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W skrócie...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
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

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

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
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"SPEKTRUM" ZA MIESIĄC
za miesiąc Świdnica po raz kolejny zamieni

się w tętniącą życiem stolicę kina artystycznego
Dolnego Śląska. W nowych datach i odświeżonej
formule, szóste spotkanie ze Spektrum odbędzie
się w dniach 24 - 31 października. 

Filmem otwarcia, po raz pierwszy w historii
festiwalu, będzie dokument. "Lekcja miłości"
(2019, reż. Małgorzata Goliszewska, Kasia Ma-
teja), wyróżniony m.in. na tegorocznym Między-
narodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych
Docs Against Gravity to jednocześnie powrót M.
Goliszewskiej do Świdnicy. W 2014 reżyserka
otrzymała Nagrodę Specjalną Jury Festiwalu
Okiem Młodych za krótki metraż Ill Call You
When I Get There. 

Spektrum 2020 to aż cztery konkursy, które
tradycją nawiązują do połączonych w ubiegłym
roku festiwali Spektrum oraz Okiem Młodych.

W Konkursie SPEKTRUM weźmie udział 10
polskich i zagranicznych pełnometrażowych ty-
tułów z ostatnich dwóch lat i to festiwalowa
publiczność zasiądzie w fotelach Jury. Z kolei
"Okiem Młodych" to prezentacja twórczości
młodych filmowców i trzy konkursy krótkome-
trażowe: Fabuła i Dokument - do 35 roku życia
oraz Amatorski, do którego zakwalifikować się

mogą jedynie autorzy filmów w wieku do 21 lat,
nie będący studentami szkół filmowych. We
wszystkich konkursach krótkiego kina laureata
wybierze Jury złożone z przedstawicieli branży
filmowej. 24 - 31.10 2020 

Charakter sekcji "Oko na dokument", będą-
cej przeglądem najciekawszych pełnometrażo-
wych filmów dokumentalnych minionego sezo-
nu , określać będzie idiom "Kobieta". To filmowa
podróż przez przekrój rozmaitych sylwetek, ko-
biet różniących się statusem społecznym, histo-
rią, tradycjami czy pochodzeniem. A dla naj-
młodszych - Spektrum Dzieciom i dwa bloki
filmowe skierowane do widowni w wieku od 4
do 5 lat. Sekcja realizowana w tym roku we
współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem
Audiowizualnym. 

Na widzów, oprócz stałych punktów progra-
mu czekają też nowości. Zupełnie nowa sekcja
"Tutejszy klimat" będzie skupiać wokół siebie
tematykę małych wspólnot, dobrego sąsiedztwa
i zalet oraz wyzwań myślenia w kategoriach lo-
kalności - więcej informacji wkrótce! "Druga
Szansa" to selekcja starszych tytułów i podjęcie
próby ich ponownego odkrycia, spojrzenia z in-
nej perspektywy na dobrze znane widzom filmy
sprzed kilku lub kilkunastu lat. 

Komfort i bezpieczeństwo uczestników były
priorytetem przy planowaniu Spektrum pod ką-
tem dostosowania wydarzenia do obowiązują-
cych obostrzeń i warunków epidemiologicz-
nych. Lokalnie - festiwal odbędzie się ponownie
w gościnnych progach Świdnickiego Ośrodka
Kultury, a idąc tropem największych imprez fil-
mowych w Polsce i na świecie, Spektrum przyj-
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Wstęp wolny, miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

SPOTKANIE AUTORSKIE Z STANI-
SŁAWEM SŁAWOMIREM NICIEJĄ
06.10.2020, godz. 17:00
Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna
i Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy za-
praszają na spotkanie autorskie ze Stanisła-
wem Sławomirem Nicieją. Spotkanie odbę-
dzie się 6 października, o godzinie 17.00 w
Sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP w
Świdnicy

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
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 rozgrywkowej
- 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

Spotkanie autorskie z AGNIESZKĄ DO-
BKIEWICZ - autorką książki "Mała No-
rymberga"
10.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna organizator: MBP

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.

www.expressem.eu

mie formułę hybrydową - część wydarzeń pro-
gramowych zostanie udostępniona uczestni-
kom w trybie online. Wszystkie pokazy kon-
kursowych krótkich metraży będą dostępne w
sieci, a spotkania z twórcami trafią do szerszej
widowni dzięki streamingom za pośrednic-
twem festiwalowych mediów społecznościo-
wych 

BILETY: 
 Start sprzedaży biletów na pojedyncze wy-

darzenia stacjonarne / 6.10, godz. 12:00 
 Zakup biletów przed rozpoczęciem festiwa-

lu możliwy tylko ONLINE, za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej Świdnickiego
Ośrodka Kultury (https://bilety.sok.com.pl/). 

 Zakup biletów w trakcie trwania festiwalu
możliwy również w trybie last minute przed salą
projekcyjną w świdnickim Teatrze. 

Więcej szczegółów i pełny program
WKRÓTCE. 

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów
dotyczących Spektrum za pośrednictwem ofi-
cjalnych mediów społecznościowych festiwalu:
http://spektrumfestiwal.pl/ 

Facebook / https://www.facebook.com/SPE-
KTRUMfestiwal Instagram / https://www.insta-
gram.com/spektrumfestiwal/ 

Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum jest
finansowany ze środków miasta Świdnica oraz
współfinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Podobnie jak w latach ubiegłych Świdnica

przygotowana jest do realizacji programu szcze-
pień ochronnych przeciw grypie. Środki na ten

cel są zabezpieczone w budżecie gminy. Planuje
się zakup 400 szczepionek. 

- Jesteśmy w stałym kontakcie z realizatorem
programu, czyli Centrum Usług Medycznych
"Eskulap". Jeśli tylko uda się pracownikom przy-
chodni zakupić szczepionki, niezwłocznie o tym
poinformujemy. Ze szczepień będą mogły sko-
rzystać osoby w wieku powyżej 60 roku, zamie-
szkałe na terenie  Świdnicy. W pierwszej kolej-
ności będą to klienci Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej - mówi Izabela Siekierzyńska, dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw So-
cjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Program realizowany jest w Świdnicy od
2017 roku. Do tej pory zaszczepiono 836 osób, a
kilkaset objęto akcją promocyjno-edukacyjną.

Informujemy także, że od 1 września tego
roku na liście leków refundowanych znajduje się
szczepionka przeciw grypie. Jest ona bezpłatna
dla osób powyżej 75 roku życia. W tym celu
należy się udać po receptę do lekarza pierwszego
kontaktu. Szczepienia te będą także w połowie
refundowane dla:

- dzieci w wieku od 3 do 5 lat
- dorosłych, do 65 roku życia z chorobami

współistniejącymi np. z chorobami metabo-
licznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po
transplantacjach

ciąg dalszy na str. 4
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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

TEATR POLSKA: "_on_line__" [spe-
ktakl familijny]
18.10.2020, godz. 15:30
Spektakle o 15.30 i 18.00. Biegaja?c, cho-
dząc, stojąc, siedząc, leżąc, turlając się?,
podskakując. Rodzinnie, w grupie rówieśni-
ków lub samemu. W pionie, w poziomie, na
ziemi i w powietrzu. W takt muzyki lub
wsłuchując się? we własny rytm. Jaki rysu-
nek na papierze może powstać? dzięki tym
różnym rodzajom ruchu?
Wstęp 20 zł (rodzic + dziecko), miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

- kobiet w ciąży
- dorosłych od 65 roku życia do 75 roku

życia.

PRZYJĘTO PROGRAM LECZENIA
NIEPŁODNOŚCI METODĄ IN VITRO

Radni miejscy przyjęli program polityki
zdrowotnej pod nazwą "Leczenie niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro
dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata
2020-2023". Za jego przyjęciem głosowało 13
radnych, 7 było przeciw. Miasto przeprowadzi
teraz otwarty konkurs, w ramach którego wyłoni
jego realizatora.  

Przypomnijmy, że petycję w sprawie przyję-
cia programu dofinansowania in vitro, którą pod-
pisało ponad 800 mieszkańców, wniosła świdni-
czanka Anna Gromek. Program został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Agencję Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji, był także konsul-
towany medycznie z doktorem nauk medycz-
nych, specjalistą położnictwa i ginekologii, ordy-
natorem Oddziału ginekologiczno-położniczego
z pododdziałem patologii ciąży Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego "Latawiec" w Świd-
nicy - Filipem Kubiaczykiem. 

Głównym jego celem będzie zapewnienie
dostępu do procedury zapłodnienia  pozaustrojo-
wego  mieszkańcom  Świdnicy, u  których 
zdiagnozowana  została niepłodność,  poprzez
wsparcie  finansowe  procesu leczenia. Program
ten zakłada dofinansowanie jednego cyklu za-
płodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka
dla każdej pary zakwalifikowanej w wysokości
do 100%, ale w maksymalnej kwocie 5 tys. zł,
pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej
jednej całej procedury  przewidzianej w progra-
mie. Koszt  całkowity  realizacji  tego zadania w
latach 2020 - 2023 szacowany jest na ok. 190 tys.
zł.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary
spełniające kilka kryteriów. Muszą mieszkać w
Świdnicy, czyli być zameldowani od minimum
12 miesięcy. Przyczyna niepłodności lub niesku-
tecznego leczenia niepłodności musi być stwier-
dzona również w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zgłoszenie do Programu. Wiek kobiety
powinien mieścić się w przedziale 25-40 lat, a
mężczyzny 25-50 lat. Decyzję o kwalifikacji pary
do leczenia podejmie realizator programu, mając
na uwadze ustawowe warunki rozpoczęcia tera-
pii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz
pozostałe kryteria zawarte w programie.

