nie mo-
żesz ciągle ulegać. Ludzie to wykorzystują.
Zdecydowanie broń swego stanowiska. Zain-
westowane pieniądze zaczną przynosić zyski.
Pomyśl, co z tym dalej zrobić.
SKORPION Ktoś będzie Cię namawiał do
ryzyka. Nie poddawaj się emocjom. Wszy-
stko dokładnie przeanalizuj. Nie czepiaj się
partnera z byle powodu. Ma tego naprawdę
dość. W pracy szef doceni Twoje starania.
Awans lub podwyżka niewykluczone. Do-
brym dniem będzie środa.
STRZELEC Postaraj się trochę spokojniej do
wszystkiego podchodzić, w przeciwnym razie

źle to się odbije na Twoim zdrowiu. Nie mo-
żesz żyć w ciągłym stresie. Odpręż się. Dobrą
do tego okazją okaże się najbliższy weekend.
W najbliższych dniach będziesz otoczony tro-
ską i miłością ze strony swoich bliskich. W
domu wspaniała atmosfera.
KOZIOROŻEC Ktoś niespodziewanie złoży
Ci wizytę. Będzie miał dla Ciebie ciekawą
propozycję zawodową. Nie ma się nad czym
zastanawiać. Niczym nie ryzykujesz. Osoba
bliska Twojemu sercu będzie miała wątpliwo-
ści, które szybko rozwiejesz. Kolejne dni za-
powiadają się interesująco.
WODNIK Właściwie nic nie możesz zdziałać
wobec błędów bliskiej osoby. Sama musi wy-
ciągnąć wnioski ze swojego postępowania.
Nie martw się, wszystko się ułoży. Bardzo
dobra sytuacja finansowa będzie dla Ciebie
miłym zaskoczeniem. Niezapłacone rachunki
przestaną Cię już martwić.
RYBY Nie wtrącaj się w czyjeś sprawy. Masz
dużo własnych problemów do rozwiązania. Po
co Ci dodatkowe komplikacje. Twoje życie
uczuciowe nabierze barw. Wspólnie spędzone
chwile przyniosą wiele przyjemności i radości.
Unikaj z partnerem rozmów na tematy finanso-
we. Takie dyskusje mogą wszystko popsuć.

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.
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ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122
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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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