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W skrócie...

UWAGA!
W związku z sytuację epidemiologiczną
imprezy mogą zostać odwołane. W związ-
ku z tym należy upewnić się czy dana
impreza odbędzie się.

ODWOŁANE - [TRUSKAWKA on tour:
JOHNNY TRZY PALCE + MINDLESS
w Mieroszowie]
KONCERT ODWOŁANY. Występ w Miero-
szowie miał być pierwszym z serii wyjazdo-
wych "prezentacji" zespołów z powiatu świd-
nickiego. Jednak już teraz wiemy, że kolejne
nie dojdą do skutku więc odwołujemy także
start. Mamy nadzieję, że dotrzemy do Was
prędzej czy później a tymczasem zapraszamy
do sprawdzenia większości z naszych świdnic-
kich wykonawców na kanale YT: 
https://www.youtube.com/c/ŚwidnickiPrz
eglądMuzyczny

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM
do 31.10.2020, godz. 11:00
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.
Wstęp różne ceny, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK, WFF

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

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

www.expressem.eu www.expressem.eu

Punkt pobrań na obecność wirusa
SARS-CoV-2

Starostwo Powiatowe w Świdnicy informu-
je, że od dnia 22 października 2020 r. przy Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul . Armii
Krajowej 47 dostępny jest punkt pobrań mate-
riału biologicznego do przeprowadzenia testów
na obecność wirusa SARS-CoV-2.  

Nowopowstały punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.30 - 14.30 -
mówi Alicja Synowska - Członek Zarządu Po-
wiatu w Świdnicy

Testy robione są na podstawie skierowania
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje
też możliwość wykonania testu prywatnie po
wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości
320 zł na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu:

Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013

2640 9151 4000 0001, tytuł wpłaty: wymaz CO-
VID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby ba-
danej

Przed wykonaniem wymazu należy przed-
stawić dowód wpłaty oraz dowód tożsamości z
numerem PESEL.

Żeby wynik testu był wiarygodny trzeba się
do niego przygotować:

◆ być na czczo,
◆ nie myć zębów, nie używać płynu do płukania

jamy ustnej,
◆ zrezygnować z gumy do żucia, tabletek do

ssania na gardło, nie pić syropów przeciwka-
szlowych,

◆ nie stosować żadnych maści, kropli aerozoli
do nosa,

◆ nie robić inhalacji, ani nie płukać zatok,
◆ nie wydmuchiwać nosa przed samym wyma-

zem, wyjąć ruchomą protezę - informuje Ali-
cja Synowska.
Udając się na badanie nie należy korzystać z

transportu publicznego.
W przypadku pozytywnego wyniku testu,

zostanie on przekazany do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.

Informacje związane z terenowymi punkta-
mi poboru testu COVID-19 udzielane są pod nr
tel. 795 569 524.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
PODCZAS WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH W ŚWIDNICY

Od soboty, 31 października od godz. 6:00 do
niedzieli, 1 listopada do godz. 22:00 wprowadzo-
ne zostaną zmiany w organizacji ruchu w okoli-

cach świdnickich cmentarzy.
Cmentarz Parafialny przy ul. Brzozowej.
Ruch pojazdów w rejonie ulic: Śląska -

Przyjaźni - Zielona będzie odbywał się jedno-
kierunkowo po trójkącie tworzonym przez te
ulice. 

Parkować można na wszystkich dotychcza-
sowych parkingach oraz dodatkowo:

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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siatkarek Volleya Świdnica w kolejnym me-
czu II ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
09.11.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Nie
Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród".
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

WERNISAŻ KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
09.11.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż Kon-
kursu Plastycznego "Barwy Niepodległo-
ści"
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

X TURNIEJ SZACHOWY O SZABLĘ
PIŁSUDSKIEGO
11.11.2020, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na X Turniej Sza-
chowy o Szablę Piłsudskiego. Tegoroczna
edycja turnieju zostanie rozegrana online na
portalu Lichess.
Wstęp wolny, miejsce: 
https://lichess.org/swiss/kUNE4Ro9, orga-
nizator: 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

XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI SZLA-
KIEM ZAMKÓW PIASTOWSKICH
15.11.2020, godz. 07:00
Serdecznie zapraszamy na XI Rajd Niepod-
ległości Szlakiem Zamków Piastowskich.
Program wycieczki: - Góry Ołowiane - Ru-
dawski Park Narodowy - trasa piesza: Bol-
ków - Pastewnik - Ruiny Zamku Niesytno
-trasa TRInO - źródło Kuczawy - Turzec
(680m) - Janowice Wlk. około 18 km

www.expressem.eu

◆ na ul. Śląskiej (od Zielonej do Przyjaźni) -
jednostronnie,

◆ na ul. Sportowej i Bokserskiej - jednostron-
nie,

◆ na terenie zielonym po prawej stronie ul.
Brzozowej (wjazd przy Witoszówce, wyjazd
wyłącznie w prawo).
Wjazd w ulicę Brzozową będzie otwarty tyl-

ko dla pojazdów służb miejskich i dla niepełno-
sprawnych. Świdniczanie będą mogli dojść na
cmentarz od strony parkingu przy ul. Śląskiej lub
ulicą Brzozową.

Cmentarz komunalny na ul. Słowiańskiej.
Parkować można na wszystkich dotychcza-

sowych parkingach oraz dodatkowo:
◆ na poboczu trawiastym ul. Słowiańskiej (od

wiaduktu do ul. Bobrzańskiej) - po jednej
stronie,

◆ na poboczu ul. Bobrzańskiej (od ul. Słowiań-
skiej do Trzeboszańskiej) - po jednej stronie,

◆ jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, rów-
nież na nowo budowanym parkingu - wjazd
na wysokości ul. Wieleckiej.
Dojście do cmentarza możliwe będzie za-

równo przez bramę główną, jak i od strony nowo
budowanego parkingu.

Cmentarz komunalny na ul. Łukasińskiego.
Parkować można na wszystkich dotychcza-

sowych parkingach.
Wzmocnione zostaną również siły porząd-

kowe, które będą pomagać w sprawnym prze-
mieszczaniu się pojazdów oraz parkowaniu.
Do kierowców apelujemy o większą samodys-
cyplinę i zwracanie uwagi na zmienione ozna-
kowanie.

W niedzielę, 1 listopada przejazd autobusami
będzie bezpłatny dla wszystkich pasażerów.

Przygotowany został również specjalny rozkład
jazdy o zwiększonej częstotliwości kursowania
linii komunikacyjnych obsługujących rejon
cmentarzy. 

W sobotę, 31 października:
◆ w godzinach od 9.00 do 15.00  zostaną uru-

chomione linie specjalne S-1; S-2; S-3,
◆ wszystkie linie miejskie i zamiejskie będą

realizowane wg. rozkładu jazdy jak w sobotę,

W niedzielę, 1 listopada:
◆ w godzinach od 9.00 do16.00  zostaną uru-

chomione linie specjalne S-1; S-2; S-3,
◆ wszystkie linie miejskie i zamiejskie będą

realizowane wg. rozkładu jazdy jak w nie-
dzielę i święta,

TRASY PRZEJAZDU LINII SPECJAL-
NYCH:
◆ S-1: K. Wielkiego - H. Pobożnego - K. Od-

nowiciela - W. Łukasińskiego - pl. św. Mał-
gorzaty - Muzealna - pl. Grunwaldzki - al.
Niepodległości - Pionierów Ziemi Świdnic-
kiej - Śląska - Słowiańska

◆ S-2: W. Sikorskiego  - L.  Zamenhofa - J.
Riedla - S. Wyszyńskiego - I. Prądzyńskiego
- E. Plater - Bora-Komorowskiego - Wschod-

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 5 zł (ubezpieczenie), miejsce: Góry
Ołowiane, organizator: MDK

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

XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ "Na
szlaku"
23.11.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XXIX Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na
szlaku". Tegoroczny Przegląd odbędzie się
online.
Wstęp bezpłatny, miejsce: www.mdk.swid-
nica.pl, organizator: MDK

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

nia - Leśna -  - Wałbrzyska - Pionierów Ziemi
Świdnickiej - Śląska - Słowiańska

◆ S-3:  Wokulskiego - Metalowców - M. Ko-
pernika - Jodłowa - Westerplatte - Śląska -
Słowiańska.
Trasy linii specjalnych zostały ułożone tak,

aby ich czas przejazdu był stosunkowo jak naj-
krótszy. Przewidywana częstotliwość to 20 mi-
nut. Ponadto, dojazd do cmentarzy uzupełniają
linie regularne czyli 6, 30, 50 i 52. Rozkład jazdy
dla linii S-1, S-2 , S-3 będzie udostępniony na
przystankach oraz  na stronie internetowej
www.mpk.swidnica.pl.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od
29 października do 2 listopada dodatkowo wpro-
wadzone zostaną przystanki zastępcze:
◆ przy ul. Zielonej (w drodze powrotnej z  ul.

