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W skrócie...

POLSKA PIANISTYKA JAZZOWA I
CHOPIN - koncerty
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

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

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
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"ŚWIDNICKIE FORTEPIANY"
W kalendarzu kulturalnym Świdnicy pojawi-

ła się nowa propozycja - cykliczne koncerty for-
tepianowe pod nazwą "Świdnickie Fortepiany".
Na pierwszy z nich, pod patronatem prezydent
Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej zaprasza-
my już w najbliższą sobotę, 26 września o godz.
17.00 do Parku Centralnego. W przypadku nie-
sprzyjających warunków pogodowych koncert
odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcące-
go w Świdnicy. 

Celem wydarzenia jest upowszechnianie
muzyki fortepianowej (przede wszystkim klasy-
cznej - ale nie tylko) i pokazywanie wykonaw-
ców, którzy w jakikolwiek sposób są związani ze
Świdnicą. Podczas pierwszego koncertu wystą-
pią urodzeni i działający w Świdnicy pianiści:
Beata Bartko- Kozieł, Marta Moneta i Jakub
Moneta. Usłyszymy utwory Jana Sebastiana Ba-

cha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Franza
Schuberta i Fryderyka Chopina. 

Przy okazji pierwszego koncertu, na tych
którzy przyjdą w sobotnie popołudnie do Parku
Centralnego czeka dodatkowa niespodzianka.

Organizatorami wydarzenia są Urząd Miej-
ski oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy.  

Sylwetki wykonawców:
Beata Bartko-Kozieł - absolwentka Aka-

demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Włodzi-
mierza Obidowicza - zmarłego w 2016 roku
wybitnego pianisty światowej sławy. Od wielu
lat jest nauczycielem gry na fortepianie w PSM
w Świdnicy, którą obecnie kieruje jako dyre-
ktor.

Marta Moneta - absolwentka PSM I stopnia
w Świdnicy w klasie fortepianu Mieczysławy
Jarosławskiej, absolwentka Uniwersytetu Muzy-
cznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dyry-
gentura chóralna w klasie dr hab. Dariusza Zi-
mnickiego) i tegoroczna dyplomantka w Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wroc-
ławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Fary-
niarza - także ucznia prof. Obidowicza. Obecnie
jest nauczycielem w PSM I stopnia i SSM II
stopnia w Świdnicy oraz wykładowcą w świdnic-
kim Wyższym Seminarium Duchownym. Kieru-
je świdnickim chórem katedralnym "Tactus So-
nus".

Jakub Moneta - absolwent PSM I stopnia w
Świdnicy w klasie fortepianu Mieczysławy Jaro-
sławskiej, przez dwa lata uczeń Społecznej Szko-
ły Muzycznej II stopnia im. Kazimierza Kościu-

kiewicza w Świdnicy w klasie organów dr Ma-
cieja Batora (wówczas uczył się gry na fortepia-
nie u Beaty Bartko-Kozieł). Obecnie uczęszcza
do IV klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia im. Karola Szymanowskiego we
Wrocławiu gdzie uczy się gry na organach u prof.
Piotra Rojka, a gry na fortepianie u Maurycego
Hufa.

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
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SPRINT a dla najmłodszych rywalizacja
GREATKIDS.
Wstęp - ..., miejsce: OSiR Świdnica, organi-
zator: KS TMTeam, Urząd Miejski w Świd-
nicy

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
fotograficznych. Każdy z zadanych tema-
tów musi być zilustrowany jednym zdję-
ciem.
Wstęp 40 zł, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK
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WARSZTATY INTEGRACYJNE 
W HRONOVIE 

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) wraz z dziećmi (7-14 lat) będącymi pod ich
opieką do bezpłatnego uczestnictwa w wyjeździe
do Hronova, gdzie wspólnie z tamtejszymi senio-
rami i juniorami będą mogli uczestniczyć w war-
sztatach integracyjnych. Zaplanowano je na sobotę,
3 października. Organizowane są one w ramach
projektu "Transgraniczna integracja międzypo-
koleniowa" współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020
Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

Zapisy już od czwartku, 24 września prowa-
dzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna
i Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40). Organi-
zator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpie-
czenie oraz obiad. 

Do 27 września zapisywać się mogą tylko se-
niorzy wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować
opiekę. W przypadku wolnych miejsc w dniach
kolejnych będą prowadzone zapisy samych senio-
rów chcących wziąć udział w wydarzeniu. 

Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr
telefonu. 

Wyjazd o godzinie 7:30 z ul. Nauczycielskiej
w Świdnicy. Przewidywany powrót do Świdnicy
o godzinie 18:00. W programie warsztaty, poka-
zy i eksperymenty "Niesamowitego Teatru Fizy-
ki" z Brna w Interaktywnym Muzeum Nauki
"Pod czapką" w Hronovie. 

Liczba miejsc jest ograniczona - w wyjeździe
może uczestniczyć 20 osób - decyduje kolejność
zgłoszeń.

SESJA RADY MIASTA
25 września o godz. 10.00 rozpocznie się

XXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni
rozpatrywać będą 11 projektów uchwał. W po-
rządku sesji znalazły się m.in.

* Przedstawienie i przyjęcie programu poli-
tyki zdrowotnej pod nazwą: "Leczenie niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in
vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica
na lata 2020-2023"

* Sprawozdanie z prowadzonych działań w
zakresie wdrażania polityki reklamowej Miasta
Świdnicy na przestrzeni lat 2018-2019. 

* Wybory uzupełniające ławników do Sądu
Rejonowego w Świdnicy i do Sądu Okręgowego
w Świdnicy na kadencję 2020-2023:

- przedstawienie opinii Zespołu opiniującego
kandydatów na ławników,
- przedstawienie i podjęcie projektów
uchwał w sprawie pozostawienia bez dal-
szego biegu zgłoszenia kandydata na ław-
nika do Sądu Okręgowego w Świdnicy III
Wydziału Karnego w wyborach uzupełnia-
jących na kadencję 2020-2023 
- przeprowadzenie głosowania tajnego i pod-
jęcie uchwał:
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Re-
jonowego w Świdnicy IV Wydziału Pracy 

ciąg dalszy na str. 4
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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-
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

ALCHEMIA TEATRALNA: "Maska ja-
ko źródło teatru" - lekcja prof. M. Kocura
09.10.2020, godz. 18:00

  i Ubezpieczeń Społecznych w wyborach
uzupełniających na kadencję 2020-2023
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okrę-
gowego w Świdnicy III Wydziału Karnego 
w wyborach uzupełniających na kadencję
2020-2023

WNIOSKI DO HANDLU 
ZNICZAMI I KWIATAMI 

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc
do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 27
października do 2 listopada br. na terenie mia-
sta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łuka-

sińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można skła-
dać do 14 października br . w pokoju nr 1
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie
tego terminu nie będą one przyjmowane, a
niekompletne nie będą uwzględnione w loso-
waniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden
wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowa-
niu miejsc do handlu przy jednym cmentarzu.
Powinien on zawierać: imię i nazwisko wniosko-
dawcy, adres, telefon, datę jego sporządzenia
oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia
handlu. 

