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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 15.11.2019, godz. 19:00
Na wystawie pt. Ilustracje bajek niewyda-
nych zaprezentowane zostały zdjęcia Jacka
Boczara. Wystawa będzie trwała do 15 listo-
pada 2019 r.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

WOJNY PODWÓRKOWE - WAR-
SZTATY DLA DZIECIWOJNY POD-
WORKOWE 
Każda sobota września i października, 
godz. 12:00
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, wstęp wolny
(obowiązują zapisy)

MUNDI
20.09.2019 (piątek), godz. 19:00
Restauracja Midowe Pola, Świdnica, bilety:
25 zł

SPEKTAKL NIEMY KELNER 
20-21.09.2019 (piątek, sobota), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 110 zł

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT IM. TA-
DEUSZA ZĄBKA
21.09-22.09.2019, godz. 09:00
Druga część siatkarskiego turnieju poświę-
conego pamięci legendarnego trenera siat-
kówki, Tadeusza Ząbka. W zawodach wy-
startują juniorki.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

BIEG BOLKA ŚWIDNICKIEGO 
21.09.2019 (sobota), godz. 19:00 - 22:00
Park Centralny w Świdnicy, zapisy: 2 5zł

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Sokół Wielka Lipa
21.09.2019, godz. 16:00
Kolejny mecz piłkarzy Dabro-Bau Polonii-
Stal Świdnica. Tym razem rywalem biało-
zielonych będzie solidny zespół Sokoła
Wielka Lipa.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

KONCERT OPERETKOWY 
21.09.2019 (sobota), godz. 18:00
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
bilety 60 zł

ZE STRAUSSEM PRZEZ WIEDEŃ
[operetka]
21.09.2019, godz. 18:00
Ze Straussem przez Wiedeń to spotkanie z
muzyką pełne niezapomnianych wrażeń! To
także spotkanie z mistrzami opery i operetki
- z Puccinim, Leharem, Kalmanem oraz kró-
lem walca - Straussem.

www.expressem.eu www.expressem.eu

TRWAJĄ ZAPISY NA 
5. RST Półmaraton Świdnicki

Fundacja WroActiv oraz samorządy: Miasto
Świdnica, Powiat Świdnicki i Gmina Świdnica
zapraszają do udziału w 5.RST Półmaratonie
Świdnickim, który odbędzie się 9 listopada.
Zarejestrowanych jest już prawie 700 uczestni-
ków biegu głównego i ponad 90 biegaczy "Dzi-
kiej Piątki" - czyli pięciokilometrowej trasy.

- Wydarzenia sportowe organizowane w
naszym mieście udowadniają, że świdniczanie
to bardzo aktywni sportowo ludzie. Chcemy
propagować zdrowy tryb życia i zachęcić jesz-
cze więcej osób do spędzania wolnego czasu
czynnie i na świeżym powietrzu. Piąta już edy-
cja Półmaratonu Świdnickiego to doskonała
ku temu okazja i jednocześnie ogromna pro-
mocja miasta - mówi prezydent, Beata Moskal-
Słaniewska.

Rejestracja uczestników odbywa się na stro-
nie internetowej www.polmaraton.swidnica.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona - maksymalnie w
biegu głównym może uczestniczyć 1700 osób, a
w Dzikiej Piątce - 350. Prawo startu mają zawod-
nicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 8 listopada
2019 roku. 

Pakiet podstawowy dla mieszkańców powia-
tu świdnickiego wynosi 45 zł. Zawodnicy do
pokonania będę mieli około 21 kilometrów uli-
cami Świdnicy i okolicznych miejscowości. Start
odbędzie się tradycyjnie na świdnickim Rynku,
dalej trasa przebiegać będzie ulicami: Kotlarską
- Muzealną - Komunardów- Ks. Bolka Świdnic-
kiego- Łukasińskiego - Gdyńską - Parkową -
Saperów - Rzeźniczą - Mieszka I - Miłego Dnia
- Śląską - Przyjaźni - Kraszowicką oraz przez
wsie: Opoczka - Bojanice - Burkatów - Bystrzy-
na Dolna  i z powrotem do Świdnicy ulicą
Przyjaźni - Śląską - meta: stadion OSIR.

W ramach biegu rozegrane zostaną mistrzo-
stwa: mieszkańców powiatu świdnickiego;   pra-
cowników branży IT; pracowników branży tury-
stycznej oraz klasyfikacja drużynowa.

Dla sześciu najlepszych zawodniczek i za-
wodników w klasyfikacji OPEN przewidziano
nagrody pieniężne, otrzyma je także trójka najle-
pszych zawodniczek i zawodników z obywatel-
stwem polskim. Dla trójki zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach wiekowych wręczone
zostaną nagrody rzeczowe. Trafią one również
do pięciu najszybszych - kobiet i mężczyzn w

klasyfikacji mistrzostw mieszkańców powiatu
świdnickiego. 

Dla najmłodszych tradycyjnie przygotowane
zostaną także biegi na dystansach od 200 do 1200
metrów. Odbędą się one na stadionie sportowym
w  Świdnicy. Już rozpoczęły się zapisy na to
wydarzenie. Zarejestrowanych jest prawie 150
dzieci, a limit wynosi 350 uczestników. 

Oprócz zmagań biegowych podobnie jak w
latach ubiegłych LZS przygotuje miasteczko
sportowe, w którym będzie można spróbować
swoich sił w konkurencjach tj. rzuty woreczkami
(numerologia), rzuty ringo, hokej, strzały na
bramkę czy kręgle. Nad bezpieczeństwem i do-
brą zabawą będą czuwać organizatorzy oraz wo-
lontariusze.

- Czekamy na zgłoszenia wolontariuszy. Jeśli
nie obce są wam nowe wyzwania, bądź macie już
swoje doświadczenia i mielibyście ochotę je roz-
winąć i w mocnej grupie pomóc stworzyć najle-
pszą imprezę sportową w Świdnicy, to bardzo
serdecznie zapraszamy - takich ludzi potrzebuje-
my - zachęca do przyłączenia się do Świdnickiej
Drużyny Półmaratońskiej Radosław Werner, kie-
rownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. 

Szczegółowe informacje związane z 5.RST
Półmaratonem Świdnickim, znajdują się na stro-
nie internetowej www.polmaraton.swidnica .pl
oraz na Facebooku RST Półmaraton Świdnicki.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
W najbliższą sobotę, 21 września odbędzie

się zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu
akcja w mieście organizowana przez firmę AG-
EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie
można oddać w godz. od 10.00 do 14:00 na
parkingu przed Urzędem Miejskim.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu
niepotrzebne urządzenia, które działają lub dzia-
łały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki,
lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory,
komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady
zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla
ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane
selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku
lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracu-
jących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy
przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych
telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w
terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie
przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyj-
mowane są od razu, wystarczy tylko wylegity-
mowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt

S³awomir Zerka

- sitka i no¿e do 
  maszynek do miêsa
- ig³y, szpulki
- stopki do maszyn 
  do szycia

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)

tel. 74 851 42 35, 601 299 327
- grza³ki
- ³o¿yska
- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl

R E K L A M A A K T Y W N A
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Wstęp 60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: MEEK, OH
WHY? [hip-hop / nu-jazz]
21.09.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach pro-
jektu Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki
któremu Wasze recenzje mają wpływ na nasz
repertuar! Koncert odbędzie się dzięki recenzji
albumu "Rękopisy nie płoną" napisanej i prze-
słanej nam przez Szymona Kubatka.
Wstęp 15 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: ŚOK

ŻAROWSKIE BIEGI STREFOWE 
22.09.2019 (niedziela)
Boisko przy 1 Maja, Żarów
Zapisy na datasport.pl