Słowiańskiej)
◆ przy ul. Kazimierza Odnowiciela (na wyso-

kości cmentarza).
Apelujemy również do świdniczan, aby od-

wiedzali nekropolie nie tylko 1 listopada, ale
także w innych dniach przed i po Wszystkich
Świętych. 

SPEKTRUM ONLINE
W dniach 24-31 października Świdnica po

raz kolejny miała zamienić się w stolicę kina
artystycznego Dolnego Śląska i przyjąć formułę
festiwalu hybrydowego. Jednak w związku z
wprowadzeniem nowych obostrzeń w całym kra-
ju, 6. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum zo-
stał przeniesiony w całości do sieci!

Pokazy wybranych filmów z konkursu
Spektrum i krótkie metraże na mojeekino.pl

Dzięki współpracy z platformą mojeekino.pl
widzowie będą mieli możliwość zobaczyć nie-
które z filmów z konkursu SPEKTRUM bez
wychodzenia z domu. W programie Spektrum
ONLINE znalazły się takie tytuły jak: "Dolina
Bogów" (reż. Lech Majewski), do którego zdję-
cia z międzynarodową obsadą - w rolach głów-
nych John Malkovich i Josh Hartnett - powsta-
wały na Dolnym Śląsku, m .in. na wałbrzyskim
zamku Książ; "Interior" (reż. Marek Lechki)
przedstawiający poruszającą historię dwojga bo-
haterów, którzy aby znaleźć szczęście, muszą
zburzyć wszystko to, o co do tej pory walczyli -
w porywających, głównych rolach wystąpili
Magdalena Popławska ("Atak paniki") i Piotr
Żurawski ("Kamper"); "Wszystko dla mojej mat-
ki" (reż. Małgorzata Imielska), nagradzany m. in
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w
Gdyni i Warszawskim Festiwalu Filmowym - po
seansie odbędzie się spotkanie online z jedną z
aktorek, Malwiną Laską; "Malowany ptak" (reż.
Vclav Marhoul) będący kontrowersyjną adapta-
cją powieści Jerzego Kosińskiego, pokazywaną
w Polsce zaledwie kilka razy. Film miał swoją
premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a
wśród aktorów znaleźli się m.in. Stellan Skars-
gard czy Lech Dyblik.
◆ "Dolina Bogów" / pokaz ONLINE w środę,

28.10, godz. 18:00

◆ "Interior" / pokaz ONLINE w czwartek,
29.10, godz. 20:00

◆ "Wszystko dla mojej matki"/ pokaz ONLINE
w piątek, 30.10, godz. 19:00

◆ "Malowany ptak" / pokaz ONLINE w sobotę,
31.10, godz. 16:00
Ponadto w dniach 29 - 31 października, rów-

nież za pośrednictwem platformy mojeekino.pl,
będzie można wykupić dostęp do wszystkich
bloków konkursowych "Okiem Młodych" (Fa-
buła, Dokument, Amatorski), jak i filmy z sekcji
Spektrum dzieciom, oraz zestaw Mistrzowie Pol-
skiej Animacji. Sprzedaż biletów w postaci ko-
dów ważnych przez 48h od momentu zakupu,
rozpocznie się w czwartek 29.10, od godz. 10:00
na mojeekino.pl. A już 31 października, o godz.
20:00, na festiwalowym Facebooku odbędzie się
wirtualne wręczenie nagród konkursów "Okiem
młodych", które przyzna Jury. Filmy fabularne
oceniać będą aktor Rafał Zawierucha, krytyczka
filmowa Adriana Prodeus oraz reżyser filmowy
Piotr Dylewski. Konkursowym dokumentom
przyjrzą się reportażysta Kamil Bałuk, filmo-
znawca Piotr Pławuszewski oraz reżyserka fil-
mów dokumentalnych Agnieszka Zwiefka. O
wygranej wśród najmłodszych, nieprzekraczają-
cych 21. roku życia filmowców - amatorów za-
decydują aktorka Aleksandra Hamkało, krytyk
filmowy Maciej Kędziora z Filmawka.pl oraz
prezes Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza
Krzysztof Kuc. 

Goście, goście ONLINE
Spotkania z wszystkimi gośćmi, którzy mieli

odwiedzić w tym roku Świdnicę, m.in. z Rafałem
Zawieruchą, Agnieszką Holland, Lechem Maje-
wskim, Aleksandrą Hamkało, Jagodą Szelc, Mal-
winą Laską czy Markiem Lechkim, odbywają się
w trybie online i będą transmitowanie na oficjal-
nym profilu festiwalu na platformie Facebook.
Dokładny harmonogram spotkań online dostę-
pny na stronie http://spektrumfestiwal.pl/online/
i w mediach społecznościowych! Wszystkie
spotkania będą dostępne również po zakończe-
niu festiwalu.

Informacje na temat cen biletów pokazów
ONLINE i bieżących zmian programowych są
publikowane na oficjalnej stronie Spektrum i
zamieszczanie w mediach społecznościowych
festiwalu: 

http://spektrumfestiwal.pl/online/
Facebook / https://www.facebook.com/SPE-

KTRUMfestiwal
Instagram / https://www.instagram.com/spe-

ktrumfestiwal/

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO
KURATORA OŚWIATY DO

DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczycie-

le! Koleżanki Koledzy!
Na świecie i w Europie podnosi się druga fala

pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka
również Polski, liczba  dziennych zachorowań w
naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd
Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną
strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem
jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłasz-
czenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie
funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od
poniedziałku 26 października br.  przez okres 2
tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w
klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w
szkołach ponadpodstawowych.

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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
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 szczypiornistek
APR-przed własną publicznością. Przeciw-
nikiem świdniczanek będzie zespół 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.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wa-
kacji szkoły, przedszkola i  placówki pracowały
zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy
i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwię-
kszyła się też liczba komputerów. Działają różne
platformy edukacyjne, w tym rekomendowana
przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie
wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem
świadomy ograniczeńw poszczególnych jedno-
stkach oświaty i słabości nauczania na odległość,
nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów.
Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i
ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, syste-
matyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłasz-
cza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w
nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami,
optymalne wykorzystywanie posiadanych tech-
nicznych możliwości, dawanie przykładu zawo-
dowych kompetencji, obywatelskiej postawy - w
tym szczegolnie respektowania zasad sanitar-
nych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość
i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc naj-
krócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie
wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Pań-
stwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i
wiarygodne informacje (w szczególności zapra-
szam na strony www.men.gov.pl oraz www.kura-
torium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne pod-
powiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dyle-
matów, interwencje w różnych instytucjach w
wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w
Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologi-
cznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewalu-
acji i kontroli, a także sprawozdawczości.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawo-
wych oraz w szkołach ponadpodstawowych zo-
stała zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wpro-
wadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i
sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to
będziemy stopniowo wracać do nauczania hy-
brydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła
sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to
nauczanie na odległość stanie się codziennością
na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić
umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po do-
bre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzy-
stywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor
szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu,
może też zobligować kadrę pedagogiczną do pro-
wadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabi-
netów (szczególnie, gdy z różnych powodów na-
uczyciele nie mogą prowadzić nauczania na od-
ległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!
Pan Zagłoba w zakończeniu "Potopu" Hen-

ryka Sienkiewicza apelował do przyszłych poko-
leń: "Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną
na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie
masz takowych terminów, z których by się viribus
unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach
[z bożą pomocą]  podnieść nie można".

My współcześni mierzymy się z bezpreceden-
sowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym
wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pa-
miętając o misji wyjątkowego zawodu nauczycie-
la bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Je-
stem święcie przekonany, że i tym razem damy
radę!

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI
TURYSTYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ

"NA SZLAKU"
Serdecznie zapraszamy na XXIX Przegląd

Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na szla-
ku". Tegoroczny Przegląd odbędzie się online.

Celem Przeglądu jest:
◆ popularyzacja amatorskiej twórczości o te-

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

Zgłaszający zobowiązani są do przesłania
kart zgłoszeń wraz z nagraną prezentacją do dnia
14 listopada 2020 roku na email: dzialim-
prez@mdk.swidnica.pl

Ogłoszenie wyniku odbędzie 23 listopada
2020 na stronie www.mdk.swidnica.pl

W MBP...

WARSZTATY PISARSKIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe
oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty
pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych?
Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wie-
dzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K.
Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na
warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy
poniedziałek.

Poprowadzi je Barbara Elmanowska. Na za-
kończenie zostanie wydany zbiór najlepszych
utworów wszystkich uczestników.

MBP Świdnica

Konkurs literacki "Bohaterowie
codzienności"

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do udziału w konkursie literackim "Bo-
haterowie codzienności" organizowanego w ra-
mach obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości. Konkurs patronatem objął przyjaciel bib-
lioteki - Łukasz Kazek, który wraz z kanałem
History Hiking oraz Zespołem Pałacowo-Hote-
lowym Jedlinka postanowili ufundować dodat-
kowe nagrody.

