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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.

FUNDACJA ORLA STRAŻ
WYSTAWA
13 listopada 2020 - 13 grudnia 2020
Miejsce: Rynek,Świdnica

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

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

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 Nie-
podległości Szlakiem Zamków Piasto-
wskich. Program wycieczki: - Góry Oło-
wiane - Rudawski Park Narodowy - trasa
piesza: Bolków - Pastewnik - Ruiny Za-
mku Niesytno -trasa TRInO - źródło Ku-
czawy - 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,
bowiem poprzednim sezonie kilka zawod-
niczek Volleya broniło barw klubu z Oła-
wy.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica
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WSPIERAJMY LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z rosnąca liczbą zakażeń rząd
zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ob-
ostrzeń, które mają powstrzymać rozwój epide-
mii w Polsce. Kolejne restrykcje to jeszcze wię-
kszy cios dla wielu małych firm i mikro przed-
siębiorców. Pomóc mogą im mieszkańcy . Akcja
#KupujeLokalnie oraz #ZamawiamLokalnie to
wyraz solidarności, a zarazem próba wsparcia
przedstawicieli branż, które zostały najbardziej
dotknięte przez pandemię.

Akcja #KupujLokalnie ma na celu wsparcie
lokalnych przedsiębiorców, którzy na skutek
pandemii koronawirusa borykają się z problema-
mi, nierzadko walcząc o przetrwanie. Urząd Mia-
sta Świdnicy za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych zachęca mieszkańców i mieszkanki
do zakupu produktów lokalnych w szerokim zna-

czeniu tego słowa. Chodzi już nie tylko m.in. o
warzywa i owoce, lecz wsparcie całego sektora
usługowego, fitness, beauty i wielu innych. Przy-
pominamy, że wszystkie sklepy, sklepiki, butiki,
drogerie, pasmanterie etc. znajdujące się na świd-
nickim Rynku oraz w bliższej i dalszej okolicy,
pozostają otwarte. Jedynie sklepy w galeriach
handlowych są zamknięte.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej dotknęły także branżę gastronomi-
czną. Z myślą o nich powstała specjalna zakładka
na stronie internetowej geoportal/swidnicanawy-
nos oraz hashtag#ZamawiamLokalnie. W serwi-
sie dostępna jest aktualna baza świdnickich
przedsiębiorców i lokali gastronomicznych, ofe-
rujących zakupy z dowozem, mobilne usługi,
posiłki na wynos albo dostarczane do klientów.
W ten sposób Urząd Miasta promuje świdnickie
bary oraz restauracje i namawia mieszkańców do
zamawiania dań na wynos. 

Firmy chcące dołączyć do akcji mogą same
wypełnić specjalny formularz w formie elektro-
nicznej dostępny na stronie geoportalu. W razie
pytań prosimy o kontakt pod numeramitelefo-
nów: 74 856 28 60 i 605 788 006. 

MIASTO ZAPEWNIŁO DZIECIOM
LAPTOPY DO NAUKI ZDALNEJ
Zdalna nauka w czasie pandemii koronawi-

rusa to rzeczywistość, z którą muszą zmierzyć się
zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Tego typu
edukacja nie jest niestety pozbawiona wad. Jedną
z nich jest wykluczenie dzieci, które ze względu
na brak odpowiedniego sprzętu komputerowego
z tej formy nauki nie mogą skorzystać.Dlatego

też miasto przekazało dla świdnickich uczniów
kilkadziesiąt nowych laptopów oraz sprzęt ze
szkolnych pracowni komputerowych. Organizo-
wany jest również zakup kolejnych laptopów i
tabletów. 

Z dotacji zMinisterstwa Cyfryzacji, w ra-
mach programu "Zdalna szkoła" kupiono doty-
chczas 80 laptopów. Zgodnie ze wskazaniem

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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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

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Victoria Świebodzice
28.11.2020, godz. 15:00
Derby powiatu świdnickiego. Faworytem
będzie Victoria,ale takie mecze rządzą się
swoimi prawami...
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
takus Buk
28.11.2020, godz. 18:00
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgry-
wek. ŚKPR jest zdecydowanym fawory-
tem, 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
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dyrektorów szkół podstawowych użyczono je
uczniom z rodzin o najniższych dochodach oraz
rodzin wielodzietnych. Szkoła Podstawowa Nr 1
otrzymała 13 laptopów, SP 2 - 9, SP 4 - 10, SP 6
- 11, SP 8 - 7, SP 105 - 24 i SP 315 - 6. 

Dodatkowo udało się także kupić 7 laptopów,
które również trafiły do najbardziej potrzebują-
cych dzieci. Świdnicka firma RST Software Ma-
stersw ramach darowizny przekazała 6 laptopów
uczniom ze szkół podstawowych nr 4, 6 i 105

- Dyrektorzy publicznych szkół podstawo-
wych reagują na bieżąco na zgłaszane przez ucz-
niów i ich rodziców potrzeby, użyczając także
sprzęt stanowiący wyposażenie szkolnych pra-
cowni komputerowych. Dotychczas przekazano
do dyspozycji uczniów 43 komputery stacjonar-
ne, 4 laptopy oraz 20 tabletów.Obecnie zabezpie-
czono wszystkie braki w sprzęcie komputero-
wym, zgłoszone przez uczniów i ich rodziców -
dodaje Tadeusz Niedzielski, dyrektor Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

W partnerstwie z Fundacją "Krzyżowa" miasto
realizuje kolejny już projekt finansowany ze środ-
ków unijnych, w ramach którego m .in. zostanie
zakupionych 130 laptopów i tabletówz przeznacze-
niem dla siedmiu świdnickich publicznych szkół
podstawowych. Niestety, ogłoszony we  wrześniu
br. przetarg został unieważniony, gdyż złożono tyl-
ko jedną ofertę, która nie spełniła warunków okre-
ślonych w specyfikacji przetargowej. Ogłoszony
zostanie więc kolejny przetarg.

RYNKOWE KANDELABRY
ZOSTANĄ ODNOWIONE

Rozpoczęła się renowacja czterech ozdob-
nych lamp w Rynku. Po wcześniejszej weryfika-

cji stanu słupów oraz opraw oświetleniowych,
uzupełnione zostaną brakujące, uszkodzone i zu-
żyte elementy latarń oraz ich infrastruktura ele-
ktryczna. W zakresie prac przewidziano także
odnowienie połączeń gwintowanych i oczysz-
czenie miejsc mocowania szyb. Usunięte zostaną
obszary rdzy oraz fragmenty starej farby, nastę-
pnie całość będzie kilkakrotnie pomalowana far-
bą podkładową i nawierzchniową.

Cokoły kandelabrów zostanąoczyszczone i
odgrzybione, m.in. metodami chemicznymi z do-
czyszczeniem mechanicznym. Przewidziano
również uzupełnienie ubytków i wypełnienie
wykruszonych połączeń kamienia.

-  W zeszłym roku wyremontowaliśmy w
podobnym zakresie 10 latarń przy ul. Francisz-
kańskiej. Rok wcześniej 8 żeliwnych lampprzy
ul. Bohaterów Getta zastąpionych zostało nowy-
mi i stylowymi latarniami z oprawami LED.
Teraz zleciliśmy odnowienie kandelabrów. Te
cztery odrestaurowane lampy z pewnością będą
kolejną ozdobą Rynku - mówi Renata Kogut,
zastępca dyrektora Wydziału Drógi Infrastruktu-
ry Miejskiej. 

