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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

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

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

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 
- on-line - 
23-28 listopada 2020

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.
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ŚWIDNICKI JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

ODWOŁANY
- Długo zwlekaliśmy z podjęciem decyzji w

kwestii zorganizowania w tym roku Jarmarku
Bożonarodzeniowego, jednak z ze względu na
dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z
pandemią COVID-19 i wprowadzaniem kolej-
nych restrykcji, których konsekwencji nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć, zdecydowaliśmy, że
w roku 2020 Jarmark w Świdnicy się nie odbę-
dzie. Jest nam niezmiernie ciężko przekazywać
tę informację, ponieważ świdnicki Jarmark co
roku, od wielu już lat, towarzyszy świdniczanom
w przedświątecznym czasie, ale musimy mieć na
względzie bezpieczeństwo, jak również dobro
potencjalnych wystawców oraz mieszkańców -
mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wydziału Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

PSZOK zamknięty od 16 listopada
ZOM Świdnica informuje, że w związku z

dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sy-
tuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19 zawieszone
zostaje funkcjonowanie punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego

się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy. PSZOK
będzie nieczynny od 16 listopada do końca mie-
siąca, z możliwością przedłużenia terminu.

KSIĄŻKA NA WYNOS
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

uruchomiła usługę "Książka na wynos". Litera-
cki głód czytelników zostanie zaspokojony . Wy-
starczy tylko złożyć zamówienie telefonicznie
lub droga elektroniczną.

- Aby wypożyczyć książkę trzeba zadzwonić
pod nr tel. 74/640 09 37 lub 603 563 933.Można
także skorzystać z usługi "zapytaj bibliotekarza"
na stronie www biblioteki i złożyć zamówienie
drogą elektroniczną. W momencie skompleto-
wania zamówienia skontaktujemy się z czytelni-
kiem celem jego przekazania - mówi Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świd-
nicy. 

Zamówienia realizowane będą w kolejnym
dniu roboczym w godzinach od 9.00 do 15.00.
Udostępnianie przygotowanych książek i in-
nych materiałów bibliotecznych odbywać się
będzie na zewnątrz przed wejściem do biblio-
teki od strony placu z dzikami, o ustalonej
godzinie. 

- Podczas odbioru książek prosimy o zasła-

nianie nosa i ust oraz zachowanie dystansu. Kon-
takt z pracownikiem ograniczmy do minimum -
dodaje Ewa Cuban. 

Zwrotów książek można dokonać poprzez
wrzutnię/trezor. Nie trzeba oddawać książek już
wypożyczonych, gdyż termin został przesunięty
do 15 grudnia.

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl


3www.expressem.eu

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

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

www.expressem.eu

Usługa dostępna jest  również w filiach bib-
lioteki. Aby wypożyczyć książkę z konkretnej
filii należy zadzwonić lub napisać maila: 
◆ filia nr 1 - 74/6400951; filia1@mbp.swidni-

ca.pl,
◆ filia nr 2 -74/6400950; filia2@mbp.swidni-

ca.pl ,  
◆ filia nr 5 -74/8524622; filia5@mbp.swidni-

ca.pl.  
Udostępnianie przygotowanych książek i in-

nych materiałów bibliotecznych odbywać się bę-
dzie na zewnątrz przed wejściem do filii biblio-
tek, o ustalonej godzinie.

Przypominamy także o akcji Książka do do-
mu". Skorzystać z niej mogą osoby  starsze, prze-
wlekle chore lub niepełnosprawne ruchowo, któ-
re wypełniły kartę zobowiązania i nie mogą sa-
modzielnie korzystać ze zbiorów w działach/fi-
liach MBP. Dostarczaniem zbiorów do domu
czytelników zajmują się bibliotekarze i wolonta-
riusze. Szczegółowe informacje uzyskać można
pod numerem telefonu: 74 640 09 46, w godzi-
nach od 9.00 do15.00.

W MDK...

KONKURS PLASTYCZNY
"KARTKA ŚWIĄTECZNA - BOŻE

NARODZENIE - NOWY ROK"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Konkursie Plastycznym "Kartka Świąteczna -
Boże Narodzene - Nowy Rok".

CELE  KONKURSU:
Utrwalanie tradycji związanych z rodzinnym

i chrześcijańskim sposobem obchodzenia Świąt
Bożego Narodzenia.

Wykonanie prac plastycznych związanych z
Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem w kultu-
rze polskiej( tradycje i obrzędy w polskim do-
mu).

Wydrukowanie kilku nagrodzonych prac w
formie kartki świątecznej.
Regulamin

Organizator:
◆ Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Kozara

Słobódzkiego w Świdnicy
◆ Urząd Miejski w Świdnicy.

Tematyka prac 
◆ Powinna być związana z polskimi tradycjami

obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku.
Uczestnicy konkursu 

◆ to uczniowie szkół podstawowych i ponad-
podstawowych oraz innych placówek oświa-
towych i wychowania pozaszkolnego.
Technika:
Uczestnicy konkursu wykonują ilustrację o

tematyce świątecznej  w dowolnej technice pla-
stycznej na płaszczyźnie:
◆ Malarstwo, grafika, rysunek piórkiem i tu-

szem ,techniki mieszane, techniki własne.
◆ Bez grafiki komputerowej.
◆ Prosimy nie rolować i nie składać prac.

ciąg dalszy na str. 4
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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

**********************************

ROWEROWE WYCIECZKI
Trasa 1: trasa pałaców, dworów i rezy-

dencji - około 44 km (łatwa)
dystans trasy: ok. 44 km
stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: ok. 3,5 h

◆ Świdnica
◆ Sulisławice (Ruiny Pałacu)
◆ Wiśniowa (Pałac)
◆ Bagieniec (Pałac)
◆ Wierzbna (Ruiny Pałacu Cysterskiego)
◆ Panków (Ruiny Zamku)
◆ Śmiałowice (Pałac)
◆ Siedlimowice (Ruiny Pałacu, Młyn Go-

spodarczy)
◆ Domanice (Pałac)
◆ Krasków (Pałac)
◆ Gruszów (Pałac)
◆ Pszenno
◆ Jagodnik
◆ Świdnica

◆ Prosimy nie wyklejać prac bibułą i materia-
łami sypkimi.
Format prac :   A5, A4, A3. 
Terminarz konkursu:

◆ Prace należy dostarczyć do MDK w Świdni-
cy do  14 grudnia 2020 roku.