CZAS NA TEATR
25.09.2019, godz. 10:00
Podczas projektu CZAS NA TEATR odbędą
się wydarzenia artystyczne: warsztaty, poka-
zy, spacery tematyczne, spotkania autorskie,
dyskusje, które zrealizowane zostaną m.in.:
w miejscach dziedzictwa kulturowego, w
placówkach edukacyjnych, salach Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, ale także w prze-
strzeni publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: różne, organizator:
ŚOK

XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
BOKSERSKI IM. WŁADYSŁAWA
RUDKOWSKIEGO
27.09-29.09.2019
Cykliczna impreza poświęcona pamięci zna-
nego polskiego boksera - Wiesława Rudko-
wskiego. Turniej co roku gromadzi kilku-
dziesięciu zawodników z różnych krajów
Europy, którzy staczają wiele widowisko-
wych walk. Oprócz sportowych emocji,
podczas turnieju występują elementy chary-
tatywne i artystyczne.
Wstęp wolny, Galeria Świdnicka, organiza-
tor: Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica

METALOWY PIĄTEK W BOLKO
27.09.2019, godz. 19:00
Trzon naszej składanki będą stanowić ze-
społy polecane przez muzyków Collision /
Disorder / Plethora. Oprócz ich własnych
nagrań, usłyszycie też m.in. Behemoth / Jin-
jer / KAT & Roman Kostrzewski / Lilla
Veneda / Nightwish / Rammstein / Vader /
Ketha (tych ostatnich wyjątkowo poleca
Johnny Trzy Palce)
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

TEATR NA CZASIE: "Pelcia, czyli jak
żyć, żeby nie odnieść sukcesu"
27.09.2019, godz.  19:00

www.expressem.eu

ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy,
którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzy-
stać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy
Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
mogą przekazywać:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemi-
kaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.
 PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Meta-

lowców 4. Działa od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w
godzinach od 10.00 do 14.00.

Elektrośmieci możemy także przekazać
sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas
zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nie-
odpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wy-
miany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie
nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozo-
stawić w punkcie handlowym stary telewizor. 

W każdym gospodarstwie domowym po-
wstają tzw. odpady problemowe, które ze wzglę-

du na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą
być umieszczone w pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych na zmieszane odpady komunal-
ne.

Do odpadów takich należą m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.
O tym, gdzie są one przyjmowane można

dowiedzieć się na stronie www.czystaswidni-
ca.pl. 

NAD BYSTRZYCĄ
WRESZCIE CZYSTO

Rozwiązany został zgłaszany przez miesz-
kańców problem stanu brzegów Bystrzycy. Od
kilku tygodni wykonano już wiele prac porząd-
kowych. Wynika to z tego, iż to miasto, a nie
Spółka Wody Polskie dba o tereny wzdłuż rze-
ki. 

Świdnica podpisała porozumienie z Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Pol-
skie we Wrocławiu, określające zasady współ-
pracy dotyczące utrzymania porządku i czystości
terenów przy rzece Bystrzycy. 

ciąg dalszy na str. 4
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W autorskim spektaklu Joanny Szczepko-
wskiej, dojrzała kobieta przypadkowo spo-
tyka młodego lidera ekstrawaganckiego ze-
społu muzycznego. Dla chłopaka wejście w
świat bohaterki jest jak przekroczenie magi-
cznego progu, za którym znajduje się niere-
alne doświadczenie i zaczyna wchodzenie w
szaleństwo.
Wstęp 20 zł normalny / 15 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL"
28.09.2019, godz.16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
28.09.2019, godz. 18:00
Pierwszy w nowym sezonie występ przed
własną publicznością szczypiornistów
ŚKPR-u Świdnica. Rywalem będzie solidna
Sparta Oborniki Wlkp.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

Czas na teatr: "WIEDŹMIN. TURBO-
LECHITA"
29.09.2019, godz.  19:00
"Wiedźmin. Turbolechita" to satyra na istnie-
jącą i nieistniejącą rzeczywistość, teatralne
zmierzenie się z tożsamością Polaków, skon-
frontowanie ze stereotypami, schematami i
kompleksami. Ten spektakl to brutalna walka
z potworami - tymi, które faktycznie są, które
być mogą i tymi, których tak naprawdę nie ma.
Wstęp 30 zł normalny / 25 ulgowy, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

MARCIN MELLER - SPOTKANIE 
01.10.2019 (wtorek), godz. 18.00
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy,
wstęp wolny

PUCHAR ŚWIDNICKIEGO DZIKA
05.10.2019, godz. 9:00

Na podstawie szacunkowej wyceny, wartość
robót określono na kwotę prawie 132 tysięcy
złotych, w tym udział PGW Wody Polskie wy-
niesie 40 tysięcy złotych. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania za ponad 91 tysięcy zło-
tych zadanie realizowane jest przez Wrocławski
Związek Spółek Wodnych. 

Prace zorganizowane i przeprowadzone
przez miasto obejmą w szczególności: wycinanie
samosiewów drzew i krzewów oraz wykaszanie
traw i chwastów na brzegach i skarpach oraz w
międzywalu, usuwanie znajdujących się wzdłuż
brzegów rzeki Bystrzycy odpadów komunalnych
i innych nieczystości, na działkach znajdujących
się w zarządzie PGW Wody Polskie. 

- W sierpniu wykonano już prace porząd-
kowe w rejonie ulic: Wrocławska (okolice mo-
stu żelaznego), Kliczkowska, Nadbrzeżna,
Wodna, Westerplatte, Śląska i Bokserska.
Uprzątnięto teren o powierzchni ponad 37 ty-
sięcy metrów kwadratowych. Wartość robót
wyniosła ponad 53 tysiące złotych. Kontynuo-
wane będą one we wrześniu w rejonie ulic:
Westerplatte, Okrężna, Miłego Dnia, Kraszo-
wicka, Łąkowa oraz Przyjaźni. W następnych
miesiącach ustalany będzie kolejny ich zakres
- mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg
i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. 

Równolegle realizowane były także prace na
terenach przylegających do działek PGW Wody
Polskie przy ul. Kliczkowskiej, Miłego Dnia i na
wysokości ul. Równej od strony rzeki. Ich war-
tość to ponad 32 tysiące złotych. Dwa razy w
miesiącu zbierane są także nieczystości na tere-
nach położonych wzdłuż brzegów rzeki Bystrzy-
cy. Usługi te realizowane są przez Farmę Miej-
ską.

Porozumienie obowiązuje do 1 grudnia br.

"ATAK" NA KATEDRĘ
Ks. Marcin Krzysztof Januszkiewicz, wika-

riusz w parafii katedralnej w Świdnicy, poinfor-
mował w niedzielę 15 wrześnie br. na Twitterze
o próbie zakłócenia mszy świętej w świdnickiej
katedrze. 

"Dziś podczas Mszy św. którą sprawowałem
#Tęczowiterroryści z pod znaku #LGBT wtargnę-
li do świątyni i wnosząc tęczową szmatę próbo-
wali zakłócić liturgię. Opatrzność Boża sprawi-
ła, że we Mszy św. uczestniczył komendant policji.
Błyskawiczna reakcja, zatrzymanie i zarzuty"
[pisownia oryginalna - red.]

Trzy  osoby  zostały  zatrzymane do
wytrzeźwienia, czwartą - zwolniono do domu.
Postawiono im już zarzuty prokuratorskie.

ŻYCZYLI DWUSTU LAT 
PANI TERESIE

Setne urodziny w czwartek, 12 września
świętowała świdniczanka Pani Teresa Kończok.
Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, a także Prezydent
Miasta Świdnica, Beata Moskal-Słaniewska ży-
czyli szacownej jubilatce kolejnych stu lat w
czasie uroczystości urodzinowych.