Prace powinny zakończyć się w połowie
grudnia. Ich koszt to ponad 25 tys. zł. Realizują
je dwie firmy: "INSTEL" oraz "KAMIENIAR-
STWO" P.L. Wojciechowscy s.c.

ciąg dalszy na str. 4
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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.
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

WESPRZYJ SENIORA 
W CZASIE PANDEMII

Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do
rządowegoprogramu"Wspieraj Seniora". Jego
celemjest zapewnienie usługi wsparcia oso-
bomw wieku 70 lat i więcej, którzyw obowiązu-
jącym stanie epidemii zdecydują się na pozosta-
nie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w
szczególności na dostarczeniu zakupów obejmu-
jących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

Realizatorem Programu w Świdnicy jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejprzy
współpracy z wolontariuszami. Realizacja pro-
gramu potrwa do 30 grudnia 2020 r.

Jak będzie działał program? 
Osoba starsza, samotna  w wieku 70 lat i

więcej, która zdecyduje się pozostaćw domu w
związku z utrzymującym się stanem epidemii
dzwoni na ogólnopolską infolinię (22 505 11 11)
uruchomioną w ramach programu Solidarno-
ściowy Korpus Wsparcia Seniorów. Następnie
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej konta-
ktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje
zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma
polegać w szczególności na dostarczeniu zaku-
pów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmu-
jących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.
Oczywiściekoszt zakupów pokrywa Senior.

Z programu nie mogą korzystać seniorzy,
którzy już otrzymują wsparcie w ramach usług
opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opie-
kuńczych.

Potrzebni wolontariusze
Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i mo-

żliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej,
umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na
spacer?

Wejdź  na stronę  https://wspierajseniora.pl/
wypełnij ankietę i w ten sposób znajdziesz się w
bazie wolontariuszy.

Zarówno osoby wymagające wsparcia jaki i
kandydaci na wolontariuszy  mogą kontaktować
się bezpośrednio z pracownikiem  MOPS pod nr
tel.723 423 264, który udzieli wszelkich informa-
cji na temat Programu.

Posłowie składają korekty
Posłowie Katarzyna Mrzygłocka z Koalicji

Obywatelskiej oraz Krzysztof Śmiszek z Lewicy
złożą w najbliższych dniach propozycje zmian
do budżetu państwa na 2021 rok. Zawierać one
będą m.in. postulaty zgłaszane przez świdnicki
samorząd, dotyczące budowy południowej ob-
wodnicy miasta oraz dodatkowych środków na
remont ołtarza głównego w katedrze.

Posłowie zadeklarowali swoje wsparcie w
pozyskaniu funduszy na inwestycje w Świdnicy,
których bez wsparcia państwa nie uda się zreali-
zować. Pierwszą z nich jest budowa południowej
obwodnicy miasta. Zadanie to ma ogromną wagę
w wykluczeniu ruchu tranzytowego z miasta.
Gmina od wielu lat czyni starania polegające

(obok przedmiotowej inwestycji stanowiącej za-
sadniczy element planowanego układu drogowe-
go) na budowie tzw. małej obwodnicy Świdnicy
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (Stanowice -
Świdnica - Dzierżoniów - Ząbkowice Śląskie -
Paczków - granica państwa) pomiędzy Słotwiną
a Komorowem oraz drogi powiatowej nr 3396D
na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą
wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świd-
nicy .Średniodobowy ruch pojazdów w ciągu
drogi krajowej nr 35 w obszarze miasta znacznie
przewyższa średnią dla sieci dróg krajowych.
Obwodnica drogi krajowej nr 35 i drogi wojewó-
dzkiej nr 382 pozwoli przejąć ok. 75% tranzytu
prowadzonego obecnie przez centrum Świdnicy.
Szacowany koszt inwestycji to około 450 mln zł.

Drugi wniosek posłów dotyczyć będzie
dodatkowychśrodków na remont ołtarza główne-
go w świdnickiej katedrze. Pomimo dotacji przy-
znanych przez POIŚ, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Świdnica
na prace renowacyjne w świątyni, nie pokryją
one kosztów renowacji ołtarza głównego. W su-
mie potrzeba 6 milionów złotych na dokończenie
prac. 

Ostateczne decyzje podejmą posłowie w tra-
kcie prac nad budżetem państwa na 2021 rok. 

FUNDACJA ORLA STRAŻ
WYSTAWA

13 listopada 2020 - 13 grudnia 2020
Zapraszamy na świdnicki Rynek na wystawę

zewnętrzną poświęconą działalności Fundacji
Orla Straż, której misją jest pomoc ofiarom ter-
roryzmu na Bliskim Wschodzie. Wspiera ona
rodziny, które straciły bliskich, dom oraz doro-
bek całego życia w wyniku najazdu terrorystów
z ISIS. Pragnie pomóc im w powrocie do życia,
jakie wiedli przed wojną wywołaną przez islam-
skich fundamentalistów. Realizuje działania
m.in. przez odbudowę zniszczonych miejsc pra-
cy, wspieranie edukacji wdów i sierot oraz po-
moc rozwojową udzielaną w bardzo szerokim
zakresie.

Zachęcamy wszystkich z całego serca do
wsparcia działań Fundacji, która, w tak niewyob-
rażalnie trudnych warunkach, niesie pomoc lu-
dziom w najwyższej potrzebie. Na stronie inter-
netowej www.orlastraz.org można odnaleźć
wszystkie potrzebne informacje

Fundacja Orla Straż została założona w mar-
cu 2016r. przez kmdr ppor. rez. Bartosza Rutko-
wskiego.

W tym czasie, w Iraku i Syrii tzw. Państwo
Islamskie wciąż dokonywało licznych zbrodni
na ludności cywilnej, które zapoczątkowało w
2014 roku. Ludzie, którzy musieli uciekać z pod-
bitych przez terrorystów miast, potrzebowali pil-
nej pomocy w obozach dla przesiedleńców.
Trwał kryzys humanitarny, a wojska koalicji
antyterrorystycznej dopiero formowały swoje
szeregi.

Przed założeniem fundacji Bartosz Rutko-
wski pełnił funkcję szefa szkolenia Ośrodka
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w
Gdyni .

7 października 2015 roku o godz. 7:15, na
kwadrans przed przystąpieniem do codziennych
zajęć przeczytał artykuł o torturowaniu i ukrzy-
żowaniu 12-letniego chłopca w Syrii. Pomyślał
o swoich synach, z których starszy był rówieśni-
kiem zamordowanego. Po szybkiej refleksji czy

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spodzie-
wał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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-

jest w stanie uratować choćby jedno dziecko
przed podobną tragedią, podjął znamienną dla
swojego życia decyzję. Postanowił odejść na
emeryturę i wyjechać na Bliski Wschód do Irac-
kiego Kurdystanu. Pod koniec 2015 roku złożył
wypowiedzenie ze służby wojskowej, a trzy mie-
siące później był już w drodze do Iraku.

Na miejscu chciał osobiście ocenić potrzeby
ludzi dotkniętych dramatem wojny i ustalić naj-
lepsze sposoby udzielania im pomocy . Po tym,
co zobaczył, postanowił założyć fundację, której
celem jest nie tylko pomoc doraźna, ale przede
wszystkim wsparcie w powrocie do normalności.

Główną zasadą Fundacji jest pomoc wyłącz-
nie w uzgodnieniu z potrzebującymi w ich włas-
nym kraju.

Od początku istnienia Orlej Straży zajmuje
się ona najróżniejszymi formami wspierania
ofiar terroryzmu. Jej celem jest zarówno pomoc
konkretnym osobom, jak i bardziej rozwinięte
projekty służące rodzinom, a nawet całym miej-
scowościom. Nie ma ustalonych szablonów dzia-

łania ani nie ogranicza się żadnym schematem.
Jej definicją pomocy jest doprowadzenie do sy-
tuacji, kiedy osoba lub rodzina, którą wsparli-
śmy, jest w pełni usamodzielniona.