Do wniosku należy dołączyć następujące do-
kumenty:

a) w przypadku osób fizycznych i prawnych
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbo-
wego o niezaleganiu z płatnościami 
b) w przypadku producentów kwiatów - de-
cyzję o wymiarze podatku rolnego oraz do-
wód jego opłaty,

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Dlaczego właśnie maska odgrywała tak
ważną rolę w teatrze antycznym? Czy maska
wpływała na zachowanie aktora? Czym róż-
nią się maski greckie od japońskich czy ba-
lijskich? Dlaczego Szekspir nie używał ma-
sek? Na te i inne pytania odpowie profesor
Mirosław Kocur podczas swojej lekcji te-
atralnej.
Wstęp bezpłatne wejściówki, miejsce: Ga-
leria Fotografii, Rynek 44, organizator:
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.
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

c) oświadczenie, że wnioskodawca nie zale-
ga z płatnościami wobec gminy, ZUS lub
KRUS.
Losowanie miejsc do handlu odbędzie w po-

niedziałek, 16 października o godz. 9.00 w  sali
narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

INAUGURACJA CENTRUM 
W dniach 10-11 września delegacja Staro-

stwa Powiatowego oraz II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świdnicy wzięła udział w konferencji
inaugurującej Centrum Kompetencji i Koordy-
nacji Języka Polskiego w skrócie KoKoPol po-
wstałe przy Międzynarodowym Centrum Spot-
kań Sankt Marienthal w Niemczech.

Centrum przewodniczy p. Gunnar Hille, któ-
ry do momentu przejścia na emeryturę w roku
2019 kierował Centrum Języków przy Minister-
stwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie.
Gunnar Hille wielokrotnie angażował się w reali-
zację projektów edukacyjnych w Powiecie Świd-
nickim, uczestnicząc min. w pracach komisji
konkursowych podczas konkursów językowych
organizowanych w Zespole Szkół Hotelarsko-
Turystycznych oraz II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Świdnicy. Ważnym momentem konferen-
cji było podpisanie porozumienia o współpracy
między Centrum Kompetencji i Koordynacji Ję-
zyka Polskiego z Fundacją Krzyżowa dla Poro-
zumienia Europejskiego. Obydwie instytucje bę-
dą współpracowały w zakresie upowszechnienia
i popularyzacji języka polskiego jak również pol-
skiej kultury oraz budowania przyjacielskich sto-
sunków między naszymi krajami. Gośćmi hono-

rowymi konferencji byli Premier Kraju Związko-
wego Saksonii Michael Kretschmer oraz prof. dr
Andrzej Przyłębski Ambasador RP w Nie-
mczech. W ramach konferencji odbyły się liczne
wykłady poświęcone aktualnej roli języka pol-
skiego w Niemczech, jak również przedstawiono
jego rozwój na przestrzeni dziejów. Wyjątko-
wym uzupełnieniem programu był koncert "Mi-
łosz w muzyce-Muzyka w Miłoszu" przygoto-
wany w oparciu o poezję Czesława Miłosza.
Podczas konferencji zaprezentowano również
wystawę "Emil Krebs. U granic geniuszu" przy-
gotowaną przez siostrzeńca wybitnego poligloty
p. Eckharda Hoffmanna.

WSPARCIE DLA STUDENTÓW
Z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór

wniosków w Module II pilotażowego programu
"Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II terminy zakończenia naboru
wniosków są następujące:

ciąg dalszy na str. 6
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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
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
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

- 10 października 2020r. - dla wniosków
dotyczących dofinansowania roku akademickie-
go 2020/2021,

- 30 września 2020 r. - dla wniosków doty-
czących refundacji kosztów czesnego za rok aka-
demicki 2019/2020. Zgodnie z zapisem rozdzia-
łu VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refunda-
cję kosztów czesnego należy złożyć w okresie
trwania danego roku akademickiego; wniosek
złożony po zakończeniu roku akademickiego nie
będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

 Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego
złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do
tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków
składanych drogą pocztową  datę stempla po-
cztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony
termin złożenia wniosku, ale nie dotyczy to
wniosku o refundację kosztów czesnego za rok
akademicki 2019/2020  musi być on złożony w
okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września
2020 r.).

 Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
Program jest finansowany ze środków Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Polonia informuje...
KOŃCZYLI W DZIEWIĄTKĘ,

STRZELILI I WYGRALI...
Przed rozpoczęciem spotkania zdecydowa-

nym faworytem pojedynku byli biało-zielono
prowadzeni przez trenera Sebastiana Błaszczy-
ka. Legitymujący się dorobkiem trzech zwy-
cięstw i dwóch porażek gospodarze podejmowali

Piasta Nowa Ruda, który w tym sezonie zgroma-
dził w swoim dorobku zaledwie punkt. Tak zre-
sztą na szczęście pozostało nadal, choć wygrana
nie przyszła łatwo . Od samego początku kartki
sypały się niczym z rogu obfitości. Już w pier-
wszej części meczu dwa żółtka powędrowały na
konto Ksawerego Istelskiego, a w drugiej poło-
wie dołączył do niego Łukasz Jajko i przyszło
nam walczyć w dziewięciu. Na szczęście świdni-
czanie pokazali charakter. Po stałym fragmencie
gry najwięcej zimnej krwi zachował w 90. minu-
cie Michała Madziała, pakując futbolówkę do
sieci i zapewniając triumf naszej ekipie!

Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda 
1:0

Skład: Doliński, Zalewski, Hruszowiec, Sta-
churski, Lepak-Przybyłowicz (46’ Reczyński),
Sieradzki, Klechowicz, Istelski, Rząsa , Madzia-
ła, Jajko.

Po remis w swoich ostatnim pojedynku sięg-
nęli juniorzy młodsi Polonii-Stali Świdnica. Pod-
opieczni trenera Grzegorza Borowego znakomi-
cie weszli w mecz wyjazdowy przeciwko Górni-
kowi Wałbrzych i prowadzili 2:0 po trafieniach
Michała Staronia i Mateusza Solarza. Niestety
miejscowi zdołali odpowiedzieć dwoma trafie-
niami (Oskar Czyż i Oskar Nowak), a starcie
zakończyło się ostatecznie podziałem punktów. 

Górnik Wałbrzych - Polonia-Stal Świdnica 
2:2

Skład: Przyborowski, Norkiewicz, M. So-
larz, Ratajczak, Gliwa, Czochara, Bujak (74’ Je-
sionka), J. Solarz, Migas, Michta (66’ Kałwak),
Staroń.

info: poloniastal.swidnica.pl

AWANS NA POZYCJĘ LIDERA
Spotkanie rozgrywane na boisku przy ulicy

Sztabowej we Wrocławiu rozpoczęło się od moc-
nego uderzenia ze strony gości. Już w 5 . minucie
naszą drużynę na prowadzenie wyprowadził Ja-
kub Król, a chwilę później prowadzenie podwy-
ższył Bartosz Dudzic. Jeszcze przed przerwą re-
ceptę na bramkarza gości znalazł Hubert Lipiń-
ski, a po zmianie stron gole dołożyli jeszcze
Patryk Taratuta i Jakub Safian. Ostatecznie mecz
zakończył się zwycięstwem przyjezdnych 5:0.
Biało-zieloni z 10 punktami wywalczonymi w

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl
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4 spotkaniach znajdują się na pozycji lidera tabe-
li.