Niepłodność została uznana przez Światową
Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. We-
dług szacunkowych danych WHO w Polsce nie-
płodnych jest około 10-15% par. Ocenia się, że
w naszym kraju problem ten dotyczy 1,2 - 1,5
miliona par, a bezdzietnych jest około 600 tysię-
cy par.  Dla nich in vitro to jedyna metoda na
doczekanie się własnego potomstwa. Niestety
dla wielu osób barierą są względy finansowe.
Wychodząc temu naprzeciw wiele samorządów
zdecydowało się na dofinansowanie tej metody
leczenia bezpłodności. Pierwszym miastem, któ-

re wprowadziło program dofinansowania zabie-
gów in vitro była Częstochowa. Miało to miejsce
w 2012 roku, od tego czasu urodziło się tam już
ponad 50 dzieci. Pozostałe miasta, które realizują
taki program to m.in.: Gdańsk, Warszawa, Wroc-
ław, Szczecin, Chojnice, Słupsk, Tarnowo Pod-
górne, Kołobrzeg, Łódź. Kwota dofinansowania
w tych miastach wynosi około 5 tys. zł.

Pierwszy krajowy program leczenia niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowego wy-
gasł w lipcu 2016 roku. Zgodnie z danymi udo-
stępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, śred-
nia skuteczność metody in vitro w latach 2013 -
2016 wyniosła 31% . 

Jak podał Międzynarodowy Komitet Moni-
torujący Technologie Reprodukcyjne, od mo-
mentu wynalezienia tej metody oraz innych za-
awansowanych terapii urodziło się na świecie już
8 milionów dzieci. MKMTR przedstawił dane
dotyczące in vitro podczas 34. dorocznego Spot-
kania Towarzystwa Rozrodu i Embriologii Czło-
wieka w Barcelonie w 2018 roku. Badacze poda-
li, że podczas gdy liczba urodzeń dzieci w wyni-
ku zapłodnienia in vitro wzrosła w ciągu ostat-
nich czterech dekad, spadły wskaźniki porodów
mnogich. Z przedstawionej prezentacji wynika,
że każdego roku w wyniku m.in. zapłodnienia in
vitro rodzi się ponad pół miliona niemowląt.
Dzięki działającemu w Polsce przez cztery lata
(2013 -2016) rządowemu programowi dofinan-
sowania in vitro przyszło na świat ponad 21
tysięcy dzieci.

Przypomnijmy, że w 2010 roku Uniwersytet
Medyczny Instytut Karolinska przyznał Nagrodę
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za
opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojo-
wego. Nagrodę otrzymał brytyjski biolog Robert
Geoffrey Edwards, który przy opracowaniu jej
współpracował z ginekologiem Patrickiem Step-
toe. Pierwszą osobą, która przyszła na świat w
wyniku zastosowania tego zabiegu była Louise
Brown, urodzona 25 lipca 1978 roku. W Polsce
pierwszego zapłodnienia in vitro u człowieka
dokonał Marian Szamatowicz z Kliniki Gineko-
logii Akademii Medycznej w Białymstoku (obe-
cnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) w
1987 roku.

Pierwszą Polką urodzoną dzięki metodzie in
vitro jest, mająca 33 lata, Agnieszka Ziółkowska.
Przyszła na świat we Włoszech. Obecnie walczy
o refundację zapłodnienia pozaustrojowego w
Polsce.

KONIECZNA KOREKTA BUDŻETU
ŚWIDNICY

Trudny czas pandemii oraz mniejsze w
związku z tym niż wcześniej planowano docho-
dy z podatku PIT spowodowały konieczność do-
konania korekty w budżecie Świdnicy na rok
2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta. Właściwe uchwały zostały przyjęte pod-
czas sesji Rady Miejskiej Świdnicy, jaka odbyła
się 25 września br.

Za proponowanymi zmianami w budżecie
głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, 1 osoba
wstrzymała się. Zgodnie z podjętymi uchwała-
mi w tym roku planowane dochody miasta
wyniosą 293 796 093,79 zł, a wydatki 300 684
014,14 zł. Zmianie ulegnie także deficyt, który
został zwiększony o 3 223 489 zł. Zostanie on
sfinansowany z pieniędzy pochodzącymi z kre-
dytu.
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XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ NA
SZLAKU"
22.10.2020, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na XXIX Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Na
szlaku". Celem Przeglądu jest popularyzacja
amatorskiej twórczości o tematyce turysty-
cznej i ekologicznej oraz popularyzacja
utworów o w/w tematyce.
Wstęp bezpłatny, miejsce: Amfiteatr MDK,
ul. Nauczycielska 2, organizator: MDK

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
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.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica

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

W ramach przeciwdziałania skutkom kryzy-
su rząd, mimo wielu postulatów korporacji sa-
morządowych, nie zdecydował się na rekompen-
satę utraconych przez samorządy dochodów.
Wprowadzono natomiast możliwość sfinanso-
wania ubytków w określonych kategoriach do-
chodów budżetowych przychodami zwrotnymi
pochodzącymi z kredytów, emisji obligacji lub
zaciągniętych pożyczek. 

- Planowany kredyt na pokrycie ubytków w
dochodach budżetowych w kwocie 3,22 mln zł
na podstawie przyjętych rozwiązań ustawowych
(tzw. Tarcza 4.0) będzie wyłączony z limitu spła-
ty długu w całym okresie jego spłaty. Nie wpły-
nie zatem negatywnie na zdolność kredytową
miasta, zagwarantuje natomiast płynność finan-
sową - podkreślał w trakcie sesji Kacper Siwek ,
skarbnik miasta. 

Mniejsze dochody miasta
Dlaczego w świdnickiej kasie jest mniej pie-

niędzy? Przyczyną ubytków w dochodach Świd-
nicy jest pandemia COVID-19. Chodzi tu przede
wszystkim o mniejsze wpływy do budżetu z ty-
tułu podatku PIT, opłaty skarbowej czy ze sprze-
daży biletów komunikacji miejskiej. Wpływ na
finanse miasta miały także ulgi, jakie udzielono
świdnickim przedsiębiorcom z tytułu podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z opłaty za czynsz.
A także wydatki spowodowane właśnie ograni-
czeniami pandemicznymi m.in. na zakup środ-
ków ochronnych osobistej.

- Nasze  ubytki w dochodach są bardzo po-
dobne do tych, które proporcjonalnie notują inne
samorządy w całym kraju - mówi Beata Moskal-
Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Inwestycje bez zmian
Pomimo zmian w budżecie, zaplanowane na

ten rok inwestycje będą realizowane.  Skupimy
się na dalszej poprawie jakości życia mieszkań-
ców, utrzymaniu najpotrzebniejszych inwestycji,
szczególnie tych drogowych oraz planie rozwoju
miasta na przyszłość. Częściowe wsparcie w tym
zakresie Świdnica otrzymała od rządu, który
przeznaczył około 4 milionów złotych z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych dla miasta.

- Faktycznie, rząd przekazał Świdnicy pie-
niądze, ale tylko w części  rekompensują one
ubytek w naszych dochodach. Wsparcie z Fun-
duszu miasto przeznaczy na inwestycje odtwo-
rzeniowe, dotyczące remontów, napraw czy
przebudowy działającej infrastruktury - podkre-
ślała prezydent Moskal-Słaniewska.

4,06 mln zł przekazane przez rząd przezna-
czone zostaną na 4 zadania: przebudowę ul. Ja-
rzębinowej i Wrzosowej, termomodernizację i
przebudowę budynku przy ul. Franciszkańskiej
7, modernizację pomieszczeń piwnicznych
Szkoły Podstawowej nr 8 i przebudowę pawilonu
przy ul. Malinowej.

 XVIII KSIĄŻĘCY SZKWAŁ
26-27.09.2020r. w Sławie odbyły się XVIII

Regaty "Książęcy Szkwał 2020" o Puchar Księ-
stwa Świdnicko-Jaworskiego w klasie OMEGA,
które zorganizowała ponownie Lokalna Organi-
zacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie" i Świdnicki Klub Żeglarski "Qbryg".

Do zmagań na jeziorze w Sławie stanęło 11
załóg. Pomimo trudnych warunków atmosfery-
cznych udało się rozegrać 9 biegów w klasie
omega w systemie przesiadkowym.

Zwyciężyła załoga, w składzie: Robert Ka-
miński - sternik, Maciej Majchrzak, Janusz Ma-

zur, która tym samym umocniła się na prowadze-
niu w rankingu Regat za ostatnie 10 lat. Drugie
miejsce zajęli Jacek Twardowski - sternik, Kami-
la Kutarba, Dorota Krysik, a trzecie - Bartosz
Kutarba-sternik, Romuald Krzyżanowski, Mi-
chał Behnke.

Trzy pierwsze załogi otrzymały puchary oraz
nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiąt-
kowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszy-
stkim załogom, do zobaczenia za rok!