Praca to podstawa
Jednym z głównych naszych działań, jest

odbudowa miejsc pracy. Służy temu projekt Do-
bra Praca, w ramach którego Fundacja odtwarza
zniszczone przez terrorystów zakłady, sklepy i
warsztaty lub tworzymy całkowicie nowe dla
osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jako pier-
wszy powstał zakład ślusarski w Karakosz. Bez
odpowiedniego fachowca w miejscowości, nie

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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-

można było rozpocząć odbudowy. Potem był
m.in. gabinet lekarski, zakład fryzjerski, kilka
sklepów spożywczych, bar sałatkowy i inne. Od
początku projektu udało się odtworzyć Orlej
Straży ponad 80  małych, rodzinnych miejsc pra-
cy.

Rodziny, którym Fundacja pomaga w ra-
mach projektu Dobra Praca, nie dostają pienię-
dzy na otwarcie działalności do ręki. Wszelkie,
niezbędne wyposażenie zostaje im kupione i do-
starczone przez wolontariuszy miejscowych or-
ganizacji, z którymi współpracuje. Pomoc dosto-
sowana jest do ich możliwości oraz posiadanego
zawodu.

Orla Straż działa również na wielu innych
płaszczyznach. Współfinansuje dwa ośrodki
edukacyjne dla kobiet i dzieci, które były w
rękach terrorystów. Organizuje zajęcia dydakty-
czne i kursy szwalnicze oraz rękodzielnicze, któ-
re są elementem terapii zajęciowej. Buduje nie-
wielkie domy, aby rodziny mogły wrócić do swo-
ich macierzystych miasteczek i wsi. Kupuje
zwierzęta hodowlane rodzinom, które zajmowa-
ły się pasterstwem, stawia szklarnie, pomaga w
odbudowie linii energetycznych i wiele innych.

MIASTO WSPARŁO 
HANDLARZY KWIATÓW

Po decyzji Premiera RP o zamknięciu cmen-
tarzy na trzy dni, do poniedziałku 2 listopada-
Miasto Świdnica wsparło handlarzy zniczy i
kwiatów. Do piątku, 6 listopada mogą oni bez
żadnych opłat sprzedawać swoje produkty w
dwóch specjalnie wyznaczonych punktach w
mieście. Ponadto miasto symbolicznie odkupiło
część kwiatów od świdnickich producentów.
Zdobią one ronda i miejsca pamięci w Świdnicy.

Nagła decyzja Premiera RP o zamknięciu
cmentarzy na trzy dni, do poniedziałku 2 listopa-

da w ramach wprowadzania kolejnych obostrzeń
związanych z epidemią koronawirusa, zaskoczy-
ła wielu sprzedawców kwiatów i zniczy, handlu-
jących m.in. przed cmentarzami. Z pomocą ru-
szyli mieszkańcy wielu polskich miast, w tym
Świdnicy. Kupując kwiaty i ustawiając je w do-
mach czy miejscach publicznych pomagaliśmy
firmom handlowym i producentom. 60 sztuk do-
nic z chryzantemami zakupił również świdnicki
magistrat. Kwiaty zdobią miejsca pamięci w mie-
ście. Ustawiono je m.in. przy: pomniku Jana
Pawła II, Pomniku Zwycięstwa, na cmentarzu
przy ul. Słowiańskiej w okolicach kaplicy i
trzech krzyży oraz rondach: Ireny Sendlerowej,
100-lecia Niepodległości Polski, Abrahama i An-
drzeja Wajdy.

Ponadto sprzedawcom, którym zostały wy-
produkowane na Święto Zmarłych kwiaty,udo-
stępniono od poniedziałku miejsca,w których
mogli nimi handlować. Miasto nie pobrało żad-
nych opłat z tego tytułu. Bezpłatne miejsca to ul.
Mieszka (przy targu) oraz pl. Grunwaldzki (przy
hali targowej). Te stragany, które zostały wcześ-
niej opłacone, nadal można wykorzystać do
handlu, a dotyczy to m.in. miejsc przy cmenta-
rzach.

WYBRANO REALIZATORA
ŚWIDNICKIEGOPROGRAMU 

IN VITRO
38 par ze Świdnicy będzie mogło skorzystać

z dofinansowania procesu leczenia metodą in
vitro. Miasto rozstrzygnęło konkurs na realizato-
ra programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojo-
wego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto
Świdnica na lata 2020-2023". Będzie nim Klini-
ka Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o. z
Gdańska, oddział we Wrocławiu przy ul. Grabi-
szyńskiej. Koszt  całkowity  realizacji  tego za-
dania szacowany jest na ok. 190 tys. zł.

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

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

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

pii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz
pozostałe kryteria zawarte w programie.

Zainteresowane pary prosimy o kontakt od
przyszłego tygodnia z wrocławską kliniką IN-
VICTA lub z Wydziałem Polityki Społecznej i
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy. 

STAROSTWO POWIATOWE
INFORMUJE

Porady Prawne 
W związku z przeciwdziałaniem zagroże-

niom związanym z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa COVID-19 oraz wytycznymi Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego, informujemy, że od dnia
2 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się
udzielanie porad prawnych i obywatelskich w
formie osobistego i bezpośredniego kontaktu z
radcą prawnym lub adwokatem.

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

ciąg dalszy na str. 8
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Udzielanie porad będzie odbywać się telefo-
nicznie, po wcześniejszym umówieniu się na po-
radę pod numerem telefonu: 74 85 00 460.

***
Jak pracuje wydział komunikacji
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 możli-
wość internetowej rejestracji wizyty w Wydziale
Komunikacji, do czego zachęcamy. Prosimy
również o ograniczenie wizyt w Wydziale Ko-
munikacji tylko do spraw pilnych! W razie pytań
prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem
tel. 74 85 00 431.  

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 po-
jazdu, które diagnosta
wprowadza do systemu
informatycznego, a na
które podgląd ma kon-
trolujący Policjant.

Prosimy mieszkań-
ców Powiatu Świdnic-
kiego o ograniczenie
wizyt w Starostwie Po-
wiatowym do spraw pil-
nych. W pozostałych
sprawach zapraszamy
do kontaktu telefonicz-
nego lub mailowego.

W MDK...

10 LAT
ŚWIDNICKICH
TURNIEJÓW 

O SZABLĘ
PIŁSUDSKIEGO

Pomysłodawcą tur-
nieju szachowego o
Szablę Piłsudskiego był
dyrektor Młodzieżowe-
go Domu Kultury -
Zbigniew Curyl. Roz-
poczęliśmy w 2011 r. w
świdnickim Klubie Bol-
ko turniejem złożonym
z dwóch grup: seniorów
i juniorów. Łącznie za-
grało 71 osób. Podczas
drugiej odsłony zawo-
dów przeprowadzono

jedynie turniej juniorów, w którym zagrało 57
osób, gdyż na głównej sali świdnickiego Klubu
Bolko zainaugurowaliśmy nową imprezę: Mi-
strzostwa Polski Placówek Wychowania Poza-
szkolnego w Szachach Szybkich. Mistrzostwa te
towarzyszyły Turniejowi o Szablę w latach 2012-
2014 i 2016-2017, gromadząc corocznie około
40 uczestników młodzieżowych domów kultury
z Wrocławia, Wielunia, Opola, Ozorkowa, Leg-
nicy, Radomia i Świdnicy. Trzeci turniej o Szablę
przekroczył barierę stu uczestników. Zagrało w
nim aż 120 osób. W kolejnych latach turniej
utrzymywał podobną liczbę uczestników. Siód-
ma edycja przyniosła kolejny rekord frekwencji
- 152 osoby. Gdy w 2018 r. uczestników było
jeszcze o jednego więcej i sala Klubu Bolko
pękała w szwach, decyzja o zmianie sali gry na
znacznie większą okazała się koniecznością. W
dziewiątym turnieju rozegranym 11 listopada
2019 r. na Hali Sportowej Zawiszów wzięło
udział 187 osób!