Forza Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 
0:5

Skład: Wiecheć, Dudzic, Holband, Kindel,
Korab, Król, Lipiński, Paliński, Pawlik, Taratuta,
Zawiła, Janas, Cybruch, Malinowski, Safian,
Stańczak, Sztabiński, Zaczyński. 

info: poloniastal.swidnica.pl

WYGRYWAMY ZE ŚLĄSKIEM
Wynik w tym spotkaniu otworzył już w 7.

minucie Wiktor Duda, ale gospodarze błyskawi-
cznie odpowiedzieli po trafieniu Bartosza Wlaz-
ło. W 31. minucie nastąpiła decydująca akcja w
tym spotkaniu. Na listę strzelców wpisał się Igor
Pierzchała, wyprowadzając naszą drużynę na
prowadzenie 2:1, a komplet punktów pojechał do
Świdnicy. Biało-zieloni po czterech kolejkach
mają w swoim dorobku 12 punktów i legitymują
się bilansem goli 11:1! Oby tak dalej, wracamy
do ciężkiej pracy i oczekujemy na kolejne mecze
ligowe. 

Śląsk Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 
1:2 

Skład: Sikora, Dudek, Kołodziejczyk,
Kaźmierczak, Marczak, Pierzchała, Redlica,
Szeremeta, Urbańczyk, Migas, Politański, Waś-
niowski, Duda, Hajduga, Kiliszewski, Łabędź,
Monica, Wacht. 

Gorzej poszło niestety naszej drugiej druży-
nie młodzików z ligi okręgowej. Biało-zieloni
dowodzeni przez trenera Jakuba Rosiaka ulegli
w dość dziwnych okolicznościach Lechii Dzier-
żoniów 4:7. Występujący w roli gospodarzy
świdniczanie prowadzili już 4:1 po golach Pawła
Łabędzia (2) i Szymona Mrzygłoda (2), ale od
37. minuty trafiali już tylko goście. Przeciwnicy
zdołali odwrócić losy rywalizacji, wygrywając
7:4. Nasi piłkarze po czterech kolejkach znajdują
się na trzeciej lokacie w tabeli. 

Polonia-Stal Świdnica - Lechia Dzierżoniów 
4:7 

Skład: Oleś, Jeziorny, Kondracki, Monica,
Mrzygłód, Podolski, Szukalski, Ślipek, Zienkie-
wicz, Hajduga, Łabędź, Sikora, Wacht. 

***
Swoje spotkania rozegrały również nasze

dwie młodziutkie drużyny z ligi okręgowej mło-
dzików młodszych. Nasza "jedynka" prowadzo-
na przez trenera Mariusza Krupczaka pokonała

www.expressem.eu www.expressem.eu

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
Ciekawie zapowiadający się pojedynek,
bowiem poprzednim sezonie kilka zawod-

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura
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3:1 Bielawiankę Bielawa (Daniel Cisek, Fabian
Chmielewski i Konrad Jaumien), a "dwójka"
uległa 0:13 ekipie Venus Nowice. 

info: poloniastal.swidnica.pl

ZMIANA NA STANOWISKU
TRENERA PIERWSZEJ DRUŻYNY

Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świd-
nica informuje, że trener Rafał Markowski od
poniedziałku, 21 września nie jest już szkole-
niowcem pierwszej drużyny naszego klubu. 

Trenerowi Rafałowi dziękujemy za dotych-
czasową współpracę, która rozpoczęła się w koń-
cówce sezonu 2017/2018. W kolejnych kampa-
niach biało-zieloni wywalczyli najpierw świetną
trzecią pozycję w rozgrywkach IV ligi, a nastę-
pnie zostali jej triumfatorami, awansując na
szczebel III ligi. Powrót po blisko 60 latach na
szczebel makroregionalny w sezonie 2020/2021
nie jest jak dotąd tak udany, jak tego wszyscy
byśmy pragnęli. Nasi piłkarze z dorobkiem 4
punktów plasują się na 19. pozycji w tabeli.
Nazwisko nowego szkoleniowca zostanie poda-
ne wkrótce, obecnie biało-zieloni przygotowują
się do środowego meczu Pucharu Polski z Lechią
Dzierżoniów pod okiem dotychczasowych asy-
stentów trenera - Grze-
gorza Borowego i An-
drieja Kozachenko.

info: poloniastal.swid-
nica.pl

STRAŻ MIEJSKA
interweniowała

11.09.2020r. godz. 9.00
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-
szenie od operatora
monitoringu wizyj-
nego do tycz ące
mężczyzny leżące-
go na ławce peronu
dworca PKP Świd-
nica Miasto. Skiero-
wany na miejsce pa-
trol stwierdził, że z
mężczyzną tym nie
można nawiązać
żadnego kontaktu.
Na miejsce wezwa-
no pogotowie ratun-
kowe.  Niedoszły
pasażer został prze-
wieziony do szpita-
la. Wstępnie stwier-
dzono, że był on
nietrzeźwy, a jego
stan wymagał ho-
spitalizacji.

13.09.2020r. godz. 11.10
Dyżurny Stra ży
Miejskiej w Świdni-
cy otrzymał zgło-

szenie od operatora monitoringu wizyjnego
dotyczące libacji alkoholowej bezpośrednio
pod pomnikiem Świętej Trójcy w Rynku.
Interwencja funkcjonariuszy straży zakoń-
czyła się nałożeniem dwóch mandatów kar-
nych oraz skierowaniem jednego wniosku o
ukaranie do sądu.

14.09.2020r. godz. 23.54  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy
nocnej. Zgłaszający twierdził, że przed wej-
ściem do budynku przy ulicy Siostrzanej ktoś
leży i strasznie krzyczy. Skierowani na miej-
sce strażnicy potwierdzili zgłoszenie, jednak
nie była to nietrzeźwa osoba jak sugerował
zgłaszający. Okazało się, że lokator tego bu-
dynku spadł ze schodów i doznał poważnych
obrażeń głowy i ręki. Mężczyzna nie był w
stanie samodzielnie wezwać pogotowia.
Strażnicy udzielili mu pierwszej pomocy i
natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe.
Poszkodowany szybko trafił do szpitala.

15.09.2020r. godz. 1.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie dotyczące zakłócania
ciszy nocnej przez firmę malującą oznako-
wanie poziome na ulicy Łokietka. W tym
wypadku strażnicy skontrolowali wskaza-
ny rejon, jednak nie podjęto interwencji w
stosunku do pracowników wykonujących
tą usługę na rzecz miasta. Pomimo pew-
nych uciążliwości dla mieszkańców czyn-
ność taka musi być dokonywana w takich
godzinach w związku z utrudnieniami dla
kierujących.

ciąg dalszy ze str. 7
niczek Volleya broniło barw klubu z Oławy.
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-

http://www.bojero.com.pl


15.09.2020r. godz. 17.54  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące spożywania alko-
holu w miejscu niedozwolonym przez grupę
mężczyzn przy sklepie na ulicy Westerplatte.
Tym razem interwencja zakończyła się nało-
żeniem jednego mandatu i skierowaniem
dwóch wniosków o ukaranie do sądu.