◆ Dostarczyć do sekretariatu MDK osobiście ,
przesłać pocztą lub zdjęcie pracy mailem. /
przyjmujemy zgłoszenia indywidualne/ na
adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysła-

wa Kozara-Słobódzkiego, ul. Nauczycielska 2,
58-100 Świdnica, e-mail: dzialimprez@mdk
.swidnica.pl

Opis prac:
* Imię i nazwisko autora
* Wiek autora
* Nazwa i adres placówki , Telefon kontakto-

wy
Wyniki zostaną umieszczone na stronie

www.mdk.swidnica.pl
Prace przesłane na konkurs przechodzą na

własność organizatora. 
Organizator zastrzega sobie możliwość re-

produkowania prac.
Decyzja jury jest ostateczna.

  Koordynator konkursu 
Joanna Waksmundzka 

MDK ŚWIDNICA

WYSTAWA ARTYSTYCZNEGO
PLENERU 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapraszamy do oglądnięcia wystawy Arty-

stycznego Pleneru dla Dzieci i Młodzieży w wer-
sji online:

https://youtu.be/rqfaq3UOVk8

X TURNIEJ SZACHOWY 
O SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO

W związku z sytuacją pandemiczną X Tur-
niej Szachowy o Szablę Piłsudskiego został roze-
grany online na portalu Lichess. Do zawodów
zgłosiły się aż 104 osoby!

Ze względu na nadzwyczajną formę przepro-
wadzenia zawodów, organizatorzy zdecydowali
o nagradzaniu tylko uczestników mieszkających
w Świdnicy lub należących do Klubu Szachowe-
go GAMBIT MDK Świdnica. Prawie wszyscy
nagrodzeni reprezentują świdnicki klub. Szablę
Piłsudskiego wywalczyli: Julia Strzeżek, Antoni
Ćwiek, Aleksandra Przychocka, Igor Śliwowski,
Roksana Zapolska, Eryk Stokłosa, Oskar Perek,
Lilianna Kozłowska, Anna Jezierska oraz Marcin
Korzekwa. W zawodach wzięli udział uczniowie
Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, któ-
rzy zostaną nagrodzeni przez dyrekcję własnej
szkoły. Dziękujemy wicedyrektorowi p. Marci-
nowi Krukowi za współpracę. Gratulujemy zaan-
gażowania w rozwój szachów w Jaworzynie! W
turnieju wzięło udział dwóch czołowych szachi-
stów naszego województwa: Paweł Kowalczyk

z Wałbrzycha oraz Jakub Żeberski z Wrocławia.
Obok nich grali szachiści ze Strzegomia, Żarowa
oraz Ziębic, a także (w związku z tym, że grali-
śmy na portalu międzynarodowym) również sza-
chiści z Rosji, Indii, Malawi, Argentyny, Turcji i
Czech. Trzy osoby, które zajęły miejsca w szero-
kiej czołówce zawodów, nie podały organizato-
rom swojego nicka. Jeżeli się zgłoszą do końca
tygodnia, mogą liczyć na nagrody pocieszenia
:-). Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czu-
wał Rafał Siwik - sędzia międzynarodowy z
Wrocławia. Sędzia niestety odnotował kilka nie-
uczciwych praktyk, szczególnie jednego uczest-
nika spoza Świdnicy. Przypadek ten zostanie w
pierwszej kolejności zgłoszony do macierzyste-
go klubu tego uczestnika. Rozgrywki online mo-
gą rodzić pokusy oszustwa, które jednak zazwy-
czaj wychodzi na jaw. Dziękujemy 99% uczest-
ników za grę fair i mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się pod jednym dachem na XI Turnieju
o Szablę Piłsudskiego. W przyszłym tygodniu
nagrodzone osoby zostaną poinformowane o
możliwości odbioru nagród.

Klasyfikacja generalna
1. Paweł Kowalczyk
2. Jakub Żeberski
3. Marcin Korzekwa
Świdniczanie:
Dziewczęta do 8 lat
1. Julia Strzeżek
2. Natalia Karaś
3. Liliana Pacek
Chłopcy do 8 lat
1. Antoni Ćwiek
2. Jakub Białoń
3. Hubert Zapolski
Dziewczęta do 10 lat
1. Aleksandra Przychocka
2. Julia Klima
Chłopcy do 10 lat
1. Igor Śliwowski
2. Paweł Kozłowski
3. Sławomir Bancarewicz
Dziewczęta do 12 lat
1. Roksana Zapolska
2. Wiktoria Ligierko
Chłopcy do 12 lat
1. Eryk Stokłosa
2. Szymon Augustyniak
Chłopcy do 14 lat
1. Oskar Perek
Dziewczęta do 18 lat
1. Lilianna Kozłowska
Kobiety
1. Anna Jezierska
2. Magdalena Bancarewicz
Mężczyźni
1. Marcin Korzekwa
2. Janusz Kilański
3. Michał Turek

Polonia informuje...

EFEKTOWNY TRIUMF I KOLEJNY
TYTUŁ MISTRZOWSKI!