Regaty zabezpieczało Ratownictwo Wodne
Sława.

48.RAJD ŚWIDNICKI KRAUSE
64 załogi zgłosiły się do 48. Rajdu Świdnic-

kiego-KRAUSE - trzeciej rundy Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski. W ramach
Motul Historycznych Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski zgłosiło się czternaście
załóg . Rajd rozpocznie się w sobotę 3
października w Świdnicy.

Rekordowo wygląda frekwencja w najmoc-
niejszej klasie 2, w której zgłoszone są samocho-
dy klasy R5. Aż 14 załóg awizuje swój start w
Świdnicy właśnie w takich samochodach. Listę
otwierają liderzy punktacji tegorocznych RSMP,
reprezentanci Hyundai Poland Racing Jari Hut-
tunen i Mikko Lukka. Drugi numer na swoją
Skodę Fabię R5 nakleją Grzegorz Grzyb z Mi-
chałem Poradziszem , a z numerem "3" wystar-
tuje Łukasz Kotarba z Tomaszem Kotarbą w
Citroenie C3 R5. W Volkswagenie Polo R5 zo-
baczymy Tomasza Kasperczyka i Damiana Syte-
go (4). Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (5), a
także Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski
(6) wystartują w Rajdzie w Skodach Fabia R5.
Hyundai i20 R5 to samochód, który wybrali tak-
że Łukasz Byśkiniewicz ze Zbigniewem Cieśla-
rem (7), a także Marcin Słobodzian i Robert
Hundla (8). Marek Nowak i Grzegorz Dacho-
wski wystartują z numerem 9 (Ford Fiesta R5).
Podobny samochód w Świdnicy awizowali także
Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (10). Daniel
Chwist i Kamil Heller (11) Wystartują za kierow-
nicą VW Polo GTi R5, a Adrian Chwietczuk i
Jarosław Baran pojadą Skodą Fabią R5. Numer
14 na Forda Fiestę R5 naklei Adam Stec z Dariu-
szem Zdanowiczem, a z "piętnastką" za kierow-
nicą Skody Fabii R5 wystartuje Łukasz Kabaciń-
ski i Michał Kuśnierz.  

9 załóg zgłoszono w klasie Open 4WD.
Wśród nich najwyżej sklasyfikowani są Jarosław
Szeja i Marcin Szeja, którzy w Świdnicy wystar-
tują za kierownicą Subaru Imprezy. W klasie
HR2 zobaczymy cztery załogi z Michałem Pry-
czkiem i Jackiem Pryczkiem na czele (Subaru
Impreza). W klasie 4 zgłosiło się 12 załóg, a
numer startowy "29" otrzymał Maciej Lubiak z
Tomaszem Borko. Siedem załóg zgłosiło się w
klasie Open 2WD, a jedna pojedzie w klasie
Open 2WD-. Dwie załogi zgłosiły się w klasie
"3". Klasa HR3 tegorocznego Rajdu Świdnickie-
go-KRAUSE to także trzy załogi. Pięć samocho-

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

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

dów zgłoszono w klasie HR4. W "HR BMW"
zgłoszono 3 załogi.

Cieszymy się, że w 48. Rajdzie Świdnickim-
KRAUSE po raz pierwszy zobaczymy także za-
wodników w klasie "Debiutant". Podczas trze-
ciej rundy RSMP w tej klasie wystartują 4 załogi.

W Motul Historycznych Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostwach Polski z numerem
101 na trasę wyruszą Robert Luty z Marcinem
Celińskim (Subaru Legacy). Na trasach 48. Raj-
du Świdnickiego-KRAUSE zobaczymy także
Piotra Zaleskiego i Piotra Szadkowskiego w Po-
rsche 911SC. W Fordzie Sierra Cosworth 44
zobaczymy m.in. Marka Sudera i Marcina Kowa-
lika. Audi Quattro zgłosił się Grzegorz Olcha-
wski z Szymonem Marciniakiem.  

Załogi startujące w 48. Rajdzie Świdnickim
- KRAUSE będą miały do pokonania dziewięć
odcinków specjalnych o łącznej długości 120
kilometrów.

***
Ograniczenia w ruchu po mieście podczas

trwania rajdu
Uprzejmie prosimy Mieszkańców  Świdnicy

aby wzięli pod uwagę ograniczenia ruchu koło-
wego, które wystąpią na terenie naszego miasta
podczas trwania 48. Rajdu Świdnickiego -
KRAUSE w sobot ę i  niedzie l ę ,   3 -4.
października 2020 roku.  Ograniczenia wystąpią
w okolicach świdnickiego Ośrodka Sportu i re-
kreacji na ul. Śląskiej i na części ulic miejskich
podczas trwania odcinka specjalnego przebie-
gającego przez miasto.

Sobota , 3 października
Od godziny 8:00 do godziny 21:00 będzie

wyłączony z ruchu fragment ulicy  Ślaskiej  od
ronda Żołnierzy Wyklętych  do skrzyżowania z
ulicą Nasypową.

Od godziny 14:00 nastąpi zamknięcie kolej-
nych ulic , przez które przebiegać będzie trasa
miejskiego odcinka specjalnego, przejeżdżanego
dwukrotnie -  to zamkniecie potrwa do godziny
21:00. Zamknięte zostaną wszystkie ulice okala-
jące Park Centralny tj. Śląska do ronda Orląt
Lwowskich,  Lipowa, Garbarska, Wyspiańskie-
go. Od skrzyżowania z Placem 1000-lecia ulice 
Sprzymierzeńców, Rycerska , fragmentarycznie
Pionierów Ziemi Świdnickiej i  Polna Droga
(parz rysunek poniżej).  Zamknięte będą również
obie ulice odchodzące w kierunku centrum od
ulicy Przyjaźni - Śląska i Zielona.  

Godzina ponownego otwarcia dróg jest za-
leżna od przebiegu wydarzeń na trasie rajdu i
może ulec pewnym zmianom.   Park Centralny
będzie  zamknięty  podczas trwania odcinka spe-
cjalnego - zobacz treść specjalnej podstrony

Niedziela, 04 października
Tego dnia rajd opuści Świdnicę - odcinki

specjalne będą rozgrywane w Górach Sowich.
Utrudnienia jakie powstaną dotyczyć będą kom-
pleksu OSiR przy ulicy Śląskiej oraz kilku ulic
przyległych. 

W godzinach od 6:00 do 20:00 zamknięty
będzie fragment ulicy  Ślaskiej  od ronda Żołnie-
rzy Wyklętych  do skrzyżowania z ulicą Zieloną.

W godzinach od 9:30 do 13:00 zamknięta
zostanie ulica Pionierów Ziemi Świdnickiej po-
między rondami  z ulicą Sprzymierzeńców oraz
rondem Żołnierzy Wyklętych włącznie.  w dal-
szym ciągu nieczynny będzie fragment ulic Śla-
skiej fragment ulicy  Ślaskiej  od ronda Żołnierzy
Wyklętych  do skrzyżowania z ulicą Zieloną.

W MBP...

STWÓRZ Z NAMI ŻYWĄ
BIBLIOTEKĘ

Żywa Biblioteka to akcja skierowana do
wszystkich osób, które chcą skonfrontować swo-
je wyobrażenia na temat grup, co do których
istnieją stereotypy i uprzedzenia, zachodzi dys-
kryminacja i wykluczenie. Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy już po raz drugi organizu-
je takie wydarzenie, jeśli chcesz nam pomóc w
tworzeniu lokalnej mapy stereotypów, odpo-
wiedz na pytania w ankiecie: https://docs.go-
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ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFBhjVPLewEj
NISclV8qRkk8-GkdlWyvmUHhhlzoEr1qH1
bQ/viewform (ankieta jest anonimowa).

NOC BIBLIOTEK 2020
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Kamila

Norwida w Świdnicy kolejny raz włącza się w
Ogólnopolską Noc Bibliotek 2020.

Nasza biblioteka to miejsce, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie. Od ponad 70 lat kreujemy
życie kulturalne miasta poprzez organizację wie-
lu imprez w tym: wystaw, spotkań autorskich,
koncertów, konkursów, konferencji i sesji tema-
tycznych. Działania kierujemy do szerokiego
grona odbiorców, od najmłodszego do najstar-
szego mieszkańca Świdnicy. Nasi Czytelnicy
mogą korzystać nie tylko z bogatych zbiorów
książek, czasopism i multimediów ale również
aktywnie uczestniczyć w proponowanych war-
sztatach, klubach tematycznych, zajęciach dla
dzieci. Promujemy czytelnictwo, organizujemy
spotkania z ludźmi kultury i wystawy sztuki za-
równo amatorów jak i profesjonalistów. Realizu-
jemy wiele projektów i wydarzeń tematycz-
nych,we współpracy z instytucjami polskimi i
zagranicznymi. Dążymy do tego aby nasze dzia-
łania były zawsze zgodne z najnowszymi trenda-
mi i wymaganiami Czytelników.

W tym roku Noc odbędzie się 10.10.2020, a
wśród zaplanowanych działań są:

1. Wystawa z "Niesamowity wszechświat"
2. "ZESTAW- ŚWIDNICA 2020" - wystawa po-
konkursowa XXVI MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU FOTOGRAFII
3. Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz
- autorką książki "Mała Norymberga" godz.
18.00
4. Bookcrossing
5. Rodzinna gra miejska "Klimat na czytanie"
6. Rozdanie nagród w grze i wspólne czytanie
7. Spotkanie Klubu Gier Planszowych KOSTKA
8. Wieczorne wypożyczanie w godz. 15.00 -
20.00, również w Filii nr 1
Podczas imprezy i wszystkich wydarzeń obowią-
zuje reżim sanitarny 

SPOTKANIE AUTORSKIE ZE
Stanisławem Sławomirem NICIEJĄ

Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza-
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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

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 Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

ciąg dalszy na str. 8

Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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www.akupunktura.org.pl
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ją na spotkanie autorskie ze Stanisławem Sławo-
mirem Nicieją.

Spotkanie odbędzie się 6 października, o go-
dzinie 17.00 w Sali Cysterskiej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świdnicy.

Zapraszamy!

WYDŁUŻONE TERMINY 
NA WNIOSKI

PFRON wydłuża terminy na składanie wnio-
sków i realizację programu "Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ży-
wiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi" w Module III oraz Mo-
dule IV. Przewiń do tłumaczenia na język migo-
wy

Wydłużenie terminów na składanie wnio-
sków i realizację programu "Pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ży-
wiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi" w Module III oraz Mo-
dule IV.

W odpowiedzi na postulaty samorządów Za-
rząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kie-
runki działań oraz warunki brzegowe obowiązu-
jące w Module III oraz Module IV programu
"Pomoc osobom niepeł-
nosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku ży-
wiołu lub sytuacji kry-
zysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi".

 Wprowadzone
zmiany dotyczą:

-  wydłużenia do
dnia 15 października
2020 r. terminu składa-
nia przez osoby niepeł-
nosprawne wniosków o
dofinansowanie w ra-
mach modułu III (doty-
chczas obowiązywał
termin 4 września 2020
r.),

-  wydłużenia do
dnia 2 listopada 2020 r.
terminu składania przez
realizatorów programu
do PFRON zapotrzebo-
wań na środki w ramach
modułu III (dotychczas
obowiązywał termin 15
września 2020 r.),

-  wydłużenia do
dnia 2 listopada 2020 r.
terminu składania przez
samorządy do PFRON
wniosków o przyznanie
refundacji w ramach
modułu IV (dotychczas
obowiązywał termin 15
września 2020 r.).

Konsekwencją wy-
dłużenia terminu na

składanie wniosków jest zmiana kryterium sta-
nowiącego, że pomoc finansowa w ramach Mo-
dułu III udzielana jest osobom niepełnospraw-
nym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzy-
sowych spowodowanych chorobami zakaźnymi
utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do
dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obo-
wiązywał termin 4 września 2020 roku), możli-
wość korzystania (przez okres co najmniej 5
kolejnych następujących po sobie dni robo-
czych) z opieki świadczonej w placówce rehabili-
tacyjnej.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020
roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony zo-
stał wzór  formularza wniosku o dofinansowanie
w ramach modułu III programu. Jednocześnie
informujemy, że wnioski złożone na wcześniej-
szych wersjach formularzy zachowują ważność.

Szczegółowe informacje o programie i reali-
zowanych formach wsparcia finansowego moż-
na uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer
telefonu: (74) 851- 50- 31 lub (74) 851-50-29

PRZED NAMI KOLEJNE
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

Zbliża się pierwszy czwartek października.
To oznacza kolejny Świdnicki Czwartek Lek-
koatletyczny. Na drugie po wakacjach spotkanie
z "królową sportu" 1 października zapraszają
Świdnicka Grupa Biegowa, Powiatowe Zrzesze-
nie Ludowych Zespołów Sportowych, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski w
Świdnicy. Zawody o godzinie 17.00 odbędą się
na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskie-
go przy ulicy Śląskiej 35!

ciąg dalszy ze str. 7
**********************************
Wybrane...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

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.
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-

http://www.bojero.com.pl


W planach jest, aby w roku szkolnym
2020/2021 odbyły się dwa cykle po cztery spot-
kania każdy. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.
Za nami już wrześniowe zawody, podczas któ-
rych wystartowały 144 osoby.

Terminy kolejnych imprez: czwartek -
05.11.2020, czwartek - 03.12.2020 - finał cyklu.

Czwartki Lekkoatletyczne będą odbywały
się bez względu na warunki atmosferyczne. Dzie-
ci do 12 roku życia muszą być w obecności
rodzica lub opiekuna prawnego w momencie
weryfikacji i odbioru numeru startowego oraz
podczas i po biegu. Dzieci starsze (powyżej 12
lat) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgo-
dy rodzica na bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych
odbywać się będzie za okazaniem legitymacji
szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od 60 do
1200 metrów. Po zakończonym biegu na każde-
go uczestnika czekać będzie słodki poczęstunek.

KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYS-
TANS BIEGÓW:
◆ 60m - dzieci w wieku do lat 4
◆ 100m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2014

- 2015)
◆ 200m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2012

- 2013)
◆ 400m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocznik 2010

- 2011)
◆ 800m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocznik

2008 - 2009)
◆ 1000m - młodzież rocznik (2006 - 2007)
◆ 1200m - młodzież rocznik (2003 - 2005)

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal oraz wez-
mą udział w losowaniu nagród, które odbędzie
się podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy po-

szczególnych kategorii otrzymają  nagrody rze-
czowe

Polonia informuje...

PUNKTY MŁODZIKÓW 
I MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
Bardzo owocny tydzień mają za sobą rów-

nież biało-zielone drużyny młodzików i młodzi-
ków młodszych. Pierwsi dowodzeni przez trene-
ra Jakub Rosiaka zanotowali remis i wygraną,
drudzy sięgnęli pod wodzą Mariusza Krupczaka
po pełną pulę punktów. 

Rozpoczęło się od spotkania ligi okręgowej
młodzików, w którym Polonia-Stal Świdnica po-
walczyła w starciu derbowym z Gryfem Świdni-
ca. Grający na swoim terenie "Gryfiacy" mieli
przewagę fizyczną, grając w zdecydowanej wię-
kszości (12 z 13 zawodników) górnym roczni-
kiem 2008. Biało-zieloni jednak "tanio skóry nie
sprzedali". W ich szeregach wystąpiło jedynie
czterech piłkarzy z rocznika 2008, ośmiu z rocz-
nika 2009 i dwóch z rocznika 2010. Spotkanie
zakończyło się finalnie remisem 1:1. W pier-
wszej połowie gospodarzy na prowadzenie wy-
prowadził Szymon Pieńkowski, a po zmianie
stron wyrównał Igor Pierzchała. 

Gryf Świdnica - Polonia-Stal Świdnica 
1:1

Skład: Sikora, Zienkiewicz, Mrzygłód, Ko-
zar, Jeziorny, Orzechowski, Monica, Hajduga,
Wacht, Łabędź, Dudek, Duda, Kaźmierczak, Pie-
rzchała. 

***
Ta sama biało-zielo-

na drużyna w sobotę, 26
września podejmowała
na swoim terenie Orła
Ząbkowice Śl ąskie.
Miejscowi pewnie zwy-
ciężyli 6:0. Po dublecie
ustrzelili Igor Pierzchała
i Bartosz Krystyniak, a
po golu dołożyli Kry-
stian Monica oraz Mi-
chał Hajduga. Młodziut-
ka drużyna Polonii-Stali
Świdnica z dorobkiem
10 punktów wywalczo-
nych w 6 spotkaniach
plasuje się na trzecim
stopniu podium w tabeli
ligi okręgowej młodzi-
ków. 
Polonia-Stal Świdnica -

Orzeł Ząbkowice Śląskie
6:0

Skład: Sikora, Haj-
duga, Dudek, Kaźmier-
czak, Kozar, Monica,
Mrzygłód, Szukalski,
Zienkiewicz, Malisze-
wski, Niedziałkowski,
Zawada, Kondracki,
Krystyniak, Pierzchała.

***
Znakomicie poszło

także drużynie Polonii-
Stali Świdnica z ligi
młodzików młodszych,
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miast wyjechać z ukochaną i przyjaciółmi z
roku do Włoch, musi pozostać w kraju i
ratować swoją reputację i pracę dyplomową.
Zamiast 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.

33. DNI FOTOGRAFII -
ŚWIDNICA 2020

2 października 2020 - 4 października 2020
Wstęp wolny

Program:
2 października /piątek/
godz. 18.00 Wernisaż pokonkursowej wy-
stawy
"XXVI MIĘDZYNARODOWY KON-
KURS FOTOGRAFII ZESTAW - ŚWIDNI-
CA 2020" oraz wręczenie nagród
/Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Francisz-
kańska 18/

3 października /sobota/
godz. 10.00 Start "29. FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2020"
/Galeria Fotografii, Rynek 44/
godz. 17.00 Wernisaż wystawy STEFAN
ARCZYŃSKI "Portrety z podróży"
/Galeria Fotografii, Rynek 44/
godz. 18.00 Wernisaże wystaw:
EWA ANDRZEJEWSKA I WOJCIECH
ZAWADZKI "Miejsca"
/Wieża Ratuszowa/
Związek Polskich Artystów Fotografików
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI "Prezentacje"
Wystawa zbiorowa
/Wieża Ratuszowa/
Prezentacje autorskie:
AGNIESZKA ANTOSIEWICZ-MAS "Tło
pamięci"
GRZEGORZ SAWA-BORYSŁAWSKI
"Pocztówki z Czarnobyla"
/Wieża Ratuszowa/
godz. 22.00 Meta "29. FOTOMARATONU
ŚWIDNICKIEGO 2020"
/Galeria Fotografii, Rynek 44/

4 października /niedziela/
godz. 12.00 Wręczenie nagród "29. FOTO-
MARATONU ŚWIDNICKIEGO 2020"
/Galeria Fotografii, Rynek 44/
Ponadto: Wystawa plenerowa "29. FOTO-
MARATON ŚWIDNICKI 2020"

www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl


grającej dolnym rocznikiem 2010. Podopieczni
trenera Mariusza Krupczaka pokonali na
wyjeździe zespół Venus Nowice 6:3. Hat-tricka
ustrzelił Łukasza Zawada, dwa gole dołożył Ma-
teusz Politański, a jednego Mikołaj Kozar. Nasi
młodzi piłkarze z dorobkiem 10 punktów plasują
się na pozycji lidera rozgrywek. 

Venus Nowice - Polonia-Stal Świdnica 
3:6

Skład: Migas, Waśniowski, Ungurian, Poli-
tański, Paluch, Orzechowski, Maliszewski, Ko-
zar, Kaźmierczak, Zawada, Podgórski, Niedział-
kowski, Nada, Gawlik-Rokosz. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

TRZY ZWYCIĘSTWA
TRAMPKARZY

Bardzo pracowity okres mają za sobą trampka-
rze Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal
Świdnica. Biało-zielone drużyny trenera Piotra
Krygiera rozegrały trzy pojedynki i wszystkie koń-
czyły się naszymi wysokimi wygranymi. 

Na początek świdniczanom przyszło się
zmierzyć z Piastem Nowa Ruda. Spotkanie roz-
grywane w ramach ligi okręgowej trampkarzy
odbyło się na terenie Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Nasi piłkarze po dwóch go-
lach Patryka Taratuty i Szymona Zaczyńskiego,
a także trafieniu Igora Malinowskiego pewnie
pokonali przyjezdnych 5:1. 

Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda 
5:1

Skład: Janas, Cybruch, Dudzic, Jarosz, Kula,
Malinowski, Pawlik, Nowak, Stańczak, Taratuta,
Zaczyński, Bereś, Choromański, Jurczak, Maty-
szczyk, Sauter, Sztabiński, Wiatrowski. 

***
W sobotę, 26 września doszło do kolejnych

dwóch spotkań z udziałem naszych trampkarzy.
Na start zagrała ekipa z ligi dolnośląskiej, która
podejmowała na swoim boisku Akademię Sportu
Kiełczów. Pojedynek rozgrywany w fatalnych
warunkach (ulewa) zakończył się bardzo wyso-
kim zwycięstwem biało-zielonych. Miejscowi
wygrali aż 19:0, a bogatym łupem bramkowym
podzielili się: Jakub Król (5), Hubert Lipiński
(4), Patryk Paliński (3), Patryk Taratuta (3), Fran-
ciszek Nowak, Maciej Stańczak, Szymon Za-
czyński i Jakub Safian.  

Polonia-Stal Świdnica - AS Kiełczów 
19:0

Skład: Janas, Dudzic, Holband, Korab, Król,
Lipiński, Nowak, Paliński, Pawlik, Taratuta, Za-
wiła, Bereś, Safian, Stańczak, Zaczyński.

***
Na zakończenie biało-zielona ekipa powal-

czyła w spotkaniu w ramach ligi okręgowej
trampkarzy. Świdniczanie ostatecznie pewnie
zwyciężyli na trudnym terenie w Kłodzku z miej-
scową Nysą, która długo nie mogła pogodzić się
z porażką i pokazując, że zasady fair-play są im
raczej obce. Do przerwy było 2:2, a z goli dla
gości mogli cieszyć się Karol Wiatrowski i Igor
Malinowski. Po zmianie stron nasza przewaga
nie podlegała już żadnej dyskusji. Podopieczni
trenera Piotra Krygiera dołożyli cztery gole au-
torstwa Igora Malinowskiego, Patryka Palińskie-
go, Huberta Lipińskiego i Dawida Matyszczyka,
wygrywając 6:2.

Nysa Kłodzko - Polonia-Stal Świdnica 
2:6

Skład: Widła, Choromański, Cybruch, Ja-
rosz, Jurczak, Kula, Malinowski, Matyszczyk,
Sauter, Sztabiński, Wiatrowski, Janas, Holband,
Korab, Król, Lipiński, Paliński, Taratuta. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

GÓRNIK I BIELAWIANKA
POKONANE

Biało-zieloni dowodzeni tego dnia wyjątko-
wo przez trenera Tomasza Oleksego podejmowa-
li na swoim terenie drużynę Górnika Nowe Mia-
sto Wałbrzych. Do przerwy był bezbramkowy
remis, ale po zmianie stron zdołaliśmy przechylić
szalę zwycięstwa na swoją stronę. Trafienia za-
notowali Emil Migas i Emil Gliwa, a Polonia-
Stal Świdnica pokonała Górnika 2:0, sięgając po
pełną pulę punktów. 
Polonia-Stal Świdnica - Górnik Nowe Miasto

Wałbrzych 
2:0

Skład: Telicki, Duma (66’ Norkiewicz), M.
Solarz, Ratajczak, Czochara (70’ Trybuszewski),
Bujak, Gliwa (71’ Szewczyk), Michta (49’ Kru-
czak), Migas (72’ Jesionka), J. Solarz, Staroń (46’
Kałwak).

W ostatni weekend pojechaliśmy na mecz do
Bielawy, by zmierzyć się z miejscową Bielawian-
ką. Od początku starcia mieliśmy sporą przewa-
gę, seryjnie obijaliśmy słupki i poprzeczki (w
całym meczu pięciokrotnie obiliśmy obramowa-
nie bramki!), ale dość długi przyszło nam czekać
na gole. Jeszcze przed przerwą rezultat otworzył
w końcu Paweł Michta. W drugich 45 minutach
mocniej zaznaczyliśmy swoją przewagę, a na
listę strzelców wpisali się Kacper Szewczyk, Mi-
łosz Kałwak i Jakub Solarz. Rywale zanotowali
również trafienie samobójcze. Ostatecznie świd-
niczanie pokonali miejscowych 5:0. Warto za-
znaczyć udany debiut naszego młodego bramka-
rza - Wiktora Wiechecia, który na co dzień rywa-
lizuje jeszcze w drużynie trampkarzy MKS-u
Polonia-Stal Świdnica. 
Bielawianka Bielawa - Polonia-Stal Świdnica 

0:5
Skład: Wiecheć, Duma, Ratajczak, M. So-

larz, Trybuszewski (57’ Norkiewicz), Migas, Mi-
chta (70’ Kruczek), Gliwa (63’ Kałwak), J . So-
larz, Bujak (73’ Wyszyński), Staroń (67’ Szew-
czyk). 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

PORAŻKA W NYSIE 
Coraz gorzej wygląda sytuacja piłkarzy Da-

bro-Bau Polonii-Stali Świdnica w sezonie
2020/2021. Nasi trzecioligowcy przegrali nie-
zwykle istotny pojedynek, ulegając w Nysie
miejscowej Polonii 2:4. Teraz czas na treningi
pod wodzą nowego trenera, Jarosława Pedryca,
a do kolejnego ligowego spotkania jest jeszcze
trochę czasu. Domowe starcie z ROW-em Ryb-
nik odbędzie się w środę, 7 października w Świd-
nicy (godz. 15.30). 

Spotkanie w Nysie rozpoczęło się dla nas
fatalnie. Po kwadransie przegrywaliśmy już 0:2
po trafieniach Adama Setli i Ble Dro Narcissea.
Rywale nie grali wielkiej piłki nie mieli przewa-
gi, po prostu wykorzystali nasze błędy. Przebu-
dzenie biało-zielonych nastąpiło jednak błyska-
wicznie. Cztery minuty później mieliśmy remis,
kiedy to receptę na bramkarza miejscowych
znaleźli Edil De Souza Barros i Robert Myrta. Od
pierwszej minuty widać było wagę tego pojedyn-
ku, obie ekipy walczyły o pełną pulę. Po naszym
wyrównaniu na 2:2, tempo starcia nieco spadło.
W samej końcówce pierwszej części gry mieli-
śmy dwie szanse na podwyższenie rezultatu.