17.09.2020r. godz. 11.28 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkanki ulicy Wałbrzy-
skiej. Kobieta twierdziła, że od kilku dni nie
widziała swojego sąsiada, a w jego mieszka-
niu cały czas szczeka i wyje pies. Zgłaszająca
obawiała się, że sąsiadowi mogło coś się stać.
Skierowani na miejsce strażnicy zastali już
tam patrol Policji i straż pożarną. Przed pod-
jęciem decyzji o wejściu do mieszkania prze-
prowadzono rozpytanie wśród innych sąsia-
dów. Okazało się, że właściciel mieszkania
dwie godziny wcześniej był widziany jak
wychodził z mieszkania i czuł się dobrze.
Akcja została odwołana.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 197 in-

terwencji. 
info: Straż Miejska w Świdnicy 

(www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
30 LAT RADY FUNDACJI

KRZYŻOWA  DLA POROZUMIENIA
EUROPEJSKIEGO

30 lat temu, 22 września 1990 roku, odbyło
się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji "Krzy-
żowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Na przewodniczącą wybrano dr Ewę Unger
i powołano w skład prezydium Michała Czapliń-
skiego, Wima Leenmana, Krzysztofa Łoskota,

Gera van Roona, Stefana Steinleina i Jrgena Tel-
schowa.Warto dodać, że pani dr Ewa Unger, 28
września 2000 roku decyzją Rady Gminy Świd-
nica została wyróżniona tytułem Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica.

BIEGAMY-POMAGAMY JOANNIE
MALINOWSKIEJ Z BURKATOWA  

W sobotę, 19 września boisko sportowe w
Bystrzycy Górnej było areną sportowych bie-
gów. Nie tylko Klubowych Mistrzostw Polski w
Biegach na Orientację, ale także kolejnej edycji
Biegu po Odnowę "Gościniec". W tym roku
organizatorzy postanowili dedykować ten bieg
Joannie Malinowskiej. Asia to mieszkanka Bur-
katowa, która zmaga się z nowotworem żołądka.
Leczenie jest bardzo kosztowne, stąd też wiele
sołectw i organizacji pozarządowych z terenu
gminy Świdnica a wśród nich sołectwo i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy
Sosny", rodzina i przyjaciele wraz ze świdnickim
Stowarzyszeniem "Budzik" postanowiło pomóc
Joannie.

Nagrodą za udział w biegu był uśmiech Asi,
którym na mecie osobiście obdarowywała każ-
dego z zawodników.

Ostateczną kwotę, jaką organizatorom Biegu
po Odnowę "Gościniec" udało się pozyskać na
rzecz chorej Asi Malinowskiej poznamy już nie-
bawem. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli
się we współorganizację biegów i festynu cha-
rytatywnego oraz wzięli udział w licytacjach ser-

decznie

KLUBOWE
MISTRZOSTWA

POLSKI 
W BIEGACH 

NA ORIENTACJĘ
ZA NAMI 

Najmłodszy "za-
wodnik" tegorocznych
Klubowych Mistrzostw
Polski w Biegach na
Orientację miał zale-
dwie 7 miesi ęcy i
"biegł" na brzuchu swo-
jej mamy. Najstarszy
blisko 85 lat. Na terenie
wałbrzyskiego Zamku
"Książ", następnie na
stadionie sportowym w
Bystrzycy Górnej (gmi-
na Świdnica) oraz w Za-
górzu Śląskim (Jezioro
Bystrzyckie) trwały 3-
dniowe rywalizacje w
ramach Klubowych Mi-
strzostw Polski. Po kil-
ku dniach wdrapywania
się po górskich stromi-
znach, runda pierwsza,
rozgrywana dwa tygod-
nie po drugiej, wyłoniła
Klubowego Mistrza
Polski. Został nim WKS
Śląsk Wrocław.
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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

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...

V SYMFONICZNE ORGANY SCHLA-
GA
25, 30 września 2020
Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy, plac
Pokoju 6, Świdnica; wstęp: bezpłatne wej-
ściówki

Tajemnicze, majestatyczne, o potężnym
brzmieniu blisko 4 tysięcy piszczałek Naj-
większe organy w regionie zabrzmią ponow-
nie już tej jesieni!
Znajdujące się w Kościele Pokoju symfoni-
czne organy firmy Schlag&Shne z 1909 ro-
ku stanowią bezcenny zabytek. Wyróżniają
się spośród innych instrumentów w regionie
przede wszystkim wielkością - posiadają aż
62 głosy! Od 110 lat stale przyciągają wybit-
nych organistów z całego świata, ponieważ
świdnicka XIX - wieczna wytwórnia orga-
nów Schlag znana jest w wielu krajach. Mo-
żliwości tego niezwykłego instrumentu uka-
że po raz piąty program cyklu "Symfoniczne
Organy Schlaga".
Wystąpią Zuzana Ferjencikova (recital orga-
nowy) oraz Zuzanna i Maciej Batorowie
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17 września br. w godzinach porannych fun-
kcjonariusze Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach  patrolowali ulice miasta. W trakcie
patrolu  zauważyli dobrze znanego im 23-lat-
ka, który kierował samochodem osobowym
marki VW Golf, a wobec którego już trzy razy
sąd orzekał  zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. W związku z tym podjęli wobec
mężczyzny kontrole drogową. Sprawdzenie w
systemach policyjnych  potwierdziło, że męż-
czyzna posiada, aż trzy sądowe zakazy kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. Podczas
całej kontroli kierowca zachowywał się bar-
dzo nerwowo, a jego odpowiedzi były niepew-
ne i niespójne. W trakcie przeprowadzonych
dalszych czynności mundurowi ujawnili w
plecaku woreczki  strunowe z zawartością su-
szu koloru brunatno-zielonego oraz bezbarw-
nego kryształu. 

Po przebadaniu na testerze narkotykowym
okazało się iż, zabezpieczony susz to marihu-
ana, a kryształki to metamfetamina. Mężczy-
zna posiadał  kilka  porcji tych narkotyków.

23-latek został zatrzymany i usłyszał już za-
rzuty. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje
teraz sąd, grozi mu do 5 lat pozbawiania wol-
ności.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świd-
nickiej komendy zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego VW Golf. Mężczyzna za-
chowywał się bardzo nerwowo, szybko okaza-
ło się co było przyczyną takiego zachowania.
Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykaza-
ło, że kieruje on w stanie nietrzeźwości mając
blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ale
to niejedyne co 35-latek miał na sumieniu. W
trakcie dalszych czynności  mundurowi po-
twierdzili w policyjnych systemach informa-
cyjnych, że mężczyzna posiada czynny zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych, który
obowiązuje do września 2021 roku. 

35-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego,
chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej
chciał "dogadać" się z policjantami i w zamian
za odstąpienie od wykonywanych czynności
służbowych  próbował wręczyć im łapówkę.
Swoją wolność wycenił na 3000 zł oraz samo-
chód VW Golf o wartości 4000 zł którym
podróżował. Mężczyzna został zatrzymany
i przewieziony do policyjnego aresztu. Po
wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty m.in. jazdy
w stanie nietrzeźwości, pomimo obowią-
zującego zakazu kierowania pojazdami me-
chanicznymi, ale również  próby wręczenia
policjantom korzyści majątkowej w celu
osiągnięcia korzyści osobistej. O jego dal-
szym losie teraz zdecyduje sąd, zgodnie z
kodeksem karnym grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.  