Po triumfach juniorów młodszych i trampka-
rzy z ligi dolnośląskiej, młodzi piłkarze Polo-
nii-Stali Świdnica sięgnęli po trzeci tytuł mi-
strzowski podczas jesiennych zmagań sezonu
2020/2021. Prowadzeni przez trenera Piotra
Krygiera trampkarze z ligi okręgowej nie dali
szans Nysie Kłodzko w bezpośrednim starciu
o tytuł.

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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***
Bogactwo pałaców, dworów i rezyden-

cji w Powiecie Świdnickim jest tak duże, że
nie sposób zobaczyć wszystkich podczas
jednej wyprawy. Na drodze kompromisu
proponujemy trasę optymalną, z najcieka-
wszymi obiektami pałacowymi.

Spod Bosmanatu musimy dostać się na
drugi koniec Świdnicy, skąd ulicą Kazimie-
rza Wielkiego wyjedziemy z miasta. Trzy-
mając się ścieżek rowerowych pokonujemy
5 kilometrów, przejeżdżając kolejno przez
ulice: Sprzymierzeńców, Śląską, Miłego
Dnia, Nadbrzeżną, Łączną i Stęczyńskiego.

Nasz pierwszy przystanek to Sulisławi-
ce. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy
w lewo i już po chwili docieramy do niewiel-
kiego stawu oraz ruin XVIII-wiecznej baro-
kowej rezydencji. Początki tego miejsca się-
gają jednak wieku XVI. Obecny pałac po-
wstał na miejscu ówczesnej rycerskiej wa-
rowni. Objeżdżamy wioskę i wracamy na
pierwotną trasę.

Kolejny pałac znajdziemy już po nie-
spełna kilometrze w Wiśniowej. Skręcając w
pierwszą uliczkę w prawo dotrzemy do neo-
renesansowej budowli z charakterystyczną
strzelistą wieżyczką. Wybudowany pierwot-
nie w wieku XVI był kilkukrotnie przebudo-
wywany. Ostatecznego kształtu nabrał w ro-
ku 1899.

Powracamy na trasę, kierując się do
miejscowości Bagieniec, gdzie czeka na nas
kolejny okazały pałac. Początkowo, w XVI
wieku , był to zamek wodny, służący zapew-
ne jako dwór obronny. Kolejni właściciele
przebudowali posiadłość nadając mu ostate-
cznie neorenesansowy charakter. Pałac od-
wiedziło kilku znakomitych gości, m.in. Jo-
hann Wolfgang Von Goethe.

Omijając pałac z prawej strony polnymi
dróżkami pokonujemy około kilometr. Do-
cierając do asfaltowej drogi skręcamy w pra-
wo w kierunku miejscowości Wierzbna. Po
1,5 km po prawej stronie ujrzymy perłę ar-
chitektury romańskiej- Kościół Wniebo-
wzięcia NMP z dwiema charakterystyczny-
mi wieżyczkami. Za kościołem znajdują się
ruiny Opactwa Cystersów Krzeszowskich
oraz renesansowo-barokowy pałac. Wjazd
na teren przypałacowy jest możliwy od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9:00 
15:00.

Kierujemy się przez chwilę na południe
i skręcamy w lewo w kierunku Marcinowic.
Po kilku minutach we wsi Panków wypatruj-
my kolejnych ruin z lewej strony. Otoczony
fosą dwór był początkowo zamkiem uciecz-
kowym, w wieku XVIII służył jako pałac
myśliwski.

Dwa kilometry dalej na skrzyżowaniu w
Śmiałowicach kierujemy się na północ ku
miejscowości Imbramowice. Jeśli chcemy
zobaczyć klasycystyczny pałac, musimy
skręcić w lewo za kościołem. Nadłożymy w

Przed rozpoczęciem tego spotkania biało-
zieloni mieli w swoim dorobku trzy punkty
zapasu nad Nysą Kłodzko, a do tego w bezpo-
średnim starciu wygraliśmy na wyjeździe 6:2.
Nysa chcąc nas prześcignąć i sięgnąć po awans
do ligi wojewódzkiej musiała wygrać w Świd-
nicy różnicą pięciu trafień. Rzeczywistość
okazała się jednak brutalna. Podopieczni tre-
nera Piotra Krygiera mieli całkowitą kontrolę
nad tym pojedynkiem, wygrywając 7:0! Do
przerwy było już 5:0 po hat-tricku Huberta
Lipińskiego i golach Aleksandra Jarosza i Ale-
xa Kindla. Po zmianie stron rezultat podwy-
ższyli jeszcze Jakub Safian i Hubert Lipiński,
który skończył jesień z bardzo dobrym dorob-
kiem 20 strzelonych goli w rozgrywkach
trampkarzy. To była wymarzona jesień dla
trampkarzy Polonii-Stali Świdnica, którzy
osiągnęli wszystko, co mogli wywalczyć. Eki-
pa z II ligi dolnośląskiej w cuglach awansowa-
ła do I ligi (najlepszej ósemki drużyn na Do-

lnym Śląsku), a drużyna z ligi okręgowej wywal-
czyła przepustkę do II ligi wojewódzkiej!

Polonia-Stal Świdnica - Nysa Kłodzko
7:0 (5:0)

Polonia-Stal: Widła, Wiecheć, Dudzic, Ja-
rosz, Kindel, Korab, Król, Lipiński, Pawlik, Sa-
fian, Sauter, Zawiła, Paliński.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

DRUGA LOKATA ŻAKÓW
Z fantastycznej strony  zaprezentowali się

młodzi piłkarze Polonii-Stali Świdnica z roczni-

ciąg dalszy na str. 6
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ten sposób niecałe pół kilometra, licząc w
obie strony . Dalej kierujemy się na północ,
wzdłuż rzeki Bystrzycy. Warto odnotować,
że w mijanych po drodze Gołaszycach, rów-
nież natrafimy na niewielki pałacyk, chociaż
na pierwszy rzut oka być może nie jest to
zbyt oczywiste. Adres pałacu to Gołaszyce
5.