POLSKA PIANISTYKA JAZZOWA’ 100
& CHOPIN: NEW BONE QUINTET
6 października 2020, godz.18:30 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica

New Bone to kwintet jazzowy złożony z
samych uznanych muzyków. Pięcioma, w
tym trzema autorskimi, płytami utwierdził
swoją pozycję na polskim rynku jazzowym.
O ich dotychczasowych dokonaniach nie-
zwykle entuzjastycznie wypowiadali się ce-
nieni w tej branży artyści i dziennikarze tacy
jak: Jarek Śmietana, Piotr Baron czy Bogdan
Chmura. Pozytywny oddźwięk w branżowej
prasie , zarówno polskiej jak i zagranicznej,
przyczynił się do wzrostu zainteresowania
zespołem poza granicami naszego kraju.
Dziś grupa otrzymuje propozycje koncertów
w najdalszych zakątkach globu. Obecnie
planowane i organizowane są kolejne zagra-
niczne występy.
Do tej pory formacja zaprezentowała się w
ramach drugiej edycji festiwalu Polskie
Gwiazdy Światowego Jazzu w Moskwie, a
także w czasie Międzynarodowego Delhi
Jazz Festival w 2013 r. Grupa była również
jedną z gwiazd Varna Summer International
Jazz Festival w Bułgarii w 2014 r. oraz brała
dział w festiwalu Art Jazz Cooperation -
Ukraina 2015 r.
W lutym 2014 r. zespół przy współpracy z
Instytutem Polskim w Moskwie po raz ko-
lejny zagrał dla rosyjskiej publiczności. Tym
razem w dalekim Uralu zaprezentował swo-
ją muzykę w Czelabińsku i renomowanym
klubie Ever Jazz w Jekaterynburgu. W mar-
cu 2015 r.
New Bone wystąpił w Filharmonii Narodo-
wej w Mińsku na Białorusi na koncercie,
którego współorganizatorem był Instytut
Polski. Warto dodać, że zespół w czasie po-
bytu w Indiach zapisał się także w historii
jako pierwsza formacja, która zagrała kon-
cert jazzowy na żywo w Kaszmirze! W listo-
padzie 2018 r. na oficjalne zaproszenie Konsu-
latu Generalnego w Kaliningradzie, zespół
wystąpił w ramach cyklu - "Jazz w Filharmo-
nii", gdzie został gorąco przyjęty przez rosyj-
ską publiczność. W grudniu 2019 r. po raz
kolejny odwiedził Białoruś, gdzie wystąpił w
Teatrze Dramatu i Muzyki w Brześciu.
Zespół występuje w składzie:
Tomasz Kudyk - trabka, flugelhorn
Bartłomiej Prucnal - saksofon altowy
Dominik Wania - fortepian
Maciej Adamczak - kontrabas
Dawid Fortuna - perkusja
O programie "Longing" pisano: "Historia o
tęsknocie i przemijaniu opowiedziana języ-
kiem współczesnego jazzu. Znakomicie na-
pisane utwory, muzyka wielowymiarowa, w
kunsztownych aranżacjach, wykonywana
przez wybitnych artystów. Dzieło głębokie,
dojrzałe" (Bogdan Chmura).

ALCHEMIA TEATRALNA: "MASKA
JAKO ŹRÓDŁO TEATRU" - LEKCJA
PROF. M. KOCURA
9 października 2020 godz.18:00 - 19:30
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Najpierw nieskutecznie kontrę świdnickiego ze-
społu próbował wykończył Szymon Tragarz, a
następnie Wojciech Szuba widząc wysuniętego
bramkarza zdecydował się na strzał z dalekiego
dystansu. Piłka przeleciała jednak nad poprze-
czką.

W drugą połowę lepiej weszli podopieczni
Jarosława Pedryca. W 48. minucie w pole karne
piłkę dorzucił Wojciech Szubam a głową trącił ją
Wojciech Sowa, zmuszając golkipera gospoda-
rzy do sporego wysiłku. Chwilę później atak
SZymona Tragarza powstrzymali obrońcy Polo-
nii, blokując piłkę po jego uderzeniu. Kiedy wy-
dawało się, że mamy spore szanse na wyjście na
prowadzenie, doszło do kolejnej kontry i padł
trzeci gol, ale dla miejscowych. W sytuacji sam
na sam z Bartoszem Dolińskim bezbłędny okazał
się Adam Setla, pakując futbolówkę do sieci.
Przeciwnicy mocno cofnęli się do obrony, szuka-
jąc swoich szans z kontry. Kilkukrotnie zakotło-
wało się w polu karnym drużyny z Nysy, ale to
miejscowi postawili kropkę nad i" i ustalili wynik
spotkania. W 73. minucie kolejna kontra zakoń-
czyła się sukcesem, a hat-tricka skompletował
Adam Setla. Biało-zieloni walczyli do samego
końca, w doliczonym czasie gry w słupek trafił
Edil De Souza Barros.

Ostatecznie Dabro-Bau Polonia-Stal Świdni-
ca przegrała bardzo istotny pojedynek dla układu
dolnych rejonów tabeli. Wciąż plasujemy się na
dziewiętnastej pozycji w stawce, tracąc do bez-
piecznej strefy 5 punktów. Czasu na podrepero-
wanie bilansu punktowego i poprawę miejsca w
tabeli jest na szczęście jeszcze mnóstwo. Kolejny
mecz zagramy na własnym terenie mierząc się w
środę, 7 października z zawsze groźnym ROW-
em Rybnik (godz. 15.30).
Polonia Nysa - Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica 

4:2 (2:2)

Skład: Doliński, Ł. Kot (71’ Białas), Sala-
mon, Barros, P. Paszkowski, Sztylka (67’ Boro-
wy), Sowa, Szuba, Krakowski (71’ Jaroszyński),
Tragarz (81’ Botura), Myrta.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA informuje...
18.09.2020r. godz. 16.06 

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie,
że na skwerze przy ul. Franciszkańskiej bije się
dwóch mężczyzn. Zadysponowany na miejsce
patrol stwierdził, że do listy wykroczeń należy
dodać jeszcze używanie słów nieprzyzwoitych
oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych.
Agresor spędził noc w policyjnym areszcie a
następny dzień rozpoczął od przyjęcia manda-
tów na łączną kwotę 700 zł.

21.09.2020r. godz. 14.45 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od klienta jednego ze skle-
pów przy ul. Kliczkowskiej, że nie wszyscy
podczas robienia zakupów stosują maseczki.
Skierowani na miejsce strażnicy pouczyli
obsługę sklepu o obowiązku przestrzegania
zasad związanych ze stanem epidemii.

21.09.2020r. godz. 21.25 
Operator monitoringu wizyjnego  zauważył,
że na peronie dworca PKP zachowanie jed-
nego z mężczyzn dalekie jest od reszty po-
dróżnych. Spożywał alkohol, palił papierosa

Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bezpłatne wejściówki

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 Miro-
sław Kocur podczas swojej lekcji teatralnej
w piątek 9 października o godz. 18.00 w
Galeriii Fotografii, Rynek 44.
Mirosław Kocur - antropolog teatru i reży-
ser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i
PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absol-
went Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz
Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
PWST (1986). Projektował i budował mosty
na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w
przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Je-
rzego Grotowskiego, był kierownikiem arty-
stycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem międzynarodo-
wego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Ka-
lifornii (1991). W roku 2005 otrzymał sty-
pendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajca-
rii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Te-
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i załatwił potrzeby fizjologiczny nie korzy-
stając z toalety. Patrol straży miejskiej zastał
na miejscu mężczyznę, który już wcześniej
dał się poznać z tej ciemniejszej strony. W
związku z tym za swoje zachowanie będzie
tym razem ukarane przez Sąd.

22.09.2020r. godz. 8.21 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Riedla dotyczą-
ce mężczyzny, który z okna swojego mieszka-
nia wyzywał przechodniów używając przy tym
słów ogólnie przyjętych za obraźliwe. Przybyli
na miejsce strażnicy przeprowadzili rozmowę
z mężczyzną lecz przez swoje zachowanie oraz
lekceważący stosunek do wykroczenia jakie
popełnił sprawa awanturującego się mieszkań-
ca trafi na wokandę Sądu.

23.09.2020r. godz. 11.30  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od zniesmaczonej kobiety

spacerującej ze swoim pieskiem przy rzece
Bystrzyca, że w sąsiedztwie dróżki jakaś para
w aucie dopuściła się miłosnych igraszek nie
bacząc na nic. Skierowani na miejsce straż-
nicy grzecznie przerwali to romantyczne
spotkanie a za nieobyczajne zachowanie  za-
stosowali karę w postaci mandatu.

24.09.2020r. 
Do Straży Miejskiej wpłynął wyrok Sądu
Rejonowego, który  ukarał grzywną 750 zł.
oraz doliczył koszty postępowania sądowe-
go trucicielowi z ul. Rolniczej, który to w
ogródku termicznie utylizował różne śmieci.
Choć świadomość społeczna w tej dziedzinie
rośnie to nie brakuje takich przypadków. Se-
zon grzewczy przed nami więc na pewno
będziemy korzystać ze sprzętu do sprawdza-
nia próbek popiołu z palenisk, których wynik
będzie stanowić dowód w sądzie. 
info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

Nominowani do nagrody 
ŚWIDNICKI GRYF 2020

Nagroda gospodarcza "Świdnicki Gryf" jest
rozpoznawalną marką i prestiżowym wyróżnie-
niem dla firm, jak i osób fizycznych działających
w biznesie w Świdnicy i na obszarze całego
polsko-czeskiego pogranicza. 

12
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atr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indy-
widualna MENiS i "Dolnośląski Brylant Ro-
ku"), "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie
w antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im.
Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie naro-
dziny teatru. Performanse mnichów anglo-
saskich" (2010), "Teatr bez teatru. Perfor-
manse w Anglii Wschodniej u schyłku śred-
niowiecza" (2012) oraz "Źródła teatru"
(2013).

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 baje-
czne 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 Po-
znaniu, a niecałe cztery miesiące później (23
kwietnia) zagrała swój pierwszy koncert. Po
udanym debiucie, Turbo zostało zaproszone
przez organizatorów do wzięcia udziału w
pierwszym festiwalu muzyki rockowej "Jaro-
cin 80". Od tamtego czasu zespół zagrał
tysiące koncertów w Polsce, biorąc udział w
wielu istotnych festiwalach rockowych i me-
talowych. Grupa kilkukrotnie wyjeżdżała
koncertować poza granice ojczyzny, między
innymi do Austrii, Czech, Irlandii, Niemiec,
Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a
ostatnio także do Rosji.
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W tegorocznej, nietypowej ze względu na
epidemię koronawirusa edycji, kapituła konkur-
su złożona z przedstawicieli władz miasta, orga-
nizacji okołobiznesowych oraz ubiegłorocznych
laureatów konkursu "Świdnicki Gryf", zgłosiła
kandydatów i  nominowała do nagrody
w kategoriach: "Sudecki produkt regionalny",
"Lider przedsiębiorczości", "Lider mikroprzed-
siębiorczości", "Dobre smaki", "Zdrowie i uro-
da", następujące firmy i przedsiębiorców:

SUDECKI 
PRODUKT REGIONALNY

◆ Piwo świdnickie jasne - HOPPY LAB Bro-
war Rzemieślniczy Jakub Bielecki, Małgo-
rzata Twardzicka - Żarów ul. Słowiańska
23, stworzone przez browar, który powstał w
2017 roku. W silnie zdominowanym przez
ogromne koncerny rynku i silnej konkuren-
cji, właścicielom udało się stworzyć markę,
która na lokalnym i ogólnopolskim rynku
cieszy się zaufaniem i nieposzlakowaną opi-
nią . Stworzono wyjątkowe piwo Świdnickie
Jasne, w którym zawarto tradycje piwowar-
skie miasta, jednocześnie nadając mu nowo-
czesnego charakteru.

◆ Wina z Winnicy Silesian - Jarosław Mazu-
rek, Bagieniec 20 - z 11 hektarowej winnicy
położonej w sercu Dolnego Śląska, zaledwie
5 km od Świdnicy. Nazwa winnicy podkre-
śla głębokie korzenie ziemi dolnośląskiej
w produkcji wina, jak również to, że rodzi-
na właścicieli zajmuje się hodowlą koni już
od pięciu pokoleń, a po wojnie stadnina
została odbudowana tylko dzięki zakupowi
sześciu klaczy rasy śląskiej (łac. Silesian).
Winnica położona jest na południowo-za-
chodnim stoku, gdzie dominuje terroir gra-
nitowe - mające swoje odzwierciedlenie w
mineralności i chrupkości win z Winnicy
Silesian. Chociaż jej debiut nastąpił zale-
dwie rok temu, ma na swym koncie szereg
poważnych tytułów, nagród, medali i wy-
różnień za swe wina.

◆ Festiwal Bachowski -  Świdnicki Ośrodek
Kultury, Świdnica Rynek 43 - Festiwal zo-
stał zorganizowany po raz pierwszy w 2000
roku  - z okazji przypadającej wówczas 250
rocznicy śmierci Jana Sebastiana Bacha - z
inicjatywy Jana Tomasza Adamusa, który sta-
le sprawuje funkcję dyrektora artystycznego
wydarzenia. Na festiwalu prezentowana jest
twórczość Bacha i współczesnych mu kom-
pozytorów barokowych, a także utwory
klasycystyczne i romantyczne wykonywa-
ne na instrumentach historycznych. Miej-
scem prezentacji koncertów jest przede
wszystkim Kościół Pokoju oraz inne świd-
nickie zabytki; z czasem Festiwal Bacho-
wski zaczął promieniować na cały region i
obecnie występy odbywają się również w
licznych wsiach i miejscowościach okala-
jących Świdnicę. Można usłyszeć na nim
najwybitniejszych polskich i zagranicz-
nych wykonawców, m.in.: Emmę Kirkby,
Marka Padmorea, Robertę Invernizzi, Ro-
bertę Mameli, Camerona Carpentera, Chri-
stinę Pluhar, Marcina Świątkiewicza, Mar-
cina Maseckiego i wielu innych. Festiwal
kładzie też nacisk na edukację muzyczną Ś
stąd projekty takie jak: Akademia Bacho-
wska, Akademia Bachowska Junior, Bach
dla dzieci i Chór Społeczny. 

LIDER
MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

◆ KORTAS Agnieszka Kortas, Świdnica ul.
Spółdzielcza 2/A -  autorska, niezależna mar-
ka odzieżowa, stworzona od podstaw w sty-
czniu 2011 roku przez technologa odzieży
Agę Kortas. Firma z wielką starannością dba,
aby cały cykl produkcji - projektowanie, kon-
strukcja i szwalnia oraz dystrybucja stacjo-
narna i online, znajdowały się w Świdnicy.
Zatrudnia lokalnych rzemieślników, posiada
pełną kontrolę nad wysoką jakością produ-
kcji i produktów,  ogranicza też koszty trans-
portu, w trosce o ekologię i zrównoważony
rozwój. Od lat wspiera znane świdnickie fe-
stiwale: Festiwal Bachowski oraz Festiwal
filmowy SPEKTRUM, z chęcią angażuje się
i tworzy inicjatywy społeczne, w 2017 roku
została wyróżniona tytułem "Mecenasa kul-
tury". Działania firmy i unikatowy, minimali-
styczny charakter marki zostały docenione
przez odbiorców w Polsce i na świecie, rów-
nież w postaci nominacji do Gryfów w kate-
gorii "Dynamiczny rozwój firmy" w roku
2016.

◆ ICE PRO  KRZYSZTOF LASKA, Świdni-
ca ul. Westerplatte 70 - bazując na wielolet-
nim doświadczeniu w branży chłodniczej, 10
lat temu powstała firma ICE PRO oferująca
klientom profesjonalne rozwiązania w dzie-
dzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Obecnie
ICE PRO jest przedstawicielem fińskiego
producenta urządzeń chłodniczych branży
HoReCa, PORKKA Finland OY  w Polsce
oraz dystrybutorem urządzeń klimatyzacyj-
nych wiodących marek jak : GREE, FUJI-
TSU, DAIKIN. Od 10 lat tworzy dla klientów
dobry klimat.

◆ MULTI OKNA Marta Dorosz, Świdnica ul.
Westerplatte 51 - firma z tradycjami,  działa-
jąca na rynku stolarki PVC od 20 lat. W tym
czasie wypracowała sobie bardzo wysoką po-
zycję w sprzedaży stolarki budowlanej na
lokalnym rynku. Z biegiem lat coraz więcej
klientów okazywało i nadal okazuje zaufanie
firmie, przyczyniając się do jej rozwoju. Fir-
ma posiada bogatą ofertę produktową oraz
wyjątkowe, niepowtarzalne wzory okien i
drzwi. Wyróżnia ją wysoka jakość produ-
któw i montażu oraz terminowość. Profesjo-
nalna usługa doradcza i montażowa buduje
zaufanie wśród klientów. Każdy produkt jest
przygotowywany na podstawie wykonanych
niezbędnych pomiarów, zgodnie z indywidu-
alnymi życzeniami klienta. Ekipy montażo-
we wykonują montaż zamówionej stolarki w
sposób rzetelny, czysty i porządny. Dzięki
temu firma oferuje wyjątkową w branży ja-
kość   i obszerny pakiet gwarancyjno - serwi-
sowy .

ZDROWIE I URODA
◆ ALMA VITA - Centrum Zdrowego Stylu

Życia, Radosław Nowicki, Świdnica ul. Ste-
fana Żeromskiego 14 - firma istnieje od 2013
roku .  Działalność opiera się na trzech fila-
rach - Sport, Zdrowie i Uroda. Sport - to
Squash Club, w którym przez cały tydzień
działają 2 korty do gry w squasha i gdzie
organizowane są treningi, turnieje i inne
eventy. Firma posiada również salę treningo-
wą i taneczną. Zdrowie - to gabinet dietety-
czny dla dorosłych i dzieci oraz duma firmy

- strefa SPA z sauną, strefą relaksu oraz jacuz-
zi w ogrodzie. Uroda - to gabinety, które
wynajmowane są dla usług kosmetologicz-
nych i fryzjerskich. Właściciel firmy z dumą
tworzy wraz ze wspaniałymi klientami i przy-
jaciółmi społeczność ludzi,  która ceni sobie
zdrowy styl życia.

◆ NAILS SPA Paweł Giera, Świdnica ul. Bu-
dowlana 1 - Dłonie są wizytówką kobiety,
dlatego należy o nie systematycznie dbać. W
pielęgnacji i stylizacji paznokci świdnicza-
nek pomaga pełen pasji i talentu Paweł Giera,
który tworzy małe dzieła sztuki. Swoją przy-
godę ze stylizacją paznokci zaczął już w lice-
um. Zawsze interesował się sztuką - malował,
tworzył różne formy przestrzenne. Te zdolno-
ści pozwoliły mu na pracę, która jest dziś jego
pasją. Dwa i pół roku temu podjął decyzję o
otwarciu własnego salon "Nails Spa Paweł
Giera".  Stworzył przyjazne miejsce w któ-
rym klientki czują się po prostu dobrze. Inspi-
racje czerpie ze wszystkiego, co go otacza -
natchnieniem jest dla niego przyroda i ludzie.
Od trzech lat współpracuje z piosenkarką
Cleo. Przy niej, jak mówi - może pozwolić
sobie na największe szaleństwo! Pracowali
wspólnie między innymi nad stylizacjami
przy teledyskach oraz przy sesji do najno-
wszej płyty Cleo.