REGULAMIN
Bohaterowie codzienności - zwykli ludzie;
Na historię naszego kraju bardzo często skła-

dają się działania ludzi, którzy dzięki swoim
pasjom, wysiłkom, marzeniom, zmieniają nie
tylko Polskę ale i świat. Każdy z nas ma takiego
bohatera w rodzinie, szkole, pracy, w gronie zna-
jomych. Osoby , które dają, bądź dawały innym
ludziom, przykład wolności, odwagi, pracowito-
ści. Kim są dla nas współcześni bohaterowie?

Organizatorem konkursu jest Miejska Bib-
lioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w

ciąg dalszy na str. 6
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Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ"
(spektakl)
ZMIANA TERMINU
12.02.2021, godz.18:00
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

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

TEATR POLSKA: "_on_line__" [spe-
ktakl familijny]
NOWY TERMIN
22.11.2020, godz. 15:30
Wstęp 20 zł (rodzic + dziecko), miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

Spektakl przeniesiony z dnia 18 października
na 22 listopada. Zakupione bilety zachowują
ważność. 
Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnymi
zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapo-
znanie się i przestrzeganie obowiązujących za-
sad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA
UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDNIC-
KIM OŚRODKU KULTURY W ZWIĄZKU
Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19 oraz
wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZE-
NIA , które należy przekazać obsłudze wraz z
biletem w dniu koncertu. 
"_on_line__" to interkatywny spektakl Ko-
lektywu Holobiont dla rodzin z dziećmi w
wieku 5 - 7 lat. 
Biegając, chodząc, stojąc, siedząc, leżąc,
turlając się, podskakując. Rodzinnie, w gru-
pie rówieśników lub samemu. W pionie, w
poziomie, na ziemi i w powietrzu. W takt
muzyki lub wsłuchując się we własny rytm.
Jaki rysunek na papierze może powstać dzię-
ki tym różnym rodzajom ruchu? 
"_on_line__" jest spektaklem zgłębiającym te-
mat śladu ruchu, który uczestnicy wraz z per-
formerami tworzą poprzez własny taniec. Po-
wstałe wielkoformatowe prace będą ulegały
transformacji na oczach i z aktywnym udzia-
łem widzów. Tak skonstruowane wydarzenie
może stać się twórczą okazją do zacieśniania
więzi między dziećmi i opiekunami oraz do
niecodziennego spotkania ze sztuką.
Czas trwania spektaklu: 45 minut 
Choreografia: kolektyw Holobiont (Ale-
ksandra Bożek-Muszyńska, Hanna Bylka-

Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świd-
nicy, ul. Franciszkańska 18.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów
Narodowego Święta Niepodległości i ma chara-
kter otwarty.

Warunki uczestnictwa:
- termin składania prac: do 3 listopada 2020 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: 5 listopada 2020 r.

- teksty należy przesłać na adres mailowy
biblioteki: sekretariat@mbp.swidnica.pl

- teksty w formacie: jedna strona A4, czcion-
ka Times New Roman 12, odstęp 1,5;

- prace należy podpisać imieniem i nazwi-
skiem autora, podać telefon, adres e-mail, imię i
nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu 

- prace niespełniające wymogów regulaminu
lub przesłane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody w konkursie:
Jury powołane przez Organizatora konkursu

przyzna trzy nagrody w postaci bonów upomin-
kowych do salonów Empik o wartości:

I nagroda - bon na 300 zł
II nagroda - bon na 200 zł
III nagroda - bon na 100 zł
Dodatkowe nagrody ufundowane przez

przyjaciela biblioteki - Łukasza Kazka wraz z
kanałem History Hiking oraz Zespołem Pałaco-
wo-Hotelowym Jedlinka:

- oryginalny ponad 100-letni banknot z Re-
publiki Weimarskiej - niemy świadek historii
- voucher rodzinny o wartości 200 zł (zwie-
dzanie Pałacu, Pociągu Hitlera, degustacja
pizzy w restauracji Jedlinka)
- książka "Faszystowska Mać" z dedykacją
autora
- bilet łączony voucher - zwiedzanie Kom-
pleksu Riese oraz Zamku Grodno dla 2
osób

- komplet (2 szt.) kryształowych kufli z Bro-
waru Jedlinka.
- Laureat zostanie powiadomiony o przyzna-
niu nagrody drogą e-mailową na adres, z
którego została przesłana praca konkursowa;
- autorzy nagrodzonych prac zostaną indywi-
dualnie zaproszeni po odbiór nagród w sie-
dzibie MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18.
Uwaga:
- udział w konkursie jest jednoznaczny z
wyrażeniem przez autora zgody na przekaza-
nie Organizatorowi praw autorskich do ce-
lów promocji;
- Organizator zastrzega sobie prawo do bez-
płatnej publikacji dowolnie wybranych frag-
mentów nagrodzonej pracy w prasie i innych
mediach w celach promocji konkursu bez
powiadamiania autora;
- prace przekazane na konkurs stają się włas-
nością Organizatora.
Zgłoszenie do udziału w konkursie przez

nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja
wszystkich warunków regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące
konkursu pod tel. 074 640-09-36 oraz e-mail:
multimedia@mbp.swidnica.pl

MBP Świdnica

"RADIOBOOK" - literatura
zamknięta w audiobookach

W imieniu Agencji Muzycznej Polskiego
Radia informujemy, że Agencja Muzyczna Pol-
skiego Radia wystartowała z wyjątkowym proje-
ktem - Radiobook.

"Radiobook" to nowy projekt, mający na
celu prezentację najwybitniejszych dzieł literac-
kich w wersji audiobooków dostępnych online.
Wśród nich znajdą się powieści, lektury szkolne
oraz "białe kruki" autorów takich, jak Henryk
Sienkiewicz, Joseph Conrad, Marcel Proust czy
Ignacy Stanisław Witkiewicz w interpretacjach
najlepszych polskich aktorów.

Począwszy od 5 października, w każdy po-
niedziałek publikowane są nowe tytuły, czytane
przez aktorską czołówkę: m.in. Janusza Gajosa,
Jerzego Stuhra, Adama Ferencego, Krzysztofa
Kolbergera. Wśród tytułów: "Krzyżacy", "Po-

ciąg dalszy ze str. 5
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top", "Dzieje Tristana i Izoldy", "Popioły", "W
poszukiwaniu straconego czasu" czy "Widno-
krąg" - a to tylko niektóre z licznych propozycji,
które przygotowuje Polskie Radio. To wyjątko-
wa okazja do przypomnienia sobie tych najsłyn-
niejszych oraz do poznania mniej popularnych
utworów literackich w atrakcyjnej formie. "Ra-
diobooki" dostępne są bezpłatnie na nowym ka-
nale na Youtube, na Facebooku oraz pojawią się
w serwisach z audiobookami (Empik Go, Story-
tel, Audioteka) w ramach abonamentów użyt-
kowników.

Radiobook - wyobraźnia, która nie śpi.
YouTube: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCQWyjXNGwJ4Nv2C5IMNSqMg
Facebook:
https://www.facebook.com/radiobookpr
MBP Świdnica

PCPR informuje...

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
"AKADEMIA ROZWOJU"

Z uwagi na aktualnie obowiązujące zasady i
ograniczenia związane z pandemią COVID-19,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świd-
nicy jako realizator projektu "Akademia rozwo-
ju" współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WD na lata 2014-2020 informuje, że do 08 listo-

pada br. zawiesza realizację grupowych form
wsparcia realizowanych w ramach projektu.

INFORMACJA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy w związku ze wzrostem zakażeń wiru-
sem COVID-19, dbając o bezpieczeństwo pra-
cowników oraz klientów, prosi o ograniczenie
wizyt w tut. Centrum do minimum i o załatwianie
swoich spraw telefonicznie lub drogą elektroni-
czną.

tel. 74 851 50 10
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

W związku z intensywnym wzrostem zaka-
żeń o każdych krokach podejmowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świd-
nicy będziemy informować na bieżąco.