Kolejnym przystankiem na trasie jest
miejscowość Siedlimowice, gdzie oprócz
gratki dla miłośników zabytków techniki,
czyli Młyna Gospodarczego, znajdziemy też
XVIII-wieczne ruiny. Chociaż do dnia dzi-
siejszego zachowały się niewielkie fragmen-
ty neorenesansowego pałacu (wieża i portal
wejściowy) to jednak jest to jedno z najbar-
dziej urokliwych miejsc na całej trasie.

Kontynuujemy podróż na północ, gdy
dotrzemy do głównej drogi, skręcamy w pra-
wo do Domanic. Tu już wypatrujmy znaku
kierunkowego, gdyż za chwilę skręcamy na
Marcinowice. Na teren Pałacu w Domani-
cach niestety chwilowo nie można wejść z
uwagi na prace konserwacyjne, dlatego po-
dziwiać ten okazały obiekt będziemy musie-
li z oddalenia.

Kierujemy się na południe. Po około 4
kilometrach docieramy do Kraskowa, w któ-
rym znajduje się piękny barokowy pałac z
połowy XVIII wieku. Miejsce to przez wieki
należało do znamienitych rodów: Hochber-
gów, Zeidlitzów oraz Salischów. Dzisiaj od-
bywają się tu konferencje i spotkania bizne-
sowe.

Mijamy Klecin, następnie w Stefanowi-
cach skręcamy w prawo kierując się na Wil-
ków. Po drodze w Gruszowie możemy zoba-
czyć ostatni pałac na trasie. Wybudowany
został w 1830 roku, kilka lat temu przeszedł
gruntowny remont a dzisiaj mieści się tu
stylowy hotel.

Mijamy Pszenno (uwaga! musimy tu
przeciąć ruchliwą drogę krajową nr 35) i
ulicą Słoneczną docieramy do Jagodnika,
skąd wracamy już do Świdnicy, wjeżdżając
do miasta od strony ulicy Kopernika. Począ-
wszy od ronda na wjeździe aż do naszego
punktu startowego, czyli Bosmanatu przy
Zalewie Witoszówka, trzymamy się wyty-
czonych ścieżek rowerowych.

źródło: um.swidnica.pl
**********************************
Wybrane...

FESTIWALOWY KONKURS WIER-
SZA OBRAZKOWEGO
13 listopada 2020 - 28 listopada 2020

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY W
RAMACH FESTIWALU CZTERY ŻY-
WIOŁY SŁOWA OGŁASZA  FESTIWA-
LOWY KONKURS WIERSZA OBRAZ-
KOWEGO

1. Przedmiotem konkursu jest utwór wier-
szowany, który swym kształtem graficznym

ka  2013 podczas organizowanego przez Akade-
mię Piłkarską 13 Świdnica  turnieju Rawa Cup.
Mimo faktu, iż tego dnia liczyła się przede  wszy-
stkim, dobra zabawa i zbieranie kolejnych, pił-
karskich szlifów, to  podopieczni Patryka Pasz-
kowskiego oraz Szymona Goździejewskiego 
uplasowali się na znakomitym drugim miejscu w
stawce dziewięciu drużyn.

Organizatorzy przygotowali ciekawą  for-
mułę rozgrywania turnieju. Rywalizacja rozpo-
częła się w trzech  grupach po trzy drużyny w
każdej. Najlepsze zespoły awansowały do Ligi
Mistrzów, ekipy z drugich miejsc do Ligi Europy,
a kolejne do Ligi  Narodów. Piłkarze Polonii-Sta-
li Świdnica rozpoczęli zawody od dwóch  zwy-
cięstw - 2:1 z Młodymi Wilkami Kąty Wrocła-
wskie i 2:0 z Silesią  Żarów. Tym samym biał-
zieloni wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. Tam
przyszło się im zmierzyć z dwoma bardzo wyma-
gającymi przeciwnikami -  Parasolem I Wrocław
i Parasolem II Wrocław. Porażka 1:3 i zwycię-
stwo 1:0  na "dwójką" pozwoliło im zachować
byt w Lidze Mistrzów, a tym samym  wywalczyć
już miejsce w przedziale 1-3 na zakończenie
turnieju. W  ostatniej fazie ponownie przyszło
nam zagrać z Młodymi Wilkami Kąty  Wrocła-
wskie i Parasolem I Wrocław. Po raz drugi udało
nam się uporać z  zawodnikami z Kątów Wroc-
ławskich, tym razem 1:0 i było jasne, że w walce
o zwycięstwo w całej imprezie zmierzymy się z
Parasolem I Wrocław. W  wielkim finale ekipa ze
stolicy Dolnego Śląska udowodniła swoją wy-
ższość  i zasłużenie wygrała 4:1.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni i  dumni z
postawy naszych podopiecznych. Turnieje takie
jak ten pokazują,  że ciężka i systematyczna pra-
ca na treningach przynosi efekty. Zawodnicy  i
zawodniczki trenują trzy razy w tygodniu, odby-
wając często w weekend  jeszcze jednostkę me-

czową w postaci turnieju takiego jak ten lub gry
wewnętrznej. Nie zamierzamy spoczywać na
laurach i pracujemy dalej,  przed nami jeszcze
wiele do zrobienia - mówią zadowoleni trenerzy
Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal
Świdnica,  Patryk Paszkowski i Szymon
Goździejewski.