◆ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"MIESZKO" Sp. z o.o., Świdnica,  ul. Mie-
szka I 10 - rozpoczął swoją działalność w
2000 roku, kontynuując działalność jednej z
najdłużej działających przychodni w Świdni-
cy. Obecnie, jako wielospecjalistyczna przy-
chodnia lekarska, świadczy usługi m.in. w
zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii, cho-
rób wewnętrznych, alergologii, endokryno-
logii, ginekologii i położnictwa, kardiologii,
stomatologii, psychiatrii i psychologii. Jako
pierwsza placówka medyczna w Świdnicy
wdrożyła certyfikowany system zarządzania
jakością zgodny z normą ISO 9001. Celem
działania przychodni jest pełne wykorzysta-
nie wiedzy i doświadczenia do skutecznego
pomagania ludziom w utrzymaniu zdrowia.
Stworzenie przychodni bez barier architekto-
nicznych, stała modernizacja sprzętu medy-
cznego - również przy wykorzystaniu środ-
ków Unii Europejskiej - oraz zaangażowanie
personelu pozwoliły kilkukrotnie uzyskać
pierwsze miejsce w lokalnych plebiscytach
na przychodnię najbardziej przyjazną pacjen-
towi. Przychodnia realizowała program pro-
filaktyki raka szyjki macicy finansowany ze
środków Urzędu Miasta Świdnicy. Zatrudnia
licznych lekarzy specjalistów, poradnie wy-
posażone są w sprzęt medyczny klasy klini-
cznej, stosowane są nowoczesne technologie
do komunikacji z pacjentami. W czasach pan-
demii ilość udzielonych świadczeń medycz-
nych nie uległa istotnej zmianie, utrzymano
zatrudnienie.

dokończenie prezentacji za tydzień
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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 Liczysz się z wieloma wydatkami,
które trzeba będzie ponieść. Masz z tego po-
wodu zły humor, bo nie wiesz czy na wszystko
Ci wystarczy. Nie musisz się tak bardzo tym
przejmować. Sprawy świetnie się ułożą, a
Twoje obawy będą bezpodstawne. W pracy
odniesiesz jakiś dawno oczekiwany sukces.
BYK Koniecznie wyjaśnij nieporozumienia
rodzinne. Plotki i niedomówienia mogą do-
prowadzić do dużego konfliktu, z którym
później sobie nie poradzisz. Twoja sytuacja
finansowa już wkrótce się poprawi, więc nie
zamartwiaj się teraz długami. Niebawem je
uregulujesz.
BLIŹNIĘTA  Nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi. Twoim przeciwnikom tylko o to teraz
chodzi. Skoncentruj się na rzeczach ważnych,

nie odrywaj się od pracy. Sukcesy przyjdą w
najbliższych dniach. Postaraj się znaleźć czas
na rozmowę z partnerem. Jest ważna rzecz do
omówienia.
RAK Zapewnij sobie odrobinę spokoju. Powi-
nieneś odpocząć i zebrać myśli, uporządko-
wać swoje sprawy. W Twoje życie wkradł się
haos który sprawia, że trwasz w ciągłym nie-
pokoju. W sprawach zawodowych nic się na
razie nie zmieni, na podwyżkę raczej nie licz.
LEW W codziennym zabieganiu nie zapomi-
naj o kimś bliskim, kto stale jest przy Tobie.
Postaraj się tej osobie okazać zainteresowanie
i troskę. W pracy wszystko jest na najlepszej
drodze. Atmosfera znacznie się poprawi, kole-
dzy będą mili i zadowoleni. W piątek oczekuj
na jakąś ważną wiadomość.
PANNA Będziesz musiał na dłuższy okres
rozstać się z kimś bliskim. Z jednej strony
ogarnie Cię smutek, ale z drugiej będziesz
dumny i zadowolony z wyjazdu tej osoby.
Kłopoty rodzinne już wkrótce zostaną pomy-
ślnie rozwiązane. Przekonasz się, że nie taki
diabeł straszny. W pracy tymczasem  bez
zmian.

WAGA Będziesz świadkiem jakiegoś dużego
nieporozumienia w rodzinie. Postaraj się nie
zabierać głosu w tej sprawie. Zobaczysz, że
wszyscy się pogodzą bez Twojego udziału.
Życie uczuciowe nabierze świeżych barw. Bę-
dziesz bardzo szczęśliwy i zakochany. 
SKORPION Postaraj się wyjść z tej monoto-
nii w jakiej trwasz. Każdy dzień jest niemal
taki sam. Jeżeli wykorzystasz swoje możliwo-
ści możesz wiele osiągnąć i nabrać nowych
chęci do życia. Wystarczy tylko trochę zaan-
gażowania i wiary w siebie. W tym tygodniu
będziesz miał wiele spraw do załatwienia.
STRZELEC W najbliższych dniach postaraj
się unikać pesymistów, którzy ciągle narzeka-
ją na swój los i cały świat. Będziesz miał
ważną sprawę do zrealizowania i musisz mieć
dużo wiary w siebie i innych. Jeżeli zachowasz

poczucie humoru, wszystko świetnie się uda.
KOZIOROŻEC Będziesz planował jakieś
ważne wydarzenie i analizował swoją sytuację
finansową. Jeżeli dokładnie policzysz i zacho-
wasz rozsądek, na wszystko powinno wystar-
czyć. W pracy duży nawał obowiązków. Po-
staraj się nie wchodzić w drogę swoim przeło-
żonym. Atmosfera będzie napięta.
WODNIK Ostatnio jesteś skoncentrowany
wyłącznie na sobie. Nie dostrzegasz potrzeb
swoich bliskich. Zaniedbujesz ich w wielu
sprawach. Później ciężko to będzie nadrobić.
Postaraj się to zmienić. Okazją może być nad-
chodzący weekend. Przemyśl dokładnie swoje
ostatnie zachowania i postaraj się to naprawić.
RYBY Podjęte przez Ciebie decyzje są jak
najbardziej słuszne. Choć nie wszystkim
muszą się one podobać. Już wkrótce się
przekonasz, że miałeś rację. Wolne dni post-
raj się spędzić na wolnym powietrzu. Po
ostatnich wydarzeniach przyda Ci się odpo-
czynek i relaks. 

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
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, garaż 360.000 zł
10293 46,75 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
nie miejskie, balkon, 186.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wyso-
ko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewa-
nie gazowe, winda, Centrum, 295.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apar-
tament, wysoki standard, 595.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrze-
wanie piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrze-
waniegazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po
remoncie, ogrzewanie gazowe, miejsce parkin-
gowe 358.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum,
ogrzewanie 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 dwurodzin-
nego, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek,
duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6490 60,70 m kw., 3 pokoje, parter, miejscepo-
stojowe, nowyZawiszów 382.000 zł
0-6498 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie 365.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie-
miejskie 330.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrze-
waniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w
Jaworzynie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrze-
wanie centralne, balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagod-
niku, 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, 168.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaG. 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna
99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie - kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do re-
montu, 10 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie
elektryczne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-6022 WM 50 m kw., pokój z aneksem, sypial-
nia, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy
Zawiszów 2.000 zł

10059 WM 51 m3, pokój z aneksem, sypialnia,
miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Za-
wiszów 3.100 zł
008800 WM 52,20 m kw., dwa pokoje, II piętro,
ogrzewanie gazowe, Centrum, 1.500 zł
10339 WM 49 m kw.,  2 pokoje, II piętro, oś.Za-
wiszów 1.800
0-5832 WM kawalerka, 26,50 m kw., III piętro,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.350 zł
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro,
ogrzewanie miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-5735 WM 96 m kw., 5 pokoi, piętro i poddasze
domu z oddzielnym wejście, oś. Słowiańskie
2.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś.
Zawiszów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od
Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu,
170.000 zł
0-6086 15,82 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
0-5941A - 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.
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 Dzierżo-
niowska 100zł/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 dro-
dze krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł -
WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł -
WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie, 450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie 2.500 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomiesz-
czenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20
zł netto/m kw.
0-6490 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprze-
daży + magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł +
653 zł czynsz

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Cen-
trum I piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie
- kotłowani 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 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszcze-
nia biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900
zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomiesz-
czenia biurowe + zaplecze socjalne 1.800
zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Cen-
trum 207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie ga-
zowe, 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 Mar-
cinowice 110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marci-
nowice 70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Cen-
trum, wynajem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jawo-
rzyny Śl.  wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy-
sprzedaż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,
sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wyna-
jem - 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
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
standard + dom w stanie deweloperskim
1.000.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świd-
nicy, 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu
w willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całoro-
cznego 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
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świd-
nica, 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończe-
nia, okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5313 180m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świd-
nicy, 100.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000
zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięk-
nie położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
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

http://www.nowak-az.pl
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