WOLNE ŚRODKI - PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy informuje osoby niepełnosprawne o

www.expressem.eu www.expressem.eu

Kanecka) kreacja i wykonanie: Aleksandra
Bożek-Muszyńska / Hanna Bylka-Kanecka,
Dana Chmielewska, Paweł Grala 
Realizacja techniczna: Łukasz Kędzierski
konsultacja świateł: Joanna Leśnierowska
muzyka/collage: Józef Buchnajzer oprawa
graficzna: Michał Łuczak zdjęcie promocyj-
ne: Jakub Wittchen produkcja: Art Stations
Foundation by Grażyna Kulczyk partner
projektu: Społeczne Przedszkole Lipowa
Alejka projekt dofinansowany z budżetu
Miasta Poznania podziękowania dla Arno
Stern i Segni Mossi collective menadżerka:
Karolina Wycisk / Performat Production
Uwaga! W przestrzeń spektaklu wchodzimy
bez butów, dlatego prosimy, żeby wszyscy
widzowie mieli na stopach skarpetki. Paste-
le, których będziemy używać, zostawią śla-
dy nie tylko na papierze, dlatego zachęcamy
do zabrania ze sobą stroju na przebranie -
najlepiej wygodnego i niekrępującego ru-
chów. 

www.artstationsfoundation5050.com 
www.holobiont.pl 
www.performat-production.com 

Pokazy spektakli odbywają się w ramach
programu TEATR POLSKA realizowanego
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego ze środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 

www.teatrpolska.pl 
www.facebook.com/TeatrPolska 

Kolektyw Holobiont 
Kolektyw Holobiont tworzą: performerka i
choreografka Aleksandra Bożek-Muszyń-
ska oraz teatrolożka i choreografka Hanna
Bylka-Kanecka. Ich obszarem zaintereso-
wań są interdyscyplinarne projekty wielo-
pokoleniowe. Łącząc taniec eksperymental-
ny, sztuki wizualne i muzykę, artystki two-
rzą spektakle interaktywne i prowadzą war-
sztaty adresowane do rodzin z dziećmi.
Wszystkie prace kolektywu opierają się na
założeniu, że każdy uczestnik spektaklu -
niezależnie od wieku i doświadczenia - jest
w pełni kompetentnym odbiorcą sztuki. Ar-
tystki, obserwując twórcze i różnorodne

ciąg dalszy na str. 8
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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-
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 toaleto-
wego, zakup i mon-
taż mebli kuchen-
nych dostosowa-
nych dla potrzeb
osób poruszających
si ę wyłącznie na
wózkach inwalidz-
kich, szyn najazdo-
wych , zakup i mon-
taż poręczy w cią-
gach komunikacyj-
nych, zakup i mon-
taż podnośnika sufi-
towego, itp.,

◆ dofinansowanie do
likwidacji barier w
komunikowaniu się,
np.: zakup radio-
magnetofonów, po-
większalników, lup,
monookularów, te-
lefonów komórko-
wych z programem
udźwiękawiającym
wyłącznie dla osób
niewidomych i nie-
dowidzących, tele-
fonów głośnomó-
wiących, dyktafo-
nów, faksu, kompu-
tera wraz z podłą-
czeniem do sieci in-
ternetowej, mówiki,
itp.
Szczegółowych in-

formacji o realizacji
ww. zadań można uzy-

skać w siedzibie tutejszego Centrum, tj.: Świdni-
ca, ul. Wałbrzyska 15, I piętro, pokój nr 23 lub
pod nr telefonów:  74 851-50-21, 74 851-50-29,
74 851-50-31.

Osoby zainteresowane zapraszamy do skła-
dania wniosków.

OSiR informuje...

13. ŚWIDNICKI BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI ODWOŁANY

Z przykrością informujemy, że w związku z
aktualna sytuacją wynikającą ze stanu epidemii
planowany na 11 listopada 2020 roku 13. Świd-
nicki Bieg Niepodległości nie odbędzie się.

Długo wierzyliśmy, że mimo trudności i
wprowadzanych kolejnych obostrzeń uda nam
się zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym
jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu. Zmieni-
liśmy nieco formułę biegu, ruszyły zapisy, kom-
pletowaliśmy biegowe pamiątki, które miały tra-
fić w Wasze ręce w trakcie imprezy

Niestety. Wobec stale pogarszającej się sytu-
acji epidemiologicznej i kolejnych obostrzeń uz-
naliśmy, że jedyną słuszną i odpowiedzialną de-
cyzją jest ta o odwołaniu imprezy. Tym samym
anulujemy rozpoczęte 19 października zapisy.

Świdnicki Bieg Niepodległości zawsze był
wielkim rodzinnym świętem, w którym w at-
mosferze rekreacyjnego pikniku wspólnie
świętowaliśmy odzyskanie niepodległości.
Chcemy, aby tak pozostało, ale w tym roku, w
tym trudnym czasie utrzymanie choćby namia-
stki charakteru tej imprezy byłoby po prostu
niemożliwe.

ciąg dalszy ze str. 7
zaangażowanie widzów, badają możliwości
pogłębiania długotrwałych relacji poprzez
sztukę. Na dziecięcej scenie tańca zadebiu-
towały spektaklem interaktywnym "DO-
oKOŁA" (2017, Art Stations Foundation,
Poznań). Kolejne prace kolektywu to "Księ-
życowo" (2018, Teatr Ochoty, Warszawa),
"_on_line__" (2018, Art Stations Founda-
tion, Poznań), "Gdzie kształty mają szyje"
(2019, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań).
Ich spektakle były dotychczas prezentowane
na najważniejszych festiwalach związanych
ze sztuką dla dzieci w Polsce. 

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

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.
W trakcie swojej kariery zespół miał przyje-
mność grać na tej samej scenie między inny-
mi z takimi wykonawcami jak: Hanoi
Rocks, Pretty Maids, Helloween, Running
Wild, Overkill, Kreator, Citron, Sepultura,
Deep Purple, Uriah Heep.
Od początku działalności Turbo oscylowało
w kierunku hard rockowym, z biegiem lat
coraz bardziej udoskonalając styl w oparciu
o kolejne metalowe trendy. Jednocześnie ca-
ły czas udawało się grupie zachować własny,
charakterystyczny styl pozwalający kwalifi-
kować zespół w gatunkach heavy i thrash
metalu.

http://www.bojero.com.pl


Liczymy na zrozumienie naszej decyzji.
Uważajmy na siebie, bądźmy zdrowi i trzymaj-
my kciuki, aby za rok 13. Świdnicki Bieg Nie-
podległości mógł odbyć się w klimacie podo-
bnym do poprzednich edycji!

INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE DANE
OSOBOWE NADESŁANE W TRAKCIE
TRWANIA ZAPISÓW NA ADRES ZAPI-
SY@OSIR.SWIDNICA.PL ZOSTAJĄ USU-
NIĘTE WRAZ Z ODWOŁANIEM IMPREZY  I
NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB PRZETWA-
RZANE PRZEZ ŚOSiR.

JAZDA NA ŁYŻWACH 
W MASKACH

W związku z sytuacją epidemiologiczną,
odbywającymi się obozami sportowymi i dużym
zainteresowaniem rezerwacji lodowiska na tre-
ningi przez grupy zorganizowane od czwartku,
22 października wprowadzone zostają zmiany w
funkcjonowaniu i godzin dostępności obiektu dla
klientów indywidualnych.

1. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi
wynikającymi z rozporządzania Rady Ministrów
wprowadza się obowiązek zasłaniani ust i nosa
na terenie całego obiektu. WŁĄCZNIE Z OBO-
WIĄZKIEM ZASŁANIANIA UST I NOSA W
CZASIE JAZDY NA ŁYŻWACH.

2. Do odwołania zawieszone zostają we-
ekendowe dwugodzinne ślizgawki na godzinę
8.00. TYLKO w przypadku wolnych godzin od-
bywać się będą GODZINNE ślizgawki na godzi-
nę 8.00 i 9.00.

3. O godzinach ogólnodostępnych ślizgawek
informować będziemy w cyklach kilkudniowych
na stronach:
◆ www.osir.swidnica.pl
◆ www.osir.swidnica.pl/obiekty/obiekty/lodo

wisko/
◆ www.facebook.com/lodowiskoosirswidnica

4. W dni robocze w godzinach 8.00-14.30
ślizgawki dla szkół (TYLKO PO WCZEŚNIEJ-
SZEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ) tel. 74
856 94 63). WPROWADZONA ZOSTAJE ZA-
SADA, O KORZYSTANIU ZE ŚLIZGAWKI
TYLKO PRZEZ GRUPĘ Z JEDNEJ SZKOŁY!

PLAN ŚLIZGAWEK OGÓLNODOSTĘ-
PNYCH W DNIACH do 2.11.2020

CZWARTEK, 29.10
17.00, 18.30
PIĄTEK, 30.10
17.00, 18.30
SOBOTA, 31.10
14.00, 17.00, 18.30, 20.00
NIEDZIELA, 1.11
BRAK (ŚWIĘTO) 
PONIEDZIAŁEK, 2.11
17.00, 18.30
20.00 - Otwarty trening curlingu - DKC Dzik

Świdnica 

Polonia informuje...

NIE BYŁO NA NICH MOCNYCH...
Bardzo dobry występ mają za sobą młodzi

piłkarze Polonii-Stali Świdnica trenera Ryszarda
Tyndla z rocznika 2011, którzy w turnieju Deich-
mann Minimistrzostwa zajęli w swojej kategorii
wiekowej pierwsze oraz trzecie miejsce!

Zwycięska drużyna Nigerii w całym turnieju
była niepokonana, odnosząc dziesięć zwycięstw
i notując imponujący bilans goli 62:4! Ekipie
Irlandii nie poszło grzej. Ostatecznie po dobrym

spotkaniu o najniższy
stopień podium, pecho-
wo zremisowaliśmy, ale
w rzutach karnych byli-
śmy już bezbłędni.

- Jestem bardzo za-
dowolony z naszego
występu. Nie ma w oko-
licy żadnej drużyny,
która ma w roczniku
prawie dwudziestu za-
wodników na dobrym i
wysokim poziomie
sportowym. Bardzo to
cieszy, że nie trzeba pra-
cować z dwójką-trójką
dzieci w roczniku, tylko
cała grupa prezentuje się
z dobrej strony. Najle-
pszym przykładem są
wyniki jakie odnoszą
dwie ekipy. To nie przy-
padek, że co turniej "je-
dynka" i "dwójka" są w
czołówce. Na zajęciach
cały czas mamy stupro-
centową frekwencję,
więc będzie to procento-
wać - mówi szczęśliwy
trener zespołu, Ryszard
Tyndel.  

Skład Nigerii: Mi-
chał Sobolewski, Karol
Walczak, Hubert Gło-
giewicz, Noah Bsch,
Benjamin Miedziński,
Kacper Krawczyk, Kac-
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Twórczość zespołu wielokrotnie zdobywała
uznanie krytyków i dziennikarzy. W muzy-
cznych rankingach płyty Turbo otrzymywa-
ły tytuł "Płyty roku", muzycy zajmowali
pierwsze miejsca w branżowych plebiscy-
tach, a grupa była nominowana do najbar-
dziej prestiżowych nagród, w tym dwukrot-
nie do Fryderyków.
Formacja posiada w swoim dorobku sporo
wydawnictw, w tym dwanaście albumów
studyjnych. Już pierwsza płyta, zatytułowa-
na "Dorosłe dzieci", wydana w 1983 roku,
stała się dużą sensacją, a to za sprawą bez-
kompromisowej energii i nowatorskich jak
na tamte czasy aranżacji. Utwór tytułowy
stał się nie tylko jednym z najważniejszych
i największych przebojów początku lat 80-
tych, ale i całej polskiej muzyki rockowej.
Zespół świętuje 40 rocznicę istnienia, która
to przypadła właśnie na 2020 rok. Muzycy
przygotowali z tej okazji przekrojowy pro-
gram zawierający najważniejsze utwory ze-
społu. Będzie go można posłuchać na kon-
certach w dwóch odsłonach: elektrycznej
lub akustycznej. W Świdnicy usłyszymy tę
drugą.

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

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

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.
"Kandydat" to błyskotliwy komediodramat,
który porusza bardzo aktualne zagadnienia.
Opowiada historię kandydata na urząd pre-
zydenta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki
(Grażyna Wolszczak).
Od samego początku kandydata na prezy-
denta poznajemy jako niekompetentnego i
mało inteligentnego człowieka, który podle-
ga wielkiej manipulacji oraz presji ze strony
swojej partii. Jednak rozwój sytuacji powoli
zmienia tę ocenę. Zaczynają wypływać no-
we, tajemnicze fakty z jego życia, które do-
prowadzą do Czy wszystko jest takie jak się
nam wydaje na pierwszy rzut oka? Czy w
polityce nie liczy się ani dobro, ani zło tylko
skuteczność?
Znakomita para aktorska i zręcznie popro-
wadzona akcja spektaklu, odpowie na te py-
tania a także dostarczy Państwu niezapo-
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per Mielnik, Szymon Gawroński, Przemysław
Dela.

Skład Irlandii: Feliks Dudek, Krystian Ko-
peć, Marcel Rohde, Oskar Ożóg, Aleksander Sta-
siak, Kacper Monica, Dawid Marszałek, Leon
Kosmala, Wojciech Wiśniewski.

info: poloniastal.swidnica.pl

LAWINA GOLI
Bardzo pewne zwycięstw zanotowali w

ostatni weekend występujący w lidze dolnoślą-
skiej młodzicy Polonii-Stali Świdnica. Drużyna
prowadzona przez trenera Mariusza Krupczaka
ograła 11:3 Akademię Piłkarską Oleśnica. 

Lider rozgrywek po ostatniej wyjazdowej
porażce z FC Academy Wrocław w pewnym
stylu wrócił na zwycięską ścieżkę. Bogatym łu-
pem bramkowym podzielili się:  Wiktor Duda
(3), Paweł Łabędź (3), Bartosz Marczak (2), Igor
Pierzchała (2) i Michał Redlica. Polonia-Stal
Świdnica po dziewiątej serii spotkań jest liderem
tabeli ligi dolnośląskiej młodzików, mając punkt
przewagi nad Ślęzą Wrocław i trzy nad Olympic-
’iem Wrocław. W kolejnym starciu zmierzymy
się w sobotę, 31 października na wyjeździe z
siódmym w stawce WKS-em Śląsk Wrocław. 

Polonia-Stal Świdnica - AP Oleśnica 
11:3 

Polonia-Stal: Migas, Sikora, Duda, Dudek,
Kaźmierczak, Kołodziejczyk, Marczak, Pierz-
chała, Szeremeta, Urbańczyk, Hajduga, Politań-
ski, Kiliszewski, Kuśnierz, Łabędź, Monica,
Redlica, Wacht. 

NOKAUT
Chyba nie było kibica gospodarzy, który nie

wierzyłby, że juniorów młodszych Polonii-Stali
Świdnica stać na zwycięstwo w meczu na szczy-
cie z rówieśnikami Górnika Wałbrzych. Biało-
zieloni jak zamierzali tak zrobili, a odniesiony
rezultat może robić wrażenie. 

Podopieczni trenera Grzegorza Borowego
przed rozpoczęciem spotkania plasowali się na
drugiej pozycji w tabeli, przegrywając z Górni-
kiem Wałbrzych, który miał rozegrany jednak o
jeden mecz więcej. Po ostatnim gwizdku arbitra
miejsca obu drużyn uległy zmianie. Biało-zieloni
odnieśli bardzo przekonujące zwycięstwo, rozbi-
jając biało-niebieskich aż 7:2. Wynik tego poje-
dynku otworzył już w 10. minucie Łukasz Try-
buszewski. Świdniczanie nie zamierzali zwal-
niać tempa, a na listę strzelców wpisali się Jakub
Solarz i Miłosz Kałwak. Przy stanie 3:0 dla go-
spodarzy, rywalom udało się odpowiedzieć. Ich
radość z dwubramkowej straty trwała jednak nie-
długo, kiedy to fantastycznym uderzeniem z wo-
leja popisał się Kornel Czochara. Ostatecznie
rezultat to przerwy ustalili wałbrzyszanie, prze-
grywając 2:4.

Po zmianie stron do sieci trafiali już tylko
nasi piłkarze. Trafienia dołożyli Kornel Czocha-
ra, Jakub Solarz i Kacper Szewczyk, a juniorzy
młodsi Polonii-Stali Świdnica zwyciężyli Górni-
ka Wałbrzych aż 7:2. Obecnie nasi juniorzy
młodsi awansowali w tabeli na pierwszą pozycję.
Mamy obecnie punkt przewagi nad Górnikiem
Wałbrzych i trzy nad Górnikiem Nowe Miasto
Wałbrzych. Do zakończenia sezonu jeszcze dwie

serie spotkań - wyjazdowe starcie z Górnikiem
Nowe Miasto Wałbrzych i domowy pojedynek z
Bielawianką Bielawa.

Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych 
7:2 (4:2)

Polonia-Stal: Przyborowski, M. Solarz, Gli-
wa, Staroń, Ratajczak, Kałwak, Trybuszewski,
Czochara, Michta, Migas, J. Solarz oraz Bujak,
Szewczyk, Kruczek, Jesionka, Duma, Król, Teli-
cki. 

info: poloniastal.swidnica.pl

JEST AWANS
Piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica

wywalczyli przepustkę do finału Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskie-
go Związku Piłki Nożnej. Biało-zieloni zrealizo-
wali cel, ale swoją grą nie zachwycili, pokonując
na wyjeździe Zjednoczonych Żarów 3:2. 

W trakcie spotkania z przedstawicielem kla-
sy okręgowej szansę na zaprezentowanie swoich
umiejętności otrzymało wielu zawodników, któ-
rzy w ostatnich tygodniach spędzili na trzecioli-
gowych boiskach mniej czasu. Z pewnością jedni
z tej szansy skorzystali bardziej, inni trochę
mniej. Rozpoczęło się dobrze dla faworytów tego
spotkania. Już w 17. minucie dobre dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego, pewnym uderzeniem głową
zamknął Jakub Frankiewicz. Goście dążyli do
zaliczenia kolejnych trafień. Najpierw strzał
Kacpra Stachurskiego był niecelny, później in-
terweniujący Marcin Hruszowiec wybronił moc-
ną próbę Kamila Szczygła, a na koniec na prze-
szkodzie stanęła poprzeczka po potężnym ude-
rzeniu z rzutu wolnego Wojciecha Szuby. W
końcu udało się postwić kropkę nad "i". W 41.
minucie bramkarz Zjednoczonych "wypluł" fut-
bolókę po uderzeniu Szuby, a skutecznie dobił ją
do sieci Sebastian Jaroszyński.