Skład Polonii-Stali Świdnica:  Sebastian
Matuszak, Bartek Kalinowski, Szymon Czarny,
Szymon Pałac,  Dominik Kułaga, Kuba Konar-
ski, Tomek Naleśnik, Mateusz Janowski, Kajtek
Dzień vel Rakoczy, Radek Kowalski.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

NIE UDAŁO SIĘ...
Nie udało się piłkarzom Dabro-Bau Polonii-

Stali Świdnica sięgnąć  po trzecie z rzędu zwy-
cięstwo odniesione na terenie Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po triumfach nad
ROW-em Rybnik i Miedzią II  Legnica, biało-
zieloni mieli ochotę na punkty w starciu z LKS-
em  Goczałkowice Zdrój. Ta sztuka im się jednak
nie udała, beniaminek z  województwa śląskiego
naszpikowany zawodnikami z przeszłością w
wyższych  klasach rozgrywkowych wygrał za-
służenie 3:0!

W Goczałkowicach Zdroju już dziś zmonto-
wana jest ciekawa drużyna. W  Świdnicy zapre-
zentował się choćby Piotr Ćwielong, reprezen-
tant Polski,  trzykrotny mistrz kraju w barwach
Wisły Kraków i Śląska Wrocław.  Ćwielong na
poziomie polskiej ekstraklasy rozegrał 163 me-
cze, strzelając  25 goli. W swojej karierze oprócz
Wisły i Śląska, reprezentował jeszcze  m.in. bar-
wy: Ruchu Chorzów, GKS-u Tychy, czy nie-
mieckiego VFL Bochum.  Na boisku wspierany
był m.in przez Damiana Furczyka (wcześniej
GKS  Tychy, Nadwiślan Góra, Puszcza Niepoło-
mice), Kamila Łączka (GKS Tychy,  Ruch Zdzie-
szowice, Nadwiślan Góra, Puszcza Niepołomice,
Rozwój  Katowice), Filipa Matuszczyka (Podbe-
skidzie Bielsko Biała), czy Bartosza  Marchewkę
(Rozwój Katowice).

Po niezłych w wykonaniu świdniczan pier-
wszych 20 minutach, ciosy zaczęli  zadawać ry-
wale. W 21. minucie jako pierwszy na listę strzel-
ców wpisał  się Michał Szymała. Jeszcze przed
przerwą goście zdołali podwyższyć  rezultat tego

ciąg dalszy ze str. 5
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spotkania. Po znakomitym dograniu piłki od Pio-
tra  Ćwielonga, w pole karne wpadł Marcina
Kozina, minął efektownie  Bartłomieja Kota i
trafił do sieci. W drugiej części gry wynik ustalił
Piotr Ćwielong, skutecznie egzekwując rzut kar-
ny. Podopieczni Jarosława  Pedryca walczyli do
samego końca o honorowe trafienie, ale byli
bezsilni  wobec dobrze zorganizowanej i do-
świadczonej ekipy LKS-u Goczałkowice  Zdrój.

Skrót VIDEO: 
www.youtube.com/watch?v=NF7UhYBON-

vE&feature=emb_logo
info: www.poloniastal.swidnica.pl

PEWNA WYGRANA I AWANS
Juniorzy młodsi Polonii-Stali  Świdnica nie

zawiedli i postawili kropkę nad "i" w kończącym
sezon  jesienny spotkaniu przeciwko Bielawian-
ce Bielawa. Podopieczni trenera  Grzegorza Bo-
rowego musieli wygrać ostatni bój o punkty, by
sięgnąć po  tytuł mistrzowski i zaliczyć awans do
wyższej klasy rozgrywkowej. Ta  sztuka nam się
udała, choć strzelać zaczęliśmy dopiero w dru-
gich 45  minutach

Młodzi piłkarze Polonii-Stali Świdnica  od
samego początku wiedzieli na czym stoją. Przed
swoim ostatnim  występem mieli trzy punkty
straty do Górnika Nowe Miasto Wałbrzych,  któ-
ry zakończył już jednak ligowe zmagania. Biało-
zieloni legitymowali  się jednak minimalnie le-

pszym bilansem bezpośrednich spotkań (2:0 u
siebie i 1:3 na wyjeździe!). Oznaczało to jedno,
wygrana z Bielawianką  da nam tytuł mistrzo-
wski i awans do ligi dolnośląskiej juniorów
młodszych. Gospodarze mocno rozpoczęli spot-
kanie, przejęli inicjatywę,  ale piłka nie chciała
przekroczyć linii bramkowej. Odgryzać próbo-
wali  się także bielawianie. Na posterunku czujny
był jednak Michał  Przyborowski, który dwu-
krotnie został zmuszony do sporego wysiłku, 
świetnie broniąc uderzenia rywali. W końcówce
pierwszej odsłony  ostęplowaliśmy jeszcze po-
przeczkę i zakończyliśmy walkę przy  bezbram-
kowym rezultacie. Po zmianie stron nie pozosta-
wiliśmy przyjezdnym  już złudzeń. Świdnicza-
nie znaleźli się pod presją czasu, który zaczął
nieubłaganie mijać, ale dopięli swego. Spotkanie
zakończyło się w  zasadzie w chwili zaliczenia
pierwszego trafienia. W 53. minucie świetną  pił-
kę w polu karnym otrzymał Oliwier Kruczek i
wpakował ją do sieci.  Kilka minut później było
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przypomina kształt jakiegoś przedmiotu,
rzeczy, budynku, zwierzęcia itp., nigdzie do-
tąd niepublikowany i nienagradzany, będący
oryginalnym dziełem autora.
2. Turniej Wiersza Obrazkowego odbywa się
w 2 kategoriach:
 do lat 15-tu
 od lat 16-tu.
3. Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik
tekstowy/graficzny wiersza własnego autor-
stwa w formacie PDF na adres mailowy:
h.szymanska@sok.com.pl do dnia 24 listo-
pada br. Praca musi się zmieścić na kartce A4
4. Utwory nieodpowiadające powyższym
warunkom nie będą przedmiotem oceny.
5. Wyniki konkursu w formie on-line zosta-
ną ogłoszone 28 listopada 2020 o godz.11.00
na stronie www.sok.com.pl , www .czte-
ryzywiolyslowa.pl i fanpageu FB Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury
6. Jury przyzna 2 główne finansowe nagrody
konkursu po 300 zł w każdej kategorii. Jed-
nocześnie Jury zastrzega sobie możliwość
innego podziału nagród.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych
prac.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
wykorzystania nagrodzonych utworów bez
zgody autorów.
9. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła
formularz zgłoszeniowy wraz z informacją
RODO (info www.sok.com.pl)
10. Wszystkich informacji na temat konkur-
su udziela koordynator projektu Halina Szy-
mańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 74
851 56 53.

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 
- on-line - 
23-28 listopada 2020

Cztery Żywioły Słowa to wydarzenie lite-
rackie mające na celu ukazanie poprzez
słowo - pisane, czytane, mówione - związ-
ków literatury z innymi dziedzinami sztu-
ki, ich wzajemnych wpływów i inspiracji,
które angażuje różne środowiska artysty-
czne.

ciąg dalszy na str. 8
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już 3:0. Najpierw samobójcze trafienie  zanoto-
wał jeden z zawodników Bielawianki, a nastę-
pnie bramkarza rywali  pokonał Jakub Solarz.
Finalnie wynik na 4:0 ustalił Adrian Jesionka.
Polonia-Stal Świdnica zwyciężyła ostatecznie
rozgrywki ligowe z  dorobkiem 22 punktów. W
swoim dorobku mieliśmy 7 wygranych, 1 remis
i 2  porażki, a także bardzo dobry bilans goli -
47:18. Wiosną biało-zieloni  zagrają już na boi-
skach ligi dolnośląskiej.
Polonia-Stal Świdnica - Bielawianka Bielawa 

4:0 (0:0)
Polonia-Stal:  Przyborowski, Ratajczak, Sta-

roń, Norkiewicz, Czochara, Michta, Gliwa,  Kru-
czek, Trybuszewski, Bujak, J. Solarz oraz Kał-
wak, Duma, Szewczyk,  Król, Jesionka, Onik.

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
7.11.2020r. godz. 6.50 

Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące poważnego zagrożenia w ru-
chu drogowym w rejonie przejścia dla pie-
szych przy skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i
M.C. Skłodowskiej-Curie. Prawdopodobnie
na skutek kolizji doszło do uszkodzenia słup-
ka sygnalizacji świetlnej, który leżał na po-
boczu drogi. Naty-
chmiast powiado-
miono zarząd dróg
aby niezwłocznie
przystąpił do napra-
wy sygnalizacji z
uwagi na bardzo
niebezpieczną sytu-
acje.

08.11.2020r. godz. 8.40
Operator monito-
ringu miejskiego
zauważył, że w holu
dworca PKP na ław-
ce śpi para młodych
ludzi. Interweniu-
j ą cy strażnicy
stwierdzili, że męż-
czyzna nie bardzo
kojarzy jak spędził
minioną noc. Miał
liczne obrażenia na
głowie oraz brudne
ubranie. Kategory-
cznie odmówił sko-
rzystania z pomocy
lekarza, twierdząc,
że są to stare obraże-
nia. W toku dal-
szych czynności
strażnicy ustalili, że
jest to osoba nielet-
nia. Powiadomiono
o zdarzeniu rodzi-
ców, którzy zajęli
się nieletnim. Nato-
miast jego starsza
towarzyszka w po-

targanym ubraniu za brak  maseczki, zanie-
czyszczenie dworca oraz nieobyczajne za-
chowanie została ukarana mandatem w kwo-
cie 500 zł. 

10.11.2020r. godz. 8.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Franciszkań-
skiej dotyczące prawdziwej góry śmieci na
jednym z okolicznych podwórek. Sytuacja
była spowodowana nie wywożeniem od kil-
ku dni odpadów komunalnych. Przybyli na
miejsce strażnicy stwierdzili że podwórko
zamieniło się w dzikie wysypisko śmieci a
powodem jest rozstawione przy wjeździe na
posesję rusztowanie, które uniemożliwia
wjazd pojazdów odbierających odpady. Po-
wiadomiono zarząd nieruchomości oraz
służby oczyszczania miasta, które przystąpi-
ły niezwłocznie do uporządkowania terenu.
Prace trwały do godzin południowych. Na
posesji zapanował porządek.

10.11.2020r. godz. 10.50 
Operator monitoringu miejskiego zauważył,
że przy fontannie na Placu św. Małgorzaty
dwie osoby spożywają alkohol. Interweniu-
jący na miejscu strażnicy sprowadzili bie-
siadników do rzeczywistości. Wyjaśniono,
że takie zachowania jak spożywanie alkoho-
lu w miejscu do tego nie przeznaczonym i
maseczki noszone na brodzie, są naganne.
Strażnicy zakończyli działania wypisaniem
mandatów. 

10.11.2020r. godz. 23.10 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mieszkańca ul. Bolesława

ciąg dalszy ze str. 7
W tym roku postaraliśmy się znaleźć dla
Żywiołów nową formułę, w ramach której
nie rezygnując z ich założeń i realizując
zaplanowaną misję, w bezpiecznych warun-
kach będziemy mogli opowiadać o literatu-
rze i jej rozmaitych kontekstach.
Zapraszamy na wydarzenia on-line.
"Dyktanda czyli w jaki sposób wujek Sta-
szek wówczas Michasia - dziś Michała -
uczył pisać bez błędów"
"Dyktanda" to zbiorek utworów Stanisława
Lema, który powstał w roku 1970 jako po-
moc w nauce ortografii sporządzona dla sio-
strzeńca żony pisarza, Michała Zycha. Dy-
ktanda, wydane po raz pierwszy w roku
2001 ze starego brulionu, są pełne absurdal-
nego dowcipu, stanowią też erupcję fanta-
stycznej, czasem okrutnej wyobraźni i moż-
na je porównać z rysunkami i tekstami kla-
syka czarnego humoru, Rolanda Topora.
Dyktanda przeczytają aktorzy związani ze
Świdnicą:
◆ ESKIMOSI 

- Oskar Hamerski /23.11.2020/
◆ GRZYBY 

- Konrad Marszałek /24.11.2020/
◆ DENTYŚCI 

- Natalia Sierzputowska /25.11.2020/
◆ ROLNICY 

- Mateusz Baran /26.11.2020/
◆ PADALEC 

- Juliusz Chrząstowski /27.11.2020/
Codziennie o godz. 11.00 dyktanda będą
udostępnianie na stronach www.czteryzy-
wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury.
"Literacko z
- Robertem Kaśkowem /23.11.2020/
- Aleksandrą Kulak /24.11.2020/
- Krzysztofem Frączkiem /25.11.2020/
- Mariolą Mackiewicz /26.11.2020/
Zaproszone osoby opowiedzą o wybranych
przez siebie książkach, a także zaprezentują
własne oryginalne sposoby czytania lektur
oraz wskażą, jak literatura łączy się z życiem
i odnosi się do naszych doświadczeń.
Codziennie o godz. 17.00 rozmowy będą
udostępnianie na stronach www.czteryzy-

http://www.bojero.com.pl


Chrobrego, że na chodniku leży mężczyzna,
który upadając uderzył głową w ścianę bu-
dynku. Przybyli na miejsce strażnicy stwier-
dzili, że mężczyzna jest przytomny ale uskar-
ża się na ból głowy i prosi o wezwanie po-
mocy. Na miejsce przybył zespół pogotowia
ratunkowego, który udzielił pomocy poszko-
dowanemu. Nie wymagał on hospitalizacji
więc strażnicy pomogli dotrzeć mężczyźnie
do domu.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  112   in-

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

GMINA ŚWIDNICA
GMINNE WODOCIĄGI

OGRANICZYŁY KONTAKT 
W ZAKRESIE OBSŁUGI

KLIENTÓW 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dn. 02.11.2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii a także
zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze
bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracow-
ników z dniem 09.11.2020 r. biuro i kasa w
siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej zostały za-
mknięte.

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wy-
mienionymi numerami telefonów lub drogą ele-
ktroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, za-
wieranie lub zmiana umów :

tel. 74-851-59-83, e-mail: woda@sgpk.pl
- podanie stanu wodomierza - telefony do

inkasentów: 665-199-104, 665-195-105, 665-
201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne,
uzgodnienia i odbiory techniczne:

tel. 74-851-59-81, e-mail : technicz-
ny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji
sieci i urządzeń wod.-kan.:

tel. 74-851-59-87, e-mail : a.hucko@sgpk.pl
, a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy - sekretariat tel. 74-851-
59-80, e-mail: sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie
wodomierzy i podawanie stanu licznika w termi-
nach odczytów poszczególnych miejscowości .

Wpłaty należności prosimy dokonywać dro-
gą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową,
do skrzynki podawczej znajdującej się w izolo-
wanej części wejścia do siedziby spółki lub do
skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren pose-
sji spółki albo drogą elektroniczną w postaci
skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest
bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześ-
niejszym umówieniu telefonicznym.

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY
DO SKORZYSTANIA 
Z  KOPERTY ŻYCIA  

Seniorom oraz ich bliskim osobom z terenu
gminy Świdnica przypominamy i zachęcamy do
udziału w akcji "Koperta Życia".  Inicjatywa,

skierowana do osób
starszych, samotnych,
ale i też przewlekle cho-
rych, jest bardzo po-
mocna podczas korzy-
stania z pomocy medy-
cznej, niezwykle istotna
głównie dla tych osób,
które nie mają współdo-
mowników, mogących
przekazać ważnych da-
nych medykom udziela-
jącym pomocy.

Koperta życia to ak-
cja do której przystąpie-
nia zachęcają władze
gminy, lekarze i pra-
cownicy służb ratunko-
wych. Akcja polega na
umieszczeniu w specjal-
nie przygotowanych ko-
pertach najważniej-
szych informacji o:
◆ stanie zdrowia,
◆ przyjmowanych le-

kach,
◆ alergiach na leki,
◆ kontaktach do naj-

bliższych,
◆ danych osobowych,

w tym nr PESEL.
 Ważne jest także

wpisanie grupy krwi, ale
tylko wtedy, gdy jeste-
śmy pewni jaką grupę
posiadamy 
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wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury
Ćwiczenia z tłumaczenia to propozycja dla
wszystkich, którzy ciekawi są kulisów war-
sztatu tłumacza literatury, lub uczą się języka
francuskiego. Na przykładzie szalonej po-
wieści "Zazi w metrze" Raymonda Queneau
i jej polskich wcieleń Krzysztof Dix opowie
o specyfice przekładania literatury pięknej i
rodzajach problemów, z jakimi tłumacz mu-
si mierzyć się w swojej pracy.
27 listopada o godz. 17.00 lekcja zostanie
udostępniona na stronach www.czteryzy-
wiolyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu
Facebook oraz na kanale YouTube Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury.

Plenerowa wystawa "Poezja rzeczywisto-
ści" - świdnicki Rynek
Wulgarny napis, polityczne hasło, wyzwi-
sko, zawieszone w próżni domysłu pojedyn-
cze słowo, jakaś absurdalna myśl - widzimy
je wszędzie dokoła nas, raz na jakimś frag-
mencie muru, który ostał się przed wyburze-
niem, raz na kolejowym wiadukcie, raz na
świeżo odrestaurowanym zabytku. Drażnią,
irytują, będąc zwykle produktem bezmyśl-
nego wandalizmu. Niekiedy jednak zaska-
kują niespodziewaną oryginalnością i po-
mysłowością, a czasami, zupełnie przypad-
kowo, z ich zestawienia w przestrzeni rodzą się
nowe, niezamierzone, zaskakujące treści. Pa-
weł Buczma wychwycił je i połączył, pokazu-
jąc na swoich fotografiach, że "poezja rzeczy-
wistości" potrafi odsłonić się przed nami w
najbardziej zaskakujących miejscach.

Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazko-
wego 
Rozstrzygnięcie 28 listopada 2020 o
godz.11.00 na stronach www.czteryzywio-
lyslowa.pl, www.sok.com.pl, portalu Face-
book oraz na kanale YouTube Świdnickiego
Ośrodka Kultury.
Regulamin wyżej i na stronach www.czte-
ryzywiolyslowa.pl i www.sok.com.pl.

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).
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◆ Od 16 listopada 2020 r. usługa "Umów wizytę
w urzędzie skarbowym" i nowy model obsłu-
gi podatników jest już dostępny w całym
kraju.

◆ Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej

wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej
wcześniejszym umówieniu.

◆ Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i
komfort przy załatwianiu spraw.
"Nowa usługa, dzięki której nasz klient zare-

zerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, za-
czyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i
nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbo-
wych zapewnimy naszym klientom nie tylko
większy komfort załatwiania spraw, ale też pod-
niesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatni-
ków i naszych pracowników - mówi szef Krajo-
wej Administracji Skarbowej Magdalena Rzecz-
kowska.

"Oczywiście przypominam, że wiele spraw
można załatwiać online, zwłaszcza że możliwo-
ści w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli
jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, uma-
wiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając
z nowej usługi lub telefonicznie" - dodaje szef
KAS. 

Nowy model obsługi uruchomiliśmy pilota-
żowo latem tego roku w województwach podla-
skim i wielkopolskim. Usługa została dobrze
przyjęta przez podatników i już w październiku
została wprowadzona w 5 kolejnych regionach,
a od - 16 listopada - jest dostępna w całym kraju.

Jak się umówić na wizytę
W województwie dolnośląskim już od dzi-

siaj podatnicy mają dostęp do formularza online,
za pomocą którego mogą umówić wizytę na ter-
miny od 17 listopada włącznie. Wizytę można

umówić:
◆ przez internet - możesz skorzystać z elektro-

nicznego formularza dostępnego na stronie
podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbo-
wego

◆ telefonicznie - numery telefonów sprawdzisz
na stronie www swojego urzędu skarbowego.

Podatnicy doceniają nową usługę
Ankieta przeprowadzona wśród podatników

z województwa podlaskiego, w którym przepro-
wadzono pilotaż usługi, pokazała, że według 77
proc. ankietowanych wcześniejsza rezerwacja
wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy
i zwiększa bezpieczeństwo . 72 proc. stwierdziło
też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i
czytelny.

Inne sposoby załatwiania spraw online
Zachęcamy do dalszego korzystania z doty-

chczasowych zdalnych form załatwiania spraw
w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajo-
wej Informacji Skarbowej i możliwości załatwie-
nia swoich spraw podatkowych przez strony po-
datki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też spe-
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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 swo-
ją studentką, która za wszelką cenę chce
go zaprowadzić do ołtarza Jego córka ar-
tystka i jej "odrobinę" starszy chłopak lek-
koduch Matka i była żona profesora szu-
kająca miłości i ciepła w ramionach młod-
szego partnera.
Nie byłoby dobrej komedii bez roli ele-
ktryka, który łączy wszystkie wątki w jed-
ną 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
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UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM 
- NOWA USŁUGA KAS RUSZA W CAŁYM KRAJU

dokończenie na stronie obok
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24 listopada 2020 r. w godz. 9.00 - 11.00 na
platformie LiveWebinar Dolnośląska Agencja
Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. wspólnie z
DEBERIS Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne
webinarium pt. "Jak zmienić komunikację bizne-

sową, aby być efektywnym za granicą w erze
pandemii"

Pandemia i restrykcje z nią związane znaczą-
co utrudniły wielu firmom prowadzenie biznesu,
ale z drugiej strony wytworzyły nowe szanse,
również za granicą. Zachęcamy do zobaczenia,
jak szybko dopasować komunikację i metody
działania i jak dzięki temu wyprzedzić konkuren-
cję na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji
międzynarodowych projektów w formule on-li-
ne (zagraniczne misje gospodarcze oraz identy-
fikacja i kontakt z nowymi partnerami zagranicz-
nymi) w DREBERIS wypracowaliśmy metodo-
logię oraz zebraliśmy doświadczenie, którym
chcemy się z Państwem podzielić.

Rejestracja :  ht tps: / /docs.go-
ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ewZObQH
VNZAbMHe_uSKy1Zxpk7AtdV5_vCHD6v
wGW4kzdg/viewform

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma
link dostępu do wydarzenia wraz z dalszą instru-
kcją postępowania.

AGENDA
1. Gdzie pandemia wytworzyła największe

szanse na nowy biznes? Porównanie między-
narodowe.

2. Szanse i zagrożenia w kontekście mię-
dzynarodowych relacji biznesowych.

3. Co się zmieniło w czasach pandemii i
dlaczego może być łatwiej? - skuteczne pozyski-
wanie nowych partnerów zagranicznych w cza-
sach ograniczeń.

4. Jak dostosować działania do obecnych
warunków, aby być skutecznym - wykorzystanie

sprawdzonej metodologii "SMART".
EKSPERT:
PAWEŁ KULBIŃSKI
Prokurent DREBERIS Sp. z o.o.
Od 2008 roku Paweł Kulbiński jest związany

z firmą DREBERIS Sp. z o.o., w której od 2011
roku pełni funkcję prokurenta. Do jego kluczo-
wych kompