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W skrócie...

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

WERNISAŻ WYSTAWY Przeciw Polskiej
Republice Rad! Walka z bolszewikami
16.10.2020, godz. 18:00
Wernisaż Wystawy Przeciw Polskiej Repub-
lice Rad! Walka z bolszewikami i Cud nad
Wisłą ze zbiorów Antykwariatu Wu-eL Woj-
ciecha Lizaka w Szczecinie oraz Muzeum
Broni i Militariów w Witoszowie.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37 58-100 Świdnica,
organizator: Muzeum Dawnego Kupiec-
twa

WYSTAWA Przeciw Polskiej Republice
Rad! Walka z bolszewikami i Cud nad
Wisłą
17.10-29.11.2020
Wystawa Przeciw Polskiej Republice Rad!
Walka z bolszewikami i Cud nad Wisłą ze
zbiorów Antykwariatu Wu-eL Wojciecha Li-
zaka oraz Muzeum Broni i Militariów w
Witoszowie.
Wstęp -, miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37 58-100 Świdnica, orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

SILVER RUN MARATON - BIEGI
GÓRSKIE
17.10.2020, godz. 7:00-16:30 
Miejsce: Twierdza Srebrna Góra

"TAJEMNICE HERBU ŚWIEBO-
DZIC" - SPOTKANIE Z DR. JANU-
SZEM KUJATEM
17.10.2020, godz. 17:00 
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Wolności
13, Świebodzice; WSTĘP WOLNY

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

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

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo
mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem
ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce , od
jutra tj. 13 października br. w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia
w obsłudze klientów:
◆ w urzędzie wprowadza się ograniczoną ilość

przyjęć mieszkańców; nie będą obsługiwane
osoby nie stosujące się do wymogów reżimu
sanitarnego, tj. maseczka i dezynfekcja rąk,

◆ wszystkie komórki organizacyjne urzędu
pracują od poniedziałku do piątku, od godz.
7:30 do 15:30,

◆ poprzez kontakt bezpośredni obsługiwane
będą jedynie sprawy pilne; w przypadku ko-
nieczności wizyty w urzędzie należy wcześ-
niej skontaktować się telefonicznie z meryto-

rycznym pracownikiem i umówić się na spot-
kanie,

◆ dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego
w Świdnicy można złożyć elektronicznie; ko-
respondencja odbierana będzie również przy
drzwiach wejściowych do budynku,  

◆ bezpośrednio odbywa się rejestracja bieżąca
zgonów i urodzeń; w tych sprawach pracow-

nicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują
osobiście,

◆ kasa urzędu będzie czynna z zachowaniem
wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy
jednak o dokonywanie płatności za pośred-
nictwem bankowości elektronicznej, 

◆ z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy proszę kontaktować się:
- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28
00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wy-
działami (wykaz na stronie urzędu www
.um.swidnica.pl),
- e-mail - um@um.swidnica.pl,
- poprzez platformę https://eurzad.um.swid-
nica.pl/
- Zachęcam do skorzystania z proponowa-

nych rozwiązań. Ponadto, jeśli zajdzie pilna
potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego w
Świdnicy, proszę o załatwianie spraw samo-
dzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowa-
niem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w
tym bezpiecznej odległości  pomiędzy pra-
cownikiem a klientem. Apeluję do mieszkań-
ców o rozwagę, zachowanie spokoju i stoso-
wanie się do wytycznych Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego - dodaje prezydent, Beata Mo-
skal-Słaniewska.

Seniorzy pod szczególną ochroną
Seniorzy są w grupie największego ryzyka

powikłań w przypadku zakażenia koronawiru-
sem. Według zaleceń specjalistów powinny oni
unikać kontaktów w dużych grupach, dlatego też
w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo odwo-
łane zostają zajęcia w klubach seniora oraz w
Dziennym Domu "Senior-WIGOR". Normalnie

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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TEATR POLSKA: "_on_line__" [spe-
ktakl familijny]
NOWY TERMIN
22.11.2020, godz. 15:30
Spektakle o 15.30 i 18.00. Biegając, cho-
dząc, stojąc, siedząc, leżąc, turlając się, pod-
skakując. Rodzinnie, w grupie rówieśników
lub samemu. W pionie, w poziomie, na ziemi
i w powietrzu. W takt muzyki lub wsłuchu-
jąc się we własny rytm. Jaki rysunek 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

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

MAGIC SHOW - BARTOSZ LEWAN-
DOWSKI
23.10.2020, godz. 17:00 
Miejsce: SCK, ul. I.J. Paderewskiego 35,
Strzegom; bilety: 35 zł

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM
24.10-31.10.2020, godz. 11:00
6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM to wydarzenie prezentujące sze-
roki wachlarz gatunków filmowych,
wśród których znajdują się tytuły mające
swoje światowe premiery w latach 2019-
2020.

www.expressem.eu

funkcjonować będzie jednak stołówka, posiłki
wydawane będą  w turach. Bardzo zatem prosi-
my o przestrzeganie ustalonych godzin. 
Imprezy kulturalne 

Wszystkie zaplanowane wcześniej imprezy
kulturalne odbędą się z zachowaniem obowiązu-
jących reżimów sanitarnych. W sytuacji, gdy
mowa jest o ograniczeniach ilości uczestników,
każdorazowo podejmowana będzie decyzja o
możliwości uczestnictwa. Nie planujemy odwo-
łania Konferencji Turystycznej (część zdarzeń
odbędzie się online), w obostrzeniach odbędzie
się Jarmark Wyrobów Tradycyjnych. Wręczone
też zostaną nagrody Świdnickiego Gryfa oraz
nagrody kulturalne. W najbliższych dniach pod-
jęta też zostanie decyzja o Festiwalu Spektrum. 

Placówki kultury, tj. Miejska Biblioteka Pub-
liczna i Muzeum Dawnego Kupiectwa pracują
zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązują-
cymi w żółtej strefie. 
Placówki opiekuńcze i edukacyjne

W tej chwili wszystkie żłobki, przedszkola i
szkoły podstawowe pracują normalnie z zastoso-
waniem wszystkich wymogów sanitarnych. Dy-
rektorzy na bieżąco śledzą sytuację epidemiolo-
giczną i pozostają w kontakcie z Urzędem Miej-
skim i Sanepidem. 

INAUGURACJA SEZONU
KULTURALNEGO W ŚWIDNICY
W sobotę, 17 października o godz. 18.00 w

sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury od-
będzie się inauguracja sezonu kulturalnego. Pod-
czas uroczystości wręczone zostaną Nagrody
Prezydenta Miasta Świdnicy za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-

niania i ochrony kultury oraz statuetka "Mecena-
sa Kultury".

Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska przy-
znała trzy nagrody dla: 
◆ ks. Jana Bagińskiego i Andrzeja Protasiuka -

za pomysł, inspirację i realizację Dni Święte-
go Jana Pawła II "Pamięć i obecność";

◆ Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej - za cało-
kształt działalności;

◆ Katarzyny Szymko-Kawalec - za założenie i
prowadzenie świdnickiego "Dzikiego Chóru"
działającego przy Świdnickim Ośrodku Kul-
tury.
Ponadto, prezydent podjęła decyzję o wyróż-

nieniu Jakuba Monety za popularyzowanie
Świdnicy poprzez kulturę.

Symboliczną statuetkę "Mecenasa Kultury"
otrzyma Ewelina Brincat, właścicielka Języko-
wego Przedszkola ABRACADABRA za wspie-
ranie Międzynarodowego Festiwalu Organowe-
go im. Christiana Schlaga oraz innych działań
Fundacji Dobrej Muzyki, a także Festiwalu Ba-
chowskiego.

Dni Świętego Jana Pawła II "Pamięć i obe-
cność" to wyjątkowe wydarzenie w Świdnicy,
zostało zainaugurowane przez ks. Jana Bagiń-
skiego i Andrzeja Protasiuka. Początkowo od-
bywał się tylko konkurs fotograficzny, ale pomy-

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

Wstęp różne ceny, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK, WFF

"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

CLEO - KONCERT
25.10.2020, godz. 16:30 
Miejsce: Hala OSiR, ul. Mieszka Starego 6,
Świebodzice;  bilety: od 40 zł

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

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
28.10-29.10.2020, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Nie
Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród".
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

VIII FESTIWAL ORIGAMI - WYSTA-
WA PRAC
30.10.2020, godz. 17:00 
Miejsce: Biblioteka Publiczna, ul. Piasto-
wska 10, Żarów

słodawcy uznali, że chcą czegoś więcej. Włączyli
w inicjatywę kolejne osoby i instytucje. Tak po-
wstało czterodniowe wydarzenie, które po raz
pierwszy odbyło się w 2006 roku. Cykl papie-
skich wydarzeń to całe bogactwo form przybli-
żających życie, pontyfikat, pasje, sztukę i na-
uczanie Jana Pawła II. To m.in. prelekcje, seanse
filmowe, wystawy, koncerty, spektakle, konkur-
sy i spotkania wspomnieniowe. Świdnickie Dni
Papieskie są fenomenem na skalę kraju, w tym
roku odbyłyby się po raz piętnasty, gdyby nie
pandemia koronairusa. 

Helena Semenetz-Kwiatkowska autorka
powieści "Kim jesteś Nefretete"" oraz "Klucz
życia", która od wielu lat pasjonuje się historią
starożytnego Egiptu. Angażuje się w działalność
kulturotwórczą i społeczną, m.in.: współtworzy-
ła Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka "ITON";
współorganizowała w Świdnicy prapremierę fil-
mu "Panna Nikt" w reżyserii Andrzeja Wajdy;
organizowała sympozjum kulturalno-naukowe
"Egipt Faraonów", współorganizowała spotka-
nia z poezją czy też wystawy obrazów. Jej po-
wieść "Klucz życia"  zwyciężyła głosami inter-
nautów w ogólnopolskim konkursie na najlepszą
książkę historyczną 2019 roku "Historia zebra-
na" w kategorii "Historia niebanalna".  W marcu
2020 roku została przyjęta w poczet członków
Związku Literatów Polskich .

Katarzyna Szymko-Kawalec jest dyrygen-
tką symfoniczno-operową oraz certyfikowanym
specjalistą teorii uczenia się muzyki E.E. Gordo-
na. Od 8 lat prowadzi w Świdnicy autorską szkołę
muzyczną "Muzaza", w której uczyło się już
kilkaset dzieci. Organizuje i wykonuje "Koncer-
ty Gordonowskie". Od 2018 roku prowadzi świd-
nicki "Dziki Chór", który pełni funkcję chóru
miejskiego. Współpracuje on z muzykami instru-
mentalistami, koncertuje w Świdnicy i poza nią.
Dyrygentka tworzy muzykę dla swojego 30-oso-
bowego zespołu.

Jakub Moneta jest młodym, utalentowanym
organistą, akompaniatorem chóralnym i pianistą.
Od 2012 roku uczył się najpierw w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Świdnicy, później w
Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia w Świdni-
cy, a obecnie kontynuuje naukę w Ogólnokształcą-
cej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu.
Mimo młodego wieku ma na swoim koncie kilka-
naście koncertów, które odbywały się m.in. w świd-
nickiej Katedrze i Kościele Pokoju. Brał udział w
wielu konkursach ogólnopolskich i  międzynaro-
dowych. Został dwukrotnym laureatem programu
stypendialnego "Zostań wirtuozem" organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Ku-
pców Świdnickich. Będąc uczniem siódmej klasy
nagrał dwupłytowy album CD "Organy świdnickie.
Historia dźwiękiem pisana". Prowadzi akcję pro-
mocji ratowania Katedry świdnickiej, w ramach
której co tydzień udostępnia na swoim kanale na
YouTube filmy z literaturą organową, zachęcając
do wsparcia tego dzieła. 

Świdnicki Ośrodek Kultury współpracuje od
wielu lat z Językowym Przedszkolem ABRA-

CADABRA w Świdnicy przy okazji organizacji
"English Fun Day", Międzynarodowego Dnia
Uśmiechu oraz Festiwalu Bachowskiego.  Pod-
czas imprezy "English Fun Day" prezentowane
są różne metody nauczania języka angielskiego
w trakcie ruchu i zabawy, w które aktywnie włą-
czają się dzieci.  Międzynarodowy Dzień Uśmie-
chu to radosne święto obchodzone w pierwszy
piątek października od 1999 roku, w Świdnicy
ma postać happeningu, który na świdnickim Ryn-
ku odbywa się z udziałem przedszkolaków. Z
kolei podczas Festiwalu Bachowskiego od wielu
lat Abracadabra oferuje nieodpłatną opiekę nad
dziećmi, których rodzice biorą udział w koncer-
tach, wspiera też koncerty edukacyjne Bach dla
dzieci i Akademię Bachowską Junior. Właści-
cielka Przedszkola Abracadabra Ewelina Brincat
bezinteresownie wspiera również finansowo te
działania, zawsze chętnie oferuje swoją pomoc.
Wie, jak ważne jest kulturalne kształcenie dzieci
od najmłodszych lat i jest godnym naśladowania
przykładem dla innych. 

NAGRODZENI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziewięt-

nastu dyrektorów i nauczycieli placówek oświa-
towych zostało nagrodzonych przez prezydent
Świdnicy. Docenieni zostali za swoje osiągnięcia
dydaktyczno -wychowawcze, a są to:
◆ Barbara Kwit - nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 1; 
◆ Anna Kalinowska - nauczycielka Przedszko-

la Miejskiego nr 3;
◆ Anna Dzidek - nauczycielka Przedszkola

Miejskiego nr 15;
◆ Marzena Olatowska - nauczycielka Miejskie-

go Przedszkola Integracyjnego nr 16;
◆ Kamila Lenda - wicedyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 1;
◆ Alicja Matysik - dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 2;
◆ Jerzy Tokarski - wicedyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 2;
◆ Adriana Krzyżaniak - nauczycielka Szkoły

Podstawowej nr 2;
◆ Beata Laskowska - dyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 4;
◆ Małgorzata Kędzierska - wicedyrektor Szko-

ły Podstawowej nr 4;
◆ Grzegorz Woszczyk - nauczyciel Szkoły

Podstawowej nr 4; 
◆ Katarzyna Gabrylczuk - nauczycielka Szkoły

Podstawowej nr 6; 
◆ Marcin Kuc - nauczyciel Szkoły Podstawo-

wej nr 6;
◆ Bartłomiej Ciesielski - wicedyrektor Szkoły

Podstawowej nr 8;
◆ Marzena Zięba - nauczycielka Szkoły Pod-

stawowej nr 8;
◆ Ilona Sipowicz - nauczycielka Szkoły Pod-

stawowej nr 105;
◆ Magdalena Biesiadzińska - nauczycielka

Szkoły Podstawowej nr 105;
◆ Alicja Surowiec - Komarnicka - nauczycielka

Szkoły Podstawowej nr 315;
◆ Elżbieta Tarnowska - nauczyciel Młodzieżo-

wego Domu Kultury.

RODZINA JAWORSKICH 
W KOMPLECIE

Rodzina Państwa Jaworskich po wielu latach
rozłąki jest ponowie razem. We wtorek, 6

www.expressem.eu www.expressem.eu
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NOCNE ZWIEDZANIE ZAMKU
GRODNO
31.10.2020, godz. 18:00 - 20:00 
Miejsce: Zamek Grodno, Zagórze Śląskie ;
bilety: 50 zł

TRUSKAWKA ON TOUR: JOHNNY
TRZY PALCE + MINDLESS W MIERO-
SZOWIE
31.10.2020, godz. 20:00-22:30 
Miejsce: Piwnica pod Zielonym Kotem, ul.
Żeromskiego 28, Mieroszów;  bilety: 10 zł

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

WERNISAŻ KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
09.11.2020, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż Konkursu
Plastycznego "Barwy Niepodległości"
Wstęp wolny, miejsce: hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

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 Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Sobieski Oława
21.11.2020, godz. 17:00

października do Świdnicy w ramach repatriacji
przyjechały dwie kolejne rodziny z Kazachstanu,
cztero- i trzyosobowa. Uchwały w sprawie połą-
czenia rodzin Jaworskich świdniccy radni podjęli
24 kwietnia 2020 r.

W naszym mieście oraz okolicach Żarowa
mieszkają już najbliżsi - rodzice i dwie siostry z
rodzinami najstarszego z zaproszonych repa-
triantów. Starsza z sióstr z mężem i córką osied-
liła się w Świdnicy w 2000 roku, rodzice nato-
miast przybyli z drugą córką w 2010 roku. Dzięki
przyznanej dotacji z budżetu państwa, w ramach
pomocy dla naszych rodaków, wyremontowane
zostały oraz w pełni wyposażone dwa lokale
mieszkalne. 

- Dobra współpraca pracowników Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości oraz tutejszego urzędu
umożliwiła przybyłym osobom, bez żadnych
przeszkód, zamieszkać bezpośrednio po
przyjeździe w przyznanych im na prawach najmu
mieszkaniach - mówi Wiesław Pietrzyk, dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy.

Do czasu usamodzielnienia nowi świdnicza-
nie będą pod opieką pracowników powyższych
jednostek. Pomogą oni m.in. w znalezieniu pracy
dla rodziców oraz szkoły dla dzieci.

Od 1997 roku Świdnica stała się nowym
domem dla ponad 40 repatriantów. Od 2001 roku
na mocy ustawy o repatriacji w Polsce mogą się
osiedlać osoby o polskich korzeniach, mieszka-
jące w azjatyckiej części dawnego ZSRR. Wa-
runkiem jest uzyskanie akceptacji konkretnej
gminy w Polsce i zapewnieniem przez nią warun-
ków do osiedlenia się.

KACPER SIWEK 
PONOWNIE NAJLEPSZY

Skarbnik miasta Świdnica, Kacper Siwek zo-
stał ponownie doceniony przez jury w ogólno-
polskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej
"Perły Samorządu" i drugi raz z rzędu otrzymał
tytuł najlepszego wśród głównych księgowych w
kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. 

Kacper Siwek jest absolwentem Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukoń-
czył studia z zakresu finansów i bankowości ze
specjalnością finansów samorządowych. Ponad-
to ukończył studia podyplomowe z zakresu fi-
nansów, rachunkowości i zarządzania . Jest też
absolwentem studiów MBA. Jest autorem wielu
publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii.
Skarbnikiem miasta Świdnica jest od marca 2016
roku, wcześniej, pracował w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz w Urzędzie Miejskim na
stanowisku inspektora oraz zastępcy skarbnika.

W tym roku w ramach rankingu "Skarbnik
samorządu 2020" po raz trzeci uhonorowani zo-
stali samorządowcy odpowiedzialni za funda-
mentalny aspekt funkcjonowania miasta, czyli
budżet i finanse. Stworzono precyzyjną i obie-
ktywną ocenę zakresu odpowiedzialności, chara-
kteru podejmowanych zadań oraz złożoności
struktury budżetu gmin i powiatów. Ocenie pod-
legały m.in. kompetencje skarbników, opinie Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budże-
tu oraz zadłużenie gminy. 

Zdaniem kapituły konkursu najlepszym
skarbnikiem w miastach do 100 tys. mieszkań-
ców został Kacper Siwek. Tytuł ten zdobył już
po raz drugi z rzędu. 

- Traktuję to wyróżnienie nie jako swój su-
kces, ale całego zespołu, którym mam przyje-
mność od kilku lat kierować. To również ich
zasługa, że finanse miasta są prowadzone popra-
wnie, za co serdecznie im dziękuję - mówił od-
bierając wyróżnienie Kacper Siwek, skarbnik
Świdnicy.

Zmieniające się przepisy prawa, konieczność
realizacji przez samorządy coraz bardziej złożo-
nych zadań oraz nieustannie zwiększające się
oczekiwania mieszkańców sprawiają, że zarzą-
dzanie finansami gminy stanowi ogromne wy-
zwanie dla włodarzy i skarbników. Zdaniem
Kacpra Siwka zrównoważony budżet gminy to
kwestia odpowiedzialnego planowania. 

- Przy konstruowaniu budżetu na przyszły
rok, co oczywiste, musimy wziąć pod uwagę
uwarunkowania każdej jednostki samorządu
terytorialnego oraz postarać się uwzględnić skut-
ki decyzji podejmowanych przy tworzeniu bu-
dżetów nie tylko w perspektywie rocznej, ale w
kilku następnych lat. Jak powiedział jeden ze
znanych ekonomistów: przy podejmowaniu de-
cyzji ekonomiści powinni mieć chłodne głowy,
ale i gorące serca. Musimy zatem liczyć, kalku-
lować i oceniać chłodno ryzyko związane z fi-
nansami naszych jednostek, ale nie możemy za-
pominać, że dla rozwoju naszych gmin koniecz-
ne są inwestycje i wydatki prorozwojowe. Nie
rezygnujmy zatem z nich w sposób bezrefleksyj-
ny, wybierajmy je rozważnie i pamiętajmy, że
samorząd który nie jest w stanie przyciągać za-
sobów traci swoje funkcje - mówi Kacper Siwek,
skarbnik Świdnicy.

"Perły Samorządu", to ranking doceniający
te samorządy, które w największym stopniu re-
alizują misję publiczną. Ocenie podlegają kwe-
stie takie jak: sprawność strategiczna i operacyj-
na, wykorzystywanie potencjału społecznego
oraz kompleksowe działania na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE INFORMUJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy informuje osoby niepełnosprawne o
posiadaniu wolnych środków finansowych Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na poszczególnych zadaniach:
◆ dofinansowanie do zaopatrzenia w środki po-

mocnicze i przedmioty ortopedyczne, np.:
aparaty słuchowe, wkładki uszne, wózki in-
walidzkie, pieluchomajtki, kule, balkoniki,
buty ortopedyczne, protezy, ortezy, itp.,

◆ dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabili-
tacyjnego, np. rower rehabilitacyjny stacjo-
narny, bieżnia, piłki, wałki do ćwiczeń, roto-
ry, orbitrek, itp.,

◆ dofinansowanie do likwidacji barier archi-
tektonicznych, np.: przystosowanie łazienki
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i
montaż windy, platformy pionowej, likwida-
cja progów, wykonanie podjazdu, wyrówna-
nie podłoża i położenie posadzki antypośliz-

ciąg dalszy na str. 6
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Ciekawie zapowiadający się pojedynek, bo-
wiem poprzednim sezonie kilka zawodni-
czek 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. 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
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgrywek.
ŚKPR jest zdecydowanym faworytem, ale
trzeba to jeszcze potwierdzić na parkiecie.
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

gowej lub paneli lub wykładziny, poszerzenie
otworów drzwiowych do szerokości 90 cm
wraz z zakupem, montażem drzwi i ościeżni-
cy, itp.,

◆ dofinansowanie do likwidacji barier techni-
cznych, np.: zakup uchwytów, siedziska pry-
sznicowego, łóżka ortopedycznego, podnoś-
nika wannowego, podnośnika transportowe-
go, zakup schodołaza, zakup nasadki toaleto-
wej, wózka toaletowego, zakup i montaż
mebli kuchennych dostosowanych dla po-
trzeb osób poruszających się wyłącznie na
wózkach inwalidzkich, szyn najazdowych ,
zakup i montaż poręczy w ciągach komuni-
kacyjnych, zakup i montaż podnośnika sufi-
towego, itp.,

◆ dofinansowanie do likwidacji barier w komu-
nikowaniu się, np.: zakup radiomagnetofo-
nów, powiększalników, lup, monookularów,
telefonów komórkowych z programem
udźwiękawiającym wyłącznie dla osób nie-
widomych i niedowidzących, telefonów
głośnomówiących, dyktafonów, faksu, kom-
putera wraz z podłączeniem do sieci interne-
towej, mówiki, itp.
Szczegółowych informacji o realizacji ww.

zadań można uzyskać w siedzibie tutejszego
Centrum, tj.: Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, I pię-
tro, pokój nr 23 lub pod nr telefonów: 74  851 50
21, 74 851 50 29, 74 851 50 31. Osoby zaintere-
sowane zapraszamy do składania wniosków.

W MBP...

WIECZÓR MUZYCZNY 
Z BERKANAN

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
wieczór muzyczny z Berkanan. 

W programie:

◆ prezentacja instrumentów folkowych i etni-
cznych,

◆ prezentacja instrumentów elektronicznych,
◆ mini recital muzyczny,
◆ ciekawostki, opowieści, anegdoty,
◆ sprzedaż debiutanckiej płyty

Wieczór odbędzie się 16.10.2020 r., o godzi-
nie 18.00. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczo-
na. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualny-
mi zaleceniami i wytycznymi sanitarnymi.

W Muzeum...

"Przeciw Polskiej Republice Rad!
Walka z bolszewikami i Cud nas Wisłą"

W Muzeum Dawnego Kupiectwa od 17
października do 29 listopada 2020 r. w 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej będzie prezento-
wana wystawa Przeciw Polskiej Republice Rad!
Walka z bolszewikami i Cud nad Wisłą. Ekspo-
zycję zrealizował dr Radosław Skowron na pod-
stawie wyboru ikonografii i publikacji dr. Woj-
ciecha Lizaka z Antykwariatu Wu-eL w Szczeci-
nie, wzbogaconą o kolekcję broni z Muzeum
Broni i Militariów Stanisława Gabrysia. Podsta-
wową ideą wystawy jest zobrazowanie wojny
polsko-bolszewickiej przy szerokim uwzględ-
nieniu pochodzącego z epoki, autentycznego ma-
teriału źródłowego i ikonograficznego: plaka-
tów, gazet i innych periodyków, zdjęć, map z
projektowanymi granicami przyszłych państw i
planów bitew. Na szczególną uwagę zasługuje
kolekcja bolszewickich plakatów agitujących za
tworzeniem światowej republiki rad oraz nie-
mieckich, rosyjskich i polskich map pokazują-
cych ruch różnych formacji wojskowych na
wschodnim teatrze działań wojennych - rok po
roku, miesiąc po miesiącu. A nawet dzień po
dniu, godzina po godzinie w przypadku Bitwy
Warszawskiej, która rozegrała się w dniach 13-26
sierpnia 1920 r. i zakończyła spektakularnym
zwycięstwem Józefa Piłsudskiego, zwanym Cu-
dem nad Wisłą. Ta 18 decydująca bitwa w dzie-
jach świata zniweczyła bolszewicki plan podboju
Europy i tym samym powstanie Polskiej Repub-
liki Rad.

Na wernisażu wystawy w dniu 16 października
2020 r., o godz. 18.00 będzie można usłyszeć
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wykonanie Piosnki o Komendancie z 1920 r.
autorstwa OR-OTA i Emila Młynarskiego w in-
terpretacji Studia Piosenki La Chanson pod kie-
runkiem Dariusza Jarosa z Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Świdnicy.

Polonia informuje...

LIDER NIE MIAŁ LITOŚCI!
Młodzi piłkarze Polonii-Stali Świdnica mu-

sieli wygrać, by wrócić na pozycję lidera rozgry-
wek w kategorii juniora młodszego i zrobili to w
najlepszy z możliwych sposobów. Podopieczni
trenera Grzegorza Borowego rozbili na własnym
terenie Piasta Nowa Ruda aż 10:0, nie pozosta-
wiając rywalom złudzeń, kto tego dnia był zespo-
łem lepszym. 

- Cieszy okazale zwycięstwo, skuteczność i
radość chłopaków z gry. Przyjemnie się patrzyło
na drużynę w tygodniu, ciężka praca na trenin-
gach, prawie 100% frekwencja na zajęciach
przekłada się na boiskowe zachowania. Cel ja-
kim jest awans znajduje się blisko, ale również i
bardzo daleko. Zrobimy wszystko, żeby ta pozy-
cja, którą teraz zajmujemy została z nami do
końca sezonu - mówi szczęśliwy trener świdnic-
kiej ekipy, Grzegorz Borowy.

Obecnie biało-zieloni mają punkt przewagi
nad drugim w stawce Górnikiem Wałbrzych.
Kluczowy pojedynek pomiędzy obiema druży-

nami odbędzie się za dwa tygodnie w Świdnicy.
Dziś do noworudzkiej sieci trafiali: Kornel Czo-
chara (3), Paweł Michta (3), Marek Bujak (2) i
Kacper Szewczyk (2). Wygrana mogła być jesz-
cze bardziej okazała, lecz biało-zielonym nie
udało się wykorzystać wszystkich dogodnych
sytuacji do zdobycia gola.

Polonia-Stal Świdnica - Piast Nowa Ruda 
10:0

Polonia-Stal: Telicki, Bujak, Duma (Gliwa), Ra-
tajczak (Norkiewicz), Trybuszewski (Szew-
czyk), M. Solarz, Kałwak (Kruczek), Michta,
Migas (Jesionka), J. Solarz, Czochara (Wyszyń-
ski), oraz Przyborowski, Onik 

***
Bez punktów ostatnią walkę zakończyli ju-

niorzy starsi Polonii-Stali Świdnica. Piłkarze tre-
nowani przez Sebastiana Błaszczyka ulegli na
wyjeździe Moto-Jelczowi Oława 1:3. Pierwsza
połowa, bardzo słaba w naszym wykonaniu za-
kończyła się porażką 0:2, a dwa gole dla gospo-
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Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

ŁATWO NIE BĘDZIE
07.12.2020, godz. 19:00
"Łatwo nie będzie" autorstwa Jean-Claude
Islerta, to niezwykle zabawna francuska ko-
media o miłości, o pozorach, o szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom i o tole-
rancji dla własnych wybryków. Komedia,
nawiązująca do najlepszych tradycji gatun-
ku, opisująca poszukiwanie szczęścia i
uczuć bez względu na wiek.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: 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
**********************************
Wybrane...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
do 27.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK
20.10 wtorek, godz. 18.00
GRAFFITI 2006

ciąg dalszy na str. 8
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darzy padły po indywidualnych błędach naszych
graczy. Po zmianie stron swoje szanse mieli ry-
wale, ale w końcu do głosu zaczęli dochodzić
także świdniczanie. W 65. minucie złapaliśmy
kontakt po świetnie wykonanym rzucie wolnym
przez Rafała Rząsę. Goście rzucili się do ataku,
ale od 69. minuty przyszło nam grać w dziesięciu
po czerwonej kartce dla Łukasza Jajko. Mimo
gry w osłabieniu mieliśmy swoje okazje do do-
prowadzenia do remisu. Seryjnie wrzucaliśmy
piłkę w pole karne przeciwników, ale bez skutku.
W doliczonym czasie gry postawiliśmy wszystko
na jedną kartę i zostaliśmy skarceni przez miej-
scowych, którzy zdobyli gola na 3:1. Polonia-
Stal Świdnica spadła na 10. pozycję w tabeli ligi
dolnośląskiej, ale ma o dwa mecze rozegrane
mniej od wyprzedzających ją drużyn. W niedzie-
lę, 18 października podejmiemy w meczu derbo-
wym na własnym terenie Lechię Dzierżoniów
(godz. 11.00). 

Moto-Jelcz Oława - Polonia-Stal Świdnica 
3:1 (2:0)

Polonia-Stal: Doliński, Zalewski (78’ Hawry-
luk), Hruszowiec, Stachurski, Staroń, Sieradzki,
Trzyna, Rząsa (70’ Żyżniewski), Jajko, Madziała
(83’ Kutela), Reczyński (63’ Skóra). 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

ZNAKOMITA
SERIA

TRAMPKARZY
Fantastycznie pre-

zentujący się w ostat-
nich tygodniach tramp-
karze Miejskiego Klubu
Sportowego Polonia-
Stal Świdnica sięgnęli
po następne komplety
punktów. Podopieczni
trenera Piotra Krygiera
wygrali we Wrocławiu i
w Kamieńcu Ząbkowic-
kim. 

W starciu o punkty
ligi dolnośląskiej doszło
do absolutnego szlagie-
ru i hitu 8. kolejki spot-
kań. Wicelider tabeli -
Ślęza Wrocław podej-
mował przewodzącą
stawce drużynę Polonii-
Stali Świdnica. Lepiej w
to spotkanie weszli nasi
zawodnicy, który w 16.
minucie objęli prowa-
dzenie po trafieniu Ja-
kuba Safiana. Jeszcze
przed przerwą do remi-
su doprowadzili gospo-
darze, a na listę strzel-
ców wpisał się Michał
Sikora. Po zmianie stron
obie drużyny zaciekle
walczyły o zdobycie ho-

norowego gola. Ta sztuka udała się liderom tabe-
li! W 74. minucie zwycięskie trafienie zanotował
Hubert Lipiński, zapewniając nam finalnie pełną
pulę punktów. W ostatnich sezonach, w różnych
kategoriach wiekowych przyzwyczailiśmy się,
że podczas wielu spotkań rozgrywanych we
Wrocławiu, gospodarzom "pomagają ściany" i
nie tylko... Tym razem było podobnie, sędzia
wydłużał spotkanie w nieskończoność (doliczo-
ne 6 minut w meczu drużyn młodzieżowych z
lotnymi zmianami, to zdecydowanie rzadkość),
ale i tak Ślęzie nie udało się zdobyć wyrównują-
cego trafienia. Pojedynek we Wrocławiu zakoń-
czył się rezultatem 2:1, a świdnicka ekipa zwię-
kszyła dystans nad rywalami. Obecnie mamy
cztery punkty przewagi nad nowym wiceliderem
- Górnikiem Wałbrzych i cześć nad pokonaną
Ślęzą Wrocław. 

Ślęza Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (1:1)

Polonia-Stal: Widła, Wiecheć, Kindel, Ko-
rab, Król, Lipiński, Nowak, Paliński, Pawlik,
Safian, Taratuta, Zawiła, Dudzic, Jarosz, Malino-
wski, Sauter, Zaczyński. 

***
Nie tak łatwo przyszedł triumf naszej druży-

nie z ligi okręgowej. Biało-zieloni liderzy tabeli
razili potworną nieskutecznością i do przerwy
przegrywali 1:2 z Zamkiem Kamieniec Ząbko-
wicki. Rywale w 10. minucie prowadzili już 2:0
po golach Wojciecha Kaczora i Kieniuka, ale w
21. minucie złapaliśmy kontakt po trafieniu Ale-
ksandra Jarosza. Po przerwie strzelali już tylko
podopieczni trenera Piotra Krygiera. Do miej-
scowej sieci drogę znaleźli: Igor Malinowski,

ciąg dalszy ze str. 7
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.
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.

IV KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
17 października 2020
Wstęp: bezpłatne wejściówki, organizator:
Fundacja Dobrej Muzyki

17.10.2020, SOBOTA
Pałac Makowice 
Reed Connection Trio (Zielona Góra)
Michał Mogiła - obój
Jarosław Podsiadlik - klarnet 
Rafał Dołęga - fagot
W programie: Leclair, Mozart, Beethoven,
Joplin, The Beatles, Zimmer

Trzon zespołu Reed Connection stanowią
muzycy Tria danches, soliści Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. Arty-
ści udzielają się również w międzynarodo-
wych projektach orkiestrowych, kameral-
nych, solowych, pedagogicznych i organiza-
cyjnych. Główną ideą powstałego w 2008

http://www.bojero.com.pl


znów Aleksander Jarosz i Karol Wiatrowski.
Obecnie w swoim dorobku mamy 21 punktów (7
zwycięstw i 1 porażka) i o pięć "oczek" wyprzed-
zamy już drugiego Orła Ząbkowice Śląskie. 
Zamek Kam. Ząbkowicki - Polonia-Stal Świdnica 

2:4 (2:1)
Polonia-Stal: Janas, Bereś, Chormański, Cy-
bruch, Holband, Jarosz, Jurczak, Kula, Malino-
wski, Matyszczyk, Sauter, Wiatrowski, Zaczyń-
ski.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

ZAGRALI Z NAJLEPSZYMI
AKADEMIAMI

Fantastycznie zaprezentowali się młodzi pił-
karze Polonii-Stali Świdnica z rocznika 2012
podczas rozgrywanego w Zakopanem ogólno-
polskiego turnieju Bellsport Cup. Biało-zieloni z
powodzeniem rywalizowali z najlepszymi aka-
demiami w Polsce!

- To był dla nas pierwszy taki turniej z tak
mocną obsadą, gdzie mogliśmy walczyć z taką
liczbą klasowych zespołów. To fantastyczne do-
świadczenie dla naszych młodych piłkarzy, które
z pewnością zaprezentuje podczas kolejnych tur-
niejów - komentuje trener świdnickiej drużyny,
Andrii Kozachenko. 
Komplet wyników Polonii-Stali Świdnica:
Polonia-Stal - AP 21 Chrzanów 0:0
Polonia-Sta - APMT Limanowa 6:1
Polonia-Stal - ŁKS Łódź 1:7
Polonia-Stal - Be a Star Wilczki 2:2
Polonia-Stal - Barca Academy 0:4
Polonia-Stal - Beniaminek Krosno 1:2
Polonia-Stal - FC Academy Wrocław 0:5
Polonia-Stal - Hutnik Warszawa 3:0
Polonia-Stal - Dunajec Nowy Sącz 0:5
Polonia-Stal - Górnik Zabrze 1:0
Polonia-Stal - GKS Katowice 2:2
Półfinał o 13. miejsce:

Polonia-Stal - Sandecja Nowy Sącz 5:3
Mecz o 13. miejsce:
Polonia-Stal - Be a Star Wilczki 1:1 (2:0 w karnych)
Klasyfikacja końcowa: 
1. Barca Academy
2. Beniaminek Krosno
3. Zagłębie Sosnowiec
...
13. Polonia-Stal Świdnica
...
26. APMT Limanowa
Skład Polonii-Stali Świdnica: Tomasz Antoniuk,
Stanisław Marciniszyn, Bartłomiej Kołakowski,
Franciszek Folkman, Maciej Politański, Kamil
Ulfik, Michał Sidor, Igor Paszkowski, Dominik
Pyka, Franciszek Łukasik, Marcel Gadziński,
Borys Święcicki.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

4 PUNKTY MŁODZIKÓW
To był niezły weekend dla młodzików Polo-

nii-Stali Świdnica, choć do pełni szczęścia brakło
gola więcej w starciu naszej ekipy z ligi dolno-
śląskiej...

Lider tabeli rozgrywał swój mecz na
wyjeździe z Górnikiem Nowe Miasto Wał-
brzych. Podopieczni trenera Mariusza Krupcza-
ka dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale w
obu przypadkach rywalom udało się doprowa-
dzić do remisu. Na prowadzenie wyszliśmy już
w 5. minucie za sprawą Piotra Waśniowskiego,
ale kilka minut później było już 1:1. Pechową
interwencją popisał się niestety Patryk Szere-

meta, pakując futbo-
lówkę do własnej sieci.
W 25. minucie znów by-
liśmy z przodu po skute-
cznej akcji Natana Dud-
ka, ale chwilę później re-
zultat ustalił Patryk Świ-
derski. W drugiej poło-
wie mimo naszych usil-
nych starań nie udało
nam się zanotować zwy-
ci ę skiego  trafien ia.
Obecnie nasza drużyna
ma w swoim dorobku
pięć wygranych i po jed-
nym remisie oraz poraż-
ce. Biało-zieloni mają
trzy punkty przewagi
nad drugą w stawce dru-
żyną Olympic’u Wroc-
ław. 

Górnik Nowe Miasto
Wałbrzych - Polonia-

Stal Świdnica 
2:2 (2:2)

Polonia-Stal: Migas, Si-
kora, Politański, Duda,
Dudek, Kaźmierczak,
Kołodziejczyk, Redlica,
Pierzchała, Urbańczyk,
Waśniowski, Kuśnierz,
Łabędź, Marczak, Sze-
remeta. 

***
Z Górnikiem Nowe

Miasto Wałbrzych, ale

www.expressem.eu 9

ciąg dalszy na str. 10

roku zespołu Reed Connection była chęć
wspólnego grania, prezentacja i promocja
polskiej i światowej muzyki kameralnej
przeznaczonej na instrumenty dęte. Różno-
rodne doświadczenia artystyczne pozwalają
im z powodzeniem prezentować muzykę
wielu stylów i epok (od baroku do współ-
czesności), a z pomocą założonego przez
nichStowarzyszenia Artystów "Zdolni do
Wszystkiego" proponują ciekawe projekty
(od edukacyjnych, przez muzykę poszcze-
gólnych narodów np.: niemiecką, włoską,
francuską do polskiej muzyki współczesnej
i inne). Muzycy występują w różnych for-
macjach np. tria, kwartetu, kwintetu, kwin-
tetu fortepianowego czy zespołu wokalno-
instrumentalnego.
Na wszystkie koncerty obowiązują bezpłat-
ne wejściówki! Bezpłatną wejściówkę wy-
syłamy e-mailem, napisz do nas na: kon-
takt@fundacjadobrejmuzyki.pl?
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
Dyrektor artystyczna: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki, Dar-
czyńcy zbiórki urodzinowej 
Partnerzy: Fundacja PZU, Gmina Świdnica,
Pałac Makowice

www.fundacjadobrejmuzyki.pl
www.facebook.com/FundacjaDobrejMuzy
ki

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
największe przeboje króla walca - Johanna
Straussa, a także innych kompozytorów
związanych z muzycznym Wiedniem. Nie
zabraknie także popisowych arii z najsłyn-
niejszych operetek "Zemsta nietoperza",
"Baron cygański", "Wesoła Wdówka",
"Noc w Wenecji". Publiczność usłyszy
m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Duna-
jem", Arię Barinkaya "Wielka sława to
żart", przebojowe "Brunetki, blondynki",
czy arie i kuplety kapryśnej Adeli, Duet
wszech czasów "Usta milczą dusza śpie-
wa" czy polki "Grzmoty i błyskawice" i
"Tritsch- Tratsch" w zabawnej choreogra-
fii baletu. Koncert programowo nawiązy-
wał będzie do tradycyjnych gali i noworo-
cznych koncertów, odbywających się w
Wiedniu. Wystąpią wybitni soliści śpie-
wacy z powodzeniem odnoszący sukcesy
na arenie międzynarodowej. Całości do-
pełni 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)

www.expressem.eu

http://www.bojero.com.pl


w lidze okręgowej zagrała też nasza młodsza
drużyna młodzików. Zespół trenera Jakuba Ro-
siaka bez większych problemów pokonał na
wyjeździe rywali 5:1. Hat-trickiem popisał się w
tym spotkaniu Krystian Monica, a z jednym go-
lem rywalizację zakończyli Mikołaj Studnicki i
Bartosz Krystyniak. Honorowe trafienie dla
miejscowych zaliczył Arkadiusz Pałczyński. Po
10. kolejce biało-zieloni plasują się tuż za pod-
ium - na czwartej pozycji w tabeli. 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Polonia-Stal

Świdnica 
1:5 (1:4)

Polonia-Stal: Niedziałkowski, Oleś, Hajdu-
ga, Orzechowski, Studnicki, Kozar, Waśniowski,
Ślipek, Wacht, Zienkiewicz, Krystyniak, Politań-
ski, Piechurski, Kuśnierz, Monica, Mrzygłód. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
2.10.2020r. godz. 12.10 

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgło-
szenie, że w kolejce do jadłodajni "Cari-
tas" przy ul. Westerplatte  awanturuje się
nietrzeźwy mężczyzna bez maseczki zasła-
niającej usta i nos. Przybyli na miejsce
funkcjonariusze zaprowadzili spokój w
kolejce a nietrzeźwy mężczyzna oddalił się,
niestety  bez posiłku.

02.10.2020r. godz. 17.01 
Operator monitoringu miejskiego zauważył,
że przy wejściu  na  teren dworca PKP jeden
z pasażerów przelał piwo do butelki po na-
poju a następnie delektował się złotym trun-
kiem. Bardzo się zdziwił gdy interweniujący
strażnicy opowiedzieli mężczyźnie o zapisie
z monitoringu. Kiedy nie udało się ominięcie
przepisów to z uśmiechem  przyjął mandat.

03.10.2020r. godz. 16.40 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Słobódzkiego
dotyczące przestawienia barierki ze znakiem
zakazu wjazdu ustawionej na w/w ulicy. Żar-
towniś swoim czynem mógł doprowadzić do
niebezpieczeństwa na drodze. Przybyli na
miejsce strażnicy ustawili znaki na swoim
miejscu.

04.10.2020r. godz. 17.10 
Do Komendy Straży Miejskiej przyszedł
mężczyzna, którego zaniepokoił brak konta-
ktu ze znajomym. Jego kolega  jest  po uda-
rze i boi się o jego zdrowie. Na miejsce udali
się strażnicy. Mieszkanie było zamknięte ale
postanowili sprawdzić czy osoba ta nie po-
trzebuje pomocy. Wezwano strażaków, któ-
rzy pomogli dostać się do mieszkania lecz na
pomoc było już za późno. 

07.10.2020r. godz. 12.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Wrocła-
wskiej, że w okolicy żelaznego mostu dwie
osoby demontują starą pralkę. Przybyli na
miejsce strażnicy stwierdzili, że metalowe
części są przygotowane do sprzedaży w po-
bliskim skupie złomu a pozostałe elementy
rozrzucone na łące. Interweniujący strażnicy
podjęli decyzję, że za tak przeprowadzony
recykling zostanie sporządzony wniosek o
ukaranie do sądu.

07.10.2020r. godz. 17.57  
Dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie
od mężczyzny, który   prosi o pomoc, gdyż
w okolicy wejścia na cmentarz przy ul. Sło-
wiańskiej jest obrażany przez n/n mężczy-
znę. Człowiek ten ubliża mu i używa słów
nieprzyzwoitych a wokół są ludzie oczeku-
jący na autobus. Przybyli na miejsce strażni-
cy uspokoili agresora znanego już z podo-
bnych incydentów. Mężczyzna za używanie
słów nieprzyzwoitych został ukarany man-
datem.

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

GMINA ŚWIDNICA
 DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Z HONOROWYM 
PROFESOREM OŚWIATY

Na wniosek Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty pan Tadeusz Szarwaryn, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Pszennie został wyróżniony tytułem HONORO-
WY PROFESOR OŚWIATY. W tym roku na
Dolnym Śląsku, tym najwyższym wyróżnieniem
przyznawanym nauczycielom  zostało uhonoro-
wanych 2 pedagogów, a wśród nich dyrektor
gminnej placówki oświatowej w Pszennie.  

Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom,
którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnię-
ciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzie-
lili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi na-
uczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec
nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy
Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Na-
rodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profeso-
rów Oświaty.

Kapituła ocenia dorobek zawodowy nauczy-
ciela biorąc pod uwagę w szczególności:

- jakość pracy prowadzonej z uczniami, w
tym: osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze
w pracy z uczniami, uczniami niepełnosprawny-
mi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecz-
nym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane
ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w
konkursach, turniejach i olimpiadach,

- pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
w tym: stwarzanie swoją postawą wzorca na-
uczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi
nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem
zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub
eksperckich w systemie oświaty, systemie pomo-
cy społecznej lub postępowania w sprawach nie-
letnich,

- wysoki poziom kultury pedagogicznej kan-
dydata, w tym: wybitną umiejętność prowadze-
nia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczy-
cielami, umiejętność stawiania wymagań mobi-
lizujących uczniów do pracy nad własnym roz-
wojem, wyskoki poziom kultury języka.

Ponadto Kapituła bierze także pod uwagę
szczególne osiągnięcia kandydata związane z
wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

- opracowanie własnego programu wycho-
wania przedszkolnego lub programu nauczania
cieszącego się uznaniem nauczycieli,

- uznany dorobek zawodowy potwierdzony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagro-
dami ministra, kuratora oświaty lub organów pro-
wadzących szkoły i placówki,

- znaczący udział w przygotowaniu zawodo-
wym przyszłych nauczycieli,

- publikacje dotyczące oświaty i problematy-
ki edukacyjnej.

Wśród wielu osiągnięć dydaktycznych i wy-
chowawczych zarówno z uczniami jak i gronem
pedagogicznym pan Tadeusz Szarwaryn w roku

6. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
24 października 2020 - 31 października 2020
Miejsce: Świdnica, różne ceny biletów

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM to wydarzenie prezentujące szero-
ki wachlarz gatunków filmowych, wśród
których znajdują się tytuły mające swoje
światowe premiery w latach 2019-2020.
Oprócz wybitnych filmów, starannie wyse-
lekcjonowanych spośród aktualnego reper-
tuaru tzw. kina arthouse’owego, prezento-
wanych w ramach czterech konkursów, pro-
gram festiwalu obfituje w szereg wydarzeń
towarzyszących: wykłady, prelekcje, spot-
kania z twórcami filmowymi, warsztaty oraz
pokazy specjalne. To największa impreza na
Dolnym Śląsku zajmująca się prezentacją
kina artystycznego. Również w tym trud-
nym dla filmowców roku pandemii korona-
wirusa, zachowując standardy bezpieczeń-
stwa, dostarczymy do Świdnicy wartościo-
we produkcje.
W ramach festiwalu odbywa się Konkurs
SPEKTRUM z 10 najciekawszymi filmami
sezonu, projekcjom towarzyszą spotkania i
dyskusje . Co najważniejsze: jedynym juro-
rem w tych zmaganiach pozostaje festiwalo-
wa publiczność. Na imprezę składa się też
bogata sekcja "Okiem Młodych" z konkur-
sem fabularnym i dokumentalnym dla krót-
kich metraży twórców do 35. roku życia i
konkursem dla amatorów do 21 lat, a także
sekcja "Oko na Dokument" z najważniejszy-
mi filmami non-fiction ostatnich miesięcy.
Festiwalowymi nowościami są sekcje "Tu-
tejszy Klimat" oraz "Druga Szansa". W ra-
mach tej pierwszej przyglądamy się spe-
ktrum filmów podejmujących tematykę lo-
kalności, zarówno w wymiarze potrzebnej
zmiany kierunku, jak i w kontekście opresyj-
ności małych społeczności.
Prócz tego czeka nas moc spotkań z gwiaz-
dami kina, dyskusji i wydarzeń towarzyszą-
cych. Do zobaczenia w Świdnicy!
Bilety na bilety.sok.com.pl
Wszystkie festiwalowe wydarzenia odbędą
się zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wy-
tycznymi. Prosimy o zapoznanie się i prze-
strzeganie obowiązujących zasad zgodnych
z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW
IMPREZ W ŚWIDNICKIM OŚRODKU
KULTURY W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ
PANDEMIĄ COVID-19 oraz wydrukowa-
nie i wypełnienie OŚWIADCZENIA, które
należy przekazać obsłudze wraz z biletem
przed każdym z wydarzeń.

24 października (sobota)
11:00 Teatr, DRUGA SZANSA: "Mistrzo-
wie Polskiej Animacji" (73’) + prelekcja
12:45 Teatr, DRUGA SZANSA: "Wieża.
Jasny dzień" reż. Jagoda Szelc, Polska, 2017
(106’) + spotkanie z reżyserką
15:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Malowany Ptak" reż. Vaclav Marhoul, Cze-
chy / Słowacja /Ukraina, 2019 (169’)
19:00 Teatr, OFICJALNE OTWARCIE /
OKO NA DOKUMENT: "Lekcja Miłości"

www.expressem.eu www.expressem.eu
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1999 rozpoczął współpracę z Centrum Promocji
Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu
"Mentor". W okresie od października 1999 do
marca 2001 uczestniczył w pracach nad progra-
mem nauczania sztuki (muzyki) "Od chorału gre-
goriańskiego do rap songu" oraz podręcznika -
obudowy do tego programu. Program został za-
akceptowany przez MENiS. w roku 2000 wy-
szedł z inicjatywą do Urzędu Gminy w Świdnicy
odnośnie zgromadzenia materiałów, które mogą
stanowić pomoc dla nauczycieli w realizacji za-
gadnień związanych z edukacją regionalną. Do
wypracowania i zgromadzenia materiałów Pan
Szarwaryn zaprosił chętnych nauczycieli placó-
wek oświatowych z terenu gminy - nauczycieli
języka polskiego, historii, geografii, przyrody,
biologii. Po dwóch latach pracy powstała "Mul-
timedialna pomoc dydaktyczna do realizacji edu-
kacji regionalnej dla szkół podstawowych i gi-
mnazjów - Gmina Świdnica".

Opracował "Program realizacji edukacji re-
gionalnej w Gminie Świdnica", który wraz z
opracowaną pomocą dydaktyczną został przeka-
zany do wszystkich placówek oświatowych gmi-
ny, a z której to pozycji chętnie korzystają na-
uczyciele i uczniowie m.in. wykorzystując mate-
riały w przygotowaniu uczniów do cyklicznego
gminnego konkursu "O laur Młodego Samorzą-
dowca".

Jako pasjonat przedmiotów artystycznych
dużo uwagi poświęca innowacyjnym metodom
nauczania przedmiotów muzyka i plastyka. Do-
stosowuje i modyfikuje programy nauczania  do
potrzeb edukacyjnych  uczniów. Jest autorem
programu własnego "Sztuka-muzyka i plastyka
w klasach IV-VI". Autorski program powstał na
bazie doświadczeń własnych i innych nauczycie-
li. Podczas prowadzonych  przez siebie warszta-
tów dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

prezentował i dzielił się swoimi materiałami ,
które cieszyły się dużym powodzeniem i inspiro-
wały nauczycieli w realizacji przedmiotów arty-
stycznych.

Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiąg-
nięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej. Za aktywność i efektywność w za-
rządzaniu szkołą oraz tworzenie szkoły przyja-
znej dziecku i nowoczesnej, za organizowanie
licznych uroczystości szkolnych, gminnych i
ponadlokalnych, za promowanie szkoły i gminy
Pan Tadeusz Szarwaryn otrzymywał:

* wielokrotnie Nagrodę Wójta Gminy Świd-
nica  (lata 2000-2019);

* Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
w 2002, 2008 i 2015 roku;

* Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w
2017 roku;

* został odznaczony Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej w 2008 roku.

Jest edukatorem współpracującym z ośrod-
kami doskonalenia nauczycieli w zakresie wdra-
żania reformy edukacji, warsztatów przedmioto-
wych z zakresu sztuki (muzyki, plastyki), infor-
matyki w nauczaniu interdyscyplinarnym, edu-
kacji regionalnej, uzyskaniu kwalifikacji peda-
gogicznych, umiejętności związanych z obsługą
komputera i programów użytkowych.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studen-
tów, nauczycieli i innych osób zdobywających

reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna
Mateja, Polska, 2019 (73’) + spotkanie z
reżyserką i bohaterkami filmu
21:30 Klub Bolko, Bingo Czułości (80’) +
AlterClips (90’)

25 października (niedziela)
9:30 Teatr, NIEDZIELNY PORANEK FIL-
MOWY: SPEKTRUM DZIECIOM:
"Wśród przyjaciół [4+]" (42’) + prelekcja
11:00 Teatr, NIEDZIELNY PORANEK
FILMOWY: SPEKTRUM DZIECIOM:
"Smoki, rycerze, księżniczki [5+]" (56’) +
prelekcja
13:00 Teatr, TUTEJSZY KLIMAT: "Antro-
pocen. Epoka człowieka" reż. Jennifer Bai-
chwal / Nicholas de Pencier / Edward Bur-
tynsky, Kanada 2018 (87?)
14:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Dolina Bogów" reż. Lech Majewski, Pol-
ska / Luksemburg / USA, 2019 (131’) +
spotkanie z reżyserem
18:15 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Wszystko dla mojej matki" reż. Małgorzata
Imielska, Polska 2019 (103’) + spotkanie z
aktorką Malwiną Laską
21:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Niedosyt" reż. Carlo Mirabella-Davis,
Francja / USA 2019 (94’)

26 października (poniedziałek)
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dodatkowe kwalifikacje z zakresu ICT, muzyki,
plastyki, pedagogiki na bazie autorskich materia-
łów. Do wyżej wymienionych zajęć opracował
sylabusy i programy nauczania. Co roku przyj-
muje przyszłych nauczycieli na praktyki pedago-
giczne w swojej szkole. Prowadzi zajęcia, obser-
wuje, omawia prowadzone lekcje, udziela porad
z zakresu prowadzenia dokumentacji i prawa
oświatowego. Aktywnie wspiera nauczycieli w
ich rozwoju zawodowym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie
jest autorem publikowanych w kraju i za granicą
tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, autorem
i współautorem podręczników szkolnych oraz
materiałów pomocniczych do muzyki,  przewod-
ników metodycznych dla nauczycieli i zeszytów
ćwiczeń. Jest członkiem zespołu redakcyjnego
krajowej serii wydawniczej poświęconej eduka-
cji regionalnej dla szkół podstawowych oraz au-
torem licznych ilustracji i opracowań graficz-

nych do publikacji metodyczno - dydaktycz-
nych, książkowych i multimedialnych.

Od 2008 roku współpracuje z Europejską
Fundacją Wspierania Talentów Dzieci

i Młodzieży "Młodzi Artyści" - organizacją
skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów,
pedagogów. Zadaniem Fundacji jest organizacja,
promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i
młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miej-
skich i wiejskich, działalność na rzecz nauki,
edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obej-
mującym działania artystyczne, a w szczególno-
ści muzyczne, działalność wspomagająca techni-
cznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty działające w
sferze pożytku publicznego. W ramach działania
Fundacji PanTadeusz Szarwaryn współpracuje
jako autor piosenek wydawanych w formie CD
(12 płyt wydanych w latach 2008-2019).

Twórczość Pana Tadeusza Szarwaryna jest
doceniania podczas licznych konkursów i festi-
wali w skali kraju, na których uczniowie otrzy-
mują nagrody i wyróżnienia, prezentując mate-
riał Jego autorstwa. W 2014 roku komisja arty-
styczna Konkursu kompozytorskiego na piosen-
kę dziecięcą i młodzieżową Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koni-
nie najwyżej oceniła piosenkę "Przedwiośnie" z
muzyką Dariusza Jarosa do słów Tadeusza Szar-
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ciąg dalszy ze str. 1115:15 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "In-
terior" reż. Marek Lechki, Polska 2019 (90’)
+ spotkanie z reżyserem
18:00 Teatr, TUTEJSZY KLIMAT: "Po-
wrót" reż. Magdalena Łazarkiewicz, Polska
2018 (106’) + spotkanie z reżyserką i akto-
rem Tomaszem Sobczakiem
21:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Ema" reż. Pablo Larrain, Chile 2019 (107’)

27 października (wtorek)
12:30 Teatr, DRUGA SZANSA: "Monu-
ment" reż. Jagoda Szelc, Polska 2019 (108’)
15:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Kwiat szczęścia" reż. Jessica Hausner, Nie-
mcy / Austria / Wlk. Brytania 2019 (100’)
18:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Szarlatan" reż. Agnieszka Holland, Czechy
/ Polska / Słowacja 2020 (118’) + spotkanie
online z reżyserką

28 października (środa)
12:30 Teatr, GODZINA SENIORA: OKO
NA DOKUMENT: "Kobieta" reż. Yann Art-
hus-Bertrand / Anastasia Mikova, Francja
2019 (114’)
17:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "Su-
pernova" reż. Bartosz Kruhlik, Polska 2019
(78’) + spotkanie z twórcami
19:30 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "Sa-
la samobójców. Hejter" reż. Jan Komasa,
Polska 2020 (130’)

29 października (czwartek)
12:30 Teatr, GODZINA SENIORA: TU-
TEJSZY KLIMAT: "Aquarius" reż. Kleber
Mendonca Filho, Brazylia 2016 (146’)
17:30 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
I (100’) + spotkanie z twórcami
20:30 Teatr, DRUGA SZANSA: "Big Love"
reż. Barbara Białowąs, Polska 2012 (100’) +
spotkanie z aktorką Aleksandrą Hamkało

30 października (piątek)
10:00 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok I (95’)
12:00 Teatr, Okiem Młodych - Amatorzy (80’)
13:45 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
I (100’)
16:00 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
II (100’)
18:00 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok I (95’) + spotkanie z twórcami
20:30 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok II (76’) + spotkanie z twórcami
22:30 Klub Bolko, Filmowe Podlasie Kuru-
je! (70’) + AlterClips (90’)

31 października (sobota)
09:30 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok II (76’)
12:00 Teatr, Spotkanie z aktorem Rafałem
Zawieruchą
13:15 Teatr, Okiem Młodych - Amatorzy
(80’) + spotkanie z twórcami
15:00 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
II (100’) + spotkanie z twórcami
17:30 Teatr, OKO NA DOKUMENT: "Bli-
zny" reż. Agnieszka Zwiefka, Polska 2020
(80’) + spotkanie z reżyserką
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waryna. Piosenka zdobyła I nagrodę przy zgło-
szonych 107 utworach. Ponadto do wydawnic-
twa festiwalowego w formie śpiewnika komisja
zakwalifikowała piosenkę - "Nim przeminie
dzień", do której słowa napisał również Pan Ta-
deusz Szarwaryn. W roku 2017 piosenka "To, co
żyje w nas" współautorstwa Pana Szarwaryna
znalazła się w pierwszej dziesiątce piosenek
zakwalifikowanych do polskiego finału Eurovi-
sion Junior. Obecnie ta piosenka, jak i wiele
innych tytułów, zamieszczona jest w podręczni-
ku "Lekcja muzyki" wydawnictwa Nowa Era. 

MISTRZOWIE W AKROBATYCE 
Od 2 do 4 października br. swoje umiejętno-

ści mogli zaprezentować debiutanci w kategorii
fitness oraz akrobaci występujący w Mistrzo-
stwach Polski oraz Mistrzostwach Europy Fit-
ness Dance, Fitness Show oraz Fitness Acrobatic
rozgrywanych w Gdańsku. Wspaniale zaprezen-
towali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Lu-
tomi Dolnej- Marika i Oskar Rudniccy, na co
dzień zawodnicy świdnickiego UKS-u Acro Clu-
bu, którzy profesjonalnie gimnastyką artystycz-
ną zajmują się od kilku lata.

W VII Grand Prix Fitness- European Cham-
pionshiop oraz VIII Mistrzostwach Polski Acro-
batic Show - Marika zdobyła podwójne "złoto",
natomiast Oskar był bezkonkurencyjny w VI De-
biutach Fitness, także zdobywając I miejsce.
"Wiem, jak ważna jest gimnastyka w życiu Marki
i Oskara, ile czasu poświęcają na treningi. To
cudownie, że mają taką pasję, że wciąż ją rozwi-
jają- i to z takim powodzeniem. Jestem z nich
bardzo dumna i gratuluję tak wspaniałych wyni-
ków"- podsumowała występ uczniów dyrektor
szkoły- Elżbieta Dolińska.

UCZNIOWIE Z BYSTRZYCY
GÓRNEJ UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

Od września 150 uczniów z 5 gminnych placó-
wek oświatowych uczestniczy w zajęciach na base-
nie w Witoszowie Dolnym, realizowanych w ra-
mach projektu "Umiem pływać". Wśród nich ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej z Bystrzycy Górnej.

Podczas 20-godzinnego kursu pod czujnym
okiem instruktorów będą zdobywali kolejne
umiejętności, poczynając od oswajania się z wo-
dą, poprzez zanurzenie głowy do wody, otwiera-
nie oczu pod wodą, opanowanie wydechu do
wody, wykonywanie leżenia na piersiach i
grzbiecie oraz wykonywanie prostych skoków,
opanowanie poślizgów na piersiach, opanowanie
ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula
na grzbiecie, elementy nurkowania w głąb, wy-
konywanie skoków do wody głębokiej. Jedno-
cześnie będą zdobywali stopnie pływackie: Ryb-
ka, Foka, Nurek i Delfinek.

Pierwszy stopień "Rybka" jest już przez wię-
kszość uczniów zdobyty. Projekt jest finansowa-
ny w ramach środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki przeznaczonych na program po-
wszechnej nauki pływania.

DZIELNICOWI WSPIERAJĄ
SENIORÓW

Jednym z głównych zadań dzielnicowych
jest pomagać, chronić i służyć pomocą. Wiedzą
o tym również dzielnicowi gminy Świdnica, peł-
niący swoją codzienną służbę na Posterunku Po-
licji w Słotwinie. To oni najlepiej znają miesz-
kańców, bowiem w trakcie wykonywania obo-

wiązków służbowych mają z nimi najczęściej
bezpośredni kontakt. Wielu seniorów zna swoje-
go dzielnicowego i darzy go zaufaniem. Stąd tez
każde działanie funkcjonariuszy poza posterun-
kiem policji jest okazją aby wspierać mieszkań-
ców gminy w uzyskaniu niezbędnej wiedzy
przed zagrożeniami.

W sobotę, 10 października podczas pikniku
charytatywnego w Burkatowie odbyło się spot-
kanie seniorów z dzielnicowym st. sierż. Rafa-
łem Jaroszem. Uczestnicy, a wśród nich osoby
starsze wysłuchali ważnych porad jak nie stać się
ofiarą oszustów stosujących metodę "na wnu-
czka, czy policjanta". Na spotkaniu szczegółowo
omówiony został sposób działania sprawców i
wskazane zagrożenia.

W aspekcie trwającej pandemii koronawiru-
sa przestrzegamy przed osobami podszywający-
mi się pod służby sanitarne oraz inne instytucje i
organizacje mające na celu zwalczanie i zapobie-
ganie szerzeniu się wirusa, czy też zajmujące się
jego leczeniem . Pamiętajmy policja nigdy nie
prosi o przekazanie pieniędzy.

PRZYBYWA NAKRĘTEK 
To, że mieszkańcy gminy Świdnica mają

ogromne serca  wiadomo nie od dziś. Od lat
udowadniają to poprzez swoje działania i zaan-
gażowanie w akcje charytatywne. W ostatnim
czasie odbyło się wiele imprez, pikników, turnie-
jów, podczas których zebrano niemałe kwoty  na
leczenie potrzebujących. To jednak nie jedyny
sposób, w jaki nasi mieszkańcy niosą bezintere-
sowną pomoc.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy w miej-
scowościach: Lubachów, Boleścin, Pszenno,
Słotwina i Grodziszcze możemy napotkać wiel-
kie, metalowe pojemniki w kształcie serca, do
których społeczność sołecka, ale także odwie-
dzający te miejscowości, przejezdni - wrzucają
plastikowe nakrętki .

"Serduszkowe" pojemniki szybko się wypeł-
niają, a ich zawartość skupowana jest przez fir-
my, które później poddają zakrętki recyklingowi.
Pieniądze uzyskane w ten sposób, przekazywane
są na cele charytatywne.

Oczywiście potrzebna jest ogromna ilość za-
krętek, aby zebrać adekwatne do potrzebnej po-
mocy sumy, jednak znając dobroć wspaniałych
mieszkańców gminy Świdnica wierzymy, że ich
wkład w akcję pozwoli na jej sukces. 

DROGA DOJAZDOWA GOTOWA
Mamy dobre wieści dla mieszkańców oraz

dla korzystających z Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego w Witoszowie Dolnym. Zakończone
zostały prace budowlane prowadzone przy dro-
dze dojazdowej do Centrum.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował
wykonanie ciągu pieszo - jezdnego o szerokości
5,5 m poprzez poszerzenie jezdni asfaltowej o
pas 1,5 m z kostki betonowej na długości 280 m.

Droga została także odwodniona poprzez
wpusty uliczne. Wykonano również oświetlenie
drogowe oprawami typu LED.

20:00 Teatr, WRĘCZENIE NAGRÓD /
OKO NA DOKUMENT: "Tony Halik" reż.
Marcin Borchardt, Polska 2020 (90’)
22:00 Klub Bolko, Gorączka Świdnickiej
Nocy - impreza przebierana!

TRUSKAWKA on tour: JOHNNY TRZY
PALCE + MINDLESS w Mieroszowie
31 października 2020 godz.20:00 - 22:30
Miejsce: Piwnica pod Zielonym Kotem, Że-
romskiego 28, Mieroszów; bilety: 10 zł

"Truskawka on tour" czyli Świdnicki Prze-
gląd Muzyczny rusza w trasę! Na rozpoczę-
cie zaprezentujemy muzyków z miasta gryfa
i dzików w mieście dzików i zielonego kota.
Johnny Trzy Palce zwyciężyli na Truskawce
2012 a parę lat później wydali płytę "Wszy-
stko będzie dobrze" (2015). I chyba tak jest!
Mimo dosadnych tekstów (a może dzięki
nim?) potrafią porwać publiczność do tańca,
co owocuje zaproszeniami na wiele wyda-
rzeń w całej Polsce.
Mindless powstał pod koniec 2017 roku, od
2020 zasilony przez lidera nieistniejącego
już Rohele. Obraca się w gatunkach rocka
alternatywnego lat 90, inspirowanego sceną
Seattle oraz stoner rockiem. Wkrótce wyda-
dzą debiutancki album "Nice Fucking Day".
Obie grupy oprócz koncertowego udziału w
przeglądzie Truskawka mają na koncie na-
grania w ramach projektu "setka w teatrze".
Ich nagrania audio, wideo oraz zdjęcia znaj-
dziecie na naszej stronie:
https://sok.com.pl/setka/

W remontowanym obszarze wprowadzona
została nowa organizacja ruchu. Podjęte działa-
nia inwestycyjne mają na celu przede wszystkim
zwiększenie bezpieczeństwa.

Wartość inwestycji to kwota 191,5 tys. zł.
Środki w całości pochodzą z budżetu gminy
Świdnica.

TRWAJĄ PRACE  W BOJANICACH
We wrześniu 2020r. gmina Świdnica otrzy-

mała dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (FOGR) w kwocie 88 200  zł,
dzięki któremu kolejna droga dojazdowa do
gruntów rolnych zyska asfaltową nawierzchnię.

Całkowita wartość projektu to 271 862,48 zł
brutto 

W ramach prac przy tej inwestycji zaplano-
wano wykonanie jezdni wydzielonym pasem as-
faltowym o szerokości 3,0 - 4,5 m i długości
453,3 m. Dodatkowo na odcinkach tej drogi za-
projektowano korytka ściekowe, których jest od-
prowadzanie nadmiaru wody . Ponadto w ramach
zadania, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców,
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, wy-
konany zostanie fragment chodnika z kostki be-
tonowej.

Wymienione prace mają zostać wykonane do
końca IV kwartału bieżącego roku.

i
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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 Koniecznie zadbaj o kontakty z przyja-
cielem. Potrzebuje teraz Twojego wsparcia, gdyż
musi stawić czoło poważnemu problemowi. Tyl-
ko Ty możesz trzeźwo spojrzeć na całą sprawę.
Będziesz miał powodzenie w interesach. Powi-
nieneś więc ostro zaatakować konkurencję.
BYK Nie przejmuj się ostatnimi niepowodzenia-
mi. Nie wszystko jeszcze stracone. Postaraj się
jeszcze raz wszystko przemyśleć i spróbować w
inny sposób podejść do zagadnienia. Gwiazdy
mówią, że poradzisz sobie ze wszystkim, choć
nie obejdzie się bez wysiłku z Twojej strony. 
BLIŹNIĘTA Prawdą jest, że ostatnio bardzo
dużo pracowałeś. Nadszedł czas, kiedy odczu-
jesz ulgę od obowiązków zawodowych. Wszy-
stko się dobrze ułoży. Postaraj się więcej czasu
poświęcić rodzinie i problemom swoich bliskich.

Bardzo Cię teraz potrzebują. Postaraj się ich wy-
słuchać. 
RAK W tym tygodniu bardzo wiele czasu po-
święcisz na załatwianie ważnych spraw urzędo-
wych. Kiedy już się ze wszystkim uporasz, bę-
dziesz z siebie dumny. Skoncetruj się teraz na
sprawach zawodowych. Będzie wiele do zrobie-
nia, a dzięki temu pojawi się możliwość lepszego
wynagrodzenia. 
LEW W pracy będzie niewielki ruch. Tak więc
znajdziesz czas na zajęcie się innymi sprawami,
nadrabianie jakichś zaległości, przygotowywa-
nie nowych planów. Tydzień będzie bardzo do-
bry pod względem finansowym. Uregulujesz zo-
bowiązania, które Cię niepokoiły. Wybierzesz się
również na zakupy. 
PANNA Nie roztrząsaj i nie rozpamiętuj ostat-
nich wydarzeń. Nie możesz siebie winić za czyjeś
nieodpowiednie zachowanie. Postaraj się o
wszystkim zapomnieć i skupić uwagę na tym, co
zaplanowałeś na najbliższe dni. Sytuacja finan-
sowa powinna się poprawić już niedługo. 
WAGA Tydzień rozpoczniesz rewelacyjnie. Nie-
mal każdy dzień przyniesie jakąś radosną nowinę
lub powodzenie w ważnych dla Ciebie sprawach.

Będzie również jakieś spotkanie z przyjacielem
lub osobą na której bardzo Ci zależy. W intere-
sach kieruj się intuicją i posiadanym doświadcze-
niem. 
SKORPION Zawiść do niczego dobrego nie
prowadzi. Zamiast zazdrościć innym, postaraj się
docenić to, co sam posiadasz. Przecież masz
wiele powodów do zadowolenia. Kiedy znowu
ogarnie Cię zły nastrój, postaraj się jakoś roze-
rwać. Zamykanie się w czterech ścianach i narze-
kanie wyraźnie Ci nie służy. 
STRZELEC Zarobione pieniądze postaraj się
dobrze zainwestować. Nie musisz przecież od
razu wszystkiego wydawać. Nie pozwalaj post-
ronnym osobom wtrącać się do swojego życia
osobistego. Ignoruj rady dotyczące Twoich sto-

sunków z partnerem. To wyłącznie Wasze spra-
wy. 
KOZIOROŻEC W tym tygodniu nie podejmuj
żadnych pochopnych decyzji. Powinieneś być
szczególnie ostrożny w sprawach finansowych.
Nie pożyczaj gotówki osobom, które usilnie będą
Cię o to prosiły. Postaraj się sprostać wszystkim
pilnym sprawom, bo niebawem otrzymasz bar-
dzo ciekawą propozycję.
WODNIK Rozpoczniesz przygotowania do ja-
kiegoś ważnego wydarzenia. Wszystko teraz bę-
dzie temu podporządkowane. Ktoś czeka, że
zgodnie z obietnicą się do niego odezwiesz. Przy-
pomnij sobie, kto to taki. Sprawy finansowe uło-
żą się po Twojej myśli. Nie przesadzaj jednak z
wydatkami. 
RYBY Coś pójdzie nie tak, jak się spodziewasz.
Nie załamuj się tym. To tylko drobne niepowo-
dzenie. W dodatku wszystko jeszcze można
zmienić. Bardzo dobrze ułożą się Twoje stosunki
z partnerem. Będzie wiele romantycznych chwil.
Odżyją dawne wspomnienia. Wspólnie coś za-
planujecie. 

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
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewa-
nie gazowe, po kompleksowym remoncie
319.000 zł
0-6505 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie elektryczne, 197.000 zł
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 MŁODYCH
0-6506 SM 36,01 m kw., 2 pokoje, IV piętro,
ogrzewanie miejskie 175.000 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 345.000 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 - BystrzycaGórna
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
0-6025A 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, 139.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 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


http://www.lo3.net.pl