Teresa Kończok urodziła się 12 września
1919 r. w Bralinie w powiecie kępińskim w wo-
jewództwie wielkopolskim. Miała dwójkę ro-
dzeństwa. Do 1946 r. mieszkała w swojej rodzin-
nej miejscowości, gdzie najpierw uczyła się, a
następnie pracowała w gospodarstwie rolnym
rodziców. W 1947 r. zawarła związek małżeński
z Panem Józefem Kończokiem. W tym samym
roku Państwo Kończok przyjechali do Świdnicy
i zamieszkali w miejscu, w którym szacowna
jubilatka mieszka do dziś. Pan Józef podjął pracę
w drukarni, a Pani Teresa zajmowała się wycho-
wywaniem córki i prowadzeniem domu. W 2007
r. małżeństwo obchodziło diamentową rocznicę
ślubu. Obecnie jest pod troskliwą opieką córki
Reginy, która jest mieszkanką Świdnicy.

Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i
wielu lat w zdrowiu oprócz rodziny i przyjaciół,
życzyli szacownej jubilatce Prezydent Miasta
Świdnica, Beata Moskal-Słaniewska, dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich, Wiesław Pie-

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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Puchar Dzika to widowiskowe zawody w
wyciskaniu sztangi leżąc. Uczestnicy rywa-
lizują w kilku kategoriach wagowych, osob-
no dla kobiet i mężczyzn. Celem imprezy
jest popularyzacja sportów siłowych. Prze-
widziane są również akcenty artystyczne i
atrakcje dla publiczności.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria świdnicka,
organizator: MKS Polonia Świdnica, Urząd
Miejski w Świdnicy

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Bielawianka
05.10.2019, godz. 15:00
Odwieczny rywal - Bielawianka stanie na
drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-Stali
Świdnica w kolejnym meczu IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

OPERETKOWA PETARDA PRZEBO-
JÓW 
06.10.2019 (niedziela), godz 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

trzyk oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Barbara Monarcha i Krystyna Bo-
lek. 

Prezydent Świdnicy przekazała na ręce jubi-
latki list gratulacyjny od wojewody dolnoślą-
skiego, a także kwiaty, życzenia i nagrodę oko-
licznościową od miasta.

Powód do świętowania był podwójny ponie-
waż wnuczka Monika wraz ze swoim mężem
Andrzejem w przed dzień urodzin babci obcho-
dzili rocznicę dwudziestolecia ślubu.

Teresa Kończok jest babcią jednej wnuczki i
prababcią dwójki prawnucząt Szymona i Ale-
ksandry, których zawsze wspiera dobrą radą.

WOJNY PODWÓRKOWE 
- NOWY PROJEKT W ŚWIDNICY

Czyli twórcze i pokojowe działania warszta-
towe

Wojny podwórkowe to projekt dla dzieci i
młodzieży, na który składa się seria działań war-
sztatowych oraz wystawa podsumowująca całą
akcję. Do udziału zaprosiliśmy grupę kreatyw-
nych i doświadczonych osób - artystek i artystów,
animatorek i animatorów, edukatorek i edukato-
rów - którzy proponują młodym uczestniczkom
i uczestnikom twórcze rozprawienie się z tema-
tem konfliktu. Korzystając z różnych sposobów
ekspresji - m.in. ruchowych, typograficznych,
instalacyjnych, dźwiękowych - wspólnie szuka-
my sposobów opowiadania o tym, czym są spory
rówieśnicze, z czego wynikają i jak rozładowy-
wać te napięcia.

Dzieciństwo to niewątpliwie najintensyw-
niejszy czas, jeśli chodzi o zawiązywanie no-
wych znajomości i przyjaźni, z drugiej strony -
to okres wypełniony mniejszymi i większymi
wojnami. To wtedy właśnie testujemy pierwsze
sposoby radzenia sobie z sytuacjami konflikto-
wymi, to z tych doświadczeń kształtują się więzi
społeczne i dalsze relacje. Realizując "Wojny
podwórkowe", stawiamy sobie za cel budowanie
wartościowych relacji rówieśniczych i integrację
dzieci poprzez wspólną aktywność artystyczną.

Energia, którą wyzwala konflikt, przekiero-
wana w innym kierunku może stać się siłą twór-
czą. Sprzeczka, starcie, awantura, spięcie mogą
nieść za sobą potencjał zmiany, a różnice, prze-
ciwstawności i niespójności - powodem do do-
świadczania czegoś innego, nowego. "Wojny
podwórkowe" przebiegają w warunkach pokojo-
wych, w których uczestniczki i uczestnicy po-
znają sposoby radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach, uwrażliwiają się na potrzeby, emocje i
opinie innych, praktykują skuteczną komunika-
cję , zyskują wiarę w siebie i swoje możliwości.

Działania warsztatowe:
* co sobotę od 12:00 do 16:00 w Wieży

Ratuszowej (I piętro) w Świdnicy.

ciąg dalszy na str. 6
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WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
09.10-13.10.2019, gpdz. 09:00
Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
12.10.2019, godz. 19:00
20 października 2019, godz. r. na scenie
Świdnickiego Ośrodka Kultury zabrzmi je-
den z najpiękniejszych głosów polskiej pio-
senki lirycznej. Tego wieczoru wystąpi Ali-
cja Majewska z koncertem promującym naj-
nowszą pytę "Żyć się chce", która ukazała się
w marcu 2019, godz. roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł, miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O
LWOWIE I KRESACH POŁUDNIO-
WO-WSCHODNICH
18.10.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południo-

Harmonogram "Wojen podwórkowych":
- 21 września 2019: Novy Ruch Teatr: Ag-
nieszka Dziewa i Piotr Soroka | działania
ruchowe
- 28 września 2019: Tomasz Opania | działa-
nia rzeźbiarskie
- 5 października 2019: Jakub Drzastwa | dzia-
łania dźwiękowe
- 12 października 2019: Karolina Balcer |
działania instalacyjne
- 19 października 2019: Agnieszka Pajączko-
wska | działania fotograficzne
- 26 października 2019: Marcin Koziński |
działania tekstowo-twórcze
Wystawa:
16.11-13.12.2019 w Wieży Ratuszowej (I
piętro) w Świdnicy
Jak się zapisać?
Zapisy prowadzimy drogą mailową na ad-

res:
             zapisy@ladnehistorie.pl
W treści maila prosimy o podanie imienia,

nazwiska i wieku dziecka, kontaktu telefoniczne-
go do rodzica/opiekuna oraz terminów warszta-
tów, których dotyczą zapisy.

Istnieje możliwość zapisów na pojedyncze
warsztaty.

Twórczyni projektu: Magdalena Kreis
Organizator: Fundacja Ładne Historie
Partnerami projektu są: Gmina Miasto Świd-

nica oraz Świdnicki Ośrodek Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury oraz środków Gmi-
ny Miasta Świdnica.

info: ladnehistorie.pl

REMONTY CHODNIKÓW
Budowa chodnika w Bystrzycy Górnej

W terminie 9 lipca - 29 sierpnia realizowana
była inwestycja w miejscowości Bystrzyca Gór-

na, która polegała na modernizacji ciągu piesze-
go przy drodze powiatowej nr 2876 D. Całkowita
wartość inwestycji to prawie 300 tys. zł. z czego
250 tys. pochodziło z budżety Gminy Wiejskiej
Świdnica, reszta kwoty to wkład Powiatu Świd-
nickiego. Zakres wykonanych prac obejmował,
między innymi: mechanicznie wykonanie kory-
ta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawie-
nie krawężników z oporem, ustawienie obrzeży
z oporem, wykonanie warstwy odcinającej, wy-
konanie podbudowy z kruszywa łamanego, wy-
konanie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej szarej i czerwonej, wykonanie zjazdów do
posesji. Długość wyremontowanego odcinka to
670 mb.
Budowa chodnika w Bojanicach

Kolejna inwestycja w infrastrukturę około
drogową to budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej nr 2877 D w miejscowości Bojanice .
Wartość tego zadania to prawie 150 zł. a realizo-
wany był w terminie od 8 lipca do 30 sierpnia.
Na długości 183 mb wykonano następujące pra-
ce: mechanicznie wykonanie koryta, profilowa-
nie i zagęszczanie podłoża, ustawienie krawęż-
ników z oporem, ustawienie obrzeży z oporem,
wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
i czerwonej, wykonanie zjazdów do posesji, wy-
konanie poszerzenia jezdni.

NABÓR WNIOSKÓW DO
PROGRAMU "Opieka wytchnieniowa

Zapraszamy opiekunów lub członków ro-
dzin powiatu świdnickiego sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji; konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji oraz osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności do skorzystania z
Programu Opieki wytchnieniowej - edycja 2019
r finansowanej ze środków Funduszu Solidarno-
ściowego przyznawanych w ramach Programu"
Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019" oraz ze

ciąg dalszy ze str. 4
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środków Powiatu Świdnickiego w zakresie for-
mie poradnictwa psychologicznego lub terapeu-
tycznego oraz nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i
dietetyki.

Nabór wniosków do programu "Opieka wy-
tchnienia" - edycja 2019r prowadzony jest do 15
grudnia 2019r

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek
wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście
do siedziby Fundacji Eudajmonia, Oddział
Wrocław ul. Kościuszki 80a, 50-441 Wrocław
lub za pomocą poczty tradycyjnej, z dopiskiem:
,,opieka wytchnieniowa", na adres: Fundacja Eu-
dajmonia Oddział Wrocław, ul. Kościuszki 80a,
50 - 441 Wrocław. Wniosek można również zło-
żyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy, na ul. Wałbrzyskiej 15 (sekretariat)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7 .15-
15.15.

Szczegóły na stronie:
www.eudajmonia.pl 
http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=n

ew&idg=mg,2&id=442 
lub pod numerem telefonów Kontakt: tel.

kom. 881 476 976 lub 074/851- 50-29

BADANIE GUS - Europejskie
Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16

września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych
mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny
Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezen-
tacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdro-
wotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunko-
wań.

W związku z popularyzacją dobrowolnych
badań ankietowych wśród respondentów, któ-

rych chcemy zachęcić do udziału w badaniach
realizowanych przez GUS i urzędy statystyczne,
przesyłamy w załączeniu informację o realizo-
wanym Europejskim Ankietowym Badaniu
Zdrowia na temat zdrowia mieszkańców kraju w
powiązaniu z charakterystyką demograficzno-
społeczną, sytuacją zawodową i miejscem za-
mieszkania, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się
i ewentualne zamieszczenie na Państwa stronie
internetowej.

Zebrane informacje są wykorzystywane na
potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz
tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie
krajowym i europejskim. Badanie prowadzone
jest w cyklu co 5 lat, w którym objętych jest około
24 tysiące gospodarstw domowych w kraju i
dostarcza kompleksowej wiedzy o sytuacji zdro-
wotnej mieszkańców Polski na podstawie subie-
ktywnych ocen respondentów, które potem
przedstawiane są na tle innych krajów Unii Eu-
ropejskiej. W badaniu pytamy o:

- skład osobowy gospodarstwa domowego
- stan zdrowia, problemy zdrowotne, choro-
bowość
- wypadki i urazy, zdrowie psychiczne
- korzystanie z opieki zdrowotnej
- korzystanie z profilaktyki zdrowotnej
- determinanty zdrowia - aktywność fizycz-
na, nawyki żywieniowe, styl życia

www.expressem.eu www.expressem.eu

wo-Wschodnich. Celem konkursu jest
wspieranie wychowania patriotycznego
wśród młodego pokolenia, pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa kresów południo-
wo-wschodnich.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
organizator: MDK, TML

XXVIII PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ "NA
SZLAKU"
23.10.2019, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XXVIII Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na
szlaku". Celem przeglądu jest popularyzacja
amatorskiej twórczości o tematyce turysty-
cznej i ekologicznej oraz popularyzacja
utworów o w/w tematyce.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00
Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Piast Żerniki
26.10.2019, godz. 15:00
Solidny ligowy średniak - Piast Żerniki sta-
nie na drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-
Stali Świdnica w meczu 12. kolejki IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - SPR
Oleśnica
26.10.2019, godz. 18:00

ciąg dalszy na str. 8
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Badanie polega na zebraniu informacji
przez ankietera w czasie rozmowy z respon-
dentem, w wylosowanym mieszkaniu. Wy-
wiad ankietowy zostanie przeprowadzony
przez ankietera statystycznego posiadającego
legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny
we Wrocławiu. Wszyscy ankieterzy posiadają
legitymacje wydane przez właściwy urząd sta-
tystyczny.

Tożsamość ankietera można zweryfikować
dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej tel. 22
279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub
do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71
37 16 333, 71 37 16 389.

50-LECIE DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W JASKULINIE
W czwartek, 12 września, na zielonych tere-

nach rekreacyjnych, odbyły się obchody 50 lecia
działalności Domu Pomocy Społecznej w Jasku-
linie. Na uroczystości przybyli samorządowcy
powiatowi i gminni, przedstawiciele duchowień-
stwa i służb mundurowych, delegacje z Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, przyjacie-
le placówki ze szkół, stowarzyszeń, firm prywat-
nych oraz pensjonariusze placówki i ich rodziny.

Obchody rozpoczę-
ły się od mszy świętej
celebrowanej przez Bi-
skupa Świdnickiego
księdza prof. Ignacego
Deca. Po mszy odsło-
nięto i poświęcono pa-
miątkową, jubileuszo-
wą tablicę upamiętnia-
jącą 50 lecie ośrodka.

Kolejnym punktem
obchodów było prze-
mówienie Dyrek tor
DPS-u Darii Kurek, któ-
ra w kilku zdaniach
przypomniała historię
placówki oraz podzię-
kowała wszystkim po-
przednim dyrektorom i
pracownikom ośrodka.

Aktywny udział w
obchodach 50 lecia mie-
li także mieszkańcy Do-
mu, którzy w krótkim
przedstawieniu przed-
stawili problem nie-
pełnosprawności i pra-
gnienia akceptacji spo-
łecznej. Oficjalna część
obchodów zakończyła
się złożeniem życzeń i
prezentów od licznie
przybyłych gości. Po-
wiat Świdnicki na ob-
chodach reprezentowali
Starosta Świdnicki Piotr
Fedorowicz, Alicja Sy-
nowska - Członek Za-

rządu Powiatu oraz Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Finansów Rady Powiatu Krystian Ulbin.

Na koniec, na wszystkich przybyłych czekał
urodzinowy tort oraz drobny poczęstunek.

BIEGI PRZEŁAJOWE 
W KRZYŻOWEJ

Zapraszamy wszystkich miłośników aktyw-
ności fizycznej na świeżym powietrzu do Krzy-
żowej. 26 września odbędą się tam VI Międzypo-
koleniowe Przełajowe Biegi Pojednania. Dystan-
se od 100 m. dla najmłodszych do 2 km. dla
starszaków.

Organizatorami biegów są: LZS Świdnica,
Gmina Wiejska Świdnica, Powiat Świdnicki,
PCPR Świdnica, Firma Dabro Bau i Fundacja
Krzyżowa. Zapraszamy wszystkich!

W MDK...
POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI

PATRIOTYCZNEJ
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
Patriotycznej. Celem konkursu jest popularyzo-
wanie treści patriotycznych, budowanie postaw
patriotycznych wśród młodego pokolenia Pola-
ków, uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej,
rozwijanie zdolności recytatorskich, uczenie ry-
walizacji w przyjaznej atmosferze oraz zachęca-
nie do prezentacji scenicznych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych klas IV-VIII, i szkół śred-

beniaminek II ligi - SPR Oleśnica stanie na
drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica
w meczu 7. kolejki II ligi
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

5. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
05.11-11.11.2019, godz. 18:00
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to kolejne spotkanie z najlepszym kinem
ostatnich miesięcy, a także z twórcami pre-
zentowanych filmów. Nasza impreza to
święto kina artystycznego, podczas którego
oglądamy i rozmawiamy nowe produkcje z
Polski, Europy i ze świata.
Miejsce: sala teatralna ŚOK (seanse), orga-
nizator: ŚOK, WFF

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
Szczypiorno Gorzyce Wielkie
16.11.2019, godz. 18:00
Choć rywale są beniaminkiem II ligi, to wy-
mieniani są w gronie głównych faworytów
rozgrywek. Przed Szarymi Wilkami trudne
zadanie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
Młode siatkarki uczące się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku spróbują
pokrzyżować szyki zawodniczkom Polonii
w kolejnym meczu II ligi.

ciąg dalszy ze str. 7
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nich z powiatu świdnickiego. Konkurs ma formę
prezentacji jednego utworu propagujące treści
patriotyczne.

Eliminacje miejskie odbędą się:
 29.10.2019 r.  godz. 10.00 szkoły podstawo-

we kl. IV -VI,  Klub BOLKO" Świdnickiego
Ośrodka Kultury Pl Grunwaldzki 11.

 30.10.2019 godz.10.00 szkoły podstawowe
kl. VII - VIII.  szkoły średnie, Klub BOLKO"
Świdnickiego Ośrodka Kultury  Pl. Grunwaldzki
11

Finał miejski, odbędzie się 12 listopada 2019
r., o godz.10.00, sala teatralna Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Rynek 43

Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia
18.10.2019 r., na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczy-
sława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy, 58-
100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, e-mail;
dzialimprez@mdk.swidnica.pl, tel./ fax. 74
851 33 30.

POWIATOWY KONKURS WIEDZY
O LWOWIE I KRESACH

POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Powiatowym Konkursie Wiedzy o Lwowie i
Kresach Południowo-Wschodnich, który odbę-
dzie się 18 października 2019 r., godz. 10:00, w
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych w Świdnicy, ul. Długa 33.  Celem konkursu
jest wspieranie wychowania patriotycznego
wśród młodego pokolenia,  pielęgnowanie kultu-
rowego dziedzictwa kresów południowo-
wschodnich, integracja różnych środowisk i po-
koleń wokół tematu "Kresy Południowo-
Wschodnie" oraz popularyzowanie wśród mło-
dego pokolenia historii i kultury Lwowa oraz
Kresów Południowo-Wschodnich

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na
załączonej "Karcie zgłoszenia" do dnia 11
października 2019 r. na adres:

Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczy-
sława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy na e-
mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl bądź prze-
słać faksem tel./fax 74 851 33 30 lub złożyć
osobiście w sekretariacie MDK, ul. Nauczyciel-
ska 2.

PIERWSZY CZWARTEK LA 
125 uczestników zgromadziły pierwsze za-

wody reaktywowanego cyklu Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. Impreza przy
pięknej pogodzie w czwartek, 12 września odby-
ła się na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w
Świdnicy.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami tej
edycji były firmy JAKO i Matex.

Na dzieci i młodzież czekało 13 biegów na
dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla najle-
pszych były drobne upominki, dla wszystkich
słodki poczęstunek i dobra zabawa. Udział w
zajęciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki
Czwartek Lekkoatletyczny już w 3 października
o godzinie 17.00 na stadionie im. Janusza Kuso-
cińskiego w Świdnicy.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa
cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spot-

kań:  czwartek  -
03.10.2019, czwartek -
07.11.2019, czwartek -
05.12.2019 - finał cy-
k lu;  czwartek  -
05.03.2020, czwartek -
02.04.2020, czwartek -
07.05.2020, czwartek -
04.06.2020 - finał cyklu.

Wszyscy uczestni-
cy, którzy wystartują w
co najmniej trzech bie-
gach, po zakończeniu
cyklu 4 biegów otrzy-
mają pamiątkowy me-
dal i dyplom oraz wez-
mą udział w losowaniu
nagród, które odbędzie
się podczas spotkań fi-
nałowych. Zwycięzcy
poszczególnych katego-
rii otrzymają puchary i
nagrody rzeczowe.

60 metrów dziew-
cząt 20015 i młodsze
1. Zola Budny
2. Łucja Trzcińska
3. Kasia Janeczko

60 metrów chło-
pców 2015 i młodsi
1. Kacper Babiarz
2. Piotr Filipowicz
3. Alan Baran

100 metrów dziew-
cząt 2013-2014
1. Martyna Brańka
2. Gabrysia Orleańska
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Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - ZEW
ŚWIEBODZIN
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

II liga piłki ręcznej: ŚKPR - Trójka Nowa
Sól
14.12.2019, godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

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

CZAS NA TEATR - 2019
25.09.2019 - środa
godz. 9.00
Spotkania  z aktorami w świdnickich pla-
cówkach oświatowych
Bożena Oleszkiewicz - Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Świdnicy
Kamil Król - Miejskie Przedszkole nr 14
godz. 10.00
Spacer tematyczny "poznajMY pałac" po
Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadzą
Monika Turzańska, Monika Leśniewska,
Anna Pietrzak, ul. Franciszkańska 18 /pro-
pozycja dla przedszkoli, zapisy */
godz. 10.30
Spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa poprowadzi Zbigniew Malicki,
Rynek 37 /propozycja dla szkół podstawo-
wych, zapisy*/
godz. 10.30
Spacer tematyczny po katedrze świdnickiej
poprowadzi Mariusz Barcicki, plac Jana
Pawła II 2
/propozycja dla uczniów, zapisy */
godz. 18.00
Spotkanie z aktorem - Zbigniewem Walery-
siem poprowadzi Aleksandra Kulak
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp wolny

26.09.2019 - czwartek
godz. 9.00
Spotkania/warsztaty z aktorami w świdnic-
kich placówkach oświatowych

9
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Jeszcze do 20 września przyjmowane są
zgłoszenia od dolnośląskich szkół zainteresowa-
nych projektem "Praktyki w Austrii dla najle-
pszych". Trwa dziewiąta edycja przedsięwzięcia,
realizowanego przez doradców EURES Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspól-
nie z ich austriackimi odpowiednikami. Z propo-
zycji dobrze płatnych praktyk i nauki zawodu

mogą skorzystać pełnoletni uczniowie szkół z
branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
z Dolnego Śląska.

- Propozycja obejmuje 6-tygodniowe prakty-
ki zawodowe u austriackich, sprawdzonych pra-
codawców - właścicieli hoteli 3-, 4- i 5-gwiazd-
kowych, pensjonatów, a także domów gościn-
nych. Te praktyki są płatne i to całkiem dobrze,
ponieważ uczniom zapewniamy ok. 950 euro
brutto miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie, a także pełne ubezpieczenie. Jedy-
nie koszt przejazdu jest opłacany przez ucznia -
mówi Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje: -
Praktyki to dobra okazja do nabycia cennych
umiejętności na przykład z obszaru profesjonal-
nej obsługi gości, czy też organizowania wię-
kszych uroczystości. To także szansa na przeła-
manie bariery językowej i kulturowej

A projekt praktyk w Austrii z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Dotychczas łącznie w 8 edycjach projektu wzięło
udział 264 uczniów z 67 dolnośląskich szkół.
Przedsięwzięcie realizują doradcy EURES z
DWUP oraz doradcy EURES z Austrii z Arbei-
tsmarktservice Salzburg i Vorarlberg.

Praktyki odbywają się w sezonie zimowym,

w dwóch alpejskich, bardzo atrakcyjnych tury-
stycznie landach: Salzburg i Vorarlberg. 6-tygo-
dniowy termin obejmuje 2 tygodnie ferii zimo-
wych. W tej edycji praktyki w obu regionach
przewidziane są w terminie 27 stycznia-7 marca
2020 r. 

Warunki jakie muszą spełnić uczniowie, to
przede wszystkim ukończony 18. rok życia, od-
byte praktyki zawodowe w Polsce oraz komuni-
katywna znajomość j. niemieckiego (na pozio-
mie min. B1), która jest weryfikowana podczas
rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanych
przez doradców EURES z Austrii w Filii DWUP
we Wrocławiu.

Termin zgłoszeń dla zainteresowanych ucz-
niów oraz szkół upływa 20 września.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela
doradca EURES:  Judyta Babiarz - judyta.ba-
biarz@dwup.pl, tel. 75 754 51 79.

Bożena Oleszkiewicz - Miejskie Przedszko-
le Integracyjne
Kamil Król - Szkoła Podstawowa nr 105
godz. 10.00
Warsztaty teatralne z poprowadzi z pen-
sjonariuszami Domu Dziennego Senior-Wi-
gor poprowadzi choreograf Magdalena Gór-
nicka-Jottard, ul.Saperów 27
godz. 10.30
Spacer tematyczny po teatrze świdnickim,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43
/propozycja dla szkół podstawowych / za-
pisy */
godz. 12.00
Wykład "Teatr tańca - o co w tym chodzi?
Jak się łączy teatr z tańcem i czy taka kom-
binacja jest popularna w rozwoju sztuk sce-
nicznych?" przedstawi Karolina Wycisk, II
Liceum Ogólnokształcące
godz. 14.00
Warsztaty aktorskie z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku poprowadzi Juliusz Chrząsto-
wski, ŚOK, Rynek 43 /ilość miejsc ograni-
czona, zapisy*/
godz. 17.00
Warsztaty maski teatralnej w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2
/propozycja dla uczniów szkół podstawowych,
zapisy: 74 851 33 30 do dnia 17.09.2018/

27.09.2019 - piątek
godz. 11.00
Spacer tematyczny "Kulturowe aspekty po-
dróżowania" po Kościele Pokoju poprowa-
dzi Mariola Mackiewicz, pl. Pokoju (propo-
zycja dla uczniów szkół średnich /zapisy */
godz. 10.00
Warsztaty teatralne poprowadzi choreograf
Magdalena Górnicka-Jottard - Szkoła Pod-
stawowa nr 8
godz. 10.30
Spacer tematyczny po Muzeum Dawnego
Kupiectwa poprowadzi Zbigniew Malicki
Rynek 37 (propozycja dla szkół podstawo-
wych, zapisy */
godz. 11.00
Spacer tematyczny "poznajMY pałac" po
Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadzą
Monika Turzańska, Monika Leśniewska,
Anna Pietrzak ul. Franciszkańska 18 /propo-
zycja dla szkół podstawowych,  zapisy */
godz. 12.00
Wykład "Teatr tańca - o co w tym chodzi?
Jak się łączy teatr z tańcem i czy taka kom-
binacja jest popularna w rozwoju sztuk sce-
nicznych?" przedstawi Karolina Wycisk,
Galeria Fotografii, Rynek 44 (propozycja
dla Uniwersytetu III Wieku i seniorów)
godz. 16.00
Warsztaty maski teatralnej w Młodzieżo-
wym Domu Kultury, ul. Nauczycielska 2
/propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych/

28.09.2019 - sobota
godz. 11.00
Happening z udziałem uczestników war-
sztatów maski teatralnej i grup artystycz-
nych z Młodzieżowego Domu Kultury, Ry-
nek
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Praktyki w Austrii dla dolnośląskich uczniów
OSTATNIA SZANSA NA ZGŁOSZENIA

Mimo, iż faktury w postaci elektronicznej są
od dłuższego już czasu powszechnie obecne, nie-
ustannie pojawiają się obawy, dotyczące dozwo-
lonego zakresu ich stosowania. W dużej mierze
są one efektem minionych działań resortu finan-
sów - pierwsza implementacja norm unijnych
była daleka od doskonałości, a stosowanie faktur
w formie elektronicznej obarczone było ryzy-
kiem wynikającym z restrykcyjnych procedur
zabezpieczających. To już przeszłość - obecnie
przepisy są jasne, a stosowanie e-faktur bezpie-
czne. Wyjaśnijmy zatem najczęściej pojawiające
się wątpliwości.

Podstawa prawna stosowania faktur w
formie elektronicznej

Faktura VAT jest dokumentem ściśle sfor-
malizowanym. Jej treść, obligatoryjne elementy,
sposób i termin wystawienia reguluje ustawa o
podatku od towarów i usług (dalej ustawa o
VAT). W ustawowym słowniczku, wyjaśniają-
cym podstawowe pojęcia związane z VAT czyta-
my, iż ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o
fakturze - rozumie się przez to dokument w for-
mie papierowej lub w formie elektronicznej za-
wierający dane wymagane ustawą i przepisami
wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektronicz-
ną jest natomiast faktura w formie elektronicznej
wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie
elektronicznym.

W praktyce mamy do czynienia z dwoma
rodzajami faktur w postaci elektronicznej -
fakturą, która została wystawiona lub otrzyma-
na w formie papierowej - może ona następnie
przyjąć postać cyfrową, oraz z fakturą elektro-
niczną - ta jest zarówno wystawiona jak i
otrzymana w formacie elektronicznym. Taka

faktura może z kolei w razie potrzeby zostać
wydrukowana.

Wszystkie te rodzaje faktur VAT są w zakre-
sie prawa do odliczenia wykazanego na nich
podatku identycznie traktowane przez przepisy
VAT (co przekłada się również na ich równocen-
ne traktowanie na gruncie przepisów o podatkach
dochodowych i o rachunkowości).

Digitalizacja faktur papierowych i
późniejsze ich przechowywanie

Podatnik musi zapewnić autentyczność po-
chodzenia, integralność treści oraz czytelność
faktur od momentu ich wystawienia do końca
okresu przechowywania. Dotyczy to zarówno
podatników wystawiających, jak i otrzymują-
cych faktury. Ale sposób, w jaki obowiązek ten
zostanie wykonany, zależy wyłącznie od decyzji
podatnika.

"Z art. 112 ustawy wynika, że podatnicy są
obowiązani przechowywać ewidencje prowa-
dzone dla celów rozliczania podatku oraz wszy-
stkie dokumenty, w szczególności faktury, zwią-
zane z tym rozliczaniem do czasu upływu termi-
nu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z
zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.

W myśl art. 112a ust. 1 pkt 2 ustawy - podat-
nicy przechowują otrzymane faktury, w tym fa-
ktury wystawione ponownie - w podziale na
okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający
łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pocho-
dzenia, integralność treści i czytelność tych fa-
ktur od momentu ich wystawienia lub otrzyma-
nia do czasu upływu terminu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego.

cd za tydzień
info: www.podatki.biz

WYSTAWIANIE, OTRZYMYWANIE I PRZECHOWYWANIE
FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (1)
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3. Iza Majewska                         
100 metrów chłopców 2013-2014
1. Tomasz Strauss                      
2. Franciszek Piekarz                 
3. Kajetan Dzien vel Rakoczy   
200 metrów dziewcząt 2011-2012
1. Hania Smalec             
2. Nina Kistela               
3. Wiola Walendowska  
200 metrów chłopców 2011-2012
1. Beniamin Miedziński            
2. Jakub Piekarz                         
3. Paweł Gorlowski                    
400 metrów dziewcząt 2009-2010
1. Ola Świerczek                        
2. Maja Długołącka       
3. Michalina Kozak       
400 metrów chłopców 2009-2010
1. Staś Piekarz                
2. Oskar Walewski         
3. Wiktor Szostak           
800 metrów dziewcząt 2007-2008
1. Klaudia Wajda                       
2. Oliwia Brańka                                   
3. Martyna Budzyń                    
800 metrów chłopców 2007-2008
1. Dorian Pyk                             
2. Błażej Nikoniuk                     
3. Jeremi Skwierawski               
1000 metrów dziewcząt 2005-2006
1. Martyna Markiewicz             

2. Lena Szymczak                      
3. Oliwia Gryga                         
1000 metrów chłopców 2005-2006
1. Adam Wróblewski                 
2. Krzysztof Wyszyński             
3. Mateusz Samek                      
1200 metrów chłopców 2002-2004
1. Karol Walichnowski 
2. Patryk Rzepecki         
3. Wiktor Galimski        
1200 metrów dziewcząt 2002-2004
1. Alicja Klag                 
2. Kinga Kubisztal         
3. Roksana Łeńska         

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
08.09.2019r. godz. 19.45

Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy
wpłynęło telefoniczne zgłoszenie miesz-
kańca ulicy Saperów. Mężczyzna poinfor-
mował dyżurnego, iż od dwóch dni nie
widział swojego sąsiada. W jego mieszka-
niu cały czas słychać włączony telewizor i
ujadanie psa. Dzwonienie i pukanie do
drzwi nie przyniosło żadnych rezultatów.
Strażnicy podejrzewając, że w mieszkaniu
mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia, wez-
wali straż pożarną. Strażacy przy użyciu
drabiny zajrzeli przez uchylone okno do
mieszkania. Gdy zaczęli nawoływać go-
spodarza, po chwili wstał on z kanapy i
zaspany zapytał o co chodzi? Gdy już
strażnicy zostali wpuszczeni do mieszka-
nia wyjaśnili lokatorowi, iż cała interwen-
cja wynikała ze zgłoszenia zaniepokojone-
go sąsiada. Mężczyzna wyjaśnił, że lubi
spać przy włączonym telewizorze i nie sły-

godz. 12.30
Familijne warsztaty plastyczno-teatralne
"Zrób sobie teatrzyk na jesienny dzień" po-
prowadzą Małgorzata Ochenduszko i Marta
Ciućka, Galeria Fotografii, Rynek 43 (pro-
pozycja dla dzieci 5-8 lat wraz z rodzicami,
zapisy */
godz. 19.30
Salon Poezji "Tango Notturno" - koncert
piosenek XX lecia Międzywojennego
wystąpią: Urszula Makosz - śpiew, Paweł
Pierzchała - fortepian, Michał Półtorak -
skrzypce, mandolina, sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, wstęp wolny
* zapisy h.szymanska@sok.com.pl do dnia
17.09.2019
Projekt CZAS NA TEATR  dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury

ALCHEMIA TEATRALNA - Teatr w Ja-
ponii [lekcja prof. M. Kocura]
28 września 2019, godz.12:00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy
Wstęp wolny

W Japonii rozwinęły się unikalne i wyjątko-
wo wyrafinowane tradycje teatralne, porów-
nywalne z dokonaniami antycznych Greków
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szał dzwonka i pukania. Na koniec podzię-
kował wszystkim, że tak bardzo dbają o jego
bezpieczeństwo.

08.09.2019r. godz. 10.20 
Plac Grunwaldzki - zgłoszenie o gołębiu ze
złamanym skrzydłem,

08.09.2019r. godz. 12.30 
Rondo Solidarności - zgłoszenie o myszoło-
wie z przetrąconym skrzydłem,

08.09.2019r. godz. 16.00  
Ul.Armii Krajowej - zgłoszenie o gołębiu ze
złamanym skrzydłem,

11.09.2019r. godz. 9.45 
Ul.Mickiewicza - zgłoszenie o gołębiu ze
złamanym skrzydłem,
Z nieustalonych przyczyn w ostatnich dniach
znacznie wzrosła ilość zgłoszeń dotyczących
ptaków z połamanymi skrzydłami. Wszystkie
zwierzęta zostały przekazane do schroniska
dla zwierząt w Świdnicy, by następnie trafić
do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji
ptaków.

09.09.2019r. godz. 19.30 
Do dyżurnego wpłynęło telefoniczne zgło-
szenie dotyczące mężczyzny w podeszłym
wieku, który przebywał na przystanku
komunikacyjnym przy TESCO. Człowiek
ten prawdopodobnie się zagubił i potrzebo-
wał pomocy. Przybyły na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Po dłuższej rozmowie
udało się ustalić kilka faktów, które pozwo-
liły ustalić miejsce jego zamieszkania. Męż-
czyzna zawieziono do domu i przekazano
pod opiekę rodziny.

11.09.2019r. godz. 16.45 
Operator monitoringu wizyjnego zauważył na
placu Grunwaldzkim, za wiatą przystankową,
mężczyznę, który spożywał alkohol. Skiero-
wany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Mężczyzna odmówił wylegitymowania się i
"pozwalniał" wszystkich strażników. Nastę-
pnie został poinformowany, iż w celu ustalenia
tożsamości zostanie przewieziony do Komen-
dy Powiatowej Policji w Świdnicy. Pomimo, iż
nie był z tej propozycji zadowolony, mężczy-
zna został przewieziony do KPP, gdzie po usta-
leniu i potwierdzeniu tożsamości został ukara-
ny bardzo wysokim mandatem karnym.

***
W czwartkowe popołudnie tuż po godzinie

18.00 rozdzwoniły się telefony dyżurnego Straży
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i Szekspira. Wciąż praktykowane i popular-
ne są tam nie tylko dawne formy teatru, ale
także obrzędy, z których narodził się teatr.
Współcześni japońscy artyści sławni są na-
tomiast z podejmowania wyjątkowo rady-
kalnych eksperymentów. Teatr w Japonii to
fenomen unikalny w skali światowej. Warto
go poznać.
Mirosław Kocur - antropolog teatru i reży-
ser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i
PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absol-
went Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz
Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
PWST (1986). Projektował i budował mosty
na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w
przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Je-
rzego Grotowskiego, był kierownikiem arty-
stycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem międzynarodo-
wego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Ka-
lifornii (1991). W roku 2005 otrzymał sty-
pendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajca-
rii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Te-
atr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indy-
widualna MENiS i "Dolnośląski Brylant Ro-
ku"), "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie
w antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im.
Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie naro-
dziny teatru. Performanse mnichów anglo-
saskich" (2010), "Teatr bez teatru. Perfor-
manse w Anglii Wschodniej u schyłku śred-
niowiecza" (2012) oraz "Źródła teatru"
(2013).
Projekt Alchemia teatralna dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury

TEATR NA CZASIE: "OCH, EMIL" -
SPEKTAKL FAMILIJNY
Data: 28 września 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 10 zł; sprzedaż: sekretariat Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury

Przedstawienie powstało na podstawie znanej
powieści Astrid Lindgren "Emil ze Smalandii",
opowiadającej o przygodach radosnego, rezo-
lutnego i odważnego chłopca, marzącego o
tym, by stać się dorosłym. Niesforny Emil
nieustannie zaskakuje swoją rodzinę nowymi
pomysłami. Chce być żołnierzem, "szybkobie-
gaczem", "wszystkozjadaczem", strażakiem,
lekarzem Jak każde wszędobylskie dziecko
jest ciekawy świata, pragnie wchłonąć go jak
najwięcej, i pomimo dobrych chęci, często
popada w tarapaty. Ale jest przy tym mądrym
dzieckiem i w efekcie swoich zmagań zdaje
sobie sprawę, że nic nie osiągnie bez szkoły.
Spotkanie z Emilem i jego rodziną to dosko-
nała okazja do spojrzenia na siebie samych
przez pryzmat teatralnej konwencji, która z
dużym poczuciem humoru szkicuje portrety
członków rodziny oraz relacje miedzy świa-
tem dorosłych a światem dzieci.
Spektakl, w którym nie brakuje żywego tem-
pa, wpadających w ucho piosenek, a przede
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Miejskiej w Świdnicy. Dzwonili mieszkańcy
Osiedla Kolonia, ulicy Wrocławskiej i Często-
chowskiej. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły jed-
nego problemu - silnego smrodu palonego plasti-
ku!

Skierowany na miejsce patrol bez trudu zlo-
kalizował truciciela, który na terenie posesji przy
ulicy Częstochowskiej spalał dużą ilość odpa-
dów. Strażnicy starali się wyjaśnić mężczyźnie
jak bardzo szkodliwe jest takie zachowanie, jak
negatywnie wpływa to na zanieczyszczenie po-
wietrza, którym wszyscy oddychamy. Nakazano
natychmiastowe ugaszenie palących się odpa-
dów, poinformowano sprawcę o możliwościach
legalnego pozbywania się tego typu śmieci. Aby
jednak informacje te w przyszłości były dobrze

zapamiętane przez sprawcę wykroczenia, inter-
wencję zakończono wypisaniem mandatu w
kwocie 500 zł.

Przed nami kolejny sezon grzewczy, a wraz
z nim pojawią się przypadki spalania w piecach
różnego rodzaju odpadów. Straż Miejska w
Świdnicy jest przygotowana do wzmożonych
kontroli w tym zakresie.

źródło: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

wszystkim dobrej zabawy, może być wspa-
niałą rozrywką dla całej rodziny.
adaptacja i reżyseria: Lech Chojnacki
scenografia: Zuzana Mojzisova
muzyka: Piotr Klimek
obsada: Anna Jezierska, Patrycja Rojecka,
Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczko-
wska, Jerzy Gronowski, Seweryn Mrożkie-
wicz, Paweł Pawlik.

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Ludomira Ró¿yckiego w Œwidnicy

na okolicznoœciowy recital fortepianowy

z okazji œwiêta
Komisji Edukacji Narodowej

i jubileuszu 
15-lecia œwidnickiego konkursu

"Miniaturowe Zmagania Najm³odszych Pianistów"

Recital odbêdzie siê w dniu 
14 paŸdziernika 2019 r. (poniedzia³ek)

o godz. 17.00 w auli PSM 
w Œwidnicy, Al. Niepodleg³oœci 11

Program:

C. Debussy    //Estampes//
S. Prokofiev  //Sonata c-moll nr 4//
F. Chopin      //Scherzo cis-moll op. 39 nr 2//
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Z każdym dniem będziesz czuł się coraz
lepiej. Najbliższe tygodnie to dobry okres dla
Bliźniąt. Niewielkie sukcesy przyniosą radość i sa-
tysfakcję. Nie ulegaj wpływom osób, które będą Ci
dawały rady "od serca". Kieruj się swoimi odczucia-
mi i doświadczeniem. 
BYK Istotnym dniem będzie środa. W ten dzień
pojawią się przed Tobą nowe perspektywy. Nie waż-
ne, że będziesz musiał coś poświęcić dla osiągnięcia
upragnionego celu. Postaraj się przeboleć stratę.
Sytuacja finansowa znacznie się poprawi w przy-
szłym tygodniu. 
BLIŹNIĘTA Niespodziewane ożywienie w intere-
sach. Nareszcie poczujesz, że to co robisz ma sens i
może przynosić realne dochody. Bardzo dużo pracy,
która zaowocuje przypływem gotówki. Sprawy ser-
cowe ulegną komplikacji, a wszystko to z powodu
Twojej dumy i braku wyrozumiałości. 
RAK Nieporozumienia z partnerem mogą przero-
dzić się w prawdziwy konflikt a nawet kryzys. Za-
stanów się, czego oczekujesz od tego związku. Ile
jesteś w stanie dać w zamian. W obecnej sytuacji,
jeżeli czegoś nie zmienicie, wszystko prowadzi do
rozstania. Sprawy finansowe będą źródłem zadowo-
lenia. 
LEW Pojawią się problemy zdrowotne. Powinieneś
bardziej na siebie uważać. Rodzina będzie dla Cie-
bie wsparciem w problemach, jakim będziesz mu-
siał stawić czoło. Weekend zapowiada się ciekawie.
Liczne spotkania i biesiada w gronie najbliższych
przyjaciół. 
PANNA  Nie jesteś lojalny wobec partnera. Wiele
spraw pozostaje dla niego tajemnicą, pojawia się
brak zaufania. To źle wróży Waszemu związkowi.
Nuda i rutyna towarzyszy Wam od dłuższego czasu.

Musisz coś zmienić. W przeciwnym razie zacznie-
cie rozglądać się za kimś innym. 
WAGA Poznasz bardzo ciekawych ludzi. Być może
będzie to związane z wykonywaną pracą. Zaplanujesz
jakieś spotkanie, będziesz sobie wiele po nim obiecy-
wał. Postaraj się być obiektywny w ocenie ludzi i
sytuacji. Nie kieruj się emocjami. Sprawy finansowe
bez zmian. 
SKORPION Nie poddawaj się przygnębieniu.
Twoja sytuacja jest trudna, lecz już wkrótce znaj-
dziesz pomysł na rozwiązanie problemu. Będzie to
wymagało dużego wysiłku, ale efekt pozytywnie
Cię zaskoczy. Sprawy finansowe są na najlepszej
drodze. W poniedziałek spodziewaj się odwiedzin. 
STRZELEC W najbliższych dniach nie podejmuj
ryzyka. Pojawi się wiele niewiadomych, które nie są
w stanie zapewnić powodzenia Twoich przedsię-
wzięć. Wszystkie decyzje dokładnie więc przemyśl.
Stosunki z partnerem skomplikują się za sprawą
pewnej osoby spod znaku Wagi. Postaraj się trzymać
tę osobę na dystans.
KOZIOROŻEC W pracy bardzo wiele się wyda-
rzy. Nie stawiaj jednak wszystkiego na ostrzu no-
ża. Możesz przecież wiele stracić. Przeczekaj bu-
rzę i powoli zabierz się do realizacji zadań. Posta-
raj się nie rzucać w oczy przełożonym. W domu
wszystko w najlepszym porządku. Wymarzona at-
mosfera do snucia planów na przyszłość.
WODNIK W pogoni za pieniędzmi nie zapominaj
o najbliższych. Sprawy rodzinne znacznie się skom-
plikują, a długo ukrywane problemy mogą przybrać
na wadze. Koniecznie przedyskutuj wszystko z part-
nerem. Wspólne wnioski i postanowienia postaraj-
cie się jak najszybciej wcielić w życie. 
RYBY To będzie bardzo dobry tydzień. Rozwią-
żesz wiele problemów, pozałatwiasz zaległe spra-
wy i wywiążesz się ze zobowiązań. Ładna, wio-
senna pogoda poprawi Twoje samopoczucie. Za-
dbasz o swój wygląd i zdrowie. Twój optymizm
udzieli się również pozostałym domownikom. 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Firma MPT Dziewiętmastki (Radio-Ta-
xi) zatrudni pracownika na stanowisku
dyspozytora. Tel. 603 782 325.

P R A C A

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, budynek 4. rodzinny, ul.
Bystrzycka w Świdnicy. Tel. 663 401
714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy.
Tel. 601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6301 60,20 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gzowe, okolice Zarzecza 1.550 zł
0-6298  27,77 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, Centrum, 1.100 zł
0-5865  32 m kw., I piętro, kawalerka, ogrzewanie miej-
skie, osiedle Młodych, 1.500 zł 
0-6272 130 m kw., połowa domu - bliźniak, garaż,
ogrzew. gazowe, wysoki standard 4.500 zł
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł

0-2217 67,30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł
1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m 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
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
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
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6292 124 m kw., działka 11,17 a, okolice Świdnicy, do
wykończenia, 560.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135,07 m kw. działka 9,77 ara, okolice Świdnicy,
stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  290.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł
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