W sobotę 12 września 2020 roku około godzi-
ny 18.00 świdniccy policjanci zostali wezwani
na interwencję do jednej z miejscowości na
terenie gminy Jaworzyna Ślaska. Powodem
wezwania było uszkodzenie ciała jednego z
mieszkańców przez ustalonego sprawcę. W
trakcie podjętej interwencji policjanci zostali
zaatakowani przez dwóch mężczyzn w wieku
47 oraz 25 lat, mieszkańców powiatu świdnic-

kiego. Zgromadzony materiał dowodowy uka-
zał, z jaką agresją i brutalnością ze strony
napastników zmierzyli się interweniujący po-
licjanci. Pomimo tego jeden z mężczyzn, 47-
latek został zatrzymany na miejscu. Młodszy
z podejrzanych oddalił się, ale wkrótce rów-
nież został zatrzymany przez funkcjonariuszy
ze świdnickiej komendy. Obaj - jak się okazało
nietrzeźwi mężczyźni, trafili do policyjnego
aresztu. Zebrany w śledztwie materiał dowo-
dowy pozwolił prokuratorowi na przedstawie-
nie zatrzymanym zarzutów m.in. czynnej na-
paści na funkcjonariuszy oraz ich znieważe-
nia. 47-latek usłyszał również zarzut zmusze-
nia policjantów do odstąpienia od prawnej
czynności służbowej podczas wykonywanych
obowiązków służbowych. Sąd przychylił się
do wniosku Prokuratora Rejonowego w Świd-
nicy i wydał decyzję o zastosowaniu wobec
nich środka zapobiegawczego w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres trzech mie-
sięcy. Śledztwo objęte jest nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Świdnicy. Przestępstwo
czynnej napaści na funkcjonariusza publicz-
nego zagrożone jest karą do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

7 września br. policjanci patrolujący rejon
gminy Świdnica około godz. 8.00 zauważyli
samochód osobowy marki  Seat Ibiza. Pojaz-
dem tym  poruszał się mężczyzna, którego
sposób jazdy mógł wskazywać, że znajduje się
pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu po-
jazdu, okazało się że 24-letni kierujący jest
trzeźwy, ale niezwykle zdenerwowany całą
kontrolą. Mężczyznę poddano badaniu na
urządzeniu do wstępnego badania na zawar-
tość narkotyków w organizmie.  Uzyskano
wynik pozytywny uzasadniający podejrzenie
kierowania po zażyciu środków odurzających.
Od mężczyzny pobrano krew do badań. Do-
wodem w sprawie będą wyniki badań labora-
toryjnych. Ponadto w czasie kontroli przy
mężczyźnie ujawniono woreczek z zawarto-
ścią bezbarwnej substancji, którą poddano ba-
daniom na testerze narkotykowym. Badanie
potwierdziło, że zabezpieczona substancja to
metamfetamina. 24-latek posiadał przy sobie
jedną porcję tego narkotyku. Mężczyzna za
swoje czyny odpowie teraz przed sądem.

5 września około godziny 17:15 funkcjonariu-
sze  komisariatu Policji w Świebodzicach za-
trzymali do kontroli drogowej 36-letniego
mieszańca naszego powiatu, który kierował
samochodem marki Nissan  pomimo orzeczo-
nego przez sąd zakazu kierowania pojazdami
mechanicznymi. Kilka godzin później - około
godziny 23:00 - również w Świebodzicach
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Świe-
bodzicach sprawdzili w trakcie kontroli  wy-
magane uprawnienia u 23-letniego mieszkań-
ca powiatu świdnickiego. Mężczyzna kierują-
cy samochodem osobowym marki Peugeot
również jechał pomimo orzeczonego przez
sąd zakazu kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi. W przypadku popełnienia te-
go typu przestępstw obaj mężczyźni mogą
teraz trafić do więzienia na 5 lat.

W związku z zawaleniem się jednej ze ścian
budynku mieszkalnego w Świdnicy (6 wrześ-
nia br.), na miejscu pracowały niemalże wszy-
stkie służby, w tym również świdniccy poli-
cjanci, niosąc pomoc pokrzywdzonym. Na
miejscu obecna była grupa dochodzeniowo-
śledcza prowadząca oględziny miejsca, aby
zebrać materiał pomocny w wyjaśnieniu

(duet organowy). Koncerty organizowane
przez Fundację Dobrej Muzyki odbywać się
będą w dniach: 25.09.2020 oraz 30.10.2020
roku w Kościele Pokoju w Świdnicy o godz.
18:30 .
WSTĘP WOLNY za okazaniem bezpłatnej
wejściówki!
Bezpłatną wejściówkę organizatorzy wysy-
łają e-mailem, należy napisać na adres: kon-
takt@fundacjadobrejmuzyki.pl
Podczas recitalu i duetu usłyszymy organo-
wą muzykę symfoniczną (XIX i XX-wiecz-
na) oraz transkrypcje organowe literatury
instrumentalnej, muzykę filmową i impro-
wizacje.
Serdecznie zapraszamy państwa w podróż
do organowego świata!
Dofinansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury w ra-
mach programu "Muzyka 2020", realizowa-
nego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz ze
środków Gminy Miasto Świdnica.

Program:
25.09.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Kościół Pokoju w Świdnicy, Plac Pokoju 6
Zuzana Ferjencikova (Słowacja/Szwajcaria)
- organy / organ
Program Liszt, J.S. Bach/ Liszt, Mendels-
sohn-Bartholdy, Liszt/Guillou, Brahms, Fer-
jencikova

30.10.2020, PIĄTEK, godz. 18:30
Kościół Pokoju w Świdnicy, Plac Pokoju 6
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) -
organy / organ
Program: Karg-Elert, Vierne

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK
29.09 wtorek, godz. 18.00
MIMINO 1977
 reż. G. Danelia (92 min.)
"Mimino" po gruzińsku znaczy "sokół". Tak
przyjaciele nazywają bohatera filmu, pilota
Waliko Minadzari, który co rusz popada w
śmieszne, smutne, a niekiedy dramatyczne
sytuacje. Pracując w rodzimej górskiej wio-
sce, Mimino przewozi helikopterem pocztę,
owoce, bydło, ale od dawna marzy o pra-
wdziwym wielkim lotnictwie. Wreszcie
udaje mu się urzeczywistnić swoje marze-
nie.

06.10 wtorek, godz. 18.00
WAM SIĘ NIE ŚNIŁO 1980
reż. I. Frez (86 min.)
Licealiści Roman i Kasia zakochują się w
sobie od pierwszego wejrzenia już pierwsze-
go dnia szkoły tą niemożliwą, szczerą,
szczęśliwą i tragiczną miłością, która zdarza
się tylko nielicznym i tylko raz w życiu.
Najlepszy film roku 1981, który wywarł tak
wielkie wrażenie, że wzbudził falę mał-
żeństw wśród nastolatków i przyniósł tyle
samo radości, co nieporozumień.
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wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Pracę
policjantów na miejscu koordynował Z-ca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.
Robert Frąckowiak. Działaniami funkcjona-
riuszy na miejscu zdarzenia osobiście dowo-
dził Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w
Świdnicy podinsp. Adam Jacek Pilch. Do zda-
rzenia doszło w niedzielę około godziny 11:00
na ulicy Wyspiańskiego w Świdnicy. Zawaliła
się jedna ze ścian trzykondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego. Zniszczeniu uległa zna-
czna część kamienicy. Cztery osoby o włas-
nych siłach wydostały się z budynku. 28-letni
mężczyzna został ewakuowany i przewiezio-
ny do szpitala. W sprawie przeprowadzone
zostanie śledztwo prokuratorskie, które wy-
jaśni wszelkie przyczyny i okoliczności tego
zdradzania.

1 września w godzinach porannych funkcjo-
nariusze Zespołu Prewencji Komisariatu Poli-
cji w Strzegomiu  patrolowali ulice miasta . W
rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego  zauwa-
żyli dobrze znanego im 28-latka, który kiero-
wał samochodem osobowym marki Opel , a
wobec którego sąd orzekł sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. W
związku z tym podjęli wobec mężczyzny kon-
trole drogową. Sprawdzenie w systemach po-
licyjnych  potwierdziło, że mężczyzna posia-
da sądowy zakaz kierowania pojazdami do
orzeczony do lutego 2029 r. Podczas całej
kontroli kierowca zachowywał się bardzo ner-
wowo, a jego odpowiedzi były niepewne i
niespójne. W wyniku przeprowadzonej kon-
troli pojazdu mundurowi ujawnili saszetkę
oraz plecak w których znajdowały się worecz-
ki strunowe z zawartością suszu koloru bru-

natno-zielonego, bezbarwnego kryształu oraz
proszku  koloru białego. Po przebadaniu na
testerze narkotykowym okazało się iż, zabez-
pieczony susz to marihuana, bezbarwny kry-
ształ to metamfetamina, a biały proszek to
amfetamina. Mężczyzna posiadał ponad 70
porcji tych narkotyków. 28-latek został zatrzy-
many. 

1 września br. policjanci patrolujący rejon
miasta Jaworzyna Śląska ok godz 18.00 za-
uważyli samochód osobowy marki  VW Pas-
sat . Pojazdem tym  poruszał się mężczyzna,
którego sposób jazdy mógł wskazywać, że
znajduje się pod wpływem alkoholu. Po za-
trzymaniu pojazdu, okazało się że 27-letni kie-
rujący jest trzeźwy, ale niezwykle zdenerwo-
wany. Mężczyznę poddano badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego badania na zawartość
narkotyków w organizmie.  Uzyskano wynik
pozytywny uzasadniający podejrzenie kiero-
wania po zażyciu substancji psychotropo-
wych.  Od mężczyzny pobrano krew do badań.
Dowodem w sprawie będą wyniki badań labo-
ratoryjnych. Ponadto w czasie kontroli przy
mężczyźnie ujawniono woreczek z zawarto-
ścią suszu roślinnego, który poddano bada-
niom na testerze narkotykowym. Badanie po-
twierdziło, że zabezpieczona substancja to
marihuana. 27-latek posiadał przy sobie po-
rcje tego narkotyku.

13.10 wtorek, godz. 18.00
ASSA (cz. 1 i 2) 1987
reż. S. Sołowiow (145 min.)
Na granicy dwóch epok, ZSSR i Transfor-
macji, rodzą się nowe, nieznane dotychczas
radzieckiej młodzieży sposoby na wolność.
Przestępczość i rock. Młoda i romantyczna
dziewczyna, spragniona pięknego i beztro-
skiego życia, staje się kochanką "ojca chrze-
stnego" miejscowej mafii. Przypadkowo po-
znaje też innego mężczyznę i inną drogę do
swobody: towarzystwo muzyków, artystów
i włóczęgów. 
Dwa te światy zderzają się w dramatycz-
nych okolicznościach. "Assa" - to pier-
wszy film, w którym na wielkim ekranie
zobaczymy prekursorów rosyjskiego ro-
cka w rolach samych siebie: to początek
gwiazdorskiej kariery grup Kino, Brawo i
Akwarium.

20.10 wtorek, godz. 18.00
GRAFFITI 2006
reż. I. Apasian (110 min.)
Młody malarz, student ostatniego roku ASP
zafascynowany sztuką graffiti zdobi ściany
stołecznych przejść i naraża się członkom
miejscowego gangu motocyklowego. Za-
miast wyjechać z ukochaną i przyjaciółmi z
roku do Włoch, musi pozostać w kraju i
ratować swoją reputację i pracę dyplomową.
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Drugie miejsce na podium przypadło w
udziale klubowi Orientuś z Łodzi, a trzecie
UMTS z Warszawy. Wyniki ze sztafet są już
dostępne w zakładce LIVE.

Zawody składały się z 4 niezależnych imprez
sportowych:

1) Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzików
sprint, klasyk -kategorie KM10-KM16, szta-
fety -kategorie KM10-KM16
2) Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów:
sprint, klasyk -kategorie KM18-KM21, szta-
fety -kategorie KM18-KM21
3) Klubowe Mistrzostwa Weteranów sprint,
klasyk -kategorie KM35-KM90, sztafety -
kategorie KM105-KM140, M180
4) Zawody popularyzacyjne kategorie krót-
ka, średnia, długa, rodzinna
Kategorie sportowe były skierowane do

osób, które mają wykupioną licencję Polskiego

Związku Orientacji Sportowej oraz posiadają
ważne badania lekarskie. Natomiast kategorie
popularyzacyjne dedykowane były wszystkim
chętnym.

Warto podkreślić, że uczestnicy tegorocz-
nych biegów na orientację, którzy przyjechali z
najdalszych regionów Polski (Gdyni, Szczecina,
Łodzi, Krakowa, Przemyśla, Warszawy) mocno
kibicowali uczestnikom Biegu Po Odnowę "Go-
ściniec". W tym roku dochód z licytacji przezna-
czony był dla Joanny Malinowskiej z Burkatowa,
mieszkanki gminy Świdnica, która od kilku lat
zmaga się z agresywnym nowotworem żołądka.

Dziękujemy organizatorom, współorganiza-
torom i partnerom tegorocznej edycji Klubo-
wych Mistrzostw Polski w Biegach na Orientację
za sportową imprezę, a kibicom za wspaniały
sportowy doping i atmosferę. Słowa uznania na-
leżą się wielu organizacjom pozarządowym i
sponsorom którzy włożyli swoje serce, poświę-
cili czas w pomoc przy organizacji zawodów.
Bez waszej pomocy odbycie się takiej imprezy
byłoby niemożliwe.

Organizator:
◆ Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
◆ Współorganizator:
◆ Polski Związek Orientacji Sportowej

Partnerzy:
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ciąg dalszy ze str. 9Zamiast w Wenecji ląduje na głębokiej pro-
wincji, gdzie zatrudnia się w miejscowym
ośrodku kultury, lecz nawet tutaj czekają na
niego przygody.

27.10 wtorek, godz. 18.00
OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy
Program filmów krótkometrażowych: W.
Policzenko, T. Wigel, I. Kirejewa, Z. Dży-
dżyława, I. Chodiusz, M. Miesteckij (90
min.)
Po raz drugi gościmy w Świdnicy filmy
młodych rosyjskich reżyserów związa-
nych z Moskiewskim festiwalem OSIEŃ
Kinofest. Samotność, przyjaźń i miłość -
oto trójkąt, w którym wirują akcje lakoni-
cznych, zabawnych i nieco melancholij-
nych filmików młodych reżyserów, któ-
rych pełnometrażowe obrazy na razie na-
leżą do przyszłości.

GALA WIEDEŃSKA/koncert SCENY
KAMIENICA
22 października 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią naj-
większe przeboje króla walca - Johanna Stra-
ussa, a także innych kompozytorów związa-
nych z muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie
także popisowych arii z najsłynniejszych ope-
retek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański",
"Wesoła Wdówka", "Noc w Wenecji". Publi-
czność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym
Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka
sława to żart", przebojowe "Brunetki, blon-
dynki", czy arie i kuplety kapryśnej Adeli, Duet
wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa"
czy polki "Grzmoty i błyskawice" i "Tritsch-
Tratsch" w zabawnej choreografii baletu. Kon-
cert programowo nawiązywał będzie do trady-
cyjnych gali i noworocznych koncertów, od-
bywających się w Wiedniu. Wystąpią wybitni
soliści śpiewacy z powodzeniem odnoszący
sukcesy na arenie międzynarodowej. Całości
dopełni piękna scenografia, rekwizyty i ba-
jeczne kostiumy.
Występują:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Kameraliści Straussowscy
Czas trwania koncertu: 110 minut (w tym
jedna przerwa 15-minutowa)

TURBO AKUSTYCZNIE - 40-LECIE
ZESPOŁU
26 listopada 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 35 zł- 45 zł

Zespół Turbo - 40 lat legendy polskiego
heavy metalu
Grupa powstała w styczniu 1980 roku w
Poznaniu, a niecałe cztery miesiące później
(23 kwietnia) zagrała swój pierwszy kon-
cert. Po udanym debiucie, Turbo zostało za-
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◆ Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego

◆ Urząd Gminy Świdnica
◆ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Świdnicy
◆ Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej

Trzy Sosny"
◆ Starostwo Powiatowe w Świdnicy
◆ Urząd Miejski w Świdnicy
◆ Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Świdnica
◆ Ośrodek Sportu i Rekreacji Świdnica
◆ Zamek Książ
◆ Związek Harcerstwa Polskiego -Świdnica
◆ Mineral Zdrój
◆ Sołectwo Bystrzyca Górna
◆ Organizacje pozarządowe z terenu gminy

Świdnica

27 WRZEŚNIA ZMIANA
KURSÓW LINII MPK 

NR 50,30,52,60 
Jak informuje MPK Sp. z o.o. w

Świdnicy w dniu 27 września br. odbę-
dzie się impreza sportowa MARCONI
DUATHLON ŚWIDNICA. W związku
z powyższym przewidywane są zmiany
w komunikacji miejskiej od godz.10.00
do godz. 14.00.

MISTRZOWIE AGRO 
Zgłoś swoich kandydatów do na-

gród dla rolników, sołtysów i kół gospo-
dyń wiejskich w konkursie Gazety
Wrocławskiej.

Tegoroczna edycja akcji MI-
STRZOWIE AGRO - największego w
Polsce plebiscytu wiejskiego i rolnicze-
go rozpoczęta! Nagrody w kategoriach
Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Go-
spodyń Wiejskich Roku zostaną przyznane naj-
pierw we wszystkich powiatach, później w skali
województwa, a następnie w ogólnopolskim fi-
nale. Laureaci odbiorą nagrody podczas uroczy-
stej gali w trakcie Centralnych Targów Rolni-
czych w PTAK Warsaw Expo.

KOLEJNA DROGA Z ASFALTOWĄ
NAWIERZCHNIĄ

Dzięki dofinansowaniu z FOGR w kwocie
88,2 tys. zł. kolejna droga dojazdowa do gruntów
rolnych zyska asfaltową nawierzchnię. Tym ra-
zem w Bojanicach.

Do końca IV kwartału br. zaplanowano wy-
konanie jezdni z wydzielonym pasem asfalto-
wym o szerokości 3,0 - 4,5 m i długości 453 ,3
m. Na odcinkach drogi zaprojektowano korytka
ściekowe. Ponadto w ramach poprawy bezpie-
czeństwa, w obrębie skrzyżowania z drogą po-
wiatową zostanie wykonany fragment chodnika
z kotki betonowej.

Wartość całkowita projektu: 271 862,48 zł
brutto

Wartość dofinansowania z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych: 88 200 zł brutto.

W JAWORZYNIE...
Od 5 tygodniu trwa projekt w Muzeum Ko-

lejnictwa Kolej Łączy Pokolenia-  bezpłatna ini-
cjatywa dla dzieci i  młodzieży szkolna oraz oso-
by w wieku emerytalnym.  Głównym celem za-
dania jest wspieranie współpracy międzypokole-

niowej oraz przekazanie młodemu pokoleniu
niezwykle cennej i już unikalnej wiedzy na temat
funkcjonowania parowozów, wiedza ta obecnie
wraz ze starszym pokoleniem maszynistów od-
chodzi w niepamięć. Zadanie ma na celu również
utrwalenie wiedzy posiadanej przez starsze po-
kolenie emerytowanych pracowników kolei
(maszyniści, mechanicy itp.) na temat funkcjo-
nowania kolei. 

Jaworzyna Śląska jest miastem z dziedzic-

twem zabytków industrialnych.  Wspólne war-
sztaty z osobami starszymi pracującymi w prze-
szłości na kolei mają  na celu budowanie tożsa-
mości lokalnej wśród najmłodszych mieszkań-
ców gminy jak również wzajemne poznanie
przedstawicieli młodego i starszego pokolenia,
miłośników kolejnictwa, których łączą wspólne
zainteresowania.

 Dla dzieci i młodzieży zainteresowanej ko-
lejnictwem i sposobem obsługi pociągów paro-
wych odbywają się również warsztaty pozwala-
jące posiąść teoretyczną i praktyczną wiedzę na
temat obsługi i sposobów obsługiwania zabytko-
wych lokomotyw znajdujących się na terenie
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

 Poza działaniami teoretycznymi w ramach
warsztatów uczestnicy uczestniczyli  w pracach
związanych z  konserwacją parowozu Ty2-81-
który udało się odrestaurować dzięki wsparciu
firmy WAGONY Greenbrier w Świdnicy. 

 W ramach projektu odbył się cykl warszta-
tów w piątkowe popołudnia  

Tematy dotychczasowych warsztatów: Ta-
bor kolejowy - charakterystyka i budowa paro-
wozu. Infrastruktura kolejowa.Warsztaty paro-
wozowe i sposób ich działania. Etos pracy kole-
jarza.

W najbliższy piątek 25 września o godz. 16
00  zapraszamy na kolejne spotkanie i ciekawy
temat -  Kolejarze po pracy - wspomnienia by-
łych kolejarzy.

Chętnych do udziału w bezpłatnym projekcie
prosimy o kontakt telefoniczny 74 637-43-30 lub
maila jakub .zielinski@muzeatechniki.pl  

proszone przez organizatorów do wzięcia
udziału w pierwszym festiwalu muzyki roc-
kowej "Jarocin 80". Od tamtego czasu ze-
spół zagrał tysiące koncertów w Polsce,
biorąc udział w wielu istotnych festiwa-
lach rockowych i metalowych. Grupa kil-
kukrotnie wyjeżdżała koncertować poza
granice ojczyzny, między innymi do Au-
strii, Czech, Irlandii, Niemiec, Słowacji,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, a ostatnio tak-
że do Rosji.
W trakcie swojej kariery zespół miał przyje-
mność grać na tej samej scenie między inny-
mi z takimi wykonawcami jak: Hanoi
Rocks, Pretty Maids, Helloween, Running
Wild, Overkill, Kreator, Citron, Sepultura,
Deep Purple, Uriah Heep.
Od początku działalności Turbo oscylowało
w kierunku hard rockowym, z biegiem lat
coraz bardziej udoskonalając styl w oparciu
o kolejne metalowe trendy. Jednocześnie ca-
ły czas udawało się grupie zachować własny,
charakterystyczny styl pozwalający kwalifi-
kować zespół w gatunkach heavy i thrash
metalu.
Twórczość zespołu wielokrotnie zdobywała
uznanie krytyków i dziennikarzy. W muzy-
cznych rankingach płyty Turbo otrzymywa-
ły tytuł "Płyty roku", muzycy zajmowali
pierwsze miejsca w branżowych plebiscy-
tach, a grupa była nominowana do najbar-
dziej prestiżowych nagród, w tym dwukrot-
nie do Fryderyków.
Formacja posiada w swoim dorobku sporo
wydawnictw, w tym dwanaście albumów
studyjnych. Już pierwsza płyta, zatytułowa-
na "Dorosłe dzieci", wydana w 1983 roku,
stała się dużą sensacją,
a to za sprawą bezkompromisowej energii i
nowatorskich jak na tamte czasy aranżacji.
Utwór tytułowy stał się nie tylko jednym z
najważniejszych i największych przebojów
początku lat 80-tych, ale i całej polskiej mu-
zyki rockowej.
Zespół świętuje 40 rocznicę istnienia, która
to przypadła właśnie na 2020 rok. Muzycy
przygotowali z tej okazji przekrojowy pro-
gram zawierający najważniejsze utwory ze-
społu. Będzie go można posłuchać na kon-
certach w dwóch odsłonach: elektrycznej
lub akustycznej. W Świdnicy usłyszymy tę
drugą.

Obecnie Turbo występuje w składzie:
Tomasz Struszczyk - śpiew
Wojciech Hoffmann - gitara prowadząca
Bogusz Rutkiewicz - gitara basowa, śpiew
Mariusz Bobkowski - perkusja
Przemysław Niezgódzki - gitara rytmiczna

KANDYDAT (spektakl)]
29 listopada 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 60 zł- 65 zł
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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 Aby zrealizować swoje zamierzenia
będziesz musiał się bardzo zaangażować, od-
być jakieś spotkania, nie wykluczone wyjazdy
do innych miejscowości. Sielankowo potoczą
się sprawy rodzinne. Będziesz szczęśliwy, po-
czujesz się naprawdę potrzebny bliskim. Spra-
wy finansowe na razie bez zmian. 
BYK Przyczyną wszystkich Twoich niepowo-
dzeń nie jest partner. Przestań więc ciągle go
o coś obwiniać. Takie zachowanie bardzo źle
odbija się na Waszym życiu rodzinnym. W
pracy nastąpi jakieś ożywienie. Zaangażujesz
się w realizację jakiegoś ważnego zadania.
Jeżeli się postarasz, odniesiesz sukces. 
BLIŹNIĘTA Będziesz się długo zastanawiał
jak postąpić w pewnej sprawie. Kieruj się
własnym sumieniem, a zachowasz się właści-

wie. Kłamanie na dłuższą metę nie wyjdzie.
Świetna passa w interesach. Nareszcie zaro-
bisz jakieś konkretne pieniądze. Unikaj pesy-
mistów, mają na Ciebie zły wpływ. 
RAK Ktoś się przed Tobą otworzy, wyjawi
swoje największe tajemnice. Będziesz bardzo
zaskoczony tym, co usłyszysz. Postaraj się być
wyrozumiały. Każdy ma jakieś słabe strony.
Nadal powinieneś żyć oszczędnie. Wydatków
nie ubędzie, a na dodatkowe dochody na razie
nie możesz liczyć. 
LEW Będziesz bardzo optymistycznie nasta-
wiony do wszystkiego i wszystkich. Przełoży
się to na Twoje życie zawodowe. Poczujesz
wiatr w żaglach, zaczniesz efektywnie działać.
W domu zapanuje radosna atmosfera, w której
codzienne problemy przestaną mieć wielką
wagę. Dobrze sobie z nimi poradzisz. 
PANNA Gwiazdy będą sprzyjały ryzykow-
nym posunięciom. Możesz więc odważnie in-
westować, ponosić wydatki z tym związane.
Będziesz bardzo zapracowany i zabiegany.
Uważaj, bo możesz się w końcu pogubić. Sto-
sunki z partnerem wyraźnie się ochłodzą. Po-
święcasz mu za mało czasu. 

WAGA Pojawią się pewne nieprzewidziane wy-
datki. Będziesz długo się nad nimi zastanawiał.
W końcu zajdzie konieczność ruszenia oszczęd-
ności. Nie załamuj się takim obrotem sprawy.
Wkrótce wszystko sobie odbijesz. Pocieszenia
szukaj w ramionach partnera. Jesteś całym jego
światem. 
SKORPION Rozwiążesz swoje problemy fi-
nansowe. Pewnych wydatków uda się zaniechać,
pewne okażą się mniejsze niż przewidywałeś.
Otrzymasz również jakieś pieniądze, na które na
razie nie liczyłeś. W Waszym związku pojawią
się nieporozumienia, które nie wyjaśnione, mogą
przerodzić się w poważny konflikt. 
STRZELEC Twoje oczekiwania zostaną
spełnione. Partner dokładnie domyśli się cze-
go pragniesz. Będziecie bardzo szczęśliwi.
Problemy pozostaną gdzieś poza Wami. Posta-

raj się nie zaniedbywać swoich obowiązków
zawodowych. Ostatnio się nie przykładasz, a
szef bacznie Cię obserwuje. 
KOZIOROŻEC Twój przyjaciel popadnie w
jakieś tarapaty. Odłuż sprawy, które mogą po-
czekać i pomóż mu wyjść z dołka. Tak napra-
wdę może liczyć tylko na Ciebie. Poprawi się
Twoja sytuacja finansowa. Uregulujesz swoje
zobowiązania. W pracy na razie bez zmian. 
WODNIK Jeżeli przestaniesz histeryzować,
stosunki z bliskimi świetnie się poukładają.
Daj im trochę czasu na naprawienie swoich
błędów. Zachowaj spokój. Pozostanie Ci teraz
czekanie na finał całej sprawy. W drugiej po-
łowie tygodnia poprawi się Twoja sytuacja
finansowa. Będziesz miał lepszy nastrój. 
RYBY Ciągły brak pieniędzy doprowadza Cię
do stanów nerwicowych. Nieustannie mar-
twisz się jak powiązać koniec z końcem. Już
wkrótce wszystko się zmieni. Musisz tylko
uwierzyć w siebie. Wykorzystaj szansę jaka się
niebawem pojawi. Gwiazdy będą Ci sprzyjały
w najbliższych kilku dniach. 

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

◆ 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

R  E  K  L  A  M  A A  K  T  Y  W  N  A
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