Szczególne podziękowania za ten dobry czas
należą się przede wszystkim Zbigniewowi Cury-
lowi - dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kul-
tury, który corocznie wspierał organizację tej im-
prezy i co roku wręczał nagrody w mundurze
marszałka, pasując zwycięzców szablą Piłsud-
skiego. Dzięki niezastąpionej nauczycielce cera-
miki w MDK - Elżbiecie Tarnowskiej - rozdali-
śmy przez te lata ponad 100 porcelanowych sza-
bel Piłsudskiego, które są jej dziełem. Praktycz-
nie co roku w organizacji imprezy pomagał Dział
Imprez MDK na czele z Leszkiem Matusem oraz
rodzice uczestników Klubu Szachowego GAM-
BIT MDK Świdnica, między innymi: Dorota

ciąg dalszy ze str. 7
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.

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
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Moląg, Katarzyna Kędzierska, Anna Sachs-Cała,
Izabela Gnutek, Gracjana Krawczyk, Marcin
Kruk, Marek Śliwowski, Krzysztof Perek, Ro-
land Zapolski i inni. Sędzią większości turniejów
był Rafał Siwik, dzięki któremu mogliśmy za-
wsze liczyć na profesjonalne przeprowadzenie
zawodów. Sędziowali również Piotr Kowalak,
Damian Daniel, Lech Rębisz, Natalia Mielnik,
Małgorzata Chiciak-Gałuszka oraz koordynato-
rzy imprezy: Marcin Korzekwa i Wojciech Ko-
walczuk. Dziękujemy i do zobaczenia na kolej-
nych turniejach!

***
Zachęcamy do zapoznania się z galeriami

zdjęć z poszczególnych turniejów na stronach
MDK (https://mdk.swidnica .pl/10-lat-swidnic-
kich-turniejow-o-szable-pilsudskiego/)

info: MDK Świdnica

KONKURS PLASTYCZNY 
"BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
4 listopada 2020 r. odbyło się podsumowanie

XIV Konkursu Plastycznego "Barwy Niepodle-
głości". Komisja w składzie: 

Olena Surina - artysta, plastyk
Dorota Hurlak - nauczyciel plastyki
Wanda Szwegler - nauczyciel plastyki MDK

Świdnica
po obejrzeniu 185 prac z 18 placówek oświa-

towych postanowiła przyznać 28 nagród i 21
wyróżnień.
NAGRODY:
◆ LILIANA  KOZŁOWSKA - 15 lat, I LO

Świdnica
◆ RÓŻA  KRAWCZYK - 18 lat, I LO Świdnica
◆ MICHAŁ  KŁUŚ - lat 5, przedszkole Wito-

szów Dolny
◆ TYMOTEUSZ  ARCZYKOWSKI - 12 lat,

SP 2 Świdnica

◆ JAGODA  JAGODZIŃSKA - 6 lat, SP 6
Świdnica

◆ LENA  GRZECZKA - 11 lat, SP 8 Świdnica
◆ DOROTA  KRYŚPIAK - 11 lat, SP 8 Świd-

nica
◆ LENA  SZUBSKA - 9 lat, SP 315 Świdnica
◆ DOROTA  KOWALSKA - 9 lat, MDK Świd-

nica, dział II
◆ MAJA OSOWSKA - 14 lat, MDK Świdnica,

dział II
◆ AMELKA  JASKUŁA - 14 lat, MDK Świd-

nica, dział II
◆ KLAUDIA  CHUDY - 9 lat, MDK Świdnica,

dział II
◆ EMILKA  SZCZEPARA - 6 lat, MDK Świd-

nica, dział II
◆ HANNA JESIOR - 11 lat, MDK Świdnica,

dział II
◆ NADIA  ISALSKA - 12 lat, SP Fundacji

CLEVER Wałbrzych
◆ GABRYSIA  MARTYNIAK - 10 lat, MCK

Legnica
◆ MAJA  MULTAN - 10 lat, MCK Legnica
◆ JAGODA  SIWULSKA - 8 lat, MCK Legnica
◆ ALINA  PAWLAK - 7 lat, SP 3 Żyrardów
◆ KORNELIA  PARTYKA - 12 lat, SP Stary

Jaworów
◆ JULIA  KUC - 9 lat, MDK Świdnica / 2 prace/
◆ MIKAELA  IWASIUTYN - 10 lat, MDK

Świdnica "Mansarda"/ 2 prace/
◆ LIDIA SŁOMA - 8 lat, MDK Świdnica

"Mansarda"
◆ JULIA  CHMYZIŃSKA - 7 lat, MDK Świd-

nica "Mansarda"
◆ ANDRZEJ  MI-

TRANKA - MDK
Świdnica "Mansar-
da"

◆ MAGDA  MORA-
WSKA - 14  lat ,
MDK Świdnica
"Mansarda"

◆ NATALIA
STRZELCZYK - 14
lat, MDK Świdnica
"Mansarda"

◆ AGATA  ZARĘBA -
10 lat, MDK Świd-
nica "Mansarda"

WYRÓŻNIENIA:
◆ WIKTORIA  ŁUŻ-

NA - 9 lat, SP Strzel-
ce

◆ KACPER  BUJAK -
7 lat, SP 3 Żyrardów

◆ LIWIA  STASIAK -
12 lat, SP 3 Żyrar-
dów

◆ OLA  DANKO-
WSKA - 8 lat, MCK
Legnica

◆ AMELIA  MU-
LARSKA - 6 lat,
przedszkole Wito-
szów Dolny

◆ LILIANA BIAŁO-
SKORSKA - 6 lat,
przedszkole Wito-
szów Dolny
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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
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-
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◆ JULIA  ROKICKA - 10 lat, SP Witoszów
Dolny

◆ GRACJAN  KRĘCIOCH - 11 lat, SP Jawo-
rzyna Śląska

◆ JULIAN  GRZYB - 10 lat, SP 2 Świdnica
◆ WOJCIECH  GROCHOWSKI - 10 lat, SP 2

Świdnica
◆ MAGDALENA  SOŚNICKA - 10 lat, SP 2

Świdnica

◆ WALERIA  DŻUŁAJ - 9 lat, SP 315 Świdni-
ca

◆ EMILIA  TROSZCZYŃSKA - 6 lat, SP 6
Świdnica

◆ MALWINA  SKONIECZNA - 10 lat, SP 8
Świdnica

◆ SABINA  MAJCHRZAK - 9 lat, NKSP
Świdnica

◆ JULIA  OLEJNIK - 10 lat, NKSP Świdnica
◆ NATALIA  SZABUNIA - 9 lat, MDK Świd-

nica, dział II
◆ TATIANA KRAWCZYK - 14 lat, MDK

Świdnica, dział II
◆ HANNA  ROMANOWICZ - 11 lat, MDK

Świdnica "Mansarda"
◆ POLA  SOŚNICKA - 9 lat, MDK Świdnica

"Mansarda"
◆ POLA WRZODEK - 8 lat, MDK Świdnica

"Mansarda"
Odbiór nagród odbędzie się 1 grudnia br.

POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI

PATRIOTYCZNEJ "NIE RZUCIM
ZIEMI SKĄD NASZ RÓD"

Co roku obchodzimy Święto Niepodległości,
dzień upamiętnienia wydarzeń z 1918 roku, or-
ganizując dla dzieci i młodzieży lekcję patrioty-
zmu
"Jakże Ciebie przywitać radosna swobodo?
I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem
I młodzieńczej poezji burzliwa urodą" 

 /Antoni Słonimski "Niepodległość"/
Powiatowy Konkurs Recytatorski odbył się

online. Wzięło w nim udział 31 recytatorów z
powiatu świdnickiego w kategoriach: uczniowie
klas IV-VI, VII-VIII oraz uczniowie szkół śred-
nich. Recytacje oceniało jury w składzie:

Bożena Kuźma- animator, Świdnicki Ośro-
dek Kultury

Leszek Matus- organizator imprez, Młodzie-
żowy Dom Kultury w Świdnicy

Jury przyznało następujące nagrody i wyróż-
nienia:
Nagrody:

Zuzanna Moas- Młodzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy
"Pomordowanym przez bandy UPA", autor
Ludmiła Ogińska
Szymon Antonowicz- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
"Józef Piłsudski", autor Julian Tuwim
 Żak Liwia- III LO w Świdnicy
"Syberia", autor Stanisław Wiatr Partyka
Sandra Matyszczyk- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
"Aleja dębów katyńskich", autor Krzysztof
Banaś
Zisiadu Viktoria- Szkoła Podstawowa w
Pszennie
"Ojczyznę moją", autor Wiktoria Bugajska
Brendowska Dagmara- Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
"Dwie miłości", autor K.K.Baczyński

Wyróżnienia:
Lilianna Pańków- Szkoła Podstawowa w
Dobromierzu
"Tu wszędzie Polska", autor Tadeusz Kubiak
Błasiak Magdalena- Szkoła Podstawowa nr
2 w Świdnicy

"Do Nowej Konstytucji", autor Marek Ga-
jowniczek
Malwina Kulig- Szkoła Podstawowa w
Pszennie
"Ulica szarych bloków pełna", autor Ale-
ksandra Małecka
Marika Szulc- Szkoła Podstawowa nr 3 w
Świebodzicach
"Byłeś jak wielkie szare drzewo", autor
K.K.Baczyński
Klaudia Kutyba- Szkoła Podstawowa w Lu-
tomii Dolnej
"Śmierć pułkownika", autor Adam Mickie-
wicz
Anna Galicka- I LO w Świdnicy
"Moja Polska", autor Oliwia Ciechanowicz
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wystę-

pującym w Powiatowym Konkursie Poezji Pa-
triotycznej, a osoby nagrodzone i wyróżnione w
konkursie recytatorskim otrzymają nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta w Świdnicy.

Odbiór nagród odbędzie się 1 grudnia br.

SUKCES MALAREK Z PRACOWNI
PLASTYCZNEJ "MANSARDA"
Magda, Konstancja i Wiktoria znalazły się w

gronie laureatów VIII Ogólnopolskiego Bienna-
le Malarstwa "Niech żyje kolor"2020. Organiza-
torem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury
"Śródmieście" we Wrocławiu. Do wystawy po-
konkursowej zakwalifikowano 129 prac z 483
nadesłanych, przyznano 20 nagród i 30 wyróż-
nień. Miło nam poinformować, że Magda Mora-
wska zdobyła nagrodę, a wyróżnienia otrzymały
Wiktoria Gołuch i Konstancja Kulak. Prace będą
prezentowane na wystawie w Galerii MDK
"Śródmieście" od 4 listopada do 3 grudnia i na
stronie internetowej placówki. Serdeczne gratu-
lacje dla laureatek biennale!!! (Joanna Waks-
mundzka - nauczyciel pracowni plastycznej
"Mansarda")

W MBP...

ZAPREZENTOWALI BOHATERÓW,
WYGRALI NAGRODY 

Zwykli-niezwykli. Realizując swoje pasje i
marzenia, zmieniają małe ojczyzny, Polskę i cały
świat. Dają przykład odwagi i wytrwałości. Kim
są współcześni bohaterowie? Prawie 100 osób z
całej Polski odpowiedziało na zaproszenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i zapre-
zentowało osoby, które, ich zdaniem, zasługują
na miano bohaterów. Ośmioro otrzymało nagro-
dy.

"Kolejny płomień zgasł. Jest jej przykro,
czuła przywiązanie i sympatię, lubiła czuć się
potrzebna akurat tobie. Jest bohaterką, więc bę-
dzie walczyć dalej i otoczy takim samym płasz-
czem bezpieczeństwa innych. Zrobi to po cichu,
bo tak dzieją się rzeczy wielkie. Bohater podej-
muje się czynów odważnych w imię idei, warto-
ści i przekonań. W świecie niepogody dla boha-
terów może nim być każdy, nawet, a może i
szczególnie ten, kto bezinteresownie z poszano-
wania przyrodzonej i niezbywalnej godności
człowieka walczy o nią bronią silniejszą od kul -
własnym sercem" - czytamy w jednej z nagro-
dzonych prac, autorstwa Eweliny Boguś.

"Bohaterowie codzienności" to konkurs lite-
racki, do którego z okazji zbliżającego się święta
Niepodległości zaprosiła Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy. Na konkurs wpłynęło 99
prac z całej Polski, 26 od osób niepełnoletnich,
wśród prac znalazło się 6 utworów poetyckich.
Jak zawsze zaskoczyliście swoją kreatywnością
i spojrzeniem na temat.
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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  .

ZMIANA TERMINU NA 10 KWIETNIA
2021 - [KABARET SMILE - "TU I TE-
RAZ"]
10.04.2021, godz.17:30 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 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-
kazać obsłudze wraz z biletem w dniu kon-
certu.

Program "Tu i Teraz" to wynik wielomiesię-
cznych obserwacji prowadzonych przez Ka-
baret Smile. Po wnikliwej analizie zebrane-
go materiału z #obserwujemywas, powstał
program ukazujący szeroki przekrój co-
dziennych sytuacji z życia zarówno typowe-
go "Seby" , jak również celebrytów z pier-
wszych stron gazet.
 Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina,
wpływ nowych technologii i mediów społe-
cznościowych na nasze życie, to tylko nieli-
czne tematy, które w zabawny sposób przed-
stawia w swoich skeczach Kabaret Smile.
Nie zabraknie również uwielbianych przez
widzów piosenek.
 #obserwujemywas nie kończy się tylko na
stworzeniu programu, ale jest częścią każde-
go występu, dlatego widz ma szansę stać się
"tu i teraz" bohaterem show, a nawet być
jego współtwórcą!
Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret
Smile - bądź "Tu i teraz"!
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9 listopada jury w składzie: Anna Grajzer
(przewodnicząca), Barbara Elmanowska, Agnie-
szka Komaniecka, Łukasz Kazek zdecydowało o
wyróżnieniu ośmiu osób.

Nagrodzeni:
◆ I nagroda  - Ewelina Boguś (bon na 300 zł)
◆ II nagroda - Dawid Dębowski (bon na 200 zł)
◆ III nagroda  - Martyna Czerniec (bon na 100

zł)
Dodatkowe nagrody:
Kamila Bondarowicz - voucher rodzinny o
wartości 200 zł - zwiedzanie pałacu w Jed-
lince, Pociągu Hitlera, degustacja pizzy w
restauracji Jedlinka
Kamila Wosiak - voucher (bilet łączony dla
2 osób) - zwiedzanie Kompleksu Riese oraz
Zamku Grodno
Małgorzata Kranc - oryginalny ponad 100-
letni banknot z Republiki Weimarskiej - nie-
my świadek historii oraz książka Łukasza
Kazka "Faszystowska Mać" z dedykacją au-
tora
Dominika Świąder - książka "Faszystowska
Mać" z dedykacją autora
Leszek Florek - kryształowy kufel z Browaru
Jedlinka.
Patronat honorowy nad konkursem objęli hi-

storyk Łukasz Kazek oraz Zespół Pałacowo-Ho-
telowy Jedlinka.

OSiR informuje...