Do przerwy raczej nic nie zapowiadało wię-
kszych kłopotów świdniczan, a dwubramkowa
zaliczka wydawała się bezpieczna. Innego zdania
byli gospodarze, którzy wyszli na drugą odsłonę
mocno zdeterminowani i już w 48. minucie zła-
pali kontakt, strzelając na 1:2 (Roman Khvosten-
ko). Po stracie gola mocno do roboty wzięli się
przyjezdni, szukając kolejnych trafień. Brako-
wało jednak dokładności, pomysłu w akcjach
ofensywnych i skuteczności. Szansę na zmianę
wyniku mieli Robert Myrta, Patryk Paszkowski
i Wojciech Sowa, ale futbolówka mijała światło
bramki lub skutecznie interweniował golkiper
żarowian. Podwyższyć rezultat udało się w 73.
minucie. Faulowany w polu karnym był Robert
Myrta, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał
się Edil De Souza Barros. To nie był jednak
koniec kłopotów dla faworytów meczu. 3 minuty
później rywale wykorzystali błąd świdnickiego
bramkarza, Kacpra Koziarza i po raz kolejny
zbliżyli się na dystans jednego gola, a na listę
strzelców wpisał się Konrad Sajdak. Żarowianie
"poczuli krew" i mieli ochotę na sprawienie nie-
spodzianki. W 81. minucie spotkanie powinien
definitywnie zamknąć Raul Mathias Botura, któ-
ry najpierw minął dwóch obrońców, ale w sytu-
acji sam na sam lepszy okazał się Marcin Hru-
szowiec. W samej końcówce pojedynku Zjedno-
czeni mieli jeszcze rzut wolny z okolicy 20.
metra, lecz piłkę po uderzeniu gracza gospodarzy
odbił Kacper Koziarz.

Drużyna Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica
zwyciężyła ostatecznie skromnie 3:2 i awanso-
wała do wielkiego finału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej. Obrońcy mistrzowskiego
tytułu w decydującym boju zmierzą się z wiceli-
derem IV ligi - Bielawianką Bielawa, która po-
konała na wyjeździe Piasta Nowa Ruda 3:1. Być
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mnianych wrażeń oraz tematów do przemy-
śleń.

ŁATWO NIE BĘDZIE [WROCŁAWSKI
TEATR KOMEDIA]
7 grudnia 2020, godz.19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 75 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.

"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 tra-
dycji gatunku, opisująca poszukiwanie
szczęścia i uczuć bez względu na wiek i
status społeczny, oparta na świetnie przetłu-
maczonym tekście.
Profesor matematyki romansujący ze swoją
studentką, która za wszelką cenę chce go
zaprowadzić do ołtarza Jego córka artystka
i jej "odrobinę" starszy chłopak lekkoduch
Matka i była żona profesora szukająca miło-
ści i ciepła w ramionach młodszego partnera.
Nie byłoby dobrej komedii bez roli elektry-
ka, który łączy wszystkie wątki w jedną
nieprzewidzianą całość.
Nagromadzenie nieplanowanych sytuacji,
buduje bardzo zabawną, wartką i dynamicz-
ną akcję.
Obsada:
Marion: Małgorzata Sadowska
Edouard: Maciej Tomaszewski
Marco: Wojciech Dąbrowski
Julie: Aleksandra Zienkiewicz
Sarah: Lucyna Szierok-Giel
Czas trwania: 100 minut + przerwa
Premiera: 22.09.2019
Autor: Jean-Claude Islery
Przekład: Witek Stefaniak
Reżyseria: Wojciech Dąbrowski

ZMIANA TERMINU - KABARET ANI
MRU MRU
10 grudnia 2020, godz.20:45
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 60 zł- 70 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
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może spotkanie finałowe odbędzie się jeszcze
jesienią 2020 roku.Zanim do tego dojdzie druży-
na trenera Jarosława Pedryca ma przed sobą ko-
lejne ważne boje o trzecioligowe punkty. Już w
najbliższą sobotę, 24 października zagramy na
wyjeździe z groźnym, szóstym w tabeli Gwar-
kiem Tarnowskie Góry.
Zjednoczeni Żarów - Dabro-Bau Polonia-Stal 

2:3 (0:2)
Zjednoczeni: Hruszowiec, Ł. Szuba (67’ An-

drzejewski), Chłopek, Kaczmarczyk (72’ Ma-
rzec), Ł. Klimaszewski, Uszczyk, Baziak, M.
Klimaszewski (86’ Wietrzykowski), Khvostenko
(55’ Śliwa), Kołodziej, Sajdak.

Polonia-Stal: B. Kot (46’ Koziarz), Koza-
chenko, Frankiewicz (46’ Salamon), Białas (46’
Barros), P. Paszkowski, Sowa, Stachurski, Szuba
(46’ Filipczak), Szczygieł (46’ B. Paszkowski),
Botura, Jaroszyński (46’ Myrta). 

info: poloniastal.swidnica.pl

BIAŁO-ZIELONI ZMIERZĄ
SIĘ Z GWARKIEM

Po środowym, bardzo skromnym zwycię-
stwie 3:2 w meczu Pucharu Polski ze Zjednoczo-
nymi Żarów, piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali
Świdnica rozegrają kolejną batalię o punkty. Bia-
ło-zieloni rozpoczynają serię dalekich wyjazdów
na Śląsk, a na początek czeka nas podróż do
Tarnowskich Gór. 

W ostatnią środę nasi najbliżsi rywale też nie
próżnowali. Gwarek Tarnowskie Góry rozegrał
na własnym terenie zaległy mecz w ramach III
ligi z Polonią Nysa. Gospodarze zasłużenie zwy-
ciężyli 3:1, a hat-trickiem popisał się Dawid Jar-
ka, 33-letni napastnik mający w swoim piłkar-
skim CV gole w ekstraklasie w barwach Górnika
Zabrze. W swoim najlepszym sezonie 2007/2008

zaliczył 11 trafień w najwyższej, polskiej klasie
rozgrywkowej w 29 rozegranych spotkaniach. W
swojej karierze występował również m.in. w
greckim AE Larissas, Polonii Bytom, ŁKS-ie
Łódź, Ruchu Radzionków, GKS-ie Katowice,
czy Odrze Opole. Teraz postara się zanotować
kolejne gole przeciwko biało-zielonej ekipie ze
Świdnicy. 

Gwarek po ostatniej wygranej zaliczył spory
awans w ligowej tabeli. 18 zdobytych punktów
daje im obecnie 6. pozycję w ligowej tabeli.
Świdniczanie po wygranej z ROW-em Rybnik
zaliczyli wyjazdową porażkę ze Stalą Brzeg.
Obecnie w swoim dorobku mamy 7 "oczek" i
plasujemy się na 19. lokacie w tabeli grupy trze-
ciej III ligi. Podopieczni Jarosława Pedryca nie
zamierzają składać broni i postarają się o spra-
wienie niespodzianki na Śląsku.

info: poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
16.10.2020r. godz. 14.40 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kobiety w podeszłym wie-
ku mieszkającej w Rynku. Osoba ta ze
względu na chorobę nie mogła samodzielnie
wykupić przepisanych jej leków. Strażnicy
standardowo sprawdzili, czy wskazane mie-
szkanie nie figuruje w wykazie lokali obję-
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kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.

Kabaret Ani Mru-Mru powstał w Lublinie w grud-
niu 1999 roku. Po szybkich i skutecznych rosza-
dach personalnych od bez mała dwunastu lat wy-
stępuje i bawi publiczność w trzyosobowym skła-
dzie. Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Walde-
mar Wilkołek. Jak twierdzą ich wspólni znajomi,
i tak kiedyś na pewno wpadliby na siebie na ulicy.
Mają to samo poczucie humoru, a to sprawia, że
świetnie się dogadują, zarówno na scenie jak i w
życiu prywatnym. Rodzaj żartów, gagów i skeczy
doskonale trafił nie tylko w gusta szerokiej publi-
czności w całym kraju, ale również środowiska.
Ani Mru-Mru jest laureatem wszystkich najbar-
dziej prestiżowych przeglądów i festiwali kabare-
towych.
Ani Mru Mru, to kabaret dla każdego widza. Nie
trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzenia-
mi, żeby móc się dobrze bawić - ten kabaret poli-
tyką się nie zajmuje. Michał, Marcin i Waldek po
prostu  podejmują tematy obyczajowe, z życia
wzięte. Są rozchwytywani przez publiczność w
każdym wieku, a każdy ich skecz bawi do łez.
Mają swój własny, niepowtarzalny styl. Przed na-
mi najnowsza premierowa odsłona zatytułowana
"Cirque de volaille", w której zobaczymy nowe
oblicze kabaretu i nowe niesamowite skecze, któ-
rych w telewizji nie zobaczycie!

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12.02.2021, godz.18:00
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tych kwarantanną, a następnie wykupili le-
karstwa dla  starszej kobiety.

16.10.2020r. godz. 17.32
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dużej grupy mło-
dzieży, która przebywając na ulicy Wewnę-
trznej nie stosowała się do obowiązku zakry-
wania ust i nosa. Skierowany na miejsce
patrol potwierdził zgłoszenie. Przeprowa-
dzono rozmowę ostrzegawczą. Cała grupa
założyła maseczki.

