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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.

WYSTAWA "WOLNOŚĆ I POECI"
29.10-31.12.2020, godz. 12:00
Ekspozycja "Wolność i poeci" oparta jest na
tekstach poetyckich polskich autorów, two-
rzących na przestrzeni ostatnich trzech wie-
ków - od romantyzmu po współczesność.
Zaprezentowane teksty mówią o wolności.
W każdym z utworów jest ona jednak rozu-
miana inaczej.
Wstęp wolny, miejsce: Foyer sali teatralnej
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica
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WNIOSKI O STYPENDIA 
W DZIEDZINIE KULTURY

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w
Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27
października 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystycz-
ną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami oraz ustalenia ich wysokości zapra-
szamy do składania wniosków o stypendia w
dziedzinie kultury. 

Może je otrzymać osoba spełniająca łącznie
następujące warunki, czyli wykaże się dorob-
kiem w zakresie twórczości artystycznej , upo-
wszechniania kultury, czy też opieki nad zabyt-
kami oraz zamieszkuje w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może
wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypad-
ku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekuno-

wie a także szkoły i uczelnie, instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe, związki twórcze
i inne podmioty, których statutowa działalność
obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.
Może być ono przyznawane jako stypendium
twórcze w dziedzinach tj. literatura, sztuki wizu-
alne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad za-
bytkami lub jako stypendium na przedsięwzięcia

związane z upowszechnianiem kultury, w zakre-
sie animacji i edukacji kulturalnej.

Wzór formularza o przyznanie stypendium
określa załącznik do uchwały. Może być ono
przyznane maksymalnie na 12 miesięcy. Jego
miesięczna wysokość wynosi:

- dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych - 300 zł brutto,
- dla studentów - 400 zł brutto,
- dla osób pełnoletnich nieuczących się - 450
zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane

na Wydział Kultury, Turystyki i Organizacji Poza-
rządowych - Referat Kultury, należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,
pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie
do dnia 30 listopada 2020 r. do godz.15.30.

Uchwała określająca warunki i tryb przyzna-
wania stypendiów jest do wglądu w Referacie Kul-
tury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 lub nr 02
na II piętrze (tel. 74/8562-836, 74/8562-966) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego: bip .swidnica.nv.pl/swidnica.

ZMIANA GODZIN PRACY PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Meta-

lowców 4 w Świdnicy, od 2 listopada będzie
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 15:00 oraz w soboty od godziny
09:00 do 12:00.

- Wprowadzamy tymczasowezmiany w fun-
kcjonowaniu PSZOK w związku z obecną sytu-
acją związaną z epidemią COVID 19. Mając na
uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy

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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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
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 szla-
ku". 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

www.expressem.eu

o zachowanie wszelkich środków ostrożności
oraz stosowanie się do zaleceń przekazywanych
przez pracowników punktu - mówi Krystian We-
recki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przypomnijmy, że do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowa-
ne są odpady od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych, czyli:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemi-
kaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w
gospodarstwach domowych,
- papier i tektura,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- okna i szyby,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.

ZAPROSZENIE DO
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Gmina Świdnica rozpoczęła prace nad Spo-
łecznym Planem Sprawiedliwej Transformacji
Subregionu Wałbrzyskiego -  # Dekarboniza-
cja2030  - na lata 2021-2027. W Planie zawarte
będą projekty, które zrealizujemy wykorzystując

środki Unii Europejskiej zawarte w   Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji. To są środki, które
służyć będą   łagodzeniu skutków odejścia od
węgla i  będą pomagać w stworzeniu czystej i
przyjaznej dla środowiska nowoczesnej gospo-
darki.

Chcemy,  aby ten Plan tworzony był przez
mieszkańców naszej Gminy, z ich udziałem i dla
ich dobra.

W skład zespołu który  opracowuje Plan
wchodzą przedstawiciele gmin z  5 powiatów
Subregionu Wałbrzyskiego i powiatu kamien-
nogórskiego, przedsiębiorcy,  naukowcy, ekolo-
dzy. Zapraszamy Mieszkańców naszej gminy do
udziału w tworzeniu Planu oraz do dyskusji, na
co przeznaczyć środki z FST:

1. dopłatę do wymiany pieców węglowych,
2. finansowanie indywidualnych instalacji
fotowoltaicznych, 
3. likwidację kotłów  węglowych w ciepłow-
niach,
4. zakup ekologicznego transportu publicz-
nego z wykorzystaniem energii elektrycznej
i wodoru,
5. finansowanie działań badawczych i inno-
wacji oraz wspieranie transferu zaawanso-
wanych technologii, służących rozwojowi
nowoczesnej gospodarki;

ciąg dalszy na str. 4
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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
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

6. pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób
poszukujących pracy i podnoszenie ich kwa-
lifikacji aby byli bardziej konkurencyjni na
rynku pracy,  
7. zapobieganie powstawaniu odpadów i roz-
wój gospodarki o obiegu  zamkniętym.
A może macie Państwo inne propozycje, na

co przeznaczyć te środki?
Głosy mieszkańców naszego subregionu są

bardzo ważne dla społecznego zespołu przygoto-
wującego Plan Sprawiedliwej Transformacji.
Wszystkie pomysły zgłoszone przez Państwa zo-
staną przeanalizowane i wykorzystane w pracach
nad SPST SW.

Zapraszamy do zgłaszania pisemnie Państwa
pomysłów, na adres mailowy: fst@dekarboniza-
cja2030.pl  do 16 listopada.

WAŻNA INFORMACJA 
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
Informujemy wszystkich mieszkańców, że

od 2 listopada (do odwołania) Wydział Komuni-
kacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy czyn-
ny będzie w następujących godzinach:
◆ poniedziałek: od 7.30 do 15.00
◆ wtorek: od 7.30 do 15.00
◆ środa: od 10.30 do 15.00
◆ czwartek: od 7.30 do 15.00
◆ piątek: od 7.30 do 12.30

Od dnia 2 listopada istnieje również możliwość
internetowej rejestracji wizyty w Wydziale Komu-
nikacji, do czego zachęcamy. Prosimy również o
ograniczenie wizyt w Wydziale Komunikacji tylko
do spraw pilnych! W razie pytań prosimy o kon-
takt telefoniczny, pod numerem tel. 74 85 00 431.

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - SPR Kępno
12.12.2020, godz., godz. 15:00
Ostatni w tym roku występ 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.
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...

WYSTAWA "WOLNOŚĆ I POECI"
29 października 2020 - 31 grudnia 2020
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica; wstęp wolny

Ekspozycja "Wolność i poeci" oparta jest na
tekstach poetyckich polskich autorów, two-
rzących na przestrzeni ostatnich trzech wie-
ków - od romantyzmu po współczesność.
Zaprezentowane teksty mówią o wolności.
W każdym z utworów jest ona jednak rozu-
miana inaczej. Wśród wybranych wierszy
przewijają się wątki patriotyczne. Inne na-
wiązują do wolności jako intymnego do-
świadczenia człowieka. Wolności współ-
tworzenia świata, społeczeństwa, ale też
wolności życia na ich uboczu. Wolności jako
celowi stricte ludzkich dążeń oraz swobody
wskazującej na przynależność człowieka do
świata przyrody. 
W wystawie wykorzystane zostały utwory:
Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickie-
wicza, Juliusza Słowackiego, Adama Asny-
ka, Marii Konopnickiej, Antoniego Słonim-
skiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima,

* * * 
Przykładowo, prosimy o nieprzychodzenie

do urzędu celem odbioru dowodu rejestracyjne-
go. Według obecnie obowiązujących przepisów,
podczas kontroli drogowej Policji, posiadanie
dowodu rejestracyjnego nie jest obowiązkiem.
W takiej sytuacji ważnym elementem są aktualne
badania techniczne pojazdu, które diagnosta
wprowadza do systemu informatycznego, a na
które podgląd ma kontrolujący Policjant.

Prosimy mieszkańców Powiatu Świdnickie-
go o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiato-
wym do spraw pilnych. W pozostałych sprawach
zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mai-
lowego.

WOJASOWIE Z MEDALEM
MISTRZOSTW POLSKI

"Jeśli chcesz ulżyć swojemu sercu, za-
tańcz!", mawiał Grek Zorba. Wirować w tańcu
nie przestają świdniczanie Anna i Tomasz Woja-
sowie. Mimo trudnych czasów trenują i startują
w turniejach. W dniu 24 października w hali
sportowej w Zabrzu wytańczyli mistrzostwo Pol-
ski w kategorii powyżej 50 lat i wicemistrzostwo
w kategorii powyżej 40 lat.

Po rocznej przerwie z sukcesem powrócili na
parkiet. Niezwyczajne to były mistrzostwa; bez
publiczności, z licznymi obostrzeniami sanitar-
nymi, do tego tancerze występowali w krótkich
blokach czasowych i w niewielkiej ilości na par-
kiecie.

Zawody i turniej taneczny bez publiczności
- znak trudnych czasów pandemicznych, za to
my możemy obejrzeć małą próbkę umiejętności
naszych świdnickich tancerzy na wideo i fotogra-
fii. Wszak "taniec nie tylko bawi, ale daje poży-
tek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięk-
nych form i roztacza przed nami świat czarują-
cych dźwięków. Łączy harmonijne piękno du-
chowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i
kształci smak", pisał Lukian z Samosat, starożyt-
ny filozof i wielki miłośnik tańca .

W MDK...

SUKCESY UCZESTNIKÓW MDK
W marcu 2020 r. odbyło się podsumowanie

Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego "Czysta
Woda", którego organizatorem jest Młodzieżo-
wy Centrum Kultury w Legnicy. Z pracowni
plastycznej "Mansarda" nagrody zdobyli Ale-
ksandra Galant i Maciej Stępień, wyróżnienie
otrzymała Magda Morawska.

2 listopada 2020 r. odbyło się podsumowanie
Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej - Z
Piosenką do Wolności. Klaudia Kutyba uczestni-
czka zajęć pracowni muzycznej pod kierunkiem
Dariusza Jarosa zdobyła wyróżnienie za wyko-
nanie utworu: "Kasze mi sie podzioł mój synocek
miły"

W MBP...

WYSTAWA 
"Do Broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach
i drukach ulotnych ze zbiorów specjalnych

Centralnej Biblioteki Wojskowej"
Od 2 listopada, na placu z dzikami, obok

Miejskiej Biblioteki Publicznej, można oglądać
wystawę "Do Broni. Rok 1920 na plakatach,
afiszach i drukach ulotnych ze zbiorów specjal-
nych Centralnej Biblioteki Wojskowej".

Na wystawie prezentowane są plakaty, afisze
i druki ulotne z okresu wojny Rosji Bolszewic-
kiej z Polską w 1920 roku. W sugestywny sposób
uzmysławiały one polskiemu społeczeństwu siłę
wroga i grożące mu z jego strony niebezpieczeń-
stwo, zachęcały do wstępowania do Armii
Ochotniczej oraz wzywały do zakupu Pożyczki
Odrodzenia Polski.

Wystawa przygotowana przez Centralną
Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

W OBCYCH MUNDURACH.
POLACY - JEŃCY I WOJNY

ŚWIATOWEJ
Wystawa prezentuje losy żołnierzy polskie-

go pochodzenia, którzy walcząc w ramach armii
zaborczych w latach I wojny światowej, nierzad-
ko stawali naprzeciw siebie na polu walki, a po
przegranej bitwie trafiali do niewoli różnych
państw. Ekspozycja prezentuje sytuację ok. 400
tys. Polaków - żołnierzy państw zaborczych w
obozach jenieckich utworzonych przez Austro-
Węgry, Francję, Niemcy, Rosję i Włochy, poczy-
nając od momentu dostania się do niewoli po-
przez długotrwałą nierzadko izolację, aż po po-
wrót do kraju.

Czas prezentowania wystawy: 02.11.2020 -
30.11.2022

Miejsce prezentowania wystawy: hol i I pię-
tro

PROJEKT ŚWIETLICA 
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH
Informujemy, że w odpowiedzi na obecną

sytuację związaną z edukacją zdalną Fundacja
Ładne Historie wspólnie z Gminą Miastem
Świdnica organizuje kompetencyjną pomoc dla
uczniów szkół podstawowych, których szczegól-
nie dotyka sytuacja związana z zaleceniem pozo-
stania w domu. Celem działania jest również
wsparcie rodziców w tym trudnym momencie
konieczności pogodzenia pracy zawodowej i
opieki nad dziećmi szkolnymi.

Od środy 28 października w Świdnicy roz-
poczęły się zajęcia w ramach wsparcia dla zain-
teresowanych dzieci i młodzieży ze świdnickich
szkół podstawowych, podczas których można
skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji oraz z
zajęć kreatywnych, które pomogą w niwelowa-
niu negatywnych skutków izolacji.

Wszystkie zajęcia odbywają się w reżimie
sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi obostrze-
niami w grupach maksymalnie 4-osobowych, w
dwóch lokalizacjach w centrum Świdnicy: w Cen-
trum Wspierania Inicjatyw w Rynku 39/40 oraz w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Ka-
mila Norwida przy ul. Franciszkańskiej 18.

Aby wziąć udział w zajęciach prosimy o
każdorazowe zgłoszenie poprzez formularz do-
stępny pod tym linkiem: http://bit .ly/Pro-
jekt_Swietlica_Zapisy

ciąg dalszy na str. 6



6www.expressem.eu www.expressem.eu

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy
Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, Ewy
Lipskiej, Jerzego Harasymowicza, Tadeusza
Różewicza.
Ekspozycja bogata jest w ilustracje przedsta-
wiające dzieła plastyczne polskich malarzy,
rzeźbiarzy, fotografików.
scenariusz: Justyna Polakowska
opracowanie graficzne: Ewa Gołda
opracowanie: wystawypolakowska.pl
Wstęp na wystawę po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się po numerem 74 851
56 57 lub 74 852 29 78.

WYSTAWA MALARSTWA HENRYKA
CZEŚNIKA "NIEBEZPIECZNE ZABA-
WY"
31 października 2020 - 24 listopada 2020
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica; wstęp wolny

Henryk Cześnik urodził się 12 kwietnia 1951
r., w Sopocie. Jest absolwentem Wydziału Ma-
larstwa PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał
w pracowni Kazimierza Ostrowskiego, w
1977 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzy-
mał w 1994 r., a od 2003 r. jest profesorem
zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię
dyplomującą, na Wydziale Malarstwa i Grafi-
ki. Brał udział w ponad stu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych, w renomowanych ga-
leriach, na całym świecie.
Wystawa Niebezpieczne zabawy składa się
z prac powstałych - w większości - w ostat-
nich piętnastu latach. Jej ekspozycja w
Świdnicy przygotowana została przez Pań-
stwową Galerię Sztuki w Sopocie, we
współpracy z Agencją Zegart.
"Rysowanie/malowanie/pisanie/obrazowani
e. To malarstwo z ducha rysunku - tak chyba
najprościej można zdefiniować technikę, ale i
energię artystyczną Henryka Cześnika. W jego
sztuce to kreska jest nośnikiem treści, znaczeń
i dramaturgicznych zwrotów akcji. Zatem jest
Cześnik rysownikiem, ale częściej pracującym
na płótnach niż papierach. Lubi rozmach i
duże formaty, najchętniej wielkości przeście-
radła, czyli na przykład 200 x 130 cm. Cześnik
w swej sztuce opowiada się całkowicie po stro-
nie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one
fragmentaryczne, urwane, nieciągłe, nadal
pozostają opowieściami. Te obrazowe narra-
cje mają bardzo różnorodne źródła - najwięcej
tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasły-
szanych opowieści. Są liczne cytaty z rzeczywi-
stości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewi-
zji, ale są również jawne i częste odniesienia
do historii malarstwa, do historii sztuki".

Bogusław Deputła

TEATR POLSKA: "_on_line__" [spe-
ktakl familijny]
NOWY TERMIN
22.11.2020, godz. 15:30

Wydarzenie na facebook:
https://www.facebook.com/events/634484

023887001/
Osoba do kontaktu w razie pytań lub wątpli-

wości:
kalina.zaczek@ladnehistorie.pl

info: MBP Świdnica

Polonia informuje...

TRAMPKARZE NIE ZAMIERZAJĄ
SIĘ ZATRZYMYWAĆ!

Wciąż w fantastycznej formie znajdują się
trampkarze Miejskiego Klubu Sportowego Polo-
nia-Stal Świdnica. Drużyna z ligi dolnośląskiej
prowadzona przez trenera Piotra Krygiera okaza-
ła się wyraźnie lepsza od Górnika Nowe Miasto
Wałbrzych, rozbijając rywali w meczu na szczy-
cie 11. kolejki rozgrywek. 

Na boisku trzeci w tabeli Górnik podejmo-
wał na swoim terenie lidera tabeli. Można było
spodziewać się zatem sporych emocji i zaciekłej
walki o punkty. Rzeczywistość okazała się inna,
a świdniczanie odnieśli bardzo przekonujące
zwycięstwo. Już w 5. minucie na prowadzenie
naszą drużynę wyprowadził Hubert Pawlik, a
chwilę później wynik podwyższył Aleksander
Jarosz. Kolejne trafienie padło już w 11. minucie
spotkania, tym razem dla gospodarzy (Bruno
Augun). Jak się okazało stracony gol podziałał na
naszych młodych zawodników bardzo mobilizu-
jąco. Jeszcze w pierwszej połowie do sieci rywali
dwukrotnie futbolówkę skierował Hubert Lipiń-
ski, a raz ta sztuka udała się Karolowi Wiatro-
wskiemu i zrobiło się 5:1. W drugiej połowie
wynik na 6:1 ustalił gol Igora Malinowskiego.
Już we wtorek, 3 listopada zagramy na swoim
terenie kolejny bój o punkty ligi dolnośląskiej,
który może nam zapewnić już tytuł mistrzowski.

O godz. 17.30 podejmiemy wicelidera - Górnika
Wałbrzych. 
Górnik Nowe Miasto Wałbrzych - Polonia-Stal

Świdnica 
1:6 (1:5)

Polonia-Stal: Wiecheć, Jarosz, Kindel, Ko-
rab, Król, Kula, Lipiński, Safian, Pawlik, Sauter,
Taratuta, Widła, Dudzic, Malinowski, Nowak,
Wiatrowski, Zaczyński. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

JEDNAK POKONANI
Prawdziwy dreszczowiec zafundowali w

ostatnią sobotę, 31 października juniorzy starsi
Polonii-Stali Świdnica i Górnika Polkowice z ligi
dolnośląskiej. Biało-zieloni dyktowali warunki
gry, ale nie udało im się sięgnąć po zwycięstwo,
ba, nawet zdobyć jednego punktu...

Nie po raz pierwszy świdniczanie fatalnie
weszli w spotkanie, tracąc gola po stałym frag-
mencie gry już w 1. minucie pojedynku . Skute-
cznie akcję rywali zamknął Karol Zajączkowski
i zrobiło się 1:0. Miejscowi rzucili się do ataku i
mieli sporą przewagę w posiadaniu piłki. Rośli
polkowiczanie cofnęli się do głębokiej defensy-
wy i jedyne co robili, to wyprowadzali kontry.
Trzeba jednak przyznać, że byli w tym elemencie
groźni. Nacisk podopiecznych trenera Sebastia-
na Błaszczyka się opłacił. Jeszcze w pierwszej
części gry na mocne uderzenie z dystansu zdecy-
dował się Dominik Klechowicz i zrobiło się 1:1.
Po zmianie stron miejscowi niemalże nie scho-
dzili z połowy polkowickiego zespołu, będąc
drużyną zdecydowanie lepszą. Wydawało się, że
w 79. minucie dopięli ostatecznie swego. Skute-
cznie akcję świdnickiej ekipy zamknął Michał
Staroń i zrobiło się 2:1. Górnik zerwał się do
ataku i wyrównał w 82. minucie za sprawą Kon-
rada Iwanickiego. Znów do przodu zaciekle ru-
szyli gospodarze, ale nie zdołali po raz trzeci
pokonać bramkarza przyjezdnych. Jakby tego
było mało, to w doliczonym czasie gry zwycię-
skie trafienie zanotował Konrad Iwanicki i trzy
punkty pojechały do Polkowic. 

Polonia-Stal Świdnica - Górnik Polkowice 
2:3 (1:1)

Polonia-Stal: Przyborowski, Hruszowiec
(70’ M. Solarz), Stachurski (46’ Tragarz), Siera-
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dzki, Staroń (80’ Reczyński), Żukowski , Czo-
chara, Istelski, Trzyna, Klechowicz, Lepak-Przy-
byłowicz (65’ J. Solarz)

info: www.poloniastal.swidnica.pl

CENNE ZWYCIĘSTWO
MŁODZIKÓW

Przewodzący stawce ligi dolnośląskiej mło-
dzicy Polonii-Stali Świdnica dopisali do swojego
dorobku w ubiegłą sobotę, 31 października kom-
plet punktów. Podopieczni trenera Mariusza
Krupczaka pokonali na wyjeździe WKS Śląsk
Wrocław 1:0, pokazując, że opłaca się walczyć
do samego końca rywalizacji...

Spotkanie o punkty w lidze dolnośląskiej
młodzików odbywało się bez udziału sędziów,
którzy nie zostali delegowani na ten mecz. Miała
na to wpływ bardzo duża liczba spotkań odbywa-
jących się w sobotę (niedziela, 1 listopada była
dniem wolnym od grania). W rolę arbitrów wcie-
lili się trenerzy obu drużyn. Biało-zieloni nie
zagrali wybitnego spotkania, ale w ostatniej akcji
meczu zdołali przechylić szalę zwycięstwa na
swoją stroną. Po rzucie rożnym dla naszej ekipy
skuteczn ą  główką popisał  się Marek
Kaźmierczak, zapewniając świdniczanom kom-
plet punktów. Po 10. kolejce mamy w swoim
dorobku 22 punkty (7 wygranych, 1 remis i 2
porażki). Wyprzedzamy o trzy "oczka" Olympic

Wrocław. Trzecia w stawce Ślęza Wrocław traci
do nas cztery, a kolejny Śląsk Wrocław pięć
punktów. Następny mecz rozegramy właśnie z
ekipą Śląska. W sobotę, 7 listopada podejmiemy
rywala na swoim terenie. 
WKS Śląsk Wrocław - Polonia-Stal Świdnica 

0:1 (0:0)
Polonia-Stal: Sikora, Kołodziejczyk, Szere-

meta, Urbańczyk, Marczak, Redlica, Kulig,
Kaźmierczak, Duda, Dudek, Monica, Politański,
Pierzchała, Łabędź, Kuśnierz.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

W KOŃCU MECZ NA "ZERO" 
Z TYŁU!

Po raz pierwszy w tym sezonie piłkarze Da-
bro-Bau Polonii-Stali Świdnica zakończyli ligo-
wy pojedynek bez straty gola. Co najważniejsze
pokonali po dobrym w swoim wykonaniu meczu
rezerwy pierwszoligowej Miedzi Legnica 1:0. To
drugie zwycięstwo z rzędu odniesione na terenie

www.expressem.eu www.expressem.eu

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-
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
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Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roz-
grywkach grupy trzeciej makroregionalnej III
ligi piłkarskiej. 

Biało-zieloni zagrali niezwykle ofiarnie i
uważnie w defensywie. Każdy z zawodników
zasłużył na słowa pochwały za nieustępliwość i
walkę o każdy centymetr boiska. Świdniczanie
atakowali wysokim pressingiem i szybko starali
się neutralizować oraz rozbijać ofensywne zapa-
ły zawodników Miedzi II Legnica. Robiliśmy to
z pozytywnym skutkiem, bo przez zdecydowaną
większość czasu goście nie mieli recepty na po-
ważne zagrożenie bramki strzeżonej przez Bart-
łomieja Kota. Co jednak chyba najważniejsze, to
fakt jak wytrzymaliśmy ten pojedynek kondycyj-
nie. Walczyliśmy przez pełny dystans 90 minut,
a wiemy, że jeszcze w ostatnich tygodniach był
z tym spory problem.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla
podopiecznych Jarosława Pedryca. Już w 9.
minucie mieliśmy pierwszą szansę na strzele-
nie gola. Piłkę z rzutu wolnego w pole karne
dośrodkował Łukasz Sztylka, a na strzał głową
zdecydował się Wojciech Sowa. Jego intencje
wyczuł jednak interweniujący Jan Szpaderski,
wybijając futbolówkę na rzut rożny. Kilkadzie-
siąt sekund później wszystko poszło już zgodnie
z planem. Piłkę z naroż-
nika boiska wprost na
głowę Roberta Myrty
dorzucił Wojciech Szu-
ba . Futbolówka po
strzale naszego napast-
nika uderzyła w słupek,
ale dobitka Myrty była
już bezbłędna. W 23.
minucie mieliśmy dobrą
okazję do podwyższenia
rezultatu spotkania. Na
uderzenie z dystansu
zdecydował się Woj-
ciech Szuba, piłkę odbił
przed siebie Jan Szpa-
derski, dopadł do niej
jeszcze Patryk Paszko-
wski, ale jego próba by-
ła niedokładna. Legni-
czanie przez wiele mi-
nut nie byli w stanie za-
grozić  świdnickiej
bramce, a ich wszelkie
próby były powstrzy-
mywane przez biało-
zielonych defensorów.
Tak było aż do 31. minu-
ty. Wtedy to groźnie w
pole karne wpadł Kamil
Niewiadomski, ale jego
uderzen ie wybronił
Bartłomiej Kot. Jeszcze
przed końcem pierwszej
części gry swoją kolejną
szansę mieli gospoda-
rze. O piłkę znakomicie
i skutecznie powalczył

Bartosz Paszkowski, przejął ją i dograł do Woj-
ciecha Szuby, który przytomnie szukał długiego
słupka legnickiej bramki, lecz jego próba była
niestety niecelna. 

Druga część spotkania mogła i powinna się
rozpocząć od mocnego uderzenia miejsco-
wych. W 51. minucie świdniczanie ruszyli z
zabójczą kontrą, Wojciech Szuba popisał się
idealnym dograniem do wbiegającego w pole
karne Bartosza Paszkowskiego, ale strzał na-
szego pomocnika o centymetry minął lewy
słupek bramki strzeżonej przez Jana Szpader-
skiego. Rezerwy pierwszoligowca starały się
odgryzać, ale nie były w stanie sforsować do-
brze zorganizowanego bloku defensywnego
świdnickiej drużyny. Trzeba przyznać, że go-
ście mieli kim postraszyć, a dowodzeni byli
przez kapitana - Grzegorza Bartczaka, byłego
reprezentanta Polski z przeszłością w najwy-
ższej klasie rozgrywkowej. Oprócz tego do
dyspozycji trenera Marcina Płuski było m.in.
sześciu obcokrajowców: Marokańczyk, Ru-
mun, Hiszpan, Holender i dwóch Brazylijczy-
ków. Jak widać jednak taki model prowadzenia
akademii piłkarskiej w Polsce i takie zestawie-
nie drużyny rezerw nie zdały rezultatu w Świd-
n i cy.  Do  ko ńca  m eczu  zdecydo wanie
groźniejsi byli nasi piłkarze. W 72. minucie
dobrze piłkę do bardzo aktywnego w tym spot-
kaniu Szuby zgrał wprowadzony w drugiej
połowie Sebastian Jaroszyński, lecz strzał na-
szego pomocnika był niedokładny. Ostatnią
dobrą sytuację przeciwnicy stworzyli sobie w
73. minucie. Z piłką minął się Łukasz Sztylka,
a na strzał z prawej strony pola karnego zdecy-

ciąg dalszy ze str. 7
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
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
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dował się Bruno Garcia Marcate. Jego intencje
wyczuł jednak Bartłomiej Kot, świetnie broniąc
to uderzenie. W odpowiedzi ruszyli biało-zielo-
ni. Na prawej flance fantastycznie jednego z
legniczan minął Dorian Krakowski, popędził w
pole karne, dograł na 16. metr do Szuby, który
posłał jednak futbolówkę nad poprzeczką. Ostat-
nią naprawdę dobrą sytuację stworzyliśmy sobie
w 83. minucie. Kamil Szczygieł znakomicie do-
padł do piłki na lewej stronie boiska, zagrał w
pole karne do Sebastiana Jaroszyńskiego, ale
piłka po jego strzale uderzyła tylko w boczną
siatkę.

Ostatecznie Dabro-Bau Polonia-Stal Świdni-
ca pokonała rezerwy pierwszoligowej Miedzi
Legnica 1:0. To nasze trzecie zwycięstwo w se-
zonie 2020/2021 na boiskach grupy trzeciej
makroregionalnej III ligi, a drugie z rzędu odnie-
sione na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Dzięki tej wygranej biało-zieloni opu-
ścili ostatnią pozycję w tabeli, zbliżając się do
bezpiecznej strefy. W najbliższą sobotę, 7 listo-
pada powalczymy na wyjeździe z bardzo
groźnym, czwartym w tabeli Pniówkiem Pawło-
wice Ślaskie, a na swój stadion wrócimy tydzień
później (14 listopada). Wtedy to na swoim tere-
nie podejmiemy innego beniaminka tej klasy
rozgrywkowej - LKS Goczałkowice Zdrój, do-
wodzonego w głównej mierze przez byłego re-
prezentanta Polski, trzykrotnego mistrza Polski
(2 x Wisła Kraków i Śląska Wrocław) - Piotra
Ćwielonga.

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica - Miedź II
Legnica 
1:0 (1:0)

Skład: B. Kot, P. Paszkowski, Sowa, Sala-
mon, Sztylka, Borowy, Barros, Szuba (78’
Szczygieł), B. Paszkowski (88’ Białas), Krako-
wski, Myrta (67’ Jaroszyński).

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
24.10.2020r. godz. 7.24

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące poprzestawiania
zapór zabezpieczających wykopy na ulicy
Armii Krajowej. Sytuacja stwarzała poważ-
ne zagrożenie dla osób postronnych, gdyż
wykopy w tym rejonie są bardzo głębokie.
Skierowani na miejsce strażnicy nie ustalili
sprawców. Ogrodzenie zostało ustawione
poprawnie, a rejon ten objęto doraźnymi
kontrolami.

25.10.2020r. godz. 16.35 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od kobiety, która złapała w
Parku Centralnym brązowego węża. Po do-
kładnym rozpytaniu ustalono, że jest to pa-
dalec. Zgłaszającej nakazano wypuszczenie
jaszczurki w miejscu gdzie została schwyta-
na. Kobiecie wyjaśniono również, iż nie na-
leży chwytać żadnych zwierząt żyjących na
wolności, a w przypadku gdy są chore lub
ranne należy powiadomić straż miejską, któ-
ra zorganizuje stosowną pomoc.

26.10.2020r. godz. 0.42  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżące-
go na trawniku u zbiegu ulic Korczaka i
Leśnej. Skierowani na miejsce funkcjonariu-
sze zastali tam osobę bezdomną, znaną z
wcześniejszych interwencji. Strażnicy za-
oferowali mu pomoc w znalezieniu miejsca
w schronisku dla bezdomnych, jednak męż-

czyzna odmówił i odda-
lił się z miejsca zdarze-
nia.
26.10.2020r. 
godz. 9.26
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczą-
ce podejrzenia spalania
opon w rejonie ulicy
Nadbrzeżnej. Skierowa-
ni na miejsce strażnicy
skontaktowali się ze
zgłaszającym. Na miej-
scu funkcjonariusze fa-
ktycznie wyczuwali
charakterystyczny za-
pach spalanej gumy,
jednak pomimo długiej
penetracji terenu, nie
udało się ustalić źródła
tego zapachu.
27.10.2020r. 
godz. 20.04 
Dyżurny Straży Miej-
skiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczą-
ce gęstego czarnego dy-
mu wydobywającego
się z komina budynku
przy ulicy Serbskiej.
Skierowani na miejsce
strażnicy dokonali kon-
troli nieruchomości.
Okazało się, że budynek
posiada ogrzewanie ga-
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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.
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
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zowe. Strażnicy dokonali również kontroli
okolicznych nieruchomości, jednak nigdzie
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

GMINA ŚWIDNICA
OD 4 LISTOPADA WSTRZYMUJE
SIĘ MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO

ZAŁATWIENIA SPRAW W
URZĘDZIE GMINY 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 2 listopada 2020 r.  zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się
dodatkowe środki ostrożności . Od 4 listopada
2020 r. WSTRZYMUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ

OSOBISTEGO ZAŁATWIENIA SPRAW W
URZĘDZIE GMINY.

W uzasadnionych sytuacjach będzie możli-
wość kontaktu z urzędnikiem, po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu wizyty.

Wejście do Urzędu Gminy (boczne od par-
kingu) TYLKO W SPRAWACH PILNYCH -
przycisk na domofonie SEKRETARIAT. Przy
wejściu obowiązkowa dezynfekcja dłoni, zasła-
niamy nos i usta.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośred-
nictwem Internetu, telefonicznie, bądź przez
platformę ePUAP.

Wykaz numerów telefonów dostępny jest na
stronie www.gmina.swidnica.pl zakładka  -
KONTAKTY

Tel. kontaktowe: 74 852 30 67, 74 852 12 26,
74 852-24-88, 852-02-74.

W przypadku braku możliwości skorzystania
z usług elektronicznych informujemy, że na zew-
nątrz budynku (przy wejściu bocznym do Urzędu
od strony parkingu) znajduje się SKRZYNKA
PODAWCZA, w której można zostawić doku-
menty.

Obsługa Klientów (tylko w sprawach pil-
nych):

www.expressem.eu
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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-
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
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◆ PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK:
8.00-14.30,

◆ WTOREK: 8.00-16.00,
◆ PIĄTEK: 8.00-13.00, 
◆ Obsługa kasowa dla Klientów Urzędu Gminy

prowadzona jest w:
◆ PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I CZWARTEK

od 8.30 do 14.00
◆ we WTOREK od 8.30 do 15.30,
◆ w PIĄTEK od 8.30-12.30,
◆ PRZERWA: 9.00-9.30 i 12.00 - 12.15
◆ PRZYPOMINAMY, że:
❐ obsługa w zakresie Gminnego Ośrodka Kul-

tury Sportu i Rekreacji jak i Gminnego Ze-
społu Oświaty odbywać się będzie po wcześ-
niejszym telefonicznym umówieniu wizyty z
urzędnikiem,

❐ wizyty w sprawach pilnych  odbywają się
przy zachowaniu środków ostrożności,

❐ obowiązkowo zasłaniamy nos i usta w bu-
dynku urzędu,

❐ obowiązkowo przed wejściem dezynfekuje-
my dłonie,

❐ płyny do dezynfekcji udostępniamy Państwu
przed wejściem i na stanowiskach związa-
nych z obsługą Klienta,

❐ zachowujemy odpowiedni dystans społecz-
ny.

LGD RUSZA Z PROJEKTEM
"MARKI LOKALNE DOLNEGO

ŚLĄSKA-TWORZONE Z PASJĄ"
Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu ru-

sza z realizacją projektu "Marki Lokalne Dolnego
Śląska - tworzone z pasją". Jego celem jest wzmoc-
nienie i promocja lokalnych produktów i usług.

Projekt współpracy "Marki Lokalne Dolne-
go Śląska - tworzone z pasją" o akronimie MAR-

LO realizowany jest przez 7 Lokalnych Grup
Działania z województwa dolnośląskiego i uzy-
skał dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014 - 2020.

W ramach projektu zostanie stworzona baza
lokalnych producentów, wytwórców, rzemieślni-
ków restauracji oraz ciekawych miejsc do odwie-
dzenia z naszego terenu. Planowana jest także
organizacja warsztatów dotyczących brandingu
marki, w tym tworzenia etykiet, które będą doty-
czyć podniesienia wiedzy i kompetencji w zakre-
sie kreowania wizerunku marki, sporządzania
etykiet i opisów zgodnie z przepisami. Kolejne
zadanie to warsztaty rękodzielnicze - stare trady-
cje, nowoczesny design, mające na celu zapre-
zentować przykłady nowoczesnych narzędzi
tworzenia i promowania tradycyjnych produ-
któw lokalnych, form tkactwa, rzeźby, ceramiki,
rękodzieła oraz cukiernictwa. Wspólnie z naszy-
mi partnerami opracujemy publikację dotyczącą
marek lokalnych poszczególnych obszarów, aby
wykorzystać efekt synergii i wspólnie promować
swoje produkty i usługi.

Podsumowaniem projektu będzie konferen-
cja promująca produkty lokalne "Granitowego
Szlaku" mająca na celu wymianę doświadczeń
pomiędzy uczestnikami i nawiązanie kontaktów.

***
Projekt MARLO jest pierwszym, dużym

krokiem w tworzeniu "Granitowego Szlaku" ja-
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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
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ko rozpoznawalnej marki. Zależy nam na wspar-
ciu lokalnej przedsiębiorczości, stąd ta inicjaty-
wa. Tworzona baza lokalnych producentów po-
służy nam w przyszłości w naszych działaniach
promocyjnych oraz przedsięwzięciach o chara-
kterze szkoleniowym i edukacyjnym - podsumo-
wuje Krystian Ulbin, prezes LGD.

SPRZEDAWCY CHRYZANTEM
MOGĄ LICZYĆ NA POMOC

FINANSOWĄ
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa (ARiMR) będzie udzielała pomocy
finansowej dla producentów i sprzedawców
chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z
zamknięciem cmentarzy.

Aby skorzystać z wsparcia przedsiębiorca
musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in.
liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce
ich przechowywania. Dokument taki należy zło-

żyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiato-
wego właściwego ze względu na miejsce prze-
chowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogło-
si informację o możliwości odbioru chryzantem
przez organizacje pozarządowe, jednostki samo-
rządu terytorialnego lub inne instytucje publicz-
ne.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na
jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana
w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia.
Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31
grudnia 2020 r.

Więcej informacji na temat w/w pomocy fi-
nansowej znajdą Państwo na stronie interneto-
wej:

https://www.arimr.gov.pl/.../w-zwiazku-z-z
amknieciem...

TRWA PRZEBUDOWA 
DRÓG GMINNYCH 

Ponad 300 m. odcinki, często uczęszczanych
dróg gminnych w Boleścinie zyskały nową na-
wierzchnię asfaltową.

W ramach zadania pn. "Przebudowa dróg
gminnych w Boleścinie, Lutomi Górnej i Wito-
szowie Dolnym" zakończono już roboty budow-
lane w Witoszowie Dolnym. Obecnie trwają je-
szcze prace przy przebudowie dróg w Lutomi
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ciąg dalszy ze str. 11DLA 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.

Kabaret Ani Mru-Mru powstał w Lublinie w
grudniu 1999 roku. Po szybkich i skutecz-
nych roszadach personalnych od bez mała
dwunastu lat występuje i bawi publiczność
w trzyosobowym składzie. Marcin Wójcik,
Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek.
Jak twierdzą ich wspólni znajomi, i tak kie-
dyś na pewno wpadliby na siebie na ulicy.
Mają to samo poczucie humoru, a to spra-
wia, że świetnie się dogadują, zarówno na
scenie jak i w życiu prywatnym. Rodzaj
żartów, gagów i skeczy doskonale trafił nie
tylko w gusta szerokiej publiczności w ca-
łym kraju, ale również środowiska. Ani Mru-
Mru jest laureatem wszystkich najbardziej
prestiżowych przeglądów i festiwali kabare-
towych.
Ani Mru Mru, to kabaret dla każdego widza.
Nie trzeba być na bieżąco ze wszystkimi
wydarzeniami, żeby móc się dobrze bawić -
ten kabaret polityką się nie zajmuje. Michał,
Marcin i Waldek po prostu  podejmują tema-
ty obyczajowe, z życia wzięte. Są rozchwy-
tywani przez publiczność w każdym wieku,
a każdy ich skecz bawi do łez. Mają swój
własny, niepowtarzalny styl. Przed nami naj-
nowsza premierowa odsłona zatytułowana
"Cirque de volaille", w której zobaczymy
nowe oblicze kabaretu i nowe niesamowite
skecze, których w telewizji nie zobaczycie!

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12.02.2021, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 85 zł

Czy marzyliście kiedykolwiek o partnerze
idealnym? Chcielibyście móc na bieżąco
zmieniać jego cechy, dopasowując go do
swoich oczekiwań? Czy ucieszylibyście się,
gdyby ta wyśniona druga połówka sama Was
odnalazła? Jeżeli odpowiedzieliście "tak!"
na którekolwiek z powyższych pytań, to za-
praszamy na "Listę męskich życzeń". Prze-
zabawną komedię, w której nic nie wydaje
się być oczywistym, zaś wszystko jest abso-
lutnie upragnionym!
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół.
Żaden z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie.
A takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!
Po więcej informacji zapraszamy na:
www.listameskichzyczen.pl
www.facebook.com/listameskichzyczen
Instagram (@lista_meskich_zyczen)
obsada*:
BILL Artur Barciś
LEON Krzysztof Wieszczek

www.expressem.eu
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Górnej. Na ukończeniu są również prace związa-
ne z modernizacją dróg w Boleścinie. W ramach
tego zadania wykonano nowe nakładki asfaltowe
na drodze do przedszkola oraz drodze do kościo-
ła w Boleścinie. Na drodze do kościoła po jednej
stronie zamontowane zostały krawężniki w celu
zabezpieczenia posesji przyległych przed zale-
waniem wodami deszczowymi z drogi. Łącznie
na obu odcinkach dróg wykonano ponad 1000
m2 nowej nawierzchni asfaltowej.

TRWA SEZON GRZEWCZY
2020/2021. ZADBAJMY O NASZE

BEZPIECZEŃSTWO 
Wraz z początkiem października rozpoczął

się tegoroczny sezon grzewczy To czas, w któ-
rym wzrasta ryzyko powstawania pożarów, a
także zatruć "cichym zabójcą" jakim nazywany
jest niewidoczny, bezwonny, pozbawiony smaku
tlenek węgla.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do
zamontowania w mieszkaniach i domach jedno-
rodzinnych czujek dymu i tlenku węgla, a także
przypominamy o konieczności dokonywania
okresowych przeglądów i czyszczenia przewo-
dów kominowych i instalacji wentylacyjnych.

 Niezwykle ważne jest także, aby nie bagate-
lizować objawów, które mogą świadczyć o zatru-
ciu tlenkiem węgla, takich jak bóle i zawroty
głowy, senność, duszności, osłabienie, przyspie-
szone bicie serca. W przypadku pojawienia się
tych niepokojących symptomów, należy nie-
zwłocznie przewietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy, oraz zasięgnąć porady lekar-
skiej.

Skąd bierze się czad i dlaczego jest niebez-
pieczny? Co jest główną przyczyną zatruć tlen-
kiem węgla? Co zrobić aby uniknąć zaczadze-
nia? Po odpowiedzi na te i wiele więcej pytań
oraz w celu zapoznania się z cennymi radami,
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

UCZNIOWIE GMINNYCH SZKÓŁ
ROZWIJAJĄ KOMPETENCJE

KLUCZOWE, PASJE I
ZAINTERESOWANIA

We wrześniu 2020 roku w gminnych szko-
łach podstawowych rozpoczęła się druga część
projektu edukacyjnego pt.: "Rozwój kompeten-
cji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie
Świdnica", dofinansowanego w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem trwającego  projektu jest
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów
i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi oraz z niepełnosprawnościami poprzez reali-
zację zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

W placówkach edukacyjnych organizowane
są zajęcia z języków obcych, matematyki, przed-
miotów przyrodniczych, informatyki, a także za-
jęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedycz-
ne.

Ponadto w projekcie zaplanowano podnie-
sienie kompetencji zawodowych nauczycieli w
gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla
nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania me-
tody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dziec-
kiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
podniesienia kompetencji wychowawczych, wy-
korzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).  

 "Zajęcia  pozalekcyjne w ramach  projektu:
"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do su-
kcesu w Gminie Świdnica "  - chemia metodą
eksperymentu i rozdzielanie mieszanin przy uży-
ciu różnych metod. Zadania wymagały całkiem
sporej dawki cierpliwości i udało się! Sączenie
precyzyjnie wykonane  dało krystalicznie czysty
przesącz, a kolorowe składniki flamastrów wy-
dzielone metodą chromatografii bibułowej za-
chwyciły nas wszystkich" - społeczność szkolna
z SP w Bystrzycy Górnej

 "Zajęcia projektowe to dla naszych uczniów
prawdziwa przyjemność i nauka poprzez działa-
nie" - nauczyciele prowadzący zajęcia projekto-
we w SP w Grodziszczu

 "Biologia metodą eksperymentu- na dotych-
czasowych zajęciach rozwijających z biologii
spędzaliśmy czas głównie w terenie. Zajmowali-
śmy się rozpoznawaniem roślin, drzew oraz
zwierząt żyjących w okolicy. Zbieraliśmy okazy
roślin oraz fotografowaliśmy je, następnie w
szkole pracując z atlasami roślin i zwierząt roz-
poznawaliśmy nieznane nam gatunki. W terenie
korzystaliśmy z łup, mikroskopów terenowych
oraz specjalnych łup z pojemnikiem do obserwa-
cji owadów" - opowiadają z pasją uczniowie z SP
w Mokrzeszowie.

Po więcej opowieści o tym, czego uczniowie
uczą się podczas zajęć w ramach projektu "Roz-
wój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu
w Gminie Świdnica " oraz w celu obejrzenia
zdjęć, zachęcamy do odwiedzania stron interne-
towych oraz portali społecznościowych poszcze-
gólnych placówek. 

i

JUSTINE Aneta Zając
*obsada wymienna; organizator zastrzega
możliwość zmiany obsady

ZMIANA TERMINU - [PIOTR BAŁ-
TROCZYK - Starość nie jest dla mięczaków]
21.03.2021, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 65 zł

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny,
być może nawet ważniejszy od końca. Choć
dobrze, gdy koniec jest równie miły jak po-
czątek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bał-
troczyk zaczyna niebanalnie od: "Dobry
wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtro-
czyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w
domu, samotny i niepotrzebny".
To właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestni-
czyć. Co nastąpi po: "Dobry wieczór Pań-
stwu",  jest również zagadką dla Bałtroczyka.
Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wy-
bierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekturę, czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na tym
tle Bałtroczyk jawi się jak oaza stabilności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosu-
nek do garniturów, które traktuje jak zawo-
dowe zło konieczne. Stały jest też bałwo-
chwalczy stosunek do ciężkich motocykli,
które ujeżdża w długich trasach. Wielbi ob-
razy Jana Stanisławskiego i akustyczne gita-
ry ze szlachetnego drewna, których twórcy
też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy, które
Bałtroczyka interesują . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez
nowe techniki szpachlowania, do przysta-
wek w Telecasterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczykowi,
od czasu Waszego ostatniego z Nim spotkania.
Wszystko jest inspiracją
Tak powstają wciąż nowe fragmenty naro-
dowej epopei 
Posłuchajcie proszę kolejnej wersji opowie-
ści Piotra Bałtroczyka  .

ŚWIDNICKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej
osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecz-
nego. To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych lub mniej aktywnych seniorów, którym

szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:

507 300 002
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-13.00

dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora 

(jak na numery stacjonarne lub komórkowe)
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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 Dobrze ułożą Ci się sprawy rodzinne,
partnerskie, przyjacielskie. Nie jest to jednak
dobry tydzień na podejmowanie ważnych decy-
zji i przedsięwzięć. Gwiazdy radzą nieco zwolnić
tempo w sprawach zawodowych. Postaraj się
także oszczędnie gospodarować pieniędzmi, bo
nie będziesz miał ich teraz za wiele. 
BYK Żyjesz w zwariowanym tempie i nie masz
okazji trzeźwym okiem spojrzeć na wszystko i
wszystkich. A tak naprawdę za mało wymagasz
od innych. Za bardzo się poświęcasz. Ciągle czu-
jesz się niedoceniony i nikomu niepotrzebny.
Choć otacza Cię wiele osób, to jesteś samotny.
Naucz się stawiać warunki, czasami odmówić w
sprawach które Ci nie "leżą". 
BLIŹNIĘTA Będziesz musiał obrać jakiś tor
działania. Podjąć decyzję, która przyniesie Ci
najwięcej korzyści. Będziesz miał do wyboru

wiele wariantów, wszystko będzie w Twoich rę-
kach. Wsparciem posłuży Ci najbliższa osoba.
Sprawy zawodowe potoczą się zupełnie inaczej
niż się spodziewałeś, ale rozwiążą się pomyślnie.
RAK W tym tygodniu będziesz powodem wielu
kłótni i sprzeczek na gruncie rodzinnym. Ostat-
nio zbyt wiele oczekujesz od najbliższych, nie
oferując nic w zamian. Ktoś czuje się pokrzyw-
dzony, a nawet wykorzystywany. Dla własnego
dobra spróbuj to zmienić. Trochę więcej inicjaty-
wy, trochę więcej serca. 
LEW Nadchodzą dni pełne pracy, obowiąz-
ków, których nie da się przełożyć. Będziesz
musiał zwyczajnie im sprostać. Wszystko to
sprawi, że nie będziesz miał czasu myśleć o
sprawach mało istotnych, o głupstwach, na
które nie powinieneś zwracać uwagi. Poprawi
się Twoja sytuacja finansowa, co rozwiąże
wiele problemów. 
PANNA Gwiazdy mówią, że od paru dni czymś
bardzo się martwisz. Niepotrzebnie. Wszystko
samo się rozwiąże, a problem po prostu nie bę-
dzie istniał. Okaże się, że sprawa nie jest tak
poważna, jak myślałeś. Wróci chęć do życia i
działania. Miłe spotkanie rodzinne sprawi, że
poczujesz się potrzebny i kochany. 

WAGA Ktoś ma do Ciebie jakąś ważną sprawę.
Nie ma odwagi o coś Cię poprosić. Jesteś w stanie
pomóc mu wyjść z opresji. Przy sprzyjających
okolicznościach tak się właśnie stanie. Pojawią
się przed Tobą nowe możliwości zarobkowania,
które doskonale wykorzystasz. Będzie się to wią-
zało z poprawą sytuacji finansowej. 
SKORPION Dwie osoby jednocześnie zaczęły
się Tobą interesować. Co z tego wyniknie, czas
pokaże. Będziesz więc teraz cały czas obserwo-
wany. Ktoś będzie śledził każdy Twój krok. Po-
czujesz się nieswojo, ale jednocześnie będzie Ci
miło. Z powodu rozleniwienia nie dopilnujesz
bardzo ważnej sprawy, i będziesz musiał nadra-
biać zaległości. 
STRZELEC W tym tygodniu nie możesz być zbyt
pewny siebie. Ostatnio tak się dzieje, że jesteś pe-

wien swego, a wszystko może się zdarzyć. Nawet
to, czego się nie spodziewasz. Otrzymasz bardzo
radosną wiadomość, która poprawi Ci nastrój i
spowoduje, że będziesz snuł nowe plany. 
KOZIOROŻEC Nareszcie będziesz mógł się
wykazać swoimi zdolnościami, umiejętnościami
i wiedzą. Los sprawi, że odnajdziesz swoje po-
wołanie w wykonywanej pracy. Bardzo dobrze
będą układały się stosunki partnerskie. Spędzicie
razem wiele miłych chwil, które na długo zapa-
miętasz. 
WODNIK W tym tygodniu zaimponujesz ko-
muś swoimi cechami charakteru. Ktoś będzie
starał się Ciebie naśladować, powielać Twoje
zachowania, a nawet sposób bycia. Będzie Cię to
denerwowało, ale jednocześnie podbuduje Cię
fakt, że jesteś dla kogoś wzorem. Rada na nad-
chodzące dni: bądź punktualny. 
RYBY Nie wolno Ci teraz zaniedbać obowiąz-
ków. Wszystko zmierza ku najlepszemu. Musisz
tylko uzbroić się w cierpliwość. Nadchodzą dni
wytchnienia, odpoczynku i zbierania plonów
swojej pracy. Wiele miłych chwil spędzisz w
gronie oddanych przyjaciół. Będą nie tylko og-
niste dyskusje, ale również osobiste zwierzenia.

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
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