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W skrócie...

VII FESTIWAL SCHLAGA 2022
do 28.10.2022
Festiwal Schlaga to cykl koncertów orga-
nowych odbywających się w miejscowo-
ściach Dolnego Śląska, w których znajdu-
ją się organy firmy Schlag & Shne. Patro-
nem Festiwalu jest założyciel tej działają-
cej na przełomie XIX i XX w. firmy -
Christian Schlag.Wstęp na koncerty jest
bezpłatny.
Wstęp wolny; miejsce: Kościół Pokoju, oko-
lice Świdnicy; organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

ŚLADAMI MISTRZÓW
do 15.10.2022, godz. 19:00
Śladami mistrzów - inicjatywa powstała w
celu ukazania piękna i potencjału jaki skry-
wa katedra świdnicka oraz znajdujące się w
niej wielkie, romantyczne organy.
Wstęp wolny, miejsce: Katedra Świdnicka,
organizator: Jakub Moneta

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki
08.10.2022, godz. 15:00
Beniaminek rozgrywek - Zamek Kamieniec
Ząbkowicki będzie kolejnym rywalem świd-
nickich piłkarzy.
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

Świdnica

PLAN DYSTRYBUCJI 
JODKU POTASU

Ponad 71 tysięcy tabletek jodku potasu trafiło do Świdnicy. Będą one dystrybuowane wśród
mieszkańców w razie skażenia radioaktywnego. Powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go do celów dystrybucji tabletek, który nadzorował będzie ich kolportaż, zgodnie z wcześniej
przyjętymi procedurami. W obecnej chwili zagrożenie nie występuje i są to tylko działania prewen-
cyjne. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego tabletki muszą być przechowywane w urzę-
dach miast i gmin. W przypadku zagrożenia z magazynu zarządzania kryzysowego będą one
przewożone do wyznaczonych miejsc i wydawane świdniczanom w następujących punktach:

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30,
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6,
- Przedszkole Integracyjne, ul. K. Marcinkowskiego 10,
- Przedszkole Miejskie nr 14, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 10,
- budynek  MZN, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21,
- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gala Anonima 1,
- Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7,
- Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a,
- Przedszkole Miejskie nr 1, pl. św. Małgorzaty 15,
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18,
- Świdnicki Ośrodek Kultury Galeria Fotografiki, Rynek 44,
- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39,
- Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Głowackiego 1,
- Straż Miejska Świdnica, ul. Dworcowa 2-4-6-8,
- Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3,
- Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
- Szkoła Podstawowa nr 6, ul Wodna 5-7, 
- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21, 
- Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30, 
- Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Śląska 35,
- Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,
- budynek Urzędu Miejskiego w Świdnicy
- dwa punkty mobilne (w zależności od potrzeb).

***
MSWiA przygotowało broszurę informacyjną na temat dystrybucji tabletek i samego preparatu.

Jednocześnie ministerstwo informuje, że w obecnej chwili zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest
na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Należy podkreślić, że profilaktyczne
przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Broszura na stronach 20, 21, 22, 23.
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I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR Świd-
nica - ZEW Świebodzin
08.10.2022, godz. 18:00
Groźny i bardzo twardo grający zespół ze
Świebodzina będzie rywalem świdnickich
szczypiornistów w 4. kolejce I ligi.
Wstęp 10 zł. Do 18 lat wstęp wolny; miejsce:
Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno; organizator: ŚKPR
Świdnica

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00
Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
dzie Zygmunt Miłoszewski! Poprowadzi je
Aleksandra Kulak.
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

"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

PLANSZÓWKI W KLUBIE BOLKO
[cykl filmowy]
11.10-22.11.2022, godz. 17:00
Zapraszamy na cykliczne spotkania z nowo-
czesnymi grami planszowymi w Klubie Bolko
(pl. Grunwaldzki 11). Dajemy przestrzeń do
Waszych własnych rozgrywek i możliwość
dołączenia do zaproponowanych przez nas.
Wstęp wolny; miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY - Popieraj swo-
jego malarza
15.10.2022, godz. 17:00

www.expressem.eu
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Świdnica

ZGARNIJ NAGRODY ZA KIBICOWANIE PODCZAS 
7.RST Półmaratonu Świdnickiego

Tradycyjnie zapraszamy do kibicowania zawodnikom RST Półmaratonu Świdnickiego, którzy
5 listopada przebiegną przez Świdnicę i miejscowości Gminy Wiejskiej Świdnica. 

- 7.RST Półmaraton Świdnicki to nie tylko święto biegaczy, chcemy, aby kibice bawili się
promując radosną i pozytywną postawę , dopingując zawodnikom. Zapraszamy więc do wzięcia
udziału w konkursach na najlepszą strefę kibica zorganizowaną przez grupy nieformalne oraz
uczniów świdnickich szkół podstawowych. Liczymy na kreatywność dopingujących, a dla najle-
pszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody - zachęca Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i
Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Aby wziąć udział w konkursie na najlepszą strefę kibica, należy zebrać minimum pięcioosobową
ekipę znajomych z podwórka, pracy, szkoły czy też może najbliższych sąsiadów i zgłosić swój udział,
wysyłając do 21 października na adres mailowy: swidnickagrupabiegowa@gmail.com załączoną do
regulaminu kartę zgłoszenia. Każda grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie ją
reprezentował oraz pełnił opiekę nad niepełnoletnimi osobami.

W zamian za pomysłowość przygotowano atrakcyjne nagrody. Dla najlepszych stref kibica na
terenie miasta oraz gminy przewiduje się za zajęcie I miejsc po 700 zł, za II miejsca po 500 zł i III
miejsca po 300 zł.

Po zawodach, do 9 listopada, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania dokumentacji
zdjęciowej na adres mailowy: swidnickagrupabiegowa@gmail.com.O wyborze nagrodzonych zade-
cyduje reprezentatywna grupa zawodników 7.RST Półmaratonu Świdnickiego oraz komisja ocenia-
jąca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 21 listopada br.

Do kibicowania zapraszamy również świdnickie szkoły podstawowe, dla nich także przygoto-
wano konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. W zabawie może wziąć udział grupa minimum 15 osobowa
wraz z pełnoletnim opiekunem. Aby zgłosić chęć udziału w zabawie, należy do 14 października
wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową:mailowo na adres: a.sikora@um.swidnica.pl, bądź listownie:
Biuro Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 49,58-100 Świdnica z dopiskiem "Konkurs na dopin-
gowanie". 

O wyborze najlepszej szkolnej grupy dopingującej zadecydują również zawodnicy oraz komisja
konkursowa, która ostatecznie ogłosi wyniki do 21 listopada. Nagrody przewidziane są dla pięciu
grup i kształtują się następująco:
◆ I miejsce - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 2 000 zł

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza w
sobotę 15 października 2022 r. o godz. 17:00
na wernisaż wystawy malarstwa Roberta
Kukli pt. "Popieraj swojego malarza".
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa; organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Volley IgnerHo-
me Świdnica - UNI II Opole
15.10.2022, godz. 17:00
Zespół z Opola stanie na drodze świdnickich
siatkarek w trzeciej kolejce II ligi.
Wstęp wolny; miejsce: Hala sportowo-wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no; organizator: MKS Volley

JAM SESSION Z ZESPOŁEM H.A.F.T.
[blues-rock]
15.10.2022, godz. 20:00
Zapraszamy do wspólnego muzykowania
podczas jam session, które poprowadzi do-
świadczona blues-rockowa załoga H.A.F.T.
Wstęp - 5 zł; miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11; organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI: "NAGA PRA-
WDA O KLASYCE"
16.10.2022, godz. 20:00
Czteroosobowy zespół zaprasza na muzycz-
ne widowisko obfitujące w abstrakcyjny hu-
mor, krótkie obserwacje obyczajowe i mnó-
stwo dystansu do samego siebie i otaczają-
cego nas świata. To inteligentna rozrywka,
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◆ II miejsce - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1 500 zł
◆ III miejsce - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1 000 zł
◆ IVmiejsce - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 750 zł
◆ Vmiejsce - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 500 zł
◆ wyróżnienia - sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 400 zł 

- Szukajcie przebrań, malujcie twarze, przygotujcie transparenty, instrumenty i przyjdźcie 5
listopada, podzielić się Waszą pozytywną energią - dodaje Radosław Werner.

Szczegóły dotyczące konkursów na stronie: www.polmaraton.swidnica.pl. 
***

"Zanim dorosnę do maratonu"
W sobotę, 5 listopada, w ramach 7. RST Półmaratonu Świdnickiego zapraszamy wszystkie dzieci

i młodzież do uczestnictwa w biegach "Zanim dorosnę do maratonu". Wydarzenie zyskało nowego
partnera, którym została firma IgnerHome. Wykonawcą biegów będzie Powiatowe Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy. 

Rozpoczęły się już zapisy dla najmłodszych biegaczy. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin
zawodów dostępne są na stronie www .polmaraton.swidnica.pl. 

Biegi odbędą się oddzielnie w kategoriach dziewcząt i chłopców, a uczestnicy pobiegną na
następujących dystansach:

◆ Bieg Bąbla (2017 i młodsi) dystans: 200 metrów, godzina 9:30
◆ Bieg Krasnala (2016), dystans: 200 metrów, godzina 9:40
◆ Bieg Starszaka (2014-2015) dystans 200 m , godzina 9.50
◆ Bieg Smyka (2012-2013), dystans: 400 metrów, godzina 10:00
◆ Bieg Urwisa (2010-2011), dystans: 600 metrów, godzina 10:15
◆ Bieg Juniora (2008-2009), dystans: 1200 metrów, godzina 10:30

Młodzi bohaterowie poczują sportowy klimat i odkryją, że aktywne spędzanie czasu może być
świetną zabawą. Każdy mały i większy uczestnik  dostanie specjalnie przygotowany numer startowy
oraz medal po ukończeniu biegu. Rodzice będą mogli dopingować starszych na trasie oraz czekać na
swoje pociechy na mecie.

