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W skrócie...

POLSKA PIANISTYKA JAZZOWA I
CHOPIN - koncerty
Organizatorami koncertów jest Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna "Księstwo Świdnic-
ko-Jaworskie", Świdnicki Ośrodek Kultury
oraz Agencja Arte. Zadanie jest współfinan-
sowane ze środków Województywa Dolno-
śląskiego. Informacje dotyczące rezerwacji
miejsc i biletów w programie poniżej. 

18.09.2020, godz. 16.30 - (podwieczorek)
Joachim Mencel: koncert na pianino i lirę
korbową.
Patio Restauracji RYNEK43 w Świdnicy.
Rezerwacja miejsc i potwierdzenia: ar-
te.jazz@onet.pl

19.09.2020, godz. 12.00-14.00 - "Chopin
pod Wieżą Ratuszową" recitale pianistyczne
Świdnicki Rynek- podcienia (w przypadku
opadów deszczu recitale odbędą się w innym
terminie)

20.09.2020, godz. 12.00 (poranek jazzowy)
-Piotr Matusik-Piano i Irek Głyk-Vibrafon
Patio Restauracji Rynek 43 w Świdnicy ( w
przypadku opadów deszczu koncert odbę-
dzie się w Teatrze)
Rezerwacja miejsc i potwierdzenia: ar-
te.jazz@onet.pl

25.09. 2020 od godz. 13.00 - "Chopin dla
Podróżnych"-recitale pianistyczne
Hall Dworca Kolejowego w Świdnicy

06.10.2020, godz.18.30 - NEW BONE Qu-
intet
Sala Teatralna ŚOK, rezerwacja biletów-miej-
scówek w Świdnickim Ośrodku Kultury

LEKCJE SZTUKI: JAK ZAPISAĆ
MIASTO?
do 30.09.2020, godz. 18:00
Fundacja Ładne Historie zaprasza nas na
kolejny sezon Lekcji Sztuki! Wszystkie dro-
gi prowadzą do Świdnicy - także w tym
pełnym wyzwań pandemicznym roku Le-
kcje Sztuki wracają do swojego ulubionego
miasta!
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH
19.09.2020, godz. 15:00
Olbrzymie bańki mydlane i sympatyczna za-
bawa dla dzieci.
Miejsce: Bosmanat, ul. Polna Droga, organi-
zator: Gold Agency Sp. z o.o.

WRĘCZENIE NAGRODY GŁÓWNEJ
W XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
18.09.2020, godz. 18:00
W programie: - wręczenie nagrody głównej
- promocja książki Tomasza Ososińskiego
DOM ANDERSENA - otwarcie wystawy
Filipa Kołata - otwarcie wystawy Tomasza

www.expressem.eu www.expressem.eu

PIĄTA EDYCJA PROGRAMU
"ZOSTAŃCIE Z NAMI"

Ósmoklasiści ze wszystkich świdnickich
szkół podstawowych mogą już zgłaszać swój
udział w piątej edycji konkursu "Zalogowani" ,
realizowanego w ramach programu "Zostańcie z
nami - Miasto i Powiat Świdnica".

Celem konkursu i całego programu jest za-
chęcenie młodzieży do zamieszkania i podjęcia
pracy w Świdnicy oraz zdobywania wykształce-
nia w kierunkach przydatnych lokalnym przed-
siębiorcom. Przez cały rok szkolny Zalogowani
będą zdobywać punkty za aktywne uczestnictwo
w szeregu wydarzeń: odwiedzą świdnickie firmy,
wezmą udział w warsztatach z doradztwa zawo-
dowego, sprawdzą swoją wiedzę na temat lokal-
nego rynku pracy, rozwiązując e-bonusy, zmie-
rzą się w miejskiej grze biznesowej i zaprezentują
przed komisją konkursową swój pomysł na bi-

znes w Świdnicy. Na najlepszych, jak co roku,
czekać będą atrakcyjne nagrody pieniężne i rze-
czowe, które zostaną wręczone podczas uroczy-
stej gali w czerwcu 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie i zostać jed-
nym z Zalogowanych, należy:

1. Wypełnić oraz wysłać formularz zgłosze-
niowy dostępny na:

https://forms.gle/ch3f7tnHHGzVRdaG8 
2. Wydrukować wypełniony formularz, pod-

pisać go i dać do podpisu rodzicowi/opiekunowi
prawnemu

3. Przekazać wydrukowany i podpisany for-
mularz nauczycielowi koordynującemu konkurs
w szkole do 23 września 2020 r.

4. Dopilnować, by nauczyciel dostarczył for-
mularz do pokoju 201 w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy do 25 września 2020 r.

Liczba uczestników konkursu jest ograni-
czona - do konkursu zakwalifikuje się w sumie
200 ósmoklasistów. Decyduje kolejność zgło-
szeń, warto więc wypełnić formularz jak naj-
szybciej.

Oprócz konkursu "Zalogowani", w ramach
programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat
Świdnica" realizowane będą również takie dzia-
łania, jak:
◆ zajęcia z edukacji obywatelskiej dla uczniów

klas siódmych, prowadzone przez Prezyden-
ta Świdnicy,

◆ spotkania motywacyjne ze świdnickimi
przedsiębiorcami i liderami lokalnej społecz-
ności,

◆ II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej,
◆ nauka programowania uczniów szkół podsta-

wowych w ramach projektu Liga Niezwy-
kłych Umysłów,

◆ współpraca szkół średnich z lokalnymi firma-
mi w ramach klas patronackich.
Organizatorem programu jest Gmina Miasto

Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum
Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Santander

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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Ososińskiego - spotkanie autorskie z Kac-
prem Płusą - koncert zespołu Pielesze
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

MISTRZOSTWA ŚWIDNICY W BIEGU
NA ORIENTACJĘ
19.09.2020, godz. 08:30
Bieg na orientację to doskonała forma
aktywności sportowej, która łączy wysiłek
fizyczny i myślenie. Uczy koncentracji, traf-
nego podejmowania decyzji i planowania.
Jest sportem dla całych rodzin, który daje
możliwość aktywności na świeżym powie-
trzu. W akcje zawsze włączeni są świdniccy
harcerze.
Wstęp wolny, miejsce: Park Centralny, orga-
nizator: Hufiec ZHP Świdnica, Dolnośląski
Związek Orientacji Spor

III LIGA P.N. Dabro Bau Polonia-Stal -
Rekord Bielsko-Biała
19.09.2020, godz. 16:00
Piłkarze Dabro Bau Polonii-Stali Świdni-
ca czekają na pierwsze ligowe zwycięstwo
na swoim terenie. Czy komplet punktów
uda się zdobyć w starciu z ekipą z Bielska-
Białej?
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Wol-
sztyniak
19.09.2020, godz. 18:00
Na inaugurację rozgrywek popularne świd-
nickie Szare Wilki zmierzą się z groźnym
zespołem z Wolsztyna.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

RECENZJE MUZYCZNE: BERKA-
NAN [dark etno]
19.09.2020, godz. 20:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł

Gość Alchemii teatralnej: JANUSZ CHA-
BIOR
20.09.2020, godz. 17:00
Janusz Chabior to aktor charakterystyczny,
ze specyficzną charyzmą i rozpoznawalnym
głosem, doskonale odnajdujący się jako
zapamiętywalny aktor drugoplanowy.
WSTĘP TYLKO NA PODSTAWIE BEZ-
PŁATNYCH WEJŚCIÓWEK - dostępne w
kasie i on-line od 4 września na stronie
https://bilety.sok.com.pl/
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

www.expressem.eu

Bank Polska S.A., Starostwem Powiatowym
oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Partnerami
programu i sponsorami nagród dla laureatów
konkursu są lokalni przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat programu
znajdują się na stronie: www.zostancieznami.pl
oraz profilu: www.facebook .com/zostanciezna-
mi. 

NARODOWY DZIEŃ SPORTU 
Już 19 września święto wszystkich miłośni-

ków aktywności fizycznej i tych, którzy chcą
rozpocząć swoją przygodę ze sportem - Narodo-
wy Dzień Sportu. Tego dnia po raz ósmy w całej
Polsce, zarówno w małych miejscowościach, jak
i dużych miastach, odbędą się bezpłatne treningi.
W tym roku uczestnicy i uczestniczki wydarze-
nia będą mieli okazję poćwiczyć również w do-
mu, bo na stronie internetowej i w mediach społe-
cznościowych kampanii znalazły się treningi on-
line. Świdnica jest miastem partnerskim Narodo-
wego Dnia Sportu.

Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do
aktywnego życia, pełnego sportowych wyzwań i
dobrej kondycji. W ósmej edycji, tak jak co roku,
wydarzenia swoim zasięgiem objęły wszystkie
zakątki w Polsce. Do tego wszyscy, którzy będą
chcieli dołączyć do tego wielkiego święta sportu,
mają okazję poćwiczyć w domu. Wielka baza
ćwiczeń i treningów online oraz tradycyjnych
znajduje się na stronie internetowej www.naro-
dowydziensportu.pl. 

Świdnica została partnerem wydarzenia i za-
prasza na otwarte treningi sportowe oraz imprezy
rekreacyjne:
Mistrzostwa Świdnicy w biegu na orientację

Chcesz sprawdzić swoją kondycję? Potrafisz
szybko podejmować decyzje i wiesz jak korzy-
stać z mapy? W takim razie zgłoś się do udziału
w Mistrzostwach Świdnicy w biegu na orienta-
cje. Tym razem zawody zorganizowane zostaną
na terenie Parku Centralnego. Start w sobotę, 19
września. 

Bieg na orientację to doskonała forma aktyw-
ności sportowej, która łączy wysiłek fizyczny i
myślenie. Uczy koncentracji, trafnego podejmo-
wania decyzji i planowania. Jest sportem dla
całych rodzin, który daje możliwość obcowania
z naturą i aktywności na świeżym powietrzu.
Osoby zainteresowane udziałem w mistrzo-
stwach muszą wypełnić specjalny formularz do-
stępny na fanpage "Sport Świdnica" na Facebo-
oku. Start dla mieszkańców Świdnicy jest dar-
mowy. Pozostali chętni są zobowiązani do uisz-
czenia opłaty w wysokości 20 zł. 

Organizatorem mistrzostw jest Dolnośląski
Związek Orientacji Sportowej oraz Hufiec ZHP
Świdnica. Zawody rozegrane zostaną w 3 kate-
goriach. Uczestnicy będą mogli wystartować
indywidualnie na trasie krótkiej (1,8 km, 14 pun-
któw kontrolnych) i długiej (3,0 km, 16 punktów
kontrolnych) lub w kategorii rodzinnej (2,3 km,
14 punktów kontrolnych). Dla zwycięzców prze-
widziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

Alchemia teatralna: "SAMI OBCY"
22.09.2020, godz. 19:00
Jakże często konfrontujemy kształt tego, co
tu i teraz, z tym, co należy już do przeszłości
Wznowienie po latach spektaklu, a właści-
wie performatywnego czytania dramatu
świdniczanki Marioli Mackiewicz, to w za-
mierzeniu jego twórców tocząca się wartko
teatralna lekcja o wielokulturowości Dolne-
go Śląska.
Wstęp bezpłatne wejściówki, miejsce: Ko-
ściół Pokoju, pl. Pokoju 6, organizator: UM,
ŚOK

KABARET SMILE
24.09.2020, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

BARDZO ŚMIESZNE PIOSENKi - reci-
tal Katarzyny Żak
25.09.2020, godz. 19:00
Aktorka wraz z zespołem muzycznym za-
prasza publiczność od 15. do 99. roku życia
do wspólnej zabawy przypominając czym
tak naprawdę jest piosenka aktorska. I jak
przy pomocy piosenki pokazać przeróżne
wcielania kobiece...
Wstęp 40/50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"KOT W BUTACH" 
(spektakl familijny)
26.09.2020, godz. 16:00
Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie za-
prasza na spektakl Kot w butach. Jeden z
najpopularniejszych utworów dla najmłod-
szych tym razem w nieco innej konwencji.
Spektakl nawiązuje w warstwie plastycznej
do teatru barokowego.
Wstęp 15 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

Trening Akrobatyki
Najmłodsi mieszkańcy będą mogli wziąć

udział otwartym treningu akrobatyki dla dzieci
organizowanym przez UKS Acro Club Świdnica
(start: sobota, godz. 13:00).  Zapisy: UKS Acro
Club Świdnica, Justyna Kozieł, justyna.ko-
ziel92@wp.pl. Link do strony organizatora gdzie
można kierować pytania: https://www.facebo-
ok.com/AcroClubSwidnica/ 
Raj Rowerowy

Rajd rowerowy zaplanowano na niedzielę,
20 września. Odbędzie się on w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Zrównoważonego Trans-

portu. Organizatorami wydarzenia są Urząd
Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Tury-
styczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie".

Celem rajdu jest promowanie oraz populary-
zacja, wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na
rowerze i zdrowego stylu życia. Aby wziąć w nim
udział, należy wypełnić formularz dostępny w
linku:

 https://forms.gle/hGhGQF2AwEBSbbLP6.
***

Podczas pikniku sportowego na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od
godz. 11.00 do godz. 13.00) zaplanowano ciepły
poczęstunek, atrakcje dla dzieci, stanowisko edu-
kacji ekologicznej "Czysta Świdnica". Rajd ro-
werowy wystartuje 20 września o godz. 10.00
spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy (o godz.
9.00 odbędzie się zbiórka uczestników). Trasa
wynosi ok. 9 km, meta zaplanowana została
tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej.
O bezpieczeństwo przejazdu uczestników

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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TRUSKAWKA: LUNA PARK + FAN-
KLUB [pop / funk]
26.09.2020, godz. 20:00
Trzeci z wrześniowej serii koncertów lokal-
nych artystów w sali teatralnej ŚOK. Oba
zespoły miały wystąpić już wiosną, promu-
jąc utwory zrealizowane w ramach projektu
"setka w teatrze". 
Nie ma tego złego, bo tym razem zaprezen-
tują się w miejscu , w którym powstały ich
nagrania.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MARCONI DUATHLON ŚWIDNICA
27.09.2020, godz. 11:00
Duathlon to świetna impreza dla każdego
biegacza i rowerzysty, a dla kibiców wspa-
niałe widowisko. Zawodnicy kolejno bieg-
ną, jadą na rowerze i biegną na wybranych
przez siebie dystansach CLASSIC lub
SPRINT a dla najmłodszych rywalizacja
GREATKIDS.
Wstęp - ..., miejsce: OSiR Świdnica, organi-
zator: KS TMTeam, Urząd Miejski w Świd-
nicy

dbać będzie grupa pilotów, Policja oraz Straż
Miejska.

Ilość miejsc jest ograniczona - 3 grupy do
250 osób, wyruszą na trasę w odstępach czaso-
wych. Każdy uczestnik przed startem otrzyma
maseczkę, którą jest zobowiązany nosić, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w trakcie impre-
zy. Maski będą wydawane w oparciu o weryfika-
cję osób na listach zgłoszeniowych.
Trening fitness dla kobiet

W niedzielę, 20 września o godz. 10:00 w
Parku Centralnym odbędzie się otwarty trening
fitness dla kobiet, podczas którego w miłym to-
warzystwie razem ze swoimi dziećmi będzie
można aktywnie spędzić poranek. Zajęcia są od-
powiednie dla każdego wieku, a ich organizato-
rem jest studio fitness/szkoła tańca LaBonitafit.
https://www.facebook.com/labonitafit. Zapisy:
Paulina Walczewska LaBonitafit, kontakt@labo-
nitafit.pl. 
Trening biegowy

Na teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji również 20 września o godz. 9:00 zapra-
szamy miłośników biegania, dla których przygo-
towano wycieczkę biegową po mieście i okoli-
cach. 

Zapisy: Świdnicka Grupa Biegowa - Jacek
Gołębiewski, jacek-golebiewski@wp.pl. Szcze-
gółowe informacje dotyczące m.in. trasy będzie
można znaleźć pod linkiem: https://www.facebo-
ok.com/swidnickagrupabiegowa. 
Wielka rozgrzewka dla wszystkich

W ramach Narodowego Dnia Sportu można
również wziąć udział w Wielkiej Rozgrzewce.

Jest to okazja do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści, poprawienia kondycji fizycznej, odkrycia
nowych sportowych pasji, a także uczestnictwo
w ogólnopolskiej rywalizacji województw. Aby
dołączyć do Wielkiej Rozgrzewki przed Narodo-
wym Dniem Sportu, wystarczy jedynie zareje-
strować się w aplikacji Endomondo lub się do
niej zalogować, a następnie kliknąć w link:
h t tps : / /www.endomondo .com/challen-
ges/44465022. Kryterium wyboru najlepszych
będzie liczba aktywnych minut, które spędzamy
trenując dowolną aktywność sportową - jazdę na
rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnodze czy też
biegając.

Wygrany region zostanie Sportowym Woje-
wództwem roku 2020. Wielka Rozgrzewka trwa
do 19 września do godziny 9:00. 

Wszelkie informacje o zapisach i organizacji
wydarzeń znajdą Państwo na stronie:

            www.sport.swidnica.pl.
Kampania społeczna jest współfinansowana

przez Ministerstwo Sportu.
Strona internetowa: www.narodowydziensportu.pl

Facebook: www.facebook.com/Narodowy-
DzienSportu

ciąg dalszy na str. 6
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II LIGI SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Volley II Wrocław
27.09.2020, godz. 17:00
Inauguracja sezonu siatkarskiego. Występu-
jąca pod nowym szyldem i wzmocniona w
porównaniu z poprzednim sezonem świdni-
cka drużyna zmierzy się z rezerwami wystę-
pującej w Lidze Siatkówki Kobiet, Volleyem
Wrocław.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
29 IX - MIMINO 1977, reż. G. Danelia (92
min.) 
6 X - WAM SIĘ NIE ŚNIŁO 1980, reż. I.
Frez (86 min.) 
13 X - ASSA (cz. 1 i 2) 1987, reż. S. Soło-
wiow (145 min.) 
20 X - GRAFFITI 2006, reż. I. Apasian (110
min.) 
27 X - OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy:
program filmów krótkometrażowych (90 min.)
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

FUN WITH ENGLISH
01.10.2020, godz. 09:00
Zmiana terminu z 19 marca. Niepubliczne
Przedszkole Językowe ABRACADABRA i
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają ser-
decznie wszystkie przedszkolaki oraz ucz-
niów klas pierwszych na wspólną przygodę
z językiem angielskim Fun with English! To
już trzecia edycja!
Wstęp zapisy, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

33. DNI FOTOGRAFII
02.10-04.10.2020, godz. 18:00
Wystawy, spotkania z artystami i Fotomara-
ton. Kolejna edycja świdnickiego święta fo-
tografii przed nami!
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

29. FOTOMARATON ŚWIDNICKI
03.10.2020, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do
udziału w 29. Fotomaratonie Świdnic-
kim.Uczestnicy Fotomaratonu zrealizują w
ciągu 12 godzin dwanaście tematów fotogra-
ficznych. Każdy z zadanych tematów musi
być zilustrowany jednym zdjęciem.
Wstęp 40 zł, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "TEATR
WYSPIAŃSKIEGO"
03.10.2020, godz. 12:00
Od kilku lat prof. Mirosław Kocur bada per-
formatywną moc sztuk Wyspiańskiego ra-
zem ze studentami Akademii Sztuk Teatral-

MALI WSPANIALI 
PO RAZ CZWARTY

Od września w przedszkolach ponownie re-
alizowane będą bezpłatne zajęcia edukacyjno-
sportowe pn. "Mali Wspaniali", w ramach pro-
gramu "Sporty the World Games 2017". Dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu
Miejskiego w Świdnicy programem zostanie ob-
jętych 7 przedszkoli miejskich oraz 2 oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych.

Projekt "Mali Wspaniali" w Świdnicy jest
realizowany od kwietnia 2016 roku.  Skorzystało
z niego już blisko 2000 dzieci w wieku od 4 do
6 lat. Jego celem jest edukacja i wychowanie
przez sport w formie gier i zabaw ruchowych. W
każdej edycji były przeprowadzane testy spraw-
nościowe, które wykazały poprawę siły, koordy-
nacji, zwinności i szybkości wśród dzieci. 

- Dzięki regularnym zajęciom udało się
wzbudzić w dzieciach nie tylko potrzebę podej-
mowania częstej aktywności fizycznej, ale rów-
nież współpracy w grupie, wzajemnego szacun-
ku i uczciwej rywalizacji - dodaje Radosław Wer-
ner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. 

Każdego roku oprócz zajęć sportowych pro-
jektowi towarzyszą imprezy dla przedszkolaków
mające na celu ich integrację i zapoznanie z
różnymi dyscyplinami sportu. 

Organizatorem programu jest wrocławska
Fundacja Mali Wspaniali a świdnickim realizato-
rem - Tomasz Bohuszewicz, trener Sportowego
Klubu Taekwon-do "Tiger".

CZAS NA TEATR w Świdnicy
Na CZAS NA TEATR składa się co roku

wiele wydarzeń o różnym charakterze - tym ra-

zem ze względu na pandemiczne ograniczenia
jego tradycyjna formuła będzie musiała ulec
zmianie, ale nie oznacza to, że wrzesień w Świd-
nicy nie minie pod hasłem teatru. Na przekór
trudnym warunkom odbędą się spektakle, perfor-
mans, recital i spotkanie. Teatr na nowo udowod-
ni, że moc, jaką posiada, potęguje się jeszcze w
czasach kryzysu i tym silniej potrafi łączyć ludzi.
Zapraszamy:

20 września, godz. 17.00 - sala teatralna
ŚOK, Rynek 43

Gość Alchemii teatralnej - spotkanie z Ja-
nuszem Chabiorem

Janusz Chabior to polski aktor filmowy, te-
atralny oraz telewizyjny. Zagrał wiele pamięt-
nych, charakterystycznych ról w takich filmach
jak "Kołysanka" (2010), "Made in Poland"
(2010), "Różyczka" (2010), "Chce się żyć"
(2013), "Drogówka" (2013), "Hardkor Disko"
(2014), "Wołyń" (2016), "Kamerdyner" (2018)
"Underdog" (2019) oraz w serialach, m.in.: "Ko-
misarz Alex" (od 2013), "Pod powierzchnią"
(2018) czy "Ślepnąc od świateł" (2018).

Obowiązują bezpłatne wejściówki.
22 września, godz. 19.00 - Kościół Pokoju,

pl. Pokoju 6
"Sami obcy" - performatywne czytanie dra-

matu Marioli Mackiewicz przez grupę Alchemii
teatralnej, w reż. Juliusza Chrząstowskiego

Dorośli alchemicy teatralni wspierani przez
młodych aktorów polubili grane kilka lat temu
postaci reprezentujące różne nacje i światopo-
glądy (Kresowian, Cyganów, Żydów, Greków,
Sowietów, Łemków), toteż z przyjemnością
wracają do tekstu "Samych obcych". Ponadto
reakcje widzów obecnych na przedstawieniach
sprzed 5 lat upewniły grupę,  że kalejdoskop
scenek, obrazków i dialogów w magiczny spo-
sób przywołuje wspomnienia dawnego świata,
za którym czasem tęsknimy. Wzbogacony o
nowe postaci, zwroty akcji i zdarzenia scena-
riusz umożliwi nam wszystkim metaforyczną,
a może i sentymentalną, podróż w czasie.
Sprowokuje też odbiorców do zadania sobie
niezwykle ważnych pytań o naszą tożsamość:
skąd przychodzimy? kim i jacy jesteśmy? do
czego dążymy?

Obowiązują bezpłatne wejściówki

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl


7

24 września, godz. 16.00 - Rynek, przed
bocznym wejściem do ŚOK-u

Happening z udziałem uczestników warszta-
tów maski teatralnej i grup artystycznych z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

"Maski inspirują wykonawców, ale też trans-
mitują potężną energię na widownię.  Transmito-
wały energię potężnych postaci. Maski wręcz
były tymi postaciami. Starożytne maski przeno-
siły greckich widzów w świat mityczny; maski w
średniowiecznej Japonii relokowały niewielką,
arystokratyczną widownię w rzeczywistość po-
etycką; maski z Burkina Faso uobecniały afry-
kańskie duchy na wrocławskiej polanie" Ś tak
znany i lubiany w Świdnicy prof. Mirosław Ko-
cur pisał o transformacyjnej mocy maski. Zauwa-
żył też przy tym, że "czas maski w teatrze euro-
pejskim minął bezpowrotnie", jednak na CZA-
SIE NA TEATR dzięki staraniom młodzieży ze
świdnickiego MDK-u będziemy mogli być
świadkami próby wskrzeszenia tej niezwykłej
tradycji. 

Wstęp wolny
25 września, godz. 19.00 - sala teatralna

ŚOK, Rynek 43
"Bardzo Śmieszne Piosenki" - recital Ka-

tarzyny Żak
Aktorka wraz z zespołem muzycznym zapra-

sza publiczność od 15. do 99. roku życia do
wspólnej zabawy przypominając czym tak na-

prawdę jest piosenka aktorska. I jak przy pomocy
piosenki pokazać przeróżne wcielania kobiece,
od zranionej kury domowej, rozpaczliwie zako-
chaną, kobietę uwikłaną w uzależnienie, morder-
czynię, po wampa z kieliszkiem chianti w ręku
Metamorfozy następują w szalonym tempie,
aktorka co chwilę zmienia część kostiumów i
rekwizyty.bo przecież każda kobieta jest inna.
Nie daje widzowi na chwilę wytchnienia zapra-
szając do interakcji i wspólnego śpiewania, a
ponieważ większość piosenek jest widowni zna-
na - publiczność ma uśmiech na ustach po ostatni
bis! W programie usłyszymy piosenki m.in. Woj-
ciecha Młynarskiego , Agnieszki Osieckiej, Ma-
riana Hemara, Macieja Zembatego, Magdy Cza-
pińskiej, Andrzeja Poniedzielskiego, czy Artura
Andrusa.

Bilety: 40 zł (przedsprzedaż) / 50 zł (w dniu
koncertu)

26 września, godz. 16.00 - sala teatralna
ŚOK, Rynek 43
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nych im. Stanisława Wyspiańskiego. Opo-
wie o ich zaskakujących odkryciach.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - ROW 1964 Rybnik
03.10.2020, godz. 16:00
Kolejny atrakcyjny rywal z przeszłością w
ekstraklasie zawita do Świdnicy w ramach
rozgrywek III ligi piłkarskiej.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Trój-
ka Nowa Sól
03.10.2020, godz. 18:00
Drugi domowy mecz świdnickich piłkarzy
ręcznych. Tym razem do Świdnicy zawita
nieobliczalna Trójka Nowa Sól.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
04.10.2020, godz. 08:00
Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

NEW BONE Quintet
06.10.2020, godz. 18:30
New Bone to kwintet jazzowy złożony z
samych uznanych muzyków. Pięcioma, w
tym trzema autorskimi, płytami utwierdził
swoją pozycję na polskim rynku jazzowym.
Wstęp 20 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: arte, LOT, ŚOK

II LIGI SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - NTSK Nysa
10.10.2020, godz. 17:00
Absolutny debiutant w tej klasie rozgrywko-
wej - NTSK Nysa będzie rywalem siatkarek
Volleya Świdnica w trzeciej serii spotkań II
ligi.

ciąg dalszy na str. 8
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"Kot w butach" - spektakl Zdrojowego Te-
atru Animacji w Jeleniej Górze w reż. Bogdana
Nauki

Jeden z najpopularniejszych utworów dla
najmłodszych tym razem w nieco innej konwe-
ncji. Spektakl nawiązuje w warstwie plastycznej
do teatru barokowego. A skoro barok, to opera.
A skoro opera to śpiew. Znana historia w formie
spektaklu muzycznego pokaże zabawę konwe-
ncjami teatralnymi. Na scenie zobaczymy dzie-
sięcioro aktorów, przepiękne lalki autorstwa Dia-
ny Sikory oraz grę w żywym planie. Bilety: 15 zł

Więcej informacji w rubryce "Imprezy..."

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
Na podróż z Bolkiem II Małym po jego re-

zydencjach zaprasza Muzeum Dawnego Kupiec-
twa, a Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do
wirtualnej wędrówki po bogatej biografii po-
dróżnika, reportażysty i prozaika jakim był Ar-
kady Fiedler. To atrakcje przygotowane przez
świdnickie instytucje kulturalne w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku odbywają
się one pod hasłem "Moja droga". Organizatorzy,
wykorzystując motyw drogi, zapraszają do po-
dróży po polskiej kulturze i historii, ale również
zachęcają do znalezienia własnej ścieżki w po-
znawaniu lokalnego
dziedzictwa, a także od-
krywania turystycznych
szlaków łączących za-
bytki i miejsca będące
świadectwem ważnych
wydarzeń historycz-
nych.

Bolko II Mały w
Muzeum Dawnego
Kupiectwa

Bolko II Mały był
synem księcia świdnic-
kiego Bernarda Statecz-
nego i Kunegundy Ło-
kietkówny, córki króla
polskiego Władysława
Łokietka. W 1326 roku
przejął rządy nad księ-
stwem świdnickim po
swym zmarłym ojcu.
Był dobrym gospoda-
rzem swych z iem,
wspierał miasta, zwła-
szcza Świdnicę, którą
obdarzył licznymi przy-
wilejami. Wzniósł i roz-
budował liczne zamki,
zwłaszcza na sudeckiej
granicy z Czechami. 

Pracownicy muze-
um przybliżą historię
dawnych włości Bolka
II Małego wspólnie z
aktorem Andrzejem Po-
pielem odtwórcą roli
księcia świdnickiego w

serialu historycznym "Korona Królów". Zapra-
szamy na: 

19 września o godz. 12.00 na projekcję krót-
kiego, amatorskiego filmu "Podróże z Bolkiem
II", wstęp wolny. 

19 września o godz. 13.00 na spotkanie z
gościem specjalnym z serialu "Korona Królów",
wstęp wolny. 

20 września o godz. 12.00 na prelekcję o
rezydencjach Bolka II (hol I piętro muzeum),
wstęp wolny. 

19 i 20 września od. godz. 15.00 zwiedzanie
Muzeum Dawnego Kupiectwa z przewodni-
kiem, maksymalnie grupy 20 osobowe (wstęp
wolny, obowiązują zapisy: edukacja@muzeum-
kupiectwa.pl). 

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą z
zachowaniem wymogów sanitarnych. W przy-
padku nasilenia się sytuacji pandemicznej Muze-
um Dawnego Kupiectwa w Świdnicy zastrzega
sobie prawo do zmiany form wydarzeń ze stacjo-
narnych na online. O wszystkich zmianach orga-
nizatorzy będą informować na bieżąco na profilu
FB i stronie www.muzeum-kupiectwa.pl. 

Podróżniczym szlakiem w bibliotece
Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dzie-

dzictwa organizowanych przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Świdnicy ma charakter wirtu-
alny w formie wystawy i warsztatów online,
skierowanych do wszystkich mieszkańców bez
względu na wiek.

W tym roku inspirując się hasłem przewod-
nim wydarzenia - "Moja droga" pracownicy
MBP zapraszają w świat podróży. Proponują wę-
drówkę po bogatej biografii podróżnika, reporta-

ciąg dalszy ze str. 7
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
17.10.2020, godz. 18:00
Przed szczypiornistami trudny rywal. Sparta
Oborniki Wielkopolskie to od lat czołowa
drużyna II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Wolsztyniak
18.10.2020, godz. 15:00
Drugi sezon w II lidze rozpoczynają piłkarki
ręczne APR-u. Ich rywalem będzie Wolszty-
niak, z którym w poprzedniej batalii dwu-
krotnie wygrały.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Volley II Wrocław
21.10.2020, godz. 17:00
Kolejny mecz świdnickich siatkarek. Tym
razem zmierzą się z ekipą z Łaska.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00

http://www.bojero.com.pl


żysty i prozaika jakim był Arkady Fiedler. O jego
marzeniach, realizowaniu postanowień, bogac-
twie doświadczeń podróżniczych będzie można
dowiedzieć się z wirtualnej wystawy "Wielki
marzyciel, który wyruszył na spotkanie nowych
światów - Arkady Fiedler". Wyruszając w drogę
morską nie sposób nie znać podstawowych wę-
złów żeglarskich, dlatego też podczas warszta-
tów online będzie można zdobyć między innymi
taką wiedzę.

W wirtualną podróż zapraszamy w sobotę,
19 września o godz. 10:00 na profil na FB:  MBP
w Świdnicy, Wypożyczalnia Naukowa i Czytel-
nia Czasopism. (plakat str. 4)

W MDK...
XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI

TURYSTYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ
"NA SZLAKU"

Serdecznie zapraszamy na XXIX Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na szla-
ku". Przegląd odbędzie się 22 października 2020
r. w Amfiteatrze MDK, ul. Nauczycielska 2.

Celem Przeglądu jest:
◆ popularyzacja amatorskiej twórczości o te-

matyce turystycznej   i ekologicznej
◆ popularyzacja utworów o w/w tematyce
◆ umuzykalnianie dzieci i młodzieży
◆ promocja młodych talentów

W MBP...
DOŁĄCZĘ DO ANTOLOGII 

WYNIKI
Jury konkursu literackiego "Dołączę do an-

tologii" zorganizowanego przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Świdnicy ogłasza werdykt.

Na konkurs wpłynęło 6 prac, dwa utwory
poetyckie i cztery prozatorskie, w tym jeden esej.
Jury konkursu w składzie: Barbara Elmanowska,

Ewa Cuban i Marta Wojciechowska postanowiło
przyznać:

* główną nagrodę dla Pana Grzegorza
Woźnego za tekst "Ja ci dam podglądać!", frag-
mentu "Eseju o malowaniu twarzy", który odzna-
cza się spójnością, ciekawym ujęciem tematu,
licznymi nawiązaniami do kultury i doskonałym
stylem.

* wyróżnienie dla Pana Igora Grudzińskiego
za prozę "Dwaj mężczyźni" za plastyczność i
sprawność językową tekstu.

Oba teksty zostaną wydrukowane w anto-
logii powarsztatowej. Wszystkim Uczestnicz-
kom i Uczestnikom konkursu serdecznie dzię-
kujemy.

MBP Świdnica

Polonia informuje...
ŚWIETNY WEEKEND

MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
Po dwa zwycięstwa w ostatni weekend sięg-

nęli biało-zieloni młodzicy młodsi. Polonia-Stal
I Świdnica występująca pod dowództwem trene-
ra Mariusza Krupczaka pokonała w Żarowie
miejscową Silesię 9:1, natomiast prowadzona
przez trenera Michała Korbeckiego Polonia-Stal
II Świdnica ograła na wyjeździe Bielawiankę
Bielawa 3:1. 

W Żarowie na listę strzelców wpisali się: Ali
Nada (4), Łukasz Zawada (2), Mikołaj Kozar,
Kordian Kępa i Daniel Cisek. Dla naszej "jedyn-
ki" to druga wygrana w drugim rozegranym spot-

kaniu. "Dwójka" po po-
rażce z Silesią Żarów,
sięgnęła po pierwsze
punkty. Biało-zieloni do
przerwy prowadzili 2:0
po trafieniach Mileny
Struzik. W drugiej od-
słonie do bielawskiej
sieci trafił jeszcze Szy-
mon Knapik. 

Skład Polonia-Stal I:
Adrian Strzelczyk, Mi-
chał Maliszewski, Krzy-
sztof Ungurian, Ali Nada,
Krzysztof Orzechowski,
Maciej Kaźmierczak,
Mikołaj Kozar, Łukasz
Zawada, Piotr Gawlik-
Rokosz, Filip Robak, Fa-
bian Chmielewski, Kor-
dian Kępa, Daniel Cisek,
Wiktor Podgórski. 

Skład Polonia-Stal II:
Martin Moczydłowski,
Patryk Staworzyński, Jan
Kunas, Mateusz
Woźnica, Oliwier Raben-
da, Szymon Knapik, Zo-
fia Przyborowska, Mile-
na Struzik, Dmytro Ho-
lenko, Kacper Zwoliński,
Miłosz Piekielnik, Paweł
Ungurian, Bartłomiej
Małek, Jakub Zboch, Mi-
chał Stasieluk. 

info: www.polonia-
stal.swidnica.pl
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Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwa-
ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Miedź II Legnica
31.10.2020, godz. 14:00
Rezerwy występującej w I lidze Miedzi Leg-
nica będą kolejnym rywalem piłkarzy Da-
bro-Bau Polonii-Stali Świdnica.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - MKS II Kalisz
07.11.2020, godz. 17:00
Rezerwy występującego w Polskiej Lidze
Siatkówki MKS-u Kalisz staną na drodze
siatkarek Volleya Świdnica w kolejnym me-
czu II ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - LKS Goczałkowice
14.11.2020, godz. 13:30
Zespół z Goczałkowic, podobnie jak Polo-
nia-Stal jest beniaminkiem rozgrywek. Za-
powiada się zacięty mecz.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Tę-
cza Kościan
14.11.2020, godz. 18:00
Mocna w tym sezonie Tęcza Kościan stanie
na drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świd-
nica w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Sobieski Oława
21.11.2020, godz. 17:00
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TRZECI MECZ, TRZECI TRIUMF...
TERAZ PADŁO NA ŚLĄSK

Cały czas nie do zatrzymania w sezonie
2020/2021 są piłkarze Polonii-Stali Świdnica z
ligi dolnośląskiej młodzików. Podopieczni Ma-
riusza Krupczaka po wygraniu po 2:0 z FC Aca-
demy Wrocław i Akademią Piłkarską Oleśnica,
tym razem ograliśmy 5:0 WKS Śląsk Wrocław. 

Na listę strzelców wpisało się pięciu zawod-
ników, a każdy tym samym zapisał na swoim
koncie po jedynym trafieniu. Strzelanie rozpo-
czął Igor Pierzchała, a jako kolejni bramkarza
rywali pokonali: Mateusz Wacht, Mateusz Poli-
tański, Marek Kaźmierczak i Paweł Łabędź.
Świdniczanie otwierają ligową tabelę, jako jedy-
ni mając w swoim dorobku komplet punktów. W
weekend czeka nas mecz wyjazdowy ze Ślą-
skiem Wrocław SA. 
Polonia-Stal Świdnica - WKS Śląsk Wrocław 

5:0 (2:0)
Skład: Migas, Kołodziejczyk, Kaźmierczak,

Marczak, Pierzchała, Redlica, Szeremeta, Ur-
bańczyk, Wacht, Niedziałkowski, Politański,
Waśniowski, Kiliszewski, Łabędź. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

TRAMPKARZE ZGARNĘLI
KOMPLET

To był również znakomity weekend dla
trampkarzy Miejskiego Klubu Sportowego Polo-
nia-Stal Świdnica. Po wygraną sięgnęła nasza
drużyna z ligi dolnośląskiej, jak również ekipa
walcząca o punkty w lidze terenowej. 

Ekipa z ligi dolnośląskiej podejmowała na
swoim terenie Górnika Nowe Miasto Wał-
brzych. Oprócz pierwszych nieco bardziej wy-
równanych minut, później na murawie Świdic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dominowali
biało-zieloni. Wynik spotkania otworzył Bar-
tosz Dudzic, a kolejne dwa gole w pierwszej
połowie strzelił Alex Kindel. Po zmianie stron
Kindel skompletował hat-trick’a, dokładając
trzecie trafienie w tym spotkaniu. Z dubletem
mecz skończył Bartosz Dudzic. Honorowego
gola dla Górnika zaliczył Adam Czornij. Pod-
opieczni trenera Piotra Krygiera z dorobkiem
7 punktów znajdują się na drugiej lokacie w
tabeli ligi dolnośląskiej, przegrywając bilan-
sem goli ze Ślęzą Wrocław. W następnej kolej-
ce powalczymy na wyjeździe z Forzą Wroc-
ław. 
Polonia-Stal Świdnica - Górnik N. M. Wałbrzych 

5:1 (3:0)
Skład: Wiecheć, Dudzic, Holband, Kindel,

Korab, Król, Lipiński, Paliński, Pawlik, Taratuta,
Zawiła, Widła, Safian, Zaczyński. 

***
Nie mniej udanie wypadli w Dzierżoniowie

piłkarze Polonii-Stali Świdnica z ligi okręgowej
trampkarzy. Biało-zieloni prowadzeni tego dnia
przez trenera Szymona Majcherczyka pokonali
na wyjeździe miejscową Lechię 4:3. Z goli dla
zwycięskiej ekipy cieszyli się: Aleksander Ja-
rosz, Marek Jurczak, Dawid Matyszczyk i Oskar
Cybruch. Biało-zieloni z kompletem punktów (6
"oczek") plasują się na trzeciej pozycji w tabeli.
Wyprzedzają nas drużyny Nysy Kłodzko i Orła
Ząbkowice Śląskie, ale mają na swoim koncie
tyle samo punktów. 

Lechia Dzierżoniów - Polonia-Stal Świdnica 
3:4 (1:2)

Skład: Janas, Jarosz, Choromański, Cy-
bruch, Kula, Malinowski, Matyszczyk, Nowak,
Sauter, Sztabiński, Wiatrowski, Bereś, Jurczak. 

Znacznie gorzej poszło niestety naszym star-
szym piłkarzom. Juniorzy młodsi trenera Grze-
gorza Borowego pauzowali, ale swój mecz roz-
grywali juniorzy starci. W starciu, którego sta-
wką było wskoczenie na podium ligi dolnoślą-
skiej, biało-zieloni wyraźnie ulegli na wyjeździe
Piastowi Żmigród. Rywale wygrali 6:1, a hono-
rowe trafienie dla naszej ekipy zaliczył Dorian
Krakowski. 

Piast Żmigród - Polonia-Stal Świdnica 
6:1 (4:1)

Skład: Doliński, Zalewski, Hruszowiec,
Norkiewicz, Staroń, Sieradzki (75’ Michta), Sta-
churski, Klechowicz (80’ Rząsa), Madziała (77’
Lepak-Przybyłowicz), Jajko, Krakowski.   

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
05.09.2020r. godz. 6.10 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który
w rejonie ulicy Sikorskiego (przy ogrodach
działkowych), siedział w krzakach. Zgłasza-
jąca obawiała się, że może on nieć niecne
zamiary w stosunku do przechodzących tam
kobiet. Skierowany na miejsce patrol szybko
zlokalizował podejrzaną osobę. Mężczyzna
faktycznie siedział w krzakach, gdzie rozkrę-
cał na części rower z przeznaczeniem na
złom. Przy sobie posiadał dwie duże torby z
elektronarzędziami oraz innymi przedmiota-
mi mogącymi pochodzić z kradzieży na
działkach. W związku z faktem, że był on już
wcześniej legitymowany w podobnych oko-
licznościach, sprawę przekazano Policji, ce-
lem przeprowadzenia stosownego postępo-
wania wyjaśniającego. Straż Miejska i Poli-
cja oczekuje na zgłoszenia poszkodowanych
w tej sprawie działkowców.

07.09.2020r. godz. 11.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące wyrzucania zuży-
tych majtko-pieluch z balkonu jednego z
mieszkań przy ulicy Słobódzkiego. Na miej-
scu strażnicy faktycznie potwierdzili, że pod
balkonem leżą zużyte pieluchy. Właścicielka
mieszkania tłumaczyła się, iż pieluchy zosta-
ły wywiane z balkonu przez silne porywy
wiatru. Strażnicy przyjęli te wyjaśnienia i
upomnieli kobietę. Nasz rejonowy będzie
kontrolował, czy aby pod balkonem nie po-
jawią się ponownie zużyte pieluchy. Drugie-
go pouczenia nie będzie.

09.09.2020r. godz. 3.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby bez
nogi na wózku inwalidzkim przemieszcza-
jącej się w rejonie ulic Traugutta, Pionie-
rów i Wałbrzyskiej. Jak  ustalono była to
kobieta, która w związku z naruszeniem
regulaminu schroniska dla bezdomnych
opuściła je i od pewnego czasu koczowała
pod gołym niebem. Na prośbę kobiety przy
współpracy pracownika socjalnego świd-
nickiego MOPS, została ona przewieziona
do swej macierzystej gminy, gdzie zajęły
się nią właściwe służby socjalne. Tylko w
ostatnich dniach straż miejska odwiozła do
miejsc wcześniejszego pobytu trzy pod-
opieczne schroniska dla bezdomnych. W
każdym przypadku odbyło się to na prośbę
zainteresowanych w porozumieniu z wła-
ściwymi służbami socjalnymi.

Ciekawie zapowiadający się pojedynek,
bowiem poprzednim sezonie kilka zawod-
niczek Volleya broniło barw klubu z Oła-
wy.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Foto Higiena Gać
28.11.2020, godz. 13:30
Ostatni w tym roku mecz III ligi piłkarskiej.
Do Świdnicy zawita Foto Higiena Gać.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Victoria Świebodzice
28.11.2020, godz. 15:00
Derby powiatu świdnickiego. Faworytem
będzie Victoria,ale takie mecze rządzą się
swoimi prawami...
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
takus Buk
28.11.2020, godz. 18:00
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgry-
wek. ŚKPR jest zdecydowanym faworytem,
ale trzeba to jeszcze potwierdzić na parkie-
cie.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00
Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK
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09.09.2020r. godz. 8.50  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-

mał zgłoszenie dotyczące kota, który od dłuższe-
go czasu siedział na drzewie na wysokości 5-6
metrów przy ulicy Pułaskiego 33. Na miejsce
przybył pracownik schroniska dla zwierząt. Pró-
ba odłowienia zwierzęcia skończyła się fiaskiem,
gdyż kot wszedł wyżej, na wysokość około 10-11
metrów. W tym wypadku konieczna była inter-
wencja straży pożarnej. Kot jednak nie chciał
skorzystać z pomocy strażaków. Wszedł  jeszcze
wyżej, jednak stracił oparcie i zsunął się po gałę-
ziach na dół. Choć podróż ta nie należała do
bezpiecznych, to jednak zwierzę nie odniosło
żadnych obrażeń. Kot zbiegł  z miejsca zdarze-
nia.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 144 in-

terwencj
***

9 września o godzinie 6.30 dyżurny Straży
Miejskiej w Świdnicy otrzymał dość nietypowe
zgłoszenie. Kierowca przejeżdżający przez
Świdnicę zauważył, jak z otwartego bagażnika
pojazdu osobowego na ulicy Zamenhofa wypad-
ło na jezdnię koło. Niestety zgłaszający nie za-
uważył marki ani też numerów rejestracyjnych
pojazdu.

a miejsce natychmiast skierowano patrol
straży miejskiej, gdyż koło leżące na wyjątkowo
ruchliwej ulicy stwarzało realne zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Koło zabezpie-
czono w Komendzie Straży Miejskiej w Świdni-
cy na ulicy Dworcowej 2, gdzie oczekuje na
swego właściciela.

***
12 września o godzinie 22.30 dyżurny straży

miejskiej otrzymał zgłoszenie o rowerze pozo-

stawionym przy sklepie "Delikatesy" na ulicy
Dąbrowskiego w Świdnicy.  

Zgłaszający twierdził, że rower stoi tam już
od dłuższego czasu i nikt się nim nie interesuje.
Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili
zgłoszenie. Znaleziony rower okazał się niemal
nowym sprzętem dość dobrej klasy. Obecnie ro-
wer oczekuje na swego właściciela w Komendzie
Straży Miejskiej w Świdnicy na ulicy Dworco-
wej 2. Właściciela zapraszamy do odbioru bicy-
kla z dokumentem tożsamości oraz dokumentem
potwierdzającym jego zakup. Straż miejska
sprawdza również, czy rower ten nie został skra-
dziony.

***
19 września w Szczepanowie odbędzie się

charytatywny festyn na rzecz Justynki Ciok.  Ta
sympatyczna dziewczyna toczy walkę z ciężką
chorobą. Funkcjonariusze i pracownicy Straży
Miejskiej w Świdnicy postanowili przyłączyć się
do ludzi dobrej woli i pomóc w zbieraniu fundu-
szy na potrzeby kosztownej terapii.

Na licytację w czasie festynu trafią maskotki,
kubki straży miejskiej, niezbędniki młodego po-
dróżnika. Strażnicy będą też rozdawali dzieciom
komiksy z przygodami inspektora Jaśka, odbla-
ski i inne materiały edukacyjne. Wszyscy ucze-
stniczący w akcji robią to całkowicie charytatyw-
nie, poza godzinami pracy.

info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)
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II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - SPR Kępno
12.12.2020, godz., godz. 15:00
Ostatni w tym roku występ szczypiorni-
stek APR-przed własną publicznością.
Przeciwnikiem świdniczanek będzie ze-
spół z Kępna.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Polo-
nia Środa Wlkp.
12.12.2020, godz. 18:00
W ostatnim tegorocznym meczu II ligi po-
pularne świdnickie Szare Wilki zmierzą się
z beniaminkiem rozgrywek, Polonią Środa
Wlkp.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

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

RECENZJE MUZYCZNE: BERKA-
NAN [dark etno]
19 września 2020, godz. 20:00 - 21:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 10 zł
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GMINA ŚWIDNICA
KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ

"Koło ARiMR - w sercu wsi", pragnie tym
razem poprzez konkurs docenić i uhonorować
wyróżniające się Koła Gospodyń Wiejskich, któ-
re działając aktywnie na rzecz lokalnych społe-
czności, tak bardzo przyczyniają się do pielęgno-
wania kultury i tradycji ludowej, a także rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości.

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego fil-
mu (od 3 do 5 min.), który ma obrazować sposób,
w jaki dane Koło Gospodyń Wiejskich wykorzy-
stało udzieloną przez ARiMR pomoc finansową
na przedmiotową działalność.

Poniżej link do regulaminu oraz załączni-
ków: https://www.arimr.gov .pl/serwis-praso-
wy/tam-bylismy/artykuly/dolnoslaskie-zachec
amy-do-udzialu-w-konkursie-pt-kolo-arimr-w-
sercu-wsi.html

BIEGNIEMY PO ZDROWIE DLA
JOANNY MALINOWSKIEJ

19 września w Bystrzycy Górnej odbędą
się Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegach na
Orientację. W tym dniu przy okazji organizacji
biegów Dolnośląskiego Związku Orientacji
Sportowej, współorganizatorzy kwestować
będą dla Joanny Malinowskiej z Burkatowa,
zmagającej się z agresywnym nowotworem żo-
łądka.

Jak możemy pomóc?
Wpłacając darowiznę na konto:
Fundacja Sedeka
ul. Grzybowska 4 lok.132, 00-131 Warszawa
Numer konta: 93 2490 0005 0000 4600 7287
1845
Tytułem: 11860 - Malinowska Joanna
Przekazując 1%:
W formularzu PIT wpisz numer: KRS
0000338389
W rubryce "Informacje Uzupełniające" - cel
szczegółowy 1% podaj: 11860 - Malinowska
Joanna
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznacze-
nie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam
Zgodę"
Wpłacając pieniądze za pośrednictwem
zrzutka.pl:
https://zrzutka.pl/a9tf9h
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ciąg dalszy ze str. 11Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnymi
zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapo-
znanie się i przestrzeganie obowiązujących za-
sad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA
UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDNIC-
KIM OŚRODKU KULTURY W ZWIĄZKU
Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz
wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZE-
NIA, które należy przekazać obsłudze wraz z
biletem w dniu koncertu.
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne.
Koncert odbędzie się dzięki recenzji albumu
"Berkanan", przygotowanej i przesłanej
nam przez Helenę Pietrzak. Sytuacja jest o
tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy w na-
szym konkursie pojawiła się recenzja doty-
czące świdnickiego zespołu a w dodatku w
wersji wideo!
Oficjalne informacje o zespole:
Berkanan jest wypadkową połączenia się
dwóch dusz, opartą na symbiozie dwóch
struktur muzycznych, elektroniki ambiento-
wej oraz instrumentów etnicznych i folko-
wych. Ich twórczość, to swoiste historie
opowiedziane dźwiękami, ze szczyptą me-
lancholii , dramatyzmu czy nostalgii gdzie
nie gdzie z liryczną, subtelną finezją, a gdzie
indziej podniosłą epicką opowieścią. Śmiało
możemy wpisać ich twórczość muzyczną do
takich nurtów jak: Neo Dark Folk, Dark
Ambient Ethno, Shamanic & Mystic Music
czy Cinematic Emotional Music. To pra-
wdziwa uczta muzyczna dla osób, które ce-
nią sobie organiczność w muzyce!

JANUSZ CHABIOR - GOŚĆ ALCHE-
MII TEATRALNEJ
20 września 2020, godz.17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica; wstęp: bezpłatne wejściówki

Janusz Chabior to polski aktor filmowy, te-
atralny oraz telewizyjny, urodzony 17 lutego
1963 roku w Legnicy. Związany z legnicki-
mi teatrami - Dramatycznym i Teatrem imie-
nia Heleny Modrzejewskiej. Na deskach te-
atru debiutował już w 1991 roku, karierę
filmową zaś rozpoczął w 1993 (film "Mag-
neto" Jana Jakuba Kolskiego). Z powodze-
niem rozwijał swoją karierę teatralną współ-
pracując miedzy innymi z Przemysławem
Wojcieszkiem, Krzysztofem Kopką czy Jac-
kiem Głombem. Aktor pojawił się także na
małym ekranie występując w serialach "Na
dobre i na złe", "Lokatorzy" czy "Świat we-
dług Kiepskich". Przełom w karierze Janu-
sza Chabiora nastąpił po udziale w filmie
"Symetria", Konrada Niewolskiego. Nato-
miast najważniejszą i chyba najbardziej do-
cenioną była rola Wiktora w sztuce "Made
in Poland". Aktor został nagrodzony za nią
Złotym Lwem na Festiwalu Filmowym w
Gdyni. Artysta z powodzeniem zaczął wy-
stępować w produkcjach kryminalnych -
"Odwróceni", "Kryminalni" czy "Pitbull".
Stworzył także niezapomniane kreacje w fil-
mach "Kołysanka", "Drogówka"  czy "Służ-
by specjalne". Janusz Chabior to aktor
charakterystyczny, ze specyficzną charyzmą
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ODBYŁ SIĘ
WEEKEND Z QUESTAMI 

W miniony weekend gmina Świdnica gościła
wielu miłośników questów, czyli edukacyj-
nych gier terenowych, które łączą w sobie ele-
menty zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i
radości odkrywania. Dolnośląski Weekend z
Questami  w Burkatowie, pod honorowym pa-
tronatem Wójta Gminy Świdnica był pierwszą
taką impreza na Dolnym Śląsku, gdzie sołec-
twa wspólnie promowały swoje gry terenowe
poprzez historie swoich miejscowości. Na ro-
dzinne odkrywanie tajemnic gminy Świdnica
zaprasza już 9 sołectw w gminie Świdnica, a
kolejne miejscowości mają już swoje plany jak
promować swoje sołectwa.

Na uczestników czekało 9 sprawdzonych
questów w gminie Świdnica. Dla najmłodszych
organizatorzy przygotowali szereg atrakcji.
Wśród nich: przejażdżki łodzią po przypałaco-
wym stawie w Burkatowie,  Kącik Małego Que-
stowicza, w którym odbywały się  gry i zabawy

dla najmłodszych pociech z animatorem: war-
sztaty lawendowe skarby, warsztaty questowe
kubeczki,  QuestFoto - wspólne zdjęcie miłoś-
ników questowania (bicie rekordu Polski) czy
wspólne ognisko z pieczonymi kiełbaskami. 9
sołectw, które mają  już opracowane swoje
questy zadbało też o kulinarne przysmaki, któ-
rymi częstowali turystów z Dolnego Śląska.
Profesjonalny pokaz ratownictwa drogowego
zaprezentowało OSP Burktów, prezentując
przy okazji pozyskany dzięki władzom gminy
Świdnica hydrauliczny zestaw ratownictwa
technicznego. Całość wydarzenia zakończył
odlot balonu.

i

i rozpoznawalnym głosem, doskonale od-
najdujący się jako zapamiętywalny aktor
drugoplanowy.

ALCHEMIA TEATRALNA: "SAMI
OBCY"
22 września 2020 godz.19:00 - 21:00
Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy, plac
Pokoju 6, Świdnica; wstęp: bezpłatne wej-
ściówki

"SAMI OBCY" mają głos , czyli teatralna
opowieść o dawnej Świdnicy
Jakże często konfrontujemy kształt tego, co
tu i teraz, z tym, co należy już do przeszłości
Wznowienie po latach  spektaklu, a właści-
wie performatywnego czytania dramatu
świdniczanki Marioli Mackiewicz, to w za-
mierzeniu jego twórców tocząca się wartko
teatralna lekcja o wielokulturowości Dolne-
go Śląska, a więc i naszego miasta. Ale jest
to  także moralitet o tolerancji i relacjach
społecznych w powojennej rzeczywistości.
Sztuka bez wątpienia może stanowić ele-
ment regionalnej ścieżki edukacyjnej, na-
wiązującej do nowożytnej historii i przy-
pominającej w retrospektywny sposób, jak
po zakończeniu II Wojny Światowej wyglą-
dało życie codzienne na Ziemiach Odzyska-
nych.
Dorośli alchemicy teatralni wspierani przez
młodych aktorów polubili grane kilka lat
temu postaci reprezentujące różne nacje i
światopoglądy ( Kresowian, Cyganów, Ży-
dów, Greków, Sowietów, Łemków), toteż z
przyjemnością wracają do tekstu "Samych
obcych". Ponadto reakcje widzów obecnych
na przedstawieniach sprzed 5 lat upewniły
grupę,  że kalejdoskop scenek, obrazków i
dialogów w magiczny sposób przywołuje
wspomnienia dawnego świata, za którym
czasem tęsknimy. Wzbogacony o nowe po-
staci, zwroty akcji i zdarzenia scenariusz
umożliwi nam wszystkim metaforyczną, a
może i sentymentalną, podróż w czasie.
Sprowokuje też odbiorców do zadania sobie
niezwykle ważnych pytań o naszą tożsa-
mość: skąd przychodzimy? kim i jacy jeste-
śmy? do czego dążymy?
Spektakl w reżyserii  Juliusza Chrząsto-
wskiego zostanie zaprezentowany dnia
22.09.2020 o godz.19.00 w barokowym
wnętrzu Kościoła Pokoju w Świdnicy. Natu-
ralna scenografia obiektu sakralnego o nie-
zwykłej historii i symbolice dodatkowo
wzmocni przekaz przedstawienia, w którym
zabrzmią śpiewy i muzyka na żywo, zaś
kostiumy i rekwizytów aktorów wyczarują
niezwykłą galerię wyrazistych bohaterów.
W ten jeden wieczór przemówią do nas włas-
nym głosem jako świadkowie najnowszej hi-
storii "Sami obcy", więc warto wsłuchać się
uważnie w ich niezwykłe historie. Zapraszamy
Widzów na pełną wzruszeń, ale i suspensów,
teatralną opowieść o powojennej Świdnicy.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Nie musisz teraz zbyt długo zwle-
kać z ważnymi decyzjami. Twoje działania
będą pewne i skuteczne. Odzyskasz dawną
energię i jasność myślenia. Unikaj przypad-
kowych znajomości, nie będziesz miał do
nich szczęścia.
BYK Zostaną przed Tobą postawione zu-
pełnie nowe zadania. Jeżeli tylko podej-
miesz wyzwanie, wszystko potoczy się bar-
dzo pomyślnie. Życzliwy Lew może Ci te-
raz oddać nieocenioną przysługę. Pomyśl o
tym poważnie.
BLIŹNIĘTA Pewne sprawy w Twoim ży-
ciu wymagają uporządkowania. Powinieneś
to uczynić, nawet jeśli nie leży to w Twojej
naturze. Potem nie będziesz miał na to cza-

su. Czyjaś opinia o Tobie wyraźnie się ostat-
nio zmienia. 
RAK Twoje działania niekoniecznie będą
się cieszyć wielkim poparciem. Nie powi-
nieneś jednak się zrażać. Okres przemian
zawsze jest burzliwy. Zawsze będziesz
mógł liczyć na przychylne zdanie Wodnika
płci przeciwnej.
LEW Twoje dotychczasowe przekonania
mogą ulec przemianie. Nie stawiaj niczego
na ostrzu noża. Dzięki dyplomacji i otwar-
tości na nowe pomysły możesz teraz zyskać
znacznie więcej. Byk powoli się do Ciebie
przekonuje.
PANNA Ktoś będzie próbował przekonać Cię
do swoich racji. Powinieneś poważnie się za-
stanowić zanim podejmiesz decyzję. Kroki,
na jakie się teraz zdecydujesz okażą się istotne
dla Twojej najbliższej przyszłości.
WAGA Będziesz miał teraz pełne ręce ro-
boty. Powinieneś wszystko rozsądnie zapla-
nować. Pewien Koziorożec bacznie obser-
wuje Twoje poczynania. Może z tego wy-
niknąć coś naprawdę zaskakującego. Popra-
wi się stan Twoich finansów.

SKORPION Nie powinieneś z góry odrzu-
cać wszelkich propozycji. Czasem warto się
zastanowić nad pomysłem nawet pozornie
szalonym. Może z tego wyniknąć coś dobre-
go. Panna patrzy na Ciebie bardzo życzli-
wie.
STRZELEC Twoje zamiary niezbyt się ko-
muś spodobają. Powinieneś spokojniej pod-

chodzić do swoich obowiązków. Nie musisz
robić wszystkiego na raz. Ktoś znajomy
spod znaku Barana chce na nowo nawiązać
z Tobą kontakt.
KOZIOROŻEC Będziesz miał teraz wię-
cej czasu, aby gruntownie przemyśleć pew-
ne sprawy. Może się to okazać bardzo istot-
ne dla Ciebie i Twoich najbliższych. Uważaj
teraz na zazdrosnego Skorpiona z sąsiedz-
twa.
WODNIK Możesz liczyć na życzliwość
kogoś spod znaku Ryb. Zacznij przyzwy-
czajać się do myśli o zmianach. Znacznie
łatwiej będzie Ci je potem wprowadzić w
życie. Ktoś docenia Twój wysiłek, ale liczy
też na to, że nie zatrzymasz się w miejscu.
RYBY Będziesz teraz musiał powrócić na
jakiś czas do dawniejszych zajęć. Energii
starczy Ci na długo, pod warunkiem, że
będziesz dbać o siebie. Instynkt będzie Ci
podpowiadał rozwiązania najlepsze z mo-
żliwych.

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

◆ 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 

◆ OKAZYJNIE sprzedam BETONIAR-
KĘ - 130 l. Użyta kilka razy do prac
przydomowych. Tel. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż

◆ Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go/konserwatora do prac różnych. Wy-
magania: prawo jazdy kat. B, doświad-
czenie. Tel. 74 853 12 60, 600 967 528.
Praca w Świdnicy

P R A C A
◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-

niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10335 70 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie komin-
kowe, Kraszowice, 310.000 zł
0-6444 84,67 m kw. 4 pokoje, parter, ogrzewanie pieco-
we  - udziały, Centrum, 190.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 159.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, winda, Centrum, 260.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
10290 67,80 m kw., II piętro, do kapitalnego remontu,
okolice Latawca, 185.000 zł
0-6368 99,40 m kw., 4 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, 365.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie
piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
10144 70,60 m kw., 2 pokoje, parter, ładna kamienica,
ogrzewanie gazowe, 255.000 zł
0-6318 114 m kw., 4 pokoje, 2 kuchnie, III piętro, ogrze-
wanie gazowe, okolice parku 387.600 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniega-
zowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
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
0-5866 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,
419.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6457 57,72 m kw., 3 pokoje, II piętro, wysoki standard,
ogrzewanie miejskie, 375.000 zł
10327 27,79 m kw., kawalerka, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, 130.000 zł
10305 46,58 m kw., IX piętro winda, 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, ogrzewanie miejskie 215.000 zł
0-6436 58,30 m kw.,3 pokoje, IV piętro, po remoncie,
ogrzewanie miejskie 250.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miej-
skie, 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie piecowe
155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaGórna 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł

INNE LOKALIZACJE
10254 41,40 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe, Wałbrzych - Stary Zdrój 109.000 z ł
10230 33,30 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
gazowe, Świebodzice, 135.000 zł
10229 46,60 m kw., kawalerka po remoncie, ogrzewanie
miejskie, Pszenno 165.000 zł
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie -
kocioł olejowy, Lubachów 125.000 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
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 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:
001479 mieszkanie - parterdomu, 120 m kw.,  pokoje,
oddzielnakuchnia, ogródek, miłesąsiedztwo, 2.400 zł
10317 71 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
waniegazowe, 1.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6405 10,68 ara, Witoszów, dojazd drogą asfaltową
106.800  zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 98.500 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, 178.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 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 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/ m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie,
450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze magazynowe i socjalne, ogrzewanie miejskie
2.500 zł
0-6401 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzedażowa +
zaplecze socjalne ogrzewanie elektryczne 245.000 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10142 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
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
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
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
220.000 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:
0-6408 108,42 m kw. działka 5,18 a, Świdnica, 5 pokoi,
kuchnia, łazienka, toaleta, 550.000 zł
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od Świdnicy
- kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.400.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 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, 190.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 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
0-5313 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
0-3634  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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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