17.10.2020r. godz. 4.09  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy
Kopernika. Mężczyzna twierdził, że jego
mieszkanie jest zalewane, przez lokatorkę
mieszkającą powyżej. Kobieta jest w pode-
szłym wieku, słabo słyszy i nie otwiera
drzwi. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. W związku z zaist-
niałą sytuacją na miejsce wezwano straż
pożarną i Policję. Podjęto próbę nawiąza-
nia kontaktu z lokatorką przez okno. Osta-
tecznie okazało się, że intensywne pukanie
w okno i drzwi przyniosło pozytywny re-
zultat. Lokatorkę (lat 90) udało się dobu-
dzić. Kobieta zatkała odpływ w zlewie i nie
zakręciła kranu, co spowodowało zalanie
sąsiada z dołu. O całym zajściu powiado-
miono rodzinę starszej pani.

19.10.2020r. godz. 17.21  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał dość nietypowe zgłoszenie. Kobieta,
która odwiedziła groby swoich bliskich na
cmentarzu przy ulicy Słowiańskiej, zauwa-
żyła na głównej alejce bażanta, który głośno
skrzeczał. W pobliskich krzakach na ptaka
czaił się kot. Zgłaszająca w trosce o bezpie-
czeństwo ptaka wezwała straż miejską. Przy-
byli na miejsce funkcjonariusze nie zlokali-
zowali bażanta. Spacer po cmentarzu dla pta-
ka, prawdopodobnie zakończył się szczęśli-
wie, gdyż nie znaleziono również piór, które
w wypadku ataku kota zapewne pozostałyby
w miejscu zdarzenia.

20.10.2020r. godz. 18.07  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące jednego ze skle-
pów przy ulicy Gdyńskiej. Zgłaszająca
twierdziła, że klienci tego sklepu nie posia-
dają maseczek, a obsługa nie reaguje. Skie-
rowani na miejsce strażnicy stwierdzili, że
wszyscy klienci sklepu posiadają masecz-
ki, jednak kierowniczka placówki przyzna-
ła, że zdarzają się przypadki osób, które
wchodzą do sklepu bez maseczki i nie chcą
jej założyć. 

***
W minionym tygodniu zrealizowano 138 in-

terwencji.
info: SM Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
DOCHODY, OSZCZĘDNOŚCI,

WYDATKI? UCZNIOWIE 
Z GRODZISZCZA Z EKONOMIĄ

ZA PAN BRAT! 
W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Pod-

stawowej w Grodziszczu rozpoczęto realizację
innowacji pedagogicznej pt. "Dochody, oszczęd-
ności i wydatki? Z ekonomią za pan brat".

Innowacja ma na celu przekazanie uczniom
klas III-VIII w formie zabawy i zdrowej rywali-
zacji informacji na temat roli pieniądza, jego
wartości, wiedzy na temat oszczędzania, fun-
kcjonowania banków. Systematyczna realizacja
zadań projektowych przybliży uczniom i ułatwi

im przyswojenie podstawowych pojęć ekonomi-
cznych.

Istotne jest zdobycie przez uczniów umie-
jętności wykorzystywania posiadanych wia-
domości podczas wykonywania cyklicznych
zadań i rozwiązywania problemów, kształce-
nie u uczniów postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współ-
czesnym świecie. Kształtowane będą zatem u
uczniów kompetencje kluczowe ze szczegól-
nym uwzględnieniem postawy przedsiębior-
czości.

21.10.2020 r. odbył się pierwszy etap inno-
wacji. Klasy IV-VIII przystąpiły do Quizu - Co
już wiem o pieniądzach? "Banknoty znam - radę
sobie dam". Uczniowie klas młodszych wykona-
li projekt najlepiej odwzorowanej monety lub
banknotu.

Fotorelacja ze zmagań uczniów dostępna na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Grodziszczu.

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS
SENIORA   NA CZYM POLEGA?

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? 
Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom-

Przypominamy, że od piątku 23.10.2020 r. uru-
chomiony został Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów. To program przeznaczony
do koordynacji pomocy osobom starszym w cza-
sie pandemii - obejmuje działania zarówno na
szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dzię-
ki niemu osoby starsze uzyskają niezbędną po-
moc w trudnym czasie, a zrobienie zakupów czy
odbiór leków z apteki nie będzie się wiązało z
ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Program koordynuje Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej. Osoby starsze uzyskają
niezbędną pomoc w trudnym czasie ze strony
wolontariuszy, organizacji pozarządowych, har-
cerzy oraz ochotniczych straży pożarnych i
Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą pomóc
seniorom, ale nie wiedzą jak, uruchomiono także
także stronę www.wspierajseniora.pl. To właśnie
tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą dołą-
czyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia
Seniorów.

Po więcej szczegółów akcji, zapraszamy na
stronę internetową:
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https://www.gov .pl/web/koronawirus/chron-
my-osoby-starsze-rzad-tworzy-solidarnoscio-
wy-korpus-wsparcia-seniorow-i-zacheca-do-

akcji-wspierajsen ioraa

6 RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
ZOSTAŁ ODWOŁANY 

Z uwagi na liczne obostrzenia związane z
pandemią koronawirusa jak również dynamicz-
ny wzrost liczby wykrytych infekcji, Fundacja
WROACTIV po konsultacji ze współorgnizato-
rami podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznego
6. RST PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO.

Stanowisko Fundacji:
Drogie Biegaczki, Drodzy Biegacze!
Przyjaciele !
Z nieukrywanym żalem ODWOŁUJEMY

6.RST Półmaraton Świdnicki. Nie odbędzie się też
bieg dla dzieci "Zanim dorosnę do maratonu". Po-
dejmujemy decyzję szczególnie trudną, ponieważ
podobnie jak Wy, mamy to w krwioobiegu. BIEGA-
NIE - radosne, swobodne, pełne pasji, ambitne,
które w jego najbardziej wartościowym wydaniu,
tym razem nie możemy Wam zapewnić. Kiedy pra-
cując już nad przeprowadzeniem zawodów, w up-
ływie letnich miesięcy, upatrywaliśmy realnej nad-
ziei na możliwość zaproszenia Państwa do rywali-
zacji w naszym półmaratonie. Niestety zaczęły na-
pływać coraz mniej optymistyczne informacje. Nie-
zrażeni, zadeklarowaliście udział w biegu bardzo
licznie i zdecydowanie. Chcieliście tu być. A My
chcieliśmy Was zobaczyć "na żywo", zdetermino-
wanych i gotowych na biegowe wyzwania. To był
najważniejszy argument dla naszych organizacyj-
nych działań.

Do wczoraj zabiegaliśmy o ten fundament
sportowej normalności, jaki daje wspólny udział
w zawodach, w tym tak mocno niezależnym od
nas, nieprzyjaznym czasie. Dzisiaj, biorąc pod
uwagę wzrost wykrytych infekcji, rosnące poczu-
cie zagrożenia epidemiologicznego i nadchodzą-
ce kolejne ograniczenia, "składamy broń".

 To wyłącznie na nas ciąży odpowiedzialność
za to, aby impreza mogła się odbyć bezpiecznie i
w granicach obowiązujących przepisów. I dziś
prawo nam tego nie zakazuje - to fakt, ale mnoży
obowiązki, którym formalnie i organizacyjnie nie
będziemy w stanie podołać.

 Bezpieczeństwo, do pewnego momentu, by-
liśmy w stanie zapewnić - reorganizując pracę
biura, szatni i depozytu oraz punktów nawadnia-
nia, dzieląc Was na grupy startowe, odseparowa-
ne oprócz fizycznego dystansu również precyzyj-
nie wyliczoną różnicą czasową na linii startu.
Wszystkie te zabiegi dawały, wydaje się, wystar-
czającą gwarancję. Ale w tej chwili to już zbyt
mało .

Z pokorą opuszczamy głowy pozostając z
bardzo liczną, mimo trudności, wierną grupą
gotowych do pomocy Wam wolontariuszy, współ-
organizatorów i współpracowników z przygoto-
wanym niemal na 100 %, sprzętem, rzeczami do
pakietów i z poczuciem nadaremnie wykonanej
przez ostatnie kilka miesięcy pracy, której nie
możemy dokończyć.

 Neutralizowaliśmy przez ten czas piętrzące
się przeciwności, dlatego ze zrozumieniem przyj-
miemy też Wasz żal i rozgoryczenie , licząc jednak
na wyrozumiałość.

Nie obawiajcie się o poniesione przez Was
koszty wpisowego. W najbliższych dniach zapro-
ponujemy korzystne, wariantowe rozwiązanie tej
kwestii.

 I jeszcze prośba. Potraktujcie tegoroczną
sytuację jako swoistą "stopklatkę". Kiedy w przy-
szłym roku taśma filmu ponownie ruszy, spotka-
my się licznie na starcie 6.RST Półmaratonu
Świdnickiego, głęboko w to wierzymy.