Oprócz zmagań biegowych, podobnie jak w roku ubiegłym, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych przygotuje dla najmłodszych miasteczko sportowe, w którym będzie można
spróbować swoich sił w konkurencjach tj. rzuty woreczkami (numerologia), rzuty ringo, hokej na
trawie, czteroosobowe narty na trawie czy kręgle. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą będą czuwać
organizatorzy oraz wolontariusze.

Limit zawodników to 250 osób. W przypadku wolnych miejsc przyjmowanie zgłoszeń odbędzie
się w dniu zawodów na stadionie miejskim, w godzinach od 8.30 do 9.10. Odbiór pakietów startowych
będzie możliwy na hali sportowej przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29, w piątek, 4 listopada w
godz.17.00 - 20.00 oraz w sobotę, 5 listopada w godz. 8.00 - 9.30 w budynku "mała wieża" na terenie
biegów.
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Przypominamy również, że nadal trwają zapisy na półmaraton oraz na bieg krótki na dystansie
5 km tzw. "Dziką Piątkę". Liczba miejsc jest ograniczona, w półmaratonie wystartować może 1200
zawodników, zapisanych jest już 678 osób. Liczba uczestników "Dzikiej Piątki" to 127 osób, limit
wynosi 240 biegaczy.

Świdnica

ZASŁUŻONA DLA
MIASTA ŚWIDNICY

Osoby, które szczególnie angażują się w ży-
cie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużo-
nych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej wyróżnienie odebrała Violetta Sob-
czak. 

Jest rodowitą świdniczanką. To tu spędziła
lata dziecięce i młodzieńcze aktywnie działając
w szkole, a potem w swojej ulubionej pracy na
rzecz organizacji Związku Harcerstwa Polskie-
go. Pracuje tam nieprzerwanie od 41 lat. Zawsze
powtarza, że jej praca to pasja i z przyjemnością
do niej idzie. Jej mottem stało się powiedzenie:
,,Znajdź pracę, która będzie twoją pasją, a nie
będziesz już nigdy musiał pracować".  Harcer-
stwo  stało się jej szkołą życia. To między innymi
od pani Violetty uczymy się odpowiedzialności

ciąg dalszy na str. 8

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

KONFERENCJA - DZIEDZICTWO
KULTUROWE KSIĘSTWA ŚWIDNIC-
KO - JAWORSKIEGO
21.10-22.10.2022, godz. 09:00
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
Muzeum Regionalne w Jaworze oraz Insty-
tut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocła-
wskiego zapraszają na konferencję naukową
"Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko
- jaworskiego", która odbędzie się w Świd-
n icy  i  Jaworze w dniach  21  i  22
października. 
Wstęp wolny; miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Regional-
ne w Jaworze; organizator: Muzeum Daw-
nego Kupiectwa , Rynek 37, 58-100 Świd-
nica

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Polonia-Stal
Świdnica - Bielawianka
22.10.2022, godz. 15:00
Bielawianka to stary rywal, z którym zawsze
trudno walczyło się o punkty. Jaki wynik
będzie tym razem?
Wstęp 10 zł, kobiety i dzieci do 12; miejsce:
Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Śląska 35; organizator: MKS Polonia-
Stal Świdnica

8. FESTIWAL FILMOWY SPEKTRUM
22.10-29.10.2022, godz. 18:00

http://www.domsenioracm.pl




za drugiego człowieka, świadomego stosunku do obowiązków, zasad i wartości, a także uważności
na innych oraz otaczający nas świat.

Druhna Violetta jest energiczną i skromną osobą. Zaangażowaną w działalność charytatywną, zawsze
gotową do działania. Byłanagradzana przez wiele instytucji. Otrzymała z tego tytułu między innymi:
◆ Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP,
◆ odznakę Długoletni Instruktor Hufca Świdnica,
◆ Srebrny Krzyż Zasługi,
◆ Honorową Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej,
◆ medal pamiątkowy AK,
◆ Złotą Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
◆ odznakę okolicznościową"COVID-19".

Violetta Sobczak jest zaangażowana we wszelką pomoc. Wspiera wiele miejskich inicja-
tyw.Współpracowała i pomagała między innymi przy:
◆ finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
◆ wsparciu dla narodu ukraińskiego,
◆ corocznej akcji przekazania Światła Betlejemskiego,
◆ wydarzeniach związanych ze Świętem Niepodległości,
◆ wolontariacie w punkcie szczepień w Świdnicy,
◆ wigilii dla seniorów,
◆ akcji "Pola Nadziei",
◆ rajdzie rowerowym "Świdnica na rowery",
◆ organizacji biegów: Żołnierzy Wyklętych, Biegu Niepodległości, RST Półmaratonie, biegu na

orientację dla dzieci i młodzieży "Orientu się w Świdnicy".
Osobiście pomagała oraz koordynowała pomoc w codziennej egzystencji dla osób przebywają-

cych na izolacji, czy kwarantannie w związku z COVID-19. Angażuje się także w przygotowywanie
paczek świątecznych dla zasłużonych seniorów Świdnicy we współpracy z ZHP. Corocznie, aktywnie
uczestniczy w sprzątaniu terenów FleszyNowomłyńskiej istrzelnicy w Świdnicy. Współpracuje ze
Świdnickim Ośrodkiem Kultury jako juror konkursów recytatorskich.  Niezawodna w pomocy
mieszkańcom naszego miasta w ich różnych sytuacjach życiowych.

Świdnica

WYSTAWA "POPIERAJ SWOJEGO MALARZA"
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza w sobotę 15 października 2022 r. o godz. 17:00 na

wernisaż wystawy malarstwa Roberta Kukli pt. "Popieraj swojego malarza".
Wystawa składa się z dwóch serii obrazów:

◆ cykl "Murale I"  realizowany od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, w sposób artystyczny
dokumentuje stare murale reklamowe z czasów PRL. Początkowo z terenu Świdnicy, potem
Dolnego Śląska, wreszcie całej Polski. Jest to analiza nieznanego w tej skali nigdzie na świecie
zjawiska monumentalnych malowideł, na pozór reklamowych (w czasach permanentnego niedo-
boru niczego reklamować nie musiano), a tak naprawdę malarskich plomb na ślepych -z powodu
zniszczeń wojennych i powojennych - ścian występujących w naszym kraju w ogromnej ilości.

◆ cykl "Murale II" to twórcze i w zamyśle- satyryczne rozwinięcie i artystyczna interpretacja
powyższego zjawiska. Dawny sposób obrazowania zestawiony jest tu z szeroko rozumianą,
współczesną popkulturą.
Robert Kukla ur.1968. Świdniczanin.  Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się malar-

stwem sztalugowym, projektowaniem graficznym, street artem, muralami,  prowadzi zajęcia plasty-
czne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nauczyciel. Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury
na stanowisku instruktora d/s plastyki i fotografii. Organizator i kurator wielu wystaw, plenerów,
warsztatów i imprez artystycznych. Stypendysta Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Prezyden-
ta Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury (2015), laureat I Nagrody na Międzynarodowym Biennale
Pasteli w Nowym Sączu.

ciąg dalszy na str. 10
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To już 8 lat festiwalu filmowego Spektrum.
W dniach 22-29 października do Świdnicy
po raz kolejny zawita najlepsze kino z kraju
i zagranicy, hity najważniejszych festiwali
filmowych, goście, twórcy filmowi, a sala
Świdnickiego Ośrodka Kultury zapełni się
po brzegi widzami.
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43; or-
ganizator: 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

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

GRACE I GLORIA 
(spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-
świadczeniach życiowych. obsada: Stanisła-
wa Celińska i Lucyna Malec
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK

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
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Świdnica

KONIEC REMONTU ULICY PRZECHODNIEJ
Na ulicy Przechodniej w Świdnicy przywrócony został ruch kołowy. Zakończyła się przebudowa

nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. 

W ramach inwestycji wykonana zostałanawierzchnia jezdni z kostki granitowej, a chodniki z płyt
granitowych i kostki granitowej. Wybudowano kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.
Prace były koordynowane z firmą TAURON, która podczas przebudowy wymieniła swoją sieć. 

Zadanie realizowała firma wyłoniona w przetargu, czyli PPUH "DROG-ZIEM" Zbigniew
Wysoczański z siedzibą w Stanowicach. Jego koszt to 882 525 zł.  