LODOWISKO Z SZAFKAMI
Wychodząc naprzeciw wygodzie i bezpie-

czeństwu gości odwiedzających nasze lodowi-
sko zamontowaliśmy szafki ze schowkami na
odzież.

Schowków jest ponad 200. Wprawdzie aktu-
alnie z jednej ślizgawki może korzystać 150

osób, ale mamy nadzieję, że w przyszłości, gdy
sytuacja epidemiologiczna unormuje się, nic nie
stanie na przeszkodzie, aby można było korzy-
stać ze wszystkich schowków.

Póki co przypominamy, że w całym obiekcie
obowiązuje zasada zachowania dystansu społe-
cznego, dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa -
także w trakcie jazdy. Bądźmy zdrowi, uważaj-
my na siebie i innych, nie dajmy się wirusowi.

Polonia informuje...

ZAGRALI KONCERTOWO
Przed rozpoczęciem tego pojedynku pod-

opieczni trenera Piotra Krygiera mieli cztery
punkty przewagi nad Górnikiem Wałbrzych. Dla
biało-niebieskich była to zatem jedna z ostatnich
szans na zredukowanie tej straty i zbliżenie się do
naszego zespołu. Zaczęło się dla nich nieźle, bo
w 10. minucie do sieci gospodarzy trafił Dominik
Janik. Później to, co wydarzyło się na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest
chyba najlepszym obrazem tego, komu należy się
tytuł mistrzowski jesienią 2020 roku. Miejscowi
rozkręcali się z minuty na minutę, a cały pojedy-
nek to "teksańska masakra piłą mechaniczną".
Już w 12. minucie wyrównał Eryk Korab, a do
przerwy dwukrotnie bramkarza gości pokonał
jeszcze Jakub Król, a raz Alex Kindel . Zrobiło
się zatem 4:1 dla Polonii-Stali Świdnica. Po prze-
rwie biało-zieloni nie zamierzali zwalniać, kolej-
ne dwa trafienia dołożył Jakub Król, a po jednym

golu zanotowali Hubert Lipiński i Patryk Taratu-
ta. W tym czasie przeciwnicy odpowiedzieli jed-
nym trafieniem autorstwa Dominika Janika, a
starcie zakończyło się rezultatem 8:2. 

Polonia-Stal Świdnica - Górnik Wałbrzych
8:2 (4:1)

Polonia-Stal: Wiecheć, Widła, Dudzic, Ja-
rosz, Kindel, Korab, Król, Kula, Lipiński, Paw-
lik, Sauter, Taratuta, Cybruch, Malinowski, Sa-
fian, Wiatrowski, Zaczyński. 

***
MAMY MISTRZA

Nie było niespodzianki w ostatnim meczu
ligi dolnośląskiej trampkarzy pomiędzy Polonią-
Stal Świdnica a Forzą Wrocław. Podopieczni
trenera Piotra Krygiera pokonali rywali 4:0, no-
tując dziewiątą wygraną z rzędu. Na dwie kolejki
przed końcem zapewniliśmy sobie mistrzostwo
rozgrywek i awans do I ligi wojewódzkiej - naj-
lepszej ósemki zespołów na Dolnym Śląsku!

Gospodarze sięgnęli po pewne zwycięstwo z
Forzą, ale uczciwie trzeba przyznać, że to nie był
zdecydowanie nasz najlepszy mecz rozgrywany
jesienią. Świdniczanie razili nieskutecznością,
popełniali sporo błędów, lecz dopięli swego. Do
przerwy było 2:0 po trafieniach Huberta Lipiń-
skiego i Jakuba Króla. Przy naszym dwubramko-
wym prowadzeniu rzut karny mieli przeciwnicy,
ale nie zdołali zredukować straty. W drugiej po-
łowie goście zaliczyli trafienie samobójcze, a
rezultat na 4:0 ustalił Aleksander Jarosz. Obecnie
na dwie kolejki przed końcem rozgrywek mamy
7 punktów przewagi nad drugim Górnikiem Wał-
brzych. To wystarczy, żeby można było święto-
wać awans na dolnośląskie salony - rozgrywki
skupiające najlepszą ósemkę drużyn na terenie
naszego województwa! 
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Polonia-Stal Świdnica - Forza Wrocław 
4:0 (2:0)

Polonia-Stal: Wiecheć, Widła, Dudzic, Ja-
rosz, Kindel, Korab, Król, Kula, Lipiński, Paw-
lik, Sauter, Safian, Cybruch, Zaczyński , Zawiła.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
GMINA ŚWIDNICA POMOGŁA

PRODUCENTOM CHRYZANTEM 
Gmina Świdnica wsparła lokalnych produ-

centów kwiatów. Wzorem wielu innych miast i
gmin w Polsce, samorząd zakupił chryzantemy
cięte od lokalnych producentów, by choć trochę
zrekompensować im poniesione w tym roku stra-
ty.

Kwiaty zostały rozdysponowane w różnych
częściach gminy Świdnica, szczególnie w miej-
scach pamięci i na skwerach. Wiele samorządów
chce w ten sposób pomóc lokalnym przedsiębior-
com. I my również odpowiedzieliśmy na ten apel
producentów - podkreśla Teresa Mazurek wójt
gminy Świdnica.

WSPIERAJ SENIORA 
Pandemia koronowirusa odbiła piętno na na-

szym życiu. Do nowej rzeczywistości musieli
przystosować się wszyscy, także i my i nasze
otoczenie. Szczególnie dotyczy to seniorów, czy-
li osób najbardziej narażonych na działanie koro-
nowirusa. Kierując się troską o bezpieczeństwo
mieszkańców w wieku senioralnym gmina Świd-
nica przystąpiła do programu pn: "WSPIERAJ
SENIORA".

Dzięki programowi osoby w wieku 70 lat i
więcej uzyskają niezbędną pomoc w czasie pan-
demii, bez konieczności wychodzenia z domu.
Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią, a
wsparcie w postaci niezbędnych zakupów obej-
mujacych artykuły pierwszej potrzeby, w tym
artykułów spożywczych i środków higieny oso-
bistej zostanie dostarczone do domu seniora. Za-
sadą programu jest to, że koszty zakupów pokry-
wa Senior, natomiast usługa ich zrealizowania
jest bezpłatna.

Drogi Seniorze, jeżeli potrzebujesz wsparcia
w codziennych sprawach, nie wahaj się prosić o
pomoc. Zadzwoń na ogólnopolską infolinię: tel.
22 505 11 11 (infolinia czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00).

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże
twoją prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy. Pracownik Ośrodka
skontaktuje się telefonicznie z Tobą oraz ustali
zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy
zakupy.

Zachęcamy też wolontariuszy do włącze-
nia się w akcję pomocy seniorom. Jeśli masz
czas i możliwość zrobienia zakupów osobie
potrzebującej albo chcesz pomóc w inny spo-
sób , zgłoś się przez ankietę na stronie
www.wspierajseniora.pl.

Jeśli widzisz w swoim najbliższym otocze-
niu seniorów, wymagających wsparcia dzwoń
również na powyższą infolinię. Bądźmy wrażli-
wi i reagujmy na potrzeby osób starszych!

Włączmy się w akcję pomocy seniorom!