Fundacja WROACTIV

ARiMR OGŁASZA NABÓR 
Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków w ra-
mach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój". Rzeczone wnioski można składać
do 24. listopada 2020 roku, w regionalnym od-
dziale Agencji.

O pomoc ubiegać się mogą rolnicy, domownicy
bądź małżonkowie rolników. Wsparcie jest udzie-
lane w formie refundacji części poniesionych ko-
sztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji pod-
legają koszty inwestycji kwalifikującej się do
wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wyso-
kości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na
realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł .

Po szczegóły zapraszamy na stronę interne-
tową: https://www.arimr.gov.pl/

NAWET 250 TYS. ZŁ NA
ZAŁOŻENIE BIZNESU NA WSI
Od 29 października do 30 listopada 2020 r.

rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o "Premię na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej" w ramach
PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik,
małżonek rolnika lub domownik, który m.in.
podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym za-
kresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy.

O premię mogą starać się osoby, które chcia-
łyby rozpocząć prowadzenie działalności poza-
rolniczej po raz pierwszy, jak również osoby,
które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie
wniosku miały zawieszoną lub zakończoną dzia-
łalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na
wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy
rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby
miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swo-
jej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca
pracy - 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do
200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą
(80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki
określone w wydanej decyzji o przyznaniu po-
mocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych
od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20
proc. wpłynie na jego konto po realizacji bizne-
splanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być
wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np.

zakup nowych maszyn i urządzeń, środków
transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc.
można przeznaczyć na wydatki bieżące związane
z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzy-
maniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzeda-
żą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów
samochodowych, budownictwem, sprzedażą de-
taliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodziel-
nictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych
i turystycznych, usługami cateringowymi, opie-
ką nad dziećmi lub osobami starszymi czy nie-
pełnosprawnymi , a także działalnością wetery-
naryjną, informatyczną, architektoniczną, usłu-
gami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi
czy technicznymi. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą ele-
ktroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w pun-
ktach informacyjnych w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod nume-
rem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
W WITOSZOWIE DOLNYM 

Ponad 2,5 mln zł. kosztować będzie " Prze-
budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej
nr 112503D w Witoszowie Dolnym" współfinan-
sowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W efekcie na odcinku 1,05 km powstaną
2 pasy o szerokości 2,5m. Obecnie trwają prace
związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.

W pasie drogowym zostaną umieszczone
sieci infrastruktury drogowej: kanalizacja de-
szczowa, sanitarna oraz wodociągowa, jak rów-
nież elementy oświetlenia ulicznego. Budowa
przedmiotowej drogi ma na celu poprawienie
bezpieczeństwa ruchu.Wody opadowe z drogi
zostaną odprowadzone do istniejących i nowo-
projektowanych rowów przydrożnych oraz
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Termin realizacji: III kwartał 2020 - II kwar-
tał 2021

Wartość całkowita projektu: 2 591 581,12 zł
brutto

Wartość dofinansowania ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych: 1 759 693,73zł brutto

6 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
ZOSTANIE DOŚWIETLONYCH 
Wyłoniony w ramach przetargu Zakład Ro-

bót Teletechnicznych "TELFA" Wacław Kruk,
zajmie się budową oświetlenia 6 przejść dla pie-
szych w miejscowościach: Słotwina i Pszenno w
ciągu drogi krajowej nr 35.

Zakres prac w ramach podpisanych umów
obejmie roboty ziemne, ustawienie słupów
oświetlenia drogowego, montaż wysięgników i
opraw oświetleniowych, układanie rur ochron-
nych, wykonanie linii napowietrznej i kablowej,
montaż przewodów uziemiających, montaż
ograniczników przepięć, przewierty sterowane
pod drogami, sprawdzenia i pomiary, uporządko-
wanie terenu i odtworzenie nawierzchni po robo-
tach.

Termin zakończenia prac budowlanych za-
planowano na dzień 30.11.2020 r.

Całkowita wartość zadania to 245 631,00 zł.
Środki w całości pochodzą z budżetu gminy
Świdnica.
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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 Więcej czasu poświęcisz na pracę i za-
rabianie pieniędzy. Pojawią się nowe możliwo-
ści, które będziesz chciał do maksimum wyko-
rzystać. Niestety ucierpią na tym relacje z part-
nerem. Między Wami może dojść do nieporozu-
mień wywołanych jakimś niedomówieniem w
kluczowych dla Was sprawach.
BYK W sprawach miłosnych ciągła huśtawka na-
strojów. Będziesz zmęczony brakiem stabilizacji,
ciągłymi humorami drugiej połowy. Niektóre Byki
zaczną rozglądać się nawet za kimś innym. Warto
porozmawiać z partnerem o Waszych problemach.
To może wiele zmienić między Wami.
BLIŹNIĘTA Nie pozwól aby stres wytrącił Cię z
równowagi. Zrób listę spraw pilnych i tych, które
mogą poczekać. Jeżeli wszystko dobrze zaplanu-
jesz, to świetnie dasz ze wszystkim radę. Twoja
sytuacja finansowa wyraźnie się poprawi. Będziesz

z tego bardzo zadowolony. W przyszłym tygo-
dniu będzie więcej czasu na odpoczynek.
RAK Teraz najważniejsza dla Ciebie będzie ro-
dzina. Ostatnie problemy w pracy spowodowały,
że nie bardzo masz ochotę wychodzić przed sze-
reg. Skoro i tak nikt tego nie doceni... Bliscy
staną się źródłem Twojej dumy. Będziesz zado-
wolony z ich osiągnięć. Taki stan nie powinien
jednak trwać długo.
LEW Uporem i zaciętością niewiele zdziałasz.
Postaraj się nauczyć słuchać argumentów innych
ludzi. W przeciwnym razie ciągle będziesz tkwić
w konfliktach, które tak naprawdę bardzo Cię
męczą. Ten czas lepiej poświęcić na konstru-
ktywne działania. Pojawią się nowe wydatki, któ-
re spowodują, że jeszcze raz będziesz musiał
przemyśleć swoje najbliższe plany finansowe.
PANNA Osoba, o której coraz częściej myślisz
odwzajemnia Twoje uczucia. Nie ma jednak od-
wagi zrobić tego pierwszego kroku. Zastanów
się, jak ją do tego zachęcić. W pracy pojawią się
jakieś trudności. Jest tam ktoś Ci nieprzychylny.
Postaraj się to zmienić szczerą rozmową. Pokaż
tej osobie, że nie musi się Ciebie wcale obawiać.
WAGA W sprawach zawodowych daj sobie tro-
chę luzu. Nie możesz żyć samą pracą i zarabia-

niem pieniędzy. Nagle możesz poczuć się bardzo
samotna. Niezależność wcale nie musi oznaczać
izolacji od otoczenia. Twoja sytuacja finansowa
poprawi się już na początku przyszłego tygodnia.
Może właśnie wtedy zaplanujesz jakieś spotka-
nie z przyjaciółmi.
SKORPION Postaraj się zadbać o swoje zdro-
wie. Szybkie jedzenie i ciągły pośpiech wyraźnie
osłabiły Twoją kondycję. Wkrótce czeka Cię
wielkie wyzwanie. W Twoim życiu bardzo wiele
się zmieni. Będziesz musiał wykazać się dużą siłą
i charakterem. Postaraj się wykorzystać okazję,
jaką szykuje Ci los.
STRZELEC W najbliższych dniach nawet naj-
trudniejsze sprawy wydadzą Ci się łatwe do za-
łatwienia. Będziesz miał świetny humor i życzli-
we nastawienie do wszystkich i wszystkiego.

Przyczyni się do tego pewna osoba, która ma na
Ciebie dobroczynny wpływ. Przeżyjecie razem
wiele romantycznych chwil.
KOZIOROŻEC Twój partner będzie dążył do
większej niezależności. Zacznie mieć przed Tobą
jakieś drobne tajemnice. Odczujesz z  tego powo-
du pewien niepokój. Nie możesz mieć wszystkie-
go pod kontrolą. Powinieneś mieć więcej zaufa-
nia do bliskiej osoby. W pracy nic się nie zmieni.
Na rewolucję trzeba jeszcze trochę poczekać.
WODNIK W tym tygodniu nareszcie znajdziesz
czas dla siebie. Pora pomyśleć o jakiś zmianach
w garderobie, uczesaniu, słowem w wyglądzie.
Będzie to miało duże znaczenie w kontaktach
zawodowych. W pracy pojawią się nowe zada-
nia, nowi ludzie. Będziesz chciał wśród nich
dobrze wypaść. Obowiązkami podziel się z do-
mownikami.
RYBY Poczujesz nagły przypływ energii. Z
ochotą zabierzesz się za porządki w domu. Bę-
dziesz chciał coś zmieniać w pracy i w środowi-
sku, w którym przebywasz. Twoje porządki nie
wszystkim muszą się podobać. Dlatego postaraj
się być delikatny, szczególnie w kontaktach ze
współpracownikami.

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
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