Świdnica

ZIELONO-NIEBIESKIE PODWÓRKO
Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnego obszaru w centrum miasta. Na podwórku w kwartale ulic

Franciszkańska, Grodzka i Marii Konopnickiejzastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej

ciąg dalszy na str. 11
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VADER KONCERT [THRASH/DEATH
METAL]
19.11.2022, godz.20:00 - 22:00
Vader to polska grupa wykonująca muzykę
z pogranicza thrash i death metalu. 
Wstęp: 80 zł - 90 zł; miejsce: Klub Bolko,
pl. Grunwaldzki 11; organizator: ŚOK

"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 klasyka
znakomitej komedii Dołącza do nich Mayday
Bigamistka, tegoż Cooneya opowieść będąca
odbiciem pierwszego Maydaya - coś podobne-
go, ale jakże jednak różnego!
Wstęp 90/85 zł; miejsce: sala teatralna ŚOK
(Rynek 43); organizator: ŚOK

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

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA: SPOT-
KANIE Z ZYGMUNTEM MIŁOSZE-
WSKIM
10.10.2022, godz. 18:00
Wstęp wolny; miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43; organizator: ŚOK

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy -naszym gościem bę-
dzie Zygmunt Miłoszewski!
Polski powieściopisarz i publicysta, współau-
tor scenariuszy filmowych i telewizyjnych,
laureat Paszportu "Polityki" (2014). Autor po-
wieści kryminalnych i sensacyjnych, m.in. try-
logii kryminalnej o prokuratorze Teodorze
Szackim, "Jak zawsze"(2017) -powieści poli-
tical fiction, czy "Kwestii ceny" (2020) -thril-
lera, opowieści sensacyjno-przygodowej.
Spotkanie odbędzie się w sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury, a poprowa-
dzi je Aleksandra Kulak.
Zygmunt Miłoszewski początkowo pracował
dla popularnej gazety jako reportażysta z sal
sądowych, a nabyte tam doświadczenie skru-
pulatnie wykorzystał, tworząc kolejne historie.
Książki regularnie wydaje od 2005 roku, a jego
debiutem literackim był horror "Domofon".
Wraz z upływem lat autor nie tylko rozwijał
swój talent, ale też stopniowo zdobywał uzna-
nie czytelników i krytyków, o czym świadczą
kolejne przyznawane mu nagrody. Wśród nich
warto wymienić Nagrodę Wielkiego Kalibru
czy Tytuł Najlepszej Książki 2014 roku za
powieść "Gniew". Książki, jakie tworzy, po-
zwalają czytelnikowi zagłębić się w zupełnie
inny świat -pełen kryminalnych intryg, proble-
mów społecznych czy zagadek, które musisz
rozwiązać. Oprócz tego autor porusza często
niewygodne tematy odnoszące się do antyse-
mityzmu, korupcji oraz służb specjalnych zna-
nych z PRL-u. Sprawiło to, że Zygmunt Miło-
szewski zyskał popularność nie tylko w Polsce,
ale również w innych krajach -jego utwory
zostały wydane w Holandii, Francji, Nie-
mczech oraz w Wielkiej Brytanii. Znany jako
publicysta, reportażysta, scenarzysta i pisarz
wraz z rozwojem swojej kariery odkrywał ko-

infrastruktury, czyli zbiorniki na retencję wody, naziemne zbiorniki chłonne z pasażem roślin a także
zielony dach. Głównym zadaniem tej infrastruktury jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu
opadu. Zastosowane rozwiązania wpłyną również na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i
łagodzić będą efekt miejskiej wyspy ciepła.

Trwa przygotowywanie wykopów, w których umieszczone zostaną dwa podziemne zbiorniki,
każdy o pojemności 12 tysięcy litrów wody. Zamontowane zostaną w nich pompy, które służyć będą
do podlewania roślinności. Dzięki czujnikom wilgotności gleby, gdy podłoże będzie zbyt suche,
uruchomią się pompy zasilające.   

Na podwórku pojawi się także pierwsze w Świdnicy miejsce gromadzenia odpadów z zielonym
dachem porośniętym mchem i sukulentami.Zielone dachy chłodzą i nawilżają powietrze. Podnoszą
jego jakość poprzez wiązanie pyłów i toksycznych związków chemicznych.

Na podwórku w kwartale ulic Franciszkańska, Grodzka i Marii Konopnickiej, a także w kwartale
pomiędzy Grodzką a Kotlarską powstaną nowe parkingi i chodniki. Nasadzona będzie zieleń - trawy,
byliny, krzewy ozdobne i drzewa. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe instalacje elektryczne
oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej. Na podwórkach pojawią się nowe elementy małej archi-
tektury, czyli kosze na odpady, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też
montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty kamiennej (epitafium) w prześle muru przy ul. Francisz-
kańskiej.

Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego Funduszu
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 milionów 950 tysięcy złotych, natomiast
3 miliony 710 tysięcy złotych dofinansowania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Koszt prac to ponad 10 milionów złotych. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze
przetargu firma HYPMAR z Modlęcina. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu. W tej chwili trwają
prace związane z infrastrukturą podziemną.

Muzeum Świdnica

"DZIEDZICTWO KULTUROWE 
KSIĘSTWA ŚWIDNICKO - JAWORSKIEGO"

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Regionalne w Jaworze oraz Instytut Historii
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale partnerskim Gminy Miasto Świdnica i Gminy
Miasto Jawor zapraszają na konferencję naukową "Dziedzictwo kulturowe księstwa świdnicko -
jaworskiego", która odbędzie się w Świdnicy i Jaworze w dniach 21-22 października 2022 roku.
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Podczas konferencji zaprezentowane zostaną
różnorodne zagadnienia związane z historią księ-
stwa świdnicko - jaworskiego.

Szczegółowy program konferencj:
Piątek, 21.10.2022, Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy, Rynek 37
9:00

Otwarcie konferencji z udziałem organizato-
rów i przedstawicieli samorządów Świdnicy
i Jawora

9:30-10:50
PRZEMYSŁAW WISZEWSKI (Instytut Hi-
storyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Jawor w średniowiecznej i wczesnonowo-
żytnej historiografii Śląska
ROMUALD KACZMAREK (Instytut Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Badania nad rzeźbą kamienną na terenach
księstwa świdnicko-jaworskiego (około
1300 - około 1500). Stan i perspektywy
ARTUR BOGUSZEWICZ (Instytut Histo-
ryczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Zamki księstwa świdnicko-jaworskiego w
średniowieczu
PRZEMYSŁAW NOCUŃ (Instytut Archeo-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Wieża mieszkalna w Siedlęcinie koło Jele-
niej Góry - dane na temat budowy i wystroju
średniowiecznej siedziby książąt jaworskich

10:50-11:05
Dyskusja

11:05-11:25
Przerwa kawowa

11:25-12:25
DAGMARA ADAMSKA (Instytut History-
czny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Średniowieczna uprawa winorośli i kon-
sumpcja wina na terenie księstwa świdnicko-
jaworskiego
DOBIESŁAW KARST (Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy)
Produkcja piwa i jej regulacje prawne w mia-
stach księstwa świdnicko-jaworskiego w
średniowieczu i u progu nowożytności
JAGNA RITA SOBEL (Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego)
Średniowieczne pieczęcie plebanów z księ-
stwa świdnicko-jaworskiego

12:25-12:40
Dyskusja

14:30-15:30
RAFAŁ EYSYMONTT (Instytut Historii
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Najstarsza kartografia miasta Świdnicy
RYSZARD LEN (Biblioteka Uniwersytecka
we Wrocławiu)
Ikonografia księstwa świdnicko-jawor-
skiego w dziełach Friedricha Bernharda
Wernera
KAROLINA WOJTUCKA, DANIEL WOJ-
TUCKI, BARTOSZ ŚWIĄTKOWSKI (In-
stytut Historyczny Uniwersytetu Wrocła-
wskiego)
"Spleciony supeł miarowo, drga na poprze-
cznej belce, nad moją schyloną głową, wyją
moi wisielce". Dawne miejsca straceń w oko-
licach Jawora i Świdnicy

15:30-15:45
Dyskusja

15:45-16:05
Przerwa kawowa

16:05-17:05

ciąg dalszy na str. 16
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lejne talenty. Choć obecnie jest szczególnie
znany jako autor poczytnych książek, to dał
się też poznać jako scenarzysta, pracując
razem z Borysem Lankoszem nad ekraniza-
cją "Ziarno prawdy". Zygmunt Miłoszewski
ze swoim bratem Wojciechem Miłosze-
wskim stworzył również scenariusz do seria-
lu kryminalnego "Prokurator".

"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
miejscem na próbę zrozumienia tego zespo-
łu.
Chciałam uświadomić ludziom, że istnieje
zjawisko, które daje klucz do zrozumienia
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AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA (In-
stytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocła-
wskiego)
Alegoria, symbol, emblemat w kręgu mece-
natu Hochbergów w okresie od połowy XVII
do połowy  XVIII wieku - próba rekapitulacji
PAWEŁ MIGASIEWICZ (Instytut Sztuki
PAN)
Nie tylko Francja. Wpływy czeskie i włoskie
w twórczości Johanna Riedla
ARKADIUSZ MUŁA (Muzeum Regionalne
w Jaworze)
Abraham Lewe i kręgi fundatorów. Na tropie
legnickiego rzeźbiarza w księstwie świdnic-
ko-jaworskim

17:05-17:20
Dyskusja

Sobota, 22.10.2022 Muzeum Regionalne w Ja-
worze, ul. Klasztorna 6
10:00-11:20

ANDRZEJ KOZIEŁ (Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego)
Nie tylko lojalizm i apoteoza rodu. Malarskie
dekoracje pałaców na terenie księstwa świd-
nicko-jaworskiego w dobie baroku i ich pro-
gramy ideowe.
MAREK KWAŚNY (Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego)

Kawalerowie maltańscy w Lwówku Ślą-
skim, czyli kilka uwag o malowidle Johanna
Jacoba Eybelwiesera Młodszego Koronacja
Marii i jego fundatorze
JOANNA BŁOCH (Uniwersytet Wrocła-
wski)
Barokowe portrety graficzne duchownych
księstwa świdnicko-jaworskiego
RADOSŁAW SKOWRON (Muzeum Daw-
nego Kupiectwa w Świdnicy)
Pallas Silesia. Świdnicka astronom Maria
Cunitia (1610-1664)

11:20-11:35
Dyskusja

11:35-11:55
Przerwa kawowa

11:55-12:55
ELŻBIETA GAJEWSKA-PROROK (Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu), ALE-
KSANDRA J. KASPRZAK (Muzeum Naro-
dowe w Warszawie)
Dzieje księstwa świdnicko-jaworskiego w
tematach ikonograficznych dekoracji pa-
miątkowych szkieł śląskich z XVIII wieku
MIROSŁAW SZKIŁĄDŹ (Muzeum Regio-
nalne w Jaworze)
Tabliczki woskowe - unikatowa kolekcja w
zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaworze

ciąg dalszy na str. 19

16 www.expressem.eu

wielu mechanizmów naszych zachowań. To
tym istotniejsze, że lekarze nadal są na ogół
sceptyczni wobec ADHD osób dorosłych. Dla-
tego bardzo zależało mi na wiarygodności tego
tekstu. W jednej recenzji ze spektaklu znala-
złam określenie, że to improwizacja, happe-
ning. Nic bardziej błędnego, tekst jest na scenie
mówiony, co do litery, a stworzenie wrażenia
improwizacji jest wyzwaniem artystycznym
spektaklu.  Jak mówi autorka, wielu widzów
odnajduje tu "trochę siebie" niezależnie od tego
czy uważają się za ADHD - owców czy nie.
Wielu tez wychodzi z tego przedstawienia wi-
dząc inaczej swoje cechy i wady najbliższych.
Przede wszystkim jednak spektakl jest dobra
zabawą.

GRACE I GLORIA (spektakl)
10.11.2022, godz. 18:00
Wstęp 90/80/65 zł; miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43; organizator: ŚOK
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TERESA CHOŁUBEK-SPYT (Muzeum
Regionalne w Jaworze)
Obrazki malowane na szkle - zapomniane
dziedzictwo księstwa świdnicko-jaworskie-
go

12:55-13:10
Dyskusja

15:00-16:20
MAŁGORZATA OGONOWSKA (Muzeum
Tkactwa w Kamiennej Górze)
Tkactwo na terenie księstwa świdnicko-ja-
worskiego. Historia, surowce, tkaniny
GRZEGORZ SOBEL (Oddział Dokumenta-
cji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Wrocławski)
Jauersche Bratwurst - z dziejów zapomnia-
nego artefaktu kultury niematerialnej księ-
stwa świdnicko-jaworskiego
AGATA KUBALA (Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego)
"Świątynia Apollina" na jeleniogórskim He-
likonie w kontekście europejskiej antykoma-
nii drugiej połowy XVIII wieku
BARBARA SALIJ-HOFMAN (Uniwersytet
Wrocławski)
Recepcje dawnych wzorców we współczes-
nej sztuce w przestrzeni miejskiej Świdnicy

16:20-16:50
Dyskusja i podsumowanie obrad
Na wszystkie prelekcje wstęp wolny. Zapra-
szamy!

US Świdnica

e-URZĄD SKARBOWY
zaświadczenia o dochodach i niezaleganiu

bez konieczności wizyty 
w Urzędzie Skarbowym

Coraz więcej spraw podatkowych można za-
łatwić on-line, bez konieczności osobistej wizyty
w urzędzie skarbowym. Administracja skarbowa
oferuje usługi elektroniczne pod nazwą e-
URZAD SKARBOWY (e-US) na stronie inter-
netowej podatki.gov.pl.Serwis działa przez całą
dobę i można z niego korzystać z dowolnego
urządzenia podłączonego do Internetu.







Korzystając z e-Urzędu Skarbowego można m.in.
◆ uzyskaćbezpłatnie podstawowe zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach, zapłaconym podat-

ku, wysokości dochodu);
◆ zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki

skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działal-
ności gospodarczej;

◆ wysyłać i odbierać korespondencję z urzędem;
◆ uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
◆ złożyć zeznanie roczne PIT i uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie podatku;
◆ zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne;
◆ sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
◆ skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji

faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.
Do systemu zalogujemy się   przez aplikację m-Obywatel, profil zaufany,  bankowość elektroni-

czną  czy   e-dowód. 
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu i pieniędzy. Sprawy załatwiane są

szybciej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie oraz bez ponoszenia kosztówopłaty skarbowej
za zaświadczenie wydawane elektronicznie. 

Gorąco zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych. 
Jednocześnie przypominamy, że w sprawach, które wymagają osobistego przybycia do Urzędu

skorzystanie z usługi umów wizytę w Urzędzie na podatki.gov.pl pozwoli na  szybkie i sprawne ich
załatwienie. 

Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
24.09.2022r. godz. 7.50 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące poważnego
zadymienia w rejonie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ze względu na specyficzny swąd,
zgłaszająca podejrzewała, spalanie odpadów. Skierowany na miejsce patrol szybko zlokalizował
źródło zadymienia. Na miejscu zastano mężczyznę, który wypalał przewody elektryczne. Za ten
czyn sprawca wykroczenia odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

25.09.2021r. godz. 0.43 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące kobiety, która załatwiła swoje potrzeby fizjologiczne na schodach przed wejściem na
poczekalnię dworca PKP Świdnica Miasto. Gdy na miejsce przybył skierowany tam patrol,
kobieta dostała napadu padaczki. Strażnicy zabezpieczyli chorą i wezwali pogotowie ratunkowe.
Pacjentka została przewieziona do szpitala "Latawiec".

ciąg dalszy na str. 24
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"Grace i Gloria" to barwna, a zarazem przej-
mująca opowieść o dwóch dojrzałych kobie-
tach, o krańcowo różnych temperamentach,
charakterach i skrajnie odmiennych do-
świadczeniach życiowych. Wzruszający
spektakl dotykający trudnych tematów prze-
mijania, jednocześnie niosący nadzieję,
przepełniony poczuciem humoru i zaska-
kującymi zwrotami akcji.
Brawurowa gra Stanisławy Celińskiej i Lu-
cyny Malec tworzy widowisko pełne wdzię-
ku i refleksji.
obsada: Stanisława Celińska i Lucyna Malec
reżyseria: Bogdan Augustyniak
muzyka: Jerzy Satanowski
scenografia: Jerzy Rudzki
tłumaczenie: Jacek Kaduczak
producent: Joanna Cywińska
czas trwania: 130 minut (1 przerwa)

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
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25.09.2021r. godz. 6.50 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące kobiety, śpiącej na ławce w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na miejsce
strażnicy stwierdzili, że jest to ta sama osoba, która tuż po północy została zabrana przez
pogotowie do szpitala z atakiem padaczki. Obudzona kobieta stwierdziła, że już czuje się dobrze
i nie potrzebuje żadnej pomocy. Po rozmowie ze strażnikami oddaliła się z miejsca interwencji.

28.09.2022r. godz. 1.03 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące psa przywią-
zanego przy wejściu do jednego z marketów na ulicy Okrężnej. Pies pojawił się tam jeszcze w
godzinach funkcjonowania sklepu. Zwierzę trafiło do schroniska i oczekuje obecnie na swego
właściciela.

28.09.2022r. godz. 19.47 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące grupy młodych osób spożywających alkohol na skwerze w rejonie Placu Grunwaldz-
kiego. Skierowani na miejsce strażnicy ukarali mandatami karnymi wszystkich miłośników
alkoholu.

29.09.2022r. godz. 9.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące kradzieży telefonu na ulicy Łukowej. Mężczyzna odłożył telefon na betonowy murek,
a po chwili odszedł z tego miejsca zapominając o telefonie. Przechodząca obok kobieta zauważyła
tą sytuację, zabrała telefon natychmiast go chowając i usiłując oddalić się z tego miejsca. Kobieta
została ujęta przez patrol straży i przekazana Policji. Telefon został zwrócony właścicielowi.

ŚKPR Świdnica

MŁODZIEŻ DAŁA RADĘ!
Bardzo dobrze spisały się w miniony weekend (1-2 października) młodzieżowe zespoły ŚKPR-u

Świdnica. Juniorzy młodsi zwycięsko zainaugurowali nowy sezon. Młodzicy odnieśli drugi kolejny
triumf, natomiast zespół z rocznika 2010 z miejscem na podium wrócił z pierwszego turnieju
Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej!
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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
"Couleur cafe" Gainsburga , czy roztańczo-
ne "Quando, quando", aż po dramatyczny
"Hymn miłości "Edith Piaf. Piosenki w
świetnych, większości nowych tłumacze-
niach  Rafała Dziwisza, ale i utwory z ory-
ginalnymi tekstami włosko-francuskimi. W
stylowych aranżacjach Wojciecha Borko-
wskiego i z udziałem wspaniałych muzy-
ków.

JUNIORZY MŁODSI
Sporych emocji dostarczył pierwszy mecz ekipy ŚKPR-u w Dolnośląskiej Lidze Juniorów Młodszych. Zespół prowadzony od tego sezonu przez

trenera Patryka Dębowczyka pokonał w niedzielne przedpołudnie Dziewiątkę Legnica 26:25 (15:10).
Po wyrównanych dwudziestu minutach świdniczanie znakomicie zakończyli pierwszą połowę. Pięć bramek z rzędu pozwoliło objąć prowadzenie

15:10. W drugiej połowie Szare Wilki zdawały się kontrolować wydarzenia na boisku i utrzymywały przewagę 5-7 bramek. Tak było jeszcze w 54.
minucie, gdy na tablicy wyników było 25:20. Ostatnie minuty niespodziewanie zamieniły się w prawdziwy horror. Goście rzucili się do odrabiania strat
i w zaledwie trzy minuty Dziewiątka zbliżyła się na jedną bramkę (25:24). Na szczęście strzelecki impas naszej drużyny przełamał Szymon Błaszczyk
i chociaż legniczanie też jeszcze raz cieszyli się ze zdobytego gola, to ostatecznie trzy punkty zostały w Świdnicy! Udana inauguracja cieszy tym bardziej,
że z powodu kontuzji nie mogło zagrać trzech ważnych graczy.

ŚKPR Świdnica - Dziewiątka Legnica 
26:25 (15:10)

ŚKPR: Smalec, Szwaczek, Jarosz - Bieryt 7, Słomiński 6, Kotarba 3, Popławski 3, Bednarz 3, Sz. Błaszczyk 2, Walczak 1, Walaszczyk 1, Paluch,
Folcik, Legan
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MŁODZICY
Po wygranej na inaugurację z Żagwią Dzierżoniów młodzicy ŚKPR I Świdnica sięgnęli po drugi kolejny komplet punktów. Tym razem w Legnicy

pokonali Dziewiątkę 40:34 (24:16).
W pierwszej części świdniczanie zdecydowanie dominowali i zbudowali przewagę ośmiu bramek. Tuż po przerwie zrobiło się już nawet +10 (26:16),

ale potem w grze podopiecznych Krzysztofa Terebuna zaczęło pojawiać się coraz więcej błędów. Zwycięstwo nie było zagrożone w żadnym momencie,
ale gospodarze nieco zmniejszyli rozmiary swojej porażki.

Dziewiątka Legnica - ŚKPR Świdnica 34:40 
(16:24)

ŚKPR: Anioł - Maksymowicz 12, D. Błaszczyk 10, Mitek 6, Ruszaj 3, Szczygieł 3, Czapla 3, Bagiński 2, Marek 1, Choiński
CHŁOPCY

Bardzo dobrze spisała się ekipa ŚKPR Świdnica trenerki Justyny Curyl na pierwszym w tym sezonie turnieju Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej.
Nasza ekipa na turnieju w Kątach Wrocławskich wygrała trzy z czterech meczów i zajęła trzecią lokatę!

ŚKPR rozpoczął od wysokiego zwycięstwa 15:2 z Gminą Siechnicę, a w drugim spotkaniu pewnie pokonał Dziewiątkę Legnica 10:5. Potem, po
bardzo zaciętym meczu nieznacznie ulegli gospodarzom - GOKiS-owi Kąty Wrocławskie 7:9. Ten wynik skierował świdniczan do "małego finału". W
nim Szare Wilczki ograły 7:3 Siódemkę Miedź Legnica.

ŚKPR: Wasilewicz - Stramek, Kocjan, Matlak, Sawicki, Bronikowski, W. Szmaj, Kopeć, B. Miedziński, Szumowski
tekst: skprswidnica.pl

ŚKPR Świdnica

PUNKT W GRODKOWIE
Na konto Szarych Wilków trafiła pierwsza zdobycz w tym sezonie. W 3. kolejce I ligi świdniczanie zremisowali na parkiecie niepokonanego dotąd

Olimpu Grodków 32:32 (13:13). W zawsze nieco loteryjnych rzutach karnych lepiej spisali się gospodarze i to oni zgarnęli drugi punkcik.
Spotkanie mogło się podobać - było toczone w szybkim tempie i czyste. Do tego wynik był sprawą otwartą do ostatnich sekund. Lepiej zaczęli

dyrygowani przez doświadczonego Marcela Ungiera miejscowi. Po kwadransie wyszli na prowadzenie 9:5. Podopieczni Krzysztofa Terebuna przez całą
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pierwszą połowę mieli problem ze skuteczno-
ścią, ale mimo tego do przerwy odrobili straty i
zeszli do szatni przy stanie 13:13.

W drugiej części zespoły grały zrywami i
seryjnie zdobywały bramki. Najpierw Olimp od-
skoczył na 15:13, ale po kilku minutach to ŚKPR
prowadził 19:16. Taka huśtawka trwała aż do 55
minuty. Od stanu 27:27 już do końca grano gol
za gol. W tle toczył się też pojedynek najlepszych
snajperów obu ekip - skrzydłowy Olimpu Seba-
stian Kolanko rzucił ostatecznie 11 bramek, a
Michał Wojtala (ŚKPR) - 12.

Konkurs siódemek był odwrotnością wyda-
rzeń z regulaminowego czasu gry. Wtedy oba
zespoły ze 100 procentową skutecznością wyko-
nywały rzuty karne. W decydującej rozgrywce na
pierwszy plan wysunęli się bramkarze - Jan Bra-
ciszewicz z Olimpu i Volodymyr Shupyk z
ŚKPR-u. Ostatecznie minimalnie lepsi okazał się
ten pierwszy i to gospodarze dopisali do swojego
dorobku drugi punkt. Świdniczanie musieli za-
dowolić się jednym. - Mimo wszystko trzeba
docenić ten zdobyty punkt, bo zagraliśmy dobre
spotkanie z trudnym przeciwnikiem. Liczymy na
to, że w kolejnych meczach będziemy regularnie
punktować - mówi prezes ŚKPR-u, Arkadij Ma-
kowiejew.

A szansa na pierwsze zwycięstwo nadarzy się
za tydzień, gdy świdniczanie podejmą groźną i
twardo grającą ekipę ZEW-u Świebodzin (sobo-
ta, 8 października, godzina 18.00, hala sportowo-
widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno
w Świdnicy). Już dziś zapraszamy kibiców na to
spotkanie.

Olimp Grodków - ŚKPR Świdnica 
32:32 (13:13), k. 3:2

◆ Przebieg meczu: 5 2:2, 10 5:3 15 9:5, 20 10:8,
25 11:11, 30 13:13, 35 16:16, 40 18:19, 45
22:21, 50 24:24, 55 27:26, 60 32:32

◆ ŚKPR: Shupyk 1, Wiszniowski, Jabłoński -
Wojtala 12, Etel 4, Chmiel 4, Redko 4, Pęczar
3, Dobrzański 2, Zelek 1, Siwiński 1, Ingram,
Bal, Wołodkiewicz, Pierzak, Galik

◆ Kary: Olimp 14 minut, ŚKPR 8 minut
◆ Karne: Olimp 3/3, ŚKPR 5/5

tekst: skprswidnica.pl
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MDK Świdnicy

NAGRODA 
DLA 

MAGDY
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/people/Pracow
nia-plastyczna-Mansarda-MDK-%C5%9
Awidnica/100063122865477/

OSiR Świdnica

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Sportowa rywalizacja międzyszkolna wkroczyła na dobre. Kolejnymi zawodami, które odbyły się w poniedziałek 3 października były Sztafetowe

biegi przełajowe. Zgłoszone do rywalizacji szkoły biegały w dwóch kategoriach wiekowych klas 5-6 i klas 7-8 osobno dziewcząt i chłopców. Od dwóch
lat liczba zawodników startujących w sztafetach liczy 6 uczniów, wcześniej szkoła wystawiała 10 biegających. O godz. 11.00 starty sztafet rozpoczęły
dziewczęta z klas 5-6, po nich startowali chłopcy. W obu kategoriach najlepiej spisały się sztafety SP 6 zwyciężając zawody. Kolejne miejsca u dziewcząt
zajęły szkoły SP 105 i SP 4. U chłopców na podium za szóstką stanęli uczniowie SP 4 i SP 2. Ciekawie i emocjonująco rywalizacja wyglądała  w starszej
kategorii klas 7-8. Dziewczęta z SP 105 choć kiepsko zaczęły to już na trzeciej zmianie wyszły na prowadzenie i do końca już je utrzymały. Kolejne
były drużyny SP 6 i SP 8. W kategorii chłopców do ostatniej zmiany trwała zacięta rywalizacja pomiędzy zespołami SP 6 i SP 105. Praktycznie co
okrążenie zawodnicy tych szkół zamieniali się na prowadzeniu i o zwycięstwie zadecydowały ostatnie metry i lepszy finisz zawodnika SP 6. Na trzecim
miejscu uplasowała się sztafeta SP 4.

Na zakończenie imprezy organizator przygotował pamiątkowe medale i dyplomy dla drużyn. Zwycięskie zespoły reprezentować będą Świdnicę w
Finałach dolnośląskich sztafetowych biegów przełajowych, które odbędą się 11 października w Olszynie.

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współzawodnictwa):
Dziewczęta klas 5-6:

1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 105 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 2 - 6 pkt
5. SP Społeczna - 5 pkt

Chłopcy klas 5-6:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 2 - 7 pkt
4. SP Społeczna - 6 pkt
5. SP 105 - 5 pkt

Dziewczęta klas 7-8:
1. SP 105 - 10 pkt
2. SP 6 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP Społeczna - 5 pkt
6. SP 1 - 4 pkt

Chłopcy klas 7-8:
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 105 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
5. SP Społeczna - 5 pkt

Polonia Stal Świdnica

"Dzień konia" Bartka Kota, dublet Wojtka Sowy!
Nie zawsze trzeba w pełni zasłużyć, by sięgnąć po pełną pulę  punktów. Tak też było w sobotę, 1 października podczas starcia  Galakticosu Solna z

IgnerHome Polonią-Stal Świdnica. W ostatnich  miesiącach, czy latach, to świdniczanie potrafili często dominować,  operować piłką, ale punkty w
zaczarowany sposób wędrowały do rywali.  Teraz to my po prostu pokazaliśmy wyrachowany futbol, wywożąc bardzo  ważny komplet "oczek" z
naprawdę trudnego terenu. Druga sprawa, to fakt,  że grzechem byłoby tego dnia nie zapuktować przy tak fenomenalnie  spisującym się w bramce
Bartłomieju Kocie i tak świetnie prezentującym  się w ostatnich meczach w ofensywie Wojciechu Sowie!

Bardzo mocny beniaminek z gminy Kobierzyce pokazał w pierwszych  kolejkach, że jest mocny, potrafi punktować i wygrywać. Tak też było  choćby
podczas wyjazdowego starcia z mistrzem ubiegłego sezonu - Lechią  Dzierżoniów. Goście byli skazywani przez wielu na klęskę, ale wygrali i  to na
boisku rywala 1:0. Galakticos w każdym spotkaniu stara się walczyć  o wygraną i było wiadomo, że gościnny na swoim terenie z pewnością  chcieć nie
będzie. Od początku pojedynku przy piłce próbowali utrzymywać  się biało-zieloni, ale poza niecelnymi uderzeniami, bardzo dobrze  spisywała się
defensywa gospodarzy. Przeciwnik po przechwycie futbolówki  błyskawicznie starał się wyprowadzać kontry i to on powinien objąć  prowadzenie. W

ciąg dalszy na str. 27
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17. minucie uratował nas słupek, a kilka minut później po  raz pierwszy geniuszem tego dnia błysnął świdnicki golkiper. Bartłomiej  Kot w 21. minucie
zdołał obronić rzut karny podyktowany za faul na  naszym byłem zawodniku - Grzegorzu Zygadle i wciąż było 0:0. Przyjezdni  przetrwali ten kryzys i
nacisnęli mocniej, przejmując całkowitą kontrolę  nad tym spotkaniem w ostatnich 15-20 minutach pierwszej połowy. W 30.  minucie powinno być z
kolei 1:0 dla piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali  Świdnica. Oskar Trzepacz dostał znakomite dograne zza linii 16. metra,  przyjął przytomnie i ze spokojem
futbolówkę, ale uderzył po długim  słupku minimalnie niecelnie. W 36. minucie to sieci mógł, a nawet  powinien trafić Piotr Kotyla. Świetną robotę po
lewej stronie pola  karnego wykonał Michał Orzechowski, ograł dwóch defensorów i posłał  piłkę wzdłuż linii bramkowej Galakticosu, lecz finalizacja
Kotyli była   nieskuteczna. Chwilę później wbiegający w pole karne Orzechowski  strzelił niecelnie, podobnie jak Andrii Kozachenko, który widząc
wysuniętego bramkarza skutecznym uderzeniem z kilkudziesięciu metrów  chciał zaskoczyć Patryka Janiczaka.

Wydawało się, że po zmianie stron świdniczanie pójdą za ciosem i będą  chcieli otworzyć wynik tego pojedynku. Tak było, próbowaliśmy  utrzymywać
się przy futbolówce, ale znów groźniejsi na początku byli  przeciwnicy. W pierwszym kwadransie drugiej odsłony tylko w znany sobie  sposób Bartłomiej
Kot wciąż trzymał nas przy życiu, broniąc dwie  "setki". Chwilę później w bardzo groźnej sytuacji wyłuskał futbolówkę  spod nóg szarżującego zawodnika
Galakticosu. Sytuacja na boisku nieco  się uspokoiła, przetrwaliśmy kryzys i staraliśmy się atakować. Pierwsza z  ważnych dla nas chwil nadeszła w 71.
minucie. Po przejęciu piłki na  połowie przeciwnika Wojciech Sowa pociągnął z nią dobre kilkanaście  metrów i mocnym strzałem dał nam prowadzenie
1:0. Po zdobyciu trafienia  nie zamierzaliśmy się cofać, wyprowadziliśmy kilka składnych akcji, lecz  brakowało skuteczności. Końcówka starcia to
walka nie tylko ze  zmęczeniem, z przeciwnikiem, ale również z fatalnymi warunkami  atmosferycznymi. Piłkarzom towarzyszył bardzo mocno padający
deszcz,  który nie ułatwiał zadania. W 85. minucie gospodarze niestety dla nas  doprowadzili do remisu 1:1. Trzeba przyznać, że na gola zdecydowanie
zasłużyli, choć sytuacje, by trafić mieli wcześniej zdecydowanie lepsze.  Po stałym fragmencie gry i małym zamieszaniu w naszej szesnastce do
świdnickiej sieci drogę znalazł Ihor Antaliev. Zawodnicy Galakticosu  poczuli krew, ale i biało-zieloni nie zamierzali wyjeżdżać z Solnej z  punktem. W
końcówce byliśmy świadkami pasjonującej walki podczas której  szalę zwycięstwa na swoją stronę w 90. minucie przechylili goście. To  była nieco
bliźniacza sytuacja, do tej w której straciliśmy gola. Stały  fragment gry, akcję próbuje zamykać Patryk Salamon, następnie Adam  Wojciechowski, aż
w końcu kapitalnie znajduje się w polu karnym Wojciech  Sowa, dając nam upragnionego gola na 2:1! Takim też wynikiem za kilka  minut mecz się
zakończył.

Jedno jest pewne, drużyna Galakticosu Solna rozegrała naprawdę dobre  zawody. Rywale stworzyli sobie wiele okazji to zdobycia gola, ale na
przeszkodzie stawał znakomicie prezentujący się tego dnia Bartłomiej  Kot. Biało-zieloni choć też nie wykorzystali kilku swoich szans, to w
decydujących momentach byli wyrachowani do bólu, z zimną krwią punktując  beniaminka ligi. Do tego w swoich szeregach mamy Wojciecha Sowę,
który w  ostatnich tygodniach ma niesamowity ciąg na bramkę przeciwników, a z  kapitanem Patrykiem Salamonem tworzą najbardziej bramkostrzelny
duet  obrońców w lidze, mając już na swoim koncie łącznie 8 trafień (5 x Sowa i  3 x Salamon). Punkty cieszą, tym bardziej, że w ostatnim czasie
storpedowała nas istna plaga chorób, a spora grupa zawodników była nie  do gry w ogóle lub po prostu nie w pełni sił do walki na murawie.  Skrupulatnie
w ostatnich tygodniach punktujemy, w tabeli powoli  przesuwamy się wyżej tam gdzie nasze miejsce i oby tak dalej(!)

Galakticos Solna - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (0:0)

Skład: Kot, Sowa, Salamon, Paszkowski, Moskwa,  Karbowiak (60’ Białasik), Traczyk, Kozachenko, Kotyla (55’  Wojciechowski), Orzechowski,
Trzepacz (80’ Migas).

tekst: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

ZNAKOMITY WEEKEND MŁODZIEŻY
Kapitalny weekend za młodzieżowymi drużynami piłkarskimi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Z siedmiu spotkań o ligowe punkty, aż pięć

kończyło się zwycięstwami biało-zielonych!
Biało-zieloni juniorzy starsi IgnerHome Polonii-Stali Świdnica mierzyli się na swoim terenie z Orłem Ząbkowice Śląskie. Plasujący się w ścisłej

czołówce I ligi wojewódzkiej podopieczni trenera Jakuba Rosiaka mieli chrapkę szóstą wygraną w rozgrywkach. Tak też się stało, ale znów nie
ustrzegliśmy się błędów i ponownie skuteczność pod bramką rywali nie była delikatnie mówiąc naszą najmocniejszą stroną. Strzelanie na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczął w 28. minucie Miłosz Ilski, ale niedługo potem wyrównali przeciwnicy za sprawą Filipa Patera.
Jeszcze przed przerwą znów z przodu znaleźli się nasi piłkarze, kiedy to na prowadzenie wyprowadził nas Ksawier Okarmus. Po zmianie stron dążyliśmy
do zdobycia kolejnych trafień i w końcu na 3:1 strzelił w 59. minucie z rzutu karnego Paweł Michta. Ponownie dał o sobie znać w barwach Orła Filip
Pater, ale jego trafienie tylko ustaliło rezultat końcowy na 3:2 dla IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni z 20 punktami na koncie są obecnie
wiceliderami tabeli I ligi wojewódzkiej juniorów starszych, ustępując miejsca jedynie Chrobremu Głogów. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Orzeł Ząbkowice Śląskie 
3:2 (2:1)

Skład: Przyborowski, Kruczek, Duda, Ratajczak, Wysoczański (46’ Czochara), Ilski, Markowski (76’ Oboza), Metelica (46’ Migas) , Okarmus (70’
Bujak), Michta (80’ Szewczyk), Busch (86’ Kałwak).

***
Wciąż znakomicie prezentują się także juniorzy młodsi z ligi wojewódzkiej. Drużyna prowadzona przez trenera Tomasza Oleksego sięgnęła już po

piątą wygraną w szóstym rozegranym spotkaniu. Tym razem biało-zieloni zapisali na swoim koncie pełną pule punktów na wcale niełatwym terenie w
Kochlicach. Goście pokonali miejscowa Iskrę 3:1, choć mogli wygrać zdecydowanie wyżej. W spotkanie weszliśmy znakomicie, bo już w 5. minucie
bramkarza do kapitulacji zmusił Eryk Korab, a w pierwszej połowie wynik na 2:0 podwyższył Igor Malinowski. Przeciwnicy walczyli, w 70. minucie
złapali kontakt, ale ostatnie słowo należało do nas. W 90. minucie na listę strzelców wpisał się Alex Błasz. Nasi zawodnicy znajdują się na drugiej lokacie
w tabeli, mając w swoim dorobku 16 "oczek". Prowadzi z kompletem 18 punktów Parasol Wrocław. 

Iskra Kochlice - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
1:3 (0:2)

Skład: Janas (65’ Janowicz), Król, Nowak, Sośnicki, Zaczyński (72’ Cybruch), Pawlik (80’ Prykaza), Zawiła, Korab (60’ Błasz), Dudzic (81’
Staszczyk), Malinowski (46’ Kulpiński), Lipiński (66’ Safian).   

***
Po serii ostatnich niepowodzeń na zwycięskiej ścieżce znaleźli się także biało-zieloni trampkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi

wojewódzkiej. Podopieczni trenera Piotra Krygiera walczyli na wyjeździe z Łużycami Lubań, chcąc zrewanżować się za porażkę u siebie w wymiarze
2:3. Goście od początku ruszyli do ataku, chcąc zaznaczyć swoją przewagę. Do przerwy było już 3:0 po golach Pawła Łabędzia, Mateusza Wachta i
Igora Pierzchały. Po zmianie stron hat-tricka skompletował Pierzchała, trafiając jeszcze dwa razy, a z jednego gola cieszył się ponadto Filip Stelmach.
Ostatecznie młodzi świdniczanie triumfowali 6:0, a w tabeli znajdują się na siódmej lokacie. 

Łużyce Lubań - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:6 (0:3)

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

***
Z porażką zakończyła swój mecz młodziutka, trzecia drużyna trampkarzy trenera Michała Korbeckiego. Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali III

Świdnica w ramach rozgrywek IV ligi okręgowej trampkarzy podejmowali na swoim terenie drużynę Kolibra Uciechów. Biało-zieloni otwarli wynik
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spotkania po golu Mileny Grochocińskiej i e efekcie prowadzili do przerwy 2:1, kiedy to gola zdobył jeszcze Łukasz Protokowicz. Po zmianie stron
rywale zanotowali jednak pięć trafień, wygrywając finalnie 5:2.

IgnerHome Polonia-Stal III Świdnica - Koliber Uciechów 
2:5 (2:1)

Skład: Moczydłowski, Chojecki, Grochocińska, Holenko, Kunas, Protokowicz, Rabenda, Sacharczuk, Staworzyński, Struzik, Wiśniowski, A. Felich,
K. Felich, Knapik, F. Oleszczyk, J. Oleszczyk, Stasieluk. 

***
Kolejny, cenny skalp zanotowali młodzicy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica z I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i

Szymona Krupczaka mierzyli się w Legnicy z tamtejszą Miedzią. W spotkaniu wiele goli nie padło, ale odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo, wygrywając
2:1. Jako pierwsi na listę strzelców wpisali się przeciwnicy, kiedy to w 26. minucie rezultat otworzył Nikodem Rusinowicz. Kilkadziesiąt sekund później
wyrównał jednak Michał Maliszewski po asyście od Szymona Gawrońskiego, a w drugiej połowie zwycięstwo dał nam Noah Bosch, trafiając na 2:1
(podanie od Mikołaja Kozara). Na półmetku rozgrywek biało-zielono plasują się na czwartej pozycji w tabeli, tracąc trzy "oczka" do trzeciego stopnia
podium. Tam znajduje się właśnie Miedź Legnica, którą zdołaliśmy pokonać w ostatniej kolejce spotkań. 

Miedź Legnica - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
1:2 (1:1)

Skład: Migas, Witaszczyk, Kaźmierczak, Kozar, Maliszewski, Bosch, Ungurian, Waśniowski, Politański, Gawroński, Glogiewicz, Orzechowski,
Zawada. 

***
Tym razem porażką zakończył się mecz naszej drugiej drużyny młodzików z ligi wojewódzkiej. Zespół trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona

Krupczaka walczył na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i musiał uznać wyższość rywali. Miejscowi wygrali pewnie 6:1, a honorowe trafienie dla naszej
ekipy zanotował Michał Sidor. Biało-zieloni na półmetku jesiennych rozgrywek są na szóstej pozycji w tabeli. 

Śląsk II Wrocław - IgnerHome Polonia-Stal II Świdnica 
6:1 (2:0)

Skład: Niedziałkowski, Kasprzak, Mazur, Walewski, Walczak, Głowacki, Dudajek, Otoka, B. Stachyra, Dudek, Mitura, Monica, L. Stachyra,
Gawlik-Rokosz, Demczyszak, Sidor. 

***
Pięć goli padło w meczu naszej czwartej drużyny młodzików z V ligi okręgowej. Zespół IgnerHome Polonii-Stali Świdnica plasujący się na samym

szczycie tabeli rozgrywek podejmował u siebie Piławiankę Piława Górna. Biało-zieloni występujący pod batutą trenera Ryszarda Tyndla szybko stracili
gola na 0:1, ale to tylko mocniej zmotywowało gospodarzy. Jeszcze przed przerwą było 2:1 po trafieniach Alana Szukalskiego i Bartka Opalacha. Po
zmianie stron na 3:1 trafił Franciszek Rybka, a rezultat na 4:1 ustalił Wojciech Wiśniewski. Świdniczanie pozostają na pozycji lidera rozgrywek. 

IgnerHome Polonia-Stal IV Świdnica - Piłwianka Piława Górna 
4:1 (2:1)

Skład: Dudek, Kłosowski, Opalach, Ośka, Rogoża, Rohde, Sobolewski, Szukalski, Wiśniewski, Dudzic, Rybka, Smok, Stasiak.  
tekst: poloniastal.swidnica.pl

Polonia Stal Świdnica

CEL OSIĄGNIĘTY, ALE FAJERWERKÓW BRAK
Jak to się mówi, zwycięzców się nie sądzi... Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica po raz trzeci z rzędu okazali się lepsi od Górnika Wałbrzych

w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Biało-zieloni nie zachwycili, ale po serii rzutów
karnych zrealizowali plan, jakim był awans do półfinału rozgrywek. 

Przez większą część spotkania goście mieli inicjatywę, przebywali z piłkę na połowie przeciwnika, ale niewiele z tego wynikało. Brakowało
postawienia kropki nad "i", lepszego pomysłu, rozegrania, a przede wszystkim strzałów na bramkę biało-niebieskich. Wałbrzyszanie liczyli na stałe
fragmenty gry, ale i odgryzali się kontrami. W pierwszej części gry stworzyliśmy sobie tak naprawdę jedną bardzo dobrą okazję do zdobycia gola, kiedy
to w pole karne wpadł Adam Wojciechowski, lecz przegrał niestety dla nas starcie z bramkarzem. Po zmianie stron prowadzenie mogli objąć miejscowi.
Po rzucie wolnym obronionym przez Bartłomie-
ja Kota, tylko w znany sobie sposób dobitkę
zmarnował Roland Emeka. Im bliżej końca, tym
coraz dłużej na połowie przeciwnika znajdowali
się biało-zieloni. Brakowało finalizacji akcji i po
prostu strzałów na bramkę Górnika. Regulami-
nowe 90 minut nie wyłoniło zwycięzcy i o awan-
sie do kolejnej rundy musiała zadecydować seria
rzutów karnych . 

Próba nerwów rozpoczęła się dla nas znako-
micie. Po golach z jedenastu metrów Wojciecha
Sowy, Oskara Trzepacza i Patryka Paszkowskie-
go, a także pudle jednego z biało-niebieskich
prowadziliśmy 3:1. Niestety chwilę później
znaleźliśmy się pod ścianą, bowiem golkiper go-
spodarzy wyszedł obronną ręką ze starć z Seba-
stianem Białasikiem i Andriejem Kozachenko.
Wałbrzyszanie mogli zamknąć mecz, ale Sławo-
mir Orzech uderzył w poprzeczkę. Górnik jesz-
cze raz stanął przed szansą na zwycięstwo przy
stanie 4:4. Piłkę nad poprzeczką przeniósł Kamil
Moskwa, ale Bartłomiej Kot wybronił uderzenie młodego Oskara Nowaka. Później zawodnicy przez dłuższą chwilę się nie mylili, seria trwała w
najlepsze, strzelali i to skutecznie nawet bramkarze. Zatoczyliśmy pętlę, znajdując się w dwunastej serii rzutów karnych. Do piłki ponownie
podszedł Wojciech Sowa, wyprowadzając nas na 9:8. Kilkadziesiąt sekund później Bartłomiej Kota fantastycznie wybronił uderzenie Damiana
Chajewskiego i to drużyna IgnerHome Polonii-Stali Świdnica awansowała do półfinału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Wałbrzych
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Górnik Wałbrzych - IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
0:0 (karne 8:9)

Skład: Kot, Sowa, Salamon, Czochara (46’ Paszkowski), Orzechowski, Filipczak (46’ Białasik), Traczyk, Kotyla (48’ Kozachenko) , Busch (53’
Moskwa), Wojciechowski, Migas (53’ Trzepacz). 
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Emocji nie brakowało też w innych ćwierćfinałowych spotkaniach. Lechia Dzierzoniów pokonała na wyjeździe 1:0 AKS Strzegom po golu grającego
jeszcze do niedawna w barwach ekipy z miasta granitu Damiana Bogacza. Prawdziwe strzelanie urządził sobie grający w klasie okręgowej LKS Bystrzyca
Górna, który u siebie rozbił 7:3 czwartoligowe Skałki Stolec po trzech golach Dominika Ciuby, dwóch Eryka Klemińskiego i po jednym Eryka Ciuby
oraz Łukasza Sałaty. Do półfinału awansował też Słowianin Wolibórz, zwyciężając na wyjeździe Orła Ząbkowice Śląskie 4:2 (mecz ustalony już na
początku drugiej połowy przy stanie 4:0) . 

Pary półfinałowe (brak na razie terminu):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - Lechia Dzierżoniów
LKS Bystrzyca Górna - Słowianin Wolibórz 

tekst, foto: poloniastal.swidnica.pl

Gmina Świdnica

ŚWIETLICA W PSZENNIE MIEJSCEM AKTYWNOŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH
W środę zajęcia z JOGI, w czwartek Kącik Małego Artysty i Fat Burning, a w piątek m.in. tenis stołowy. Świetlica w Pszennie zaprasza.
Co daje ćwiczenie jogi? Wzmacnia i uelastycznia mięśnie, pomaga rzeźbić sylwetkę, odpręża. Dlatego jogę może ćwiczyć osoba początkująca i już

regularnie trenująca. Serdecznie zapraszamy w każdą środę na godz. 19:00.
W czwartek o godz. 18:00 równolegle odbywają się zajęcia ruchowe - Fat Burning oraz Kącik Małego Artysty. Fat burning aktywizuje przede

wszystkim dolne partie ciała, czyli brzuch, pośladki oraz uda, ale systematycznie wykonywany wpłynie pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy i
oddechowy, a także pomoże podkręcić metabolizm oraz popracować nad koordynacją ruchową. Godzina ćwiczeń pozwala spalić do 600 kcal. Kącik
Małego Artysty to bezpłatne zajęcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom gminy. W kązdym tygodniu na uczestników czeka mnóstwo atrakcji i
fajnej zabawy.

"Otwarte Piątki" to przestrzeń dla osób dorosłych z dostępem do świetlicy i znajdujących się w niej gier i urządzeń rekreacyjnych. Startujemy już
od godz. 18:00.

Gmina Świdnica

SENIORZY Z GMINY ŚWIDNICA ZDOBYWALI TYM RAZEM GÓRY IZERSKIE
Drugiego dnia III Gminnej Senioriady grupa seniorów z Gminy Świdnica wraz z Gminnym Kołem PTTK Teraz Sudety wybrała się na zdobywanie

Gór Izerskich. Podczas pokonywania 12-sto kilometrowej trasy można było do woli pooddychać świeżym powietrzem wśród torfowisk Doliny Rzeki
Izery, Hali Izerskiej, Schroniska Orle oraz Chatki Górzystów.

Nie zabrakło też słynnych naleśników i pysznych pieczonych kiełbasek prosto z ogniska. Po drodze natomiast zbierano grzyby i jagody. W obliczu
mnogości atrakcji nie straszny był nawet siąpiący w drodze powrotnej deszcz.

Wszyscy uznali wyjazd za bardzo udany! Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i do zobaczenia ponownie na turystycznym szlaku!

Gmina Świdnica

RUSZYŁY WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO W GMINIE ŚWIDNICA
Na kontach bankowych pierwszych 208 wnioskodawców są już pieniądze z tyt. dodatku węglowego. Do budżetu gminy Świdnica wpłynęła pierwsza

transza środków od wojewody w kwocie 804 tys. zł.  Zgodnie z zapowiedziami niebawem otrzymamy kolejne. Dodatki węglowe są wypłacone po
otrzymaniu pieniędzy na ten cel i wprowadzeniu do budżetu środków na wypłaty dodatku węglowego - informuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Dorota Waliszak.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania
zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające
co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
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Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r.
Gdzie składać wniosek o dodatek węglowy?
Kompletny wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica;

pok. 110, 111, 113; poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30; wtorek: 7.30 - 17.00; piątek 7.30 - 14.00; tel. 74 852 12 26 wew. 113, 121, 120.
Załączniki do pobrania: http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/7600/1/

Gmina Świdnica

UCZNIOWIE PODĄŻALI SZLAKIEM LUTOMSKICH SMAKÓW
Uczniowie klasy Va i Vb ze Szkoły Podsta-

wowej w Lutomi Dolnej wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami, radną Rady Gminy Świdnica Lu-
cyną Mroczek i paniami z Koła Gospodyń Wiej-
skich wzięli udział w edukacyjnej grze terenowej
"Szlakiem lutomskich smaków".

Spacerując po Lutomi Dolnej z kartą w ręku
od punktu do punktu, odpowiadając na wszystkie
pytania, uczniowie dowiadywali się o wyjątko-
wych zdolnościach kulinarnych członkiń Koła
Gospodyń Wiejskich. Pod koniec wędrówki cze-
kał na wszystkich nie tylko skarb, który bez
problemu wspólnie rozszyfrowaliśmy, ale też
smaczny poczęstunek i gorąca herbatka owoco-
wa przygotowana przez członkinie Koła. Na za-
kończenie wyprawy uczniowie podbili swoje
karty pamiątkową pieczęcią i wpisali się do Księ-
gi Questu, potwierdzając przebycie trasy.

Udział i zabawa w edukacyjnej grze tereno-
wej to pomysł w ramach dodatkowych zajęć z
historii "Regionalistyka - moja najbliższa okoli-
ca", na których uczniowie poszerzają swoją wie-
dzę o historii swojego regionu, a także rozwijają postawy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Gmina Świdnica

TRWA PRZEBUDOWA DROGI 
Trwa przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Lutomia Dolna - Wieruszów i Lutomia Dolna (ul. Szkolna). 2 km odcinek drogi

zyska asfaltową nawierzchnię. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2,8 mln zł, w tym 460 tys. zł obejmuje dofinansowanie z budżetu województwa
dolnośląskiego. Obecnie trwają prace związane z korytowaniem i wykonywaniem podbudowy kamiennej.

Przypominamy, że budowa dróg transportu rolnego odbywa się przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
przeznaczonej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (dawniej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Pozyskane w ten sposób
środki mogą być wyłącznie przeznaczone tylko na ten cel, czyli budowę dróg transportu rolnego.
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BARAN To dobrze, że się uporałeś ze wszy-
stkimi zaległymi sprawami. W najbliższej
przyszłości jakiś nagły przypływ gotówki.
Uwaga jednak na zdrowie. Nie szalej za
bardzo, bo co za dużo to nie zdrowo. Mimo
wszystko będziesz miał dużo czasu na roz-
myślania. W sprawach sercowych bez
zmian. 
BYK Powinieneś się poważnie zastanowić,
zanim wykonasz następny krok. Może oso-
ba o której myślisz nie jest tobie po prostu
pisana. Nie angażuj się za bardzo w sprawy
innych osób. Pomyśl wreszcie o sobie. Weź
sobie w końcu upragniony i wyczekiwany
urlop. To naprawdę się Tobie przyda. 
BLIŹNIĘTA Ktoś za wszelką cenę dąży do
spotkania z Tobą. Pomyśl, czy naprawdę
warto tej osoby unikać. Dobrze, że się upo-
rałeś ze wszystkimi zaległymi sprawami.
Twoje nowe pomysły zyskają akceptację, na
której bardzo Tobie zależy. Wszystko zacz-
nie się układać po Twojej myśli. 
RAK Twoje ostatnie przedsiewzięcia przy-
niosą teraz spodziewane efekty. Nie zważaj
na czyjeś złośliwe docinki i uwagi. Nie po-
winny one przerwać Twojego działania.
Twoja dobra passa wciąż trwa. Wykorzystaj
to wszystko z myślą o sobie. Jakieś ważne
wydarzenie pod koniec tego tygodnia. 

LEW Uważaj na to co i do kogo mówisz.
Swoim zachowaniem możesz sprawić ko-
muś dużą przykrość. W najbliższy weekend
powinieneś wybrać się w podróż z osobą o
której od dawna myślisz. Pamiętaj jest ona
Tobie życzliwa. W sprawach finansowych
bez zmian. 
PANNA Pod koniec tego tygodnia czekają
Ciebie spore zmiany w życiu osobistym.
Nie podejmuj więc na razie żadnych
istotnych zmian dla swojej przyszłości.
Pamiętaj w zdrowym ciele, zdrowy
duch. Jakiś nagły przypływ gotówki w
najbliższym czasie ale zaraz potem nie-
przewidziany wydtek czyli znowu wszy-
stko na zero.. 
WAGA Masz zupełną rację, trzymając się
swoich zasad. Ktoś będzie próbował Ciebie
od nich odwieźć, ale nie powinieneś zwra-
cać na to większej uwagi. W pracy bardzo
przyjazna i miła atmosfera. Nie martw się.
Grunt to dobre zdrowie. 
SKORPION Wszystko obróci się na Two-
ją korzyść. Planowany wyjazd wreszcie
się uda i to z ukochaną osobą. Będziecie
bardzo miło spędzać czas. Wreszcie szef

wypłaci Tobie zaległą pensję. Nie popadaj
w melancholię.
STRZELEC Najbliższy tydzień będzie
dla Ciebie ważny, zwłaszcza pod wzglę-
dem finansowym. Możesz więc spokojnie
planować swoje dalsze posunięcia. Za-
nadto nie szalej, gdyż może się to skoń-
czyć dla Ciebie dużymi wydatkami. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał teraz nie-
mało zajęć. Być może będziesz musiał de-
cydować co jest dla Ciebie najważniejsze.
Pamiętaj nie łap dwóch srok za ogon. W
uczuciach narobiłeś sobie za duży galima-
tias. 
WODNIK Twoje wysiłki nie pójdą na mar-
ne. Powinieneś jednak zmobilizować się do
systematycznej pracy, nawet w niezbyt
sprzyjających warunkach. Nie wchodź w
układy z osobą spod tego samego znaku.
Nie popadaj w przesadną drobiazgowość. 
RYBY Najważniejsze to nie zapominać o
sobie. Zadbaj o siebie, inaczej będziesz
miał kłopoty ze zdrowiem. Inni świetnie
sobie potrafią poradzić, nie musisz ich
koniecznie wyręczać. Nie zapominaj o
ukochanej osobie.

◆ 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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