SSIG ROZPOCZĘŁO
PRZYJMOWANIE WNIOSKOW O

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW 

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospo-
darczych zaprasza do składania wniosków o po-

życzki płynnościowe dla przedsiębiorców. Ma-
ksymalna wartość pożyczki wynosi do 250
000,00 zł, a jej okres spłaty nie może być dłuższy
niż 60 miesięcy.
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

Instrument Finansowy Pożyczka Płynno-
ściowa został wdrożony w związku z zaistniałą
sytuacją epidemiczną w kraju (epidemia CO-
VID-19, tzw. "koronawirus"), która spowodo-
wała wyjątkowe okoliczności wymagające pil-
nego wprowadzenia szczególnych środków i
rozwiązań mających na celu ograniczenie po-
tencjalnych negatywnych skutków gospodar-
czych epidemii COVID-19, na rzecz zabezpie-
czenia płynności i utrzymanie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach MŚP mających siedzibę
lub stałe miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej na terenie województwa dolnoślą-
skiego. Pośrednikiem Finansowym na naszym
terenie jest Sudeckie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Gospodarczych w Świdnicy, ul. Armii
Krajowej 9 /8.

Kwota pożyczki
Maksymalna wartość Pożyczki wynosi do

250 000,00 zł
Okres spłaty

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Po-
życzki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od
momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkol-
wiek kwoty Pożyczki. Pośrednik Finansowy mo-
że kilkukrotnie udzielić Pożyczkobiorcy wakacji
kredytowych, tj. zawieszenia obowiązku spłat
raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetko-
wej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kre-
dytowych nie przekroczy 12 miesięcy. Decyzja
o udzieleniu wakacji kredytowych może być
podj ę ta p rzez Pośrednika Finansowego
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. lub w dniu
wskazanym w odpowiednich regulacjach, w za-
leżności od tego, który termin nastąpi później.
Przeznaczenie

Finansowanie wydatków bieżących, obroto-
wych i inwestycyjnych, związanych z utrzyma-
niem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem
jej płynności finansowej, w tym np.:
◆ wynagrodzenia brutto pracowników (w tym

także składowe należne ZUS, US),
◆ spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie ko-

sztów użytkowania infrastruktury itp.,
◆ zatowarowanie, półprodukty itp.,
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◆ wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości
działania Pożyczkobiorcy i nieopłacone na
dzień 1 lutego 2020 r. (zgodnie z warunkami
Regulaminu),

◆ bieżące raty* pożyczek, kredytów lub leasingu,
pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt
czy leasing a także zabezpieczające je poręcze-
nie lub gwarancja nie pochodzi ze środków
EFSI, z innych funduszy, programów, środków
i instrumentów Unii Europejskiej lub innych
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
*Bieżąca rata - rata z terminem spłaty między

1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydat-
kowania Środków Pożyczki.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie
Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospo-
darczych.

***
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospo-

darczych powstało w 2001 roku i jest stowarzy-
szeniem samorządów lokalnych, wspomagają-
cym inicjatywy gospodarcze i społeczno-gospo-
darcze mieszkańców Powiatu Świdnickiego.

Stowarzyszenie nasze tworzą obecnie samo-
rząd: Powiatu Świdnickiego, Miasta Świdnicy,
Gminy Świdnica, Gminy Jaworzyna Śląska oraz
Gminy Świebodzice. Dzięki składkom płaco-
nym przez te gminy możliwe jest m.in. udziela-
nie wsparcia bezrobotnym, małym i średnim
przedsiębiorcom, w tym rozpoczynającym dzia-
łalność gospodarczą po raz pierwszy.

ZUS PRZYJMUJE WNIOSKI O
DODATKOWY ZASIŁEK

OPIEKUŃCZY 
Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przy-

sługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak in-
formuje Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nie
zmieniły się dotychczasowe zasady występowa-
nia o to świadczenie.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy, wystarczy złożyć u swojego płatnika skła-
dek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadcze-
nie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o
dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowa-
dzące działalność pozarolniczą składają oświad-
czenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płat-
nik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady
przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z
rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę
(np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodziciel-
skiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu
60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzo-
wym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5

listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego
okresu pobierania dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19
(Dz. U. poz. 1961).

Więcej informacji dostępnych jest na stro-
nach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Zdro-
wotnych

12 LISTOPADA MIJA 31 LAT 
OD MSZY ŚW. POJEDNANIA

12 listopada przypada kolejny jubileusz pol-
sko-niemieckiej Mszy świętej Pojednania w

Krzyżowej. Z tej okazji Fundacja "Krzyżowa"
zaprasza na kolejny odcinek filmu "Na przekór
fatalizmowi wrogości (Pojednanie europejskie i
polsko-niemieckie). Mottem opowieści są słowa
z Deklaracji Schumanna: "Nie było Europy, mie-
liśmy wojnę". Zaś pretekstem do niej jest Krzy-
żowa. Miejsce, które jak żadne inne jest przykła-
dem, że dialog, szacunek i porozumienie to uni-
wersalne wartości dające gwarancję na pokojowe
budowanie Europy.

Symboliczny ZNAK POKOJU, który 12 li-
stopada 1989 roku podczas Mszy św. Pojednania
przekazali sobie szefowie obu rządów miał decy-
dujący wpływ na proces zbliżenia dwóch euro-
pejskich narodów: polskiego i niemieckiego. Od
tego momentu Krzyżowa jest miejscem pojedna-
nia i dialogu, budowania tożsamości europejskiej
Polaków i Niemców, kształtowania poczucia
współodpowiedzialności za przyszłość Europy.

W 1998 roku Rada Gminy Świdnica przy-
znała Helmutowi Kohl i Tadeuszowi Mazowiec-
kiemu tytuł Honorowy Obywatel Gminy Świd-
nica. Niemiecki kanclerz i polski premier byli
pierwszymi, którzy otrzymali to zaszczytne wy-
różnienie od władz gminy Świdnica. W gronie
Honorowych Obywateli Gminy Świdnica byli
także ks. prałat Bolesław Kałuża - koncelebrans
Mszy św. Pojednania, jej współorganizator i wie-
loletni proboszcz parafii św. Anny w Grodziszczu
oraz pani dr Ewa Unger.

Pani Unger zmarła kilka miesięcy temu, 15
marca 2020 r. Ze względu na obowiązujące wte-
dy ograniczenia związane z pandemią COVID-
19, uroczystości pogrzebowe miały charakter
bardzo kameralny i nie wszyscy, którzy chcieli
pożegnać panią Ewę, mogli to zrobić. Dlatego
wspólnie z Fundacją "Krzyżowa" już teraz zapo-
wiadamy wydarzenie, które pozwoli w wię-
kszym gronie upamiętnić osobę tak bardzo zaan-
gażowaną w polsko-niemieckie pojednanie.

W sobotę, 13 marca 2021 r., we Wrocławiu i
w Krzyżowej, odbędzie się uroczystość upamięt-
niająca dr Ewę Unger. Wydarzenie rozpocznie się
o godzinie 11.00 we Wrocławiu, gdzie odprawio-
na zostanie Msza Święta. Druga część uroczysto-
ści odbędzie się w Krzyżowej. W związku z
pandemią Covid-19 planowane jest zorganizo-
wanie transmisji internetowej z uroczystości.

ARiMR ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE "Domowe przetwory

w kolorach jesieni" 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

ogłasza nowy jesienny konkurs pn. "Domowe prze-
twory w kolorach jesieni - konkurs na przepis ze
zdjęciem", którego celem jest dokumentacja trady-
cyjnych i nowoczesnych domowych sposobów
utrwalania żywności oraz ich szeroka popularyza-
cja. Zachęcamy do prezentacji swoich przetworów,
utrwalonych na fotografiach.

Wystarczy przygotować przepis, sfotografo-
wać jesienne przetwory i przesłać do 6 grudnia
2020 r. na adres: kulinaria@nikidw .edu.pl

Dla autorów najciekawszych przepisów
przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę
internetową Agencji Restrukturyzacji i Modern-
izacji Rolnictwa.

KOLEJNE CHODNIKI I ZATOKI 
Władze gminy Świdnica od lat wspierają

budowę chodników przy drogach powiatowych.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa bezpie-
czeństwa pieszych, szczególnie osób, które po-
ruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu
ruchu kołowego.

Tylko w tym roku z budżetu gminy Świdnica
zostało przekazanych 250 tys. zł. dotacji dla po-
wiatu świdnickiego na wykonanie chodników i
zatok autobusowych przy drogach powiatowych
na terenie gminy.

Dotychczas w ramach porozumienia zostały
zrealizowane:

- budowa 30 mb chodnika oraz przystanek
autobusowy z przejściem dla pieszych i oznako-
waniem przy drodze powiatowej nr 2876D w
miejscowości Bystrzyca Górna,

- budowa 260 mb chodnika przy drodze po-
wiatowej nr 3396D w miejscowości Pogorzała.

UCZNIOWIE Z GMINY ŚWIDNICA
LUBIĄ CZYTAĆ KSIĄŻKI 

"Mała książka - wielki człowiek" - to projekt,
którego realizacja rozpoczęła się wraz z począt-
kiem jesieni.  Pomysłodawcą  jest Instytut Książ-
ki,  finanse płyną ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, a odbywa się
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i Rzecznika Praw Dziecka.

W ramach projektu, na początku listopada
uczniowie klas pierwszych, także ze Szkół Pod-
stawowych w gminie Świdnica, otrzymali "wy-
prawki czytelnicze". W ich skład których wcho-
dzą:

- "Pierwsze abecadło" - to antologia tekstów
najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.
M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, A. Fredry
i in.

- "Książką połączeni, czyli uczymy się czytać
razem" - broszura, która jest poradnikiem dla
rodziców podpowiadającym, jak wspierać dziec-
ko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów
na zabawy dla dzieci i aktywności związane z
tekstami z książki;

- Kreatywny alfabet- plakat z literami do
wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i
czytania.

Kampanii towarzyszy także szeroka promo-
cja w mediach - m.in. działania w telewizji, radiu,
internecie oraz przestrzeni miejskiej. W ten spo-
sób Instytut Książki zachęca do czytania oraz
przypomina o roli książki w życiu dziecka. "Mała
książka - wielki człowiek" to program, który
Instytut prowadzi już od 2017 roku. Projekt an-
gażuje szpitale, biblioteki publiczne oraz szkoły
w promocję czytania, które przynosi dzieciom
wiele korzyści m.in. budowanie silnej więzi z
rodzicem i opiekunem, a także wspieranie ich
rozwoju fizycznego i psychicznego.

Młodzi mieszkańcy gminy Świdnica organi-
zują i angażują się także w lokalne, czy szkolne
akcje mające na celu zachęcenie do czytania, tym
bardziej, że listopad uznany jest za Miesiąc Bib-
liotek Szkolnych. Przykładem może być cho-
ciażby konkurs fotograficzny "Jesień z książką"
zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Pszennie.

i
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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 Zaczniesz zbierać efekty swojej
ciężkiej pracy. Ostatnio całym sobą poświęca-
łeś się dla innych. Czas wreszcie zrobić coś dla
siebie. Nie trać wiary z powodu drobnych
przeciwności. Świetnie sobie z nimi pora-
dzisz. Koniecznie musisz znaleźć czas na re-
laks i odnowienie kontaktów towarzyskich. 
BYK Wpadniesz na jakiś wspaniały pomysł i
cały najbliższy tydzień poświęcisz na jego re-
alizację. Nie będzie to łatwe, po drodze poja-
wią się dodatkowe trudności, ale ostatecznie
odniesiesz sukces. Ktoś z otoczenia zapłonie z
zazdrości. Szczegóły zachowaj więc dla sie-
bie. Sprawy finansowe bez zmian. 
BLIŹNIĘTAKtoś ma za duży wpływ na Twoje
postępowanie. Zastanów się, czy takie podpo-
rządkowanie jest Ci na rękę. Powoli zaczyna Cię

to męczyć. Unikanie spotkań z tą osobą nie
pomoże. Musisz z nią porozmawiać. Sytuacja
finansowa ulegnie poprawie. Pamiętaj o za-
płaceniu zaległych rachunków. Niebawem
otrzymasz następne.
RAK Zadbaj o poprawienie relacji z partne-
rem. Nie obwiniaj go o swoje osobiste niepo-
wodzenia. Niczego tym nie zmienisz, a wpro-
wadzisz tylko nerwową atmosferę. W pracy
pojawią się nowe zadania, które mogą przy-
nieść wiele korzyści. Nie podejmuj ryzykow-
nych decyzji finansowych.
LEW Ktoś bardzo Cię zdenerwuje swoim
nieodpowiedzialnym zachowaniem. Będziesz
chciał wszystko naprawić. Długa rozmowa z
tą osobą skończy się kłótnią. W pracy wszy-
stko po staremu. Będziesz się zastanawiał jak
postąpić w kwestiach finansowych. Ostatecz-
nie wybierzesz bardzo korzystne rozwiązanie.

PANNA Stosunki z partnerem ulegną ochło-
dzeniu. Jakaś niewyjaśniona sprawa jest przy-
czyną skrywanego żalu. To powoduje niepo-
trzebne napięcia. Aby uciec od problemu po-
grążysz się w pracy. Dużo czasu poświęcisz na
realizację planów zawodowych. Postaraj się
odłożyć otrzymaną gotówkę. Będzie Ci bar-
dzo potrzebna na początku przyszłego miesią-
ca. 
WAGA Ktoś bliski ma poważny problem i
liczy na to, że w porę to zauważysz. Postaraj
się pomóc tej osobie. Rozwiązanie jest bardzo
proste. Szybko się o tym przekonasz. W pracy
ktoś będzie z Tobą konkurował. Nie daj się

wciągnąć w niebezpieczne gierki tej osoby.
Sprawy finansowe niewiele się zmienią.
SKORPION Jeszcze raz dokładnie przemyśl
plany na najbliższą przyszłość. Czy warto tak
ryzykować? Możesz osiągnąć cel zupełnie in-
nymi środkami. Nie zapomnij o ważnym jubi-
leuszu. Partner nigdy by Ci tego nie wybaczył.
Planując wydatki uwzględnij wydatki związa-
ne z tą uroczystością.
STRZELEC Nie żałuj przegapionej okazji.
Tak naprawdę to niewiele byś na tym zyskał,
a trzeba by było wiele poświęcić. Masz teraz
inne ważne sprawy na głowie. Postaraj się
na nich skoncentrować. Dobrze ułożą się

Twoje relacje z domownikami. Będziecie pla-
nowali jakieś wydatki i dyskutowali o inwes-
tycjach. 
KOZIOROŻEC Zbyt wiele wymagasz od
partnera. Nie jest w stanie zaspokoić wszy-
stkich Twoich żądań i powoli popada w fru-
strację. Przemyśl wszystko jeszcze raz. Daj
mu więcej czasu, a zobaczysz, że można na
nim polegać. W pracy odniesiesz jakiś niespo-
dziewany sukces. Będzie się to wiązało z gra-
tyfikacją finansową.
WODNIK Sprawy zawodowe pójdą sta-
nowczo do przodu. Zrealizujesz plany, co do
których straciłeś już nadzieję. Nagle okaże
się, że możesz poradzić sobie w inny, prosty
sposób. Będziesz miał dobry humor i dużo
chęci do pracy. Mniej czasu spędzisz z part-
nerem, co będzie powodem wzajemnej tęsk-
noty. 
RYBY Skończą się Twoje problemy finanso-
we. Będziesz mógł zapłacić zaległe rachunki,
zainwestować gotówkę w nowe interesy. Do-
bry nastrój dodatnio wpłynie na Twoje relacje
z bliskimi. Będziesz szczęśliwy i pełen energii
do dalszego działania. Postaraj się również
trochę zaoszczędzić.

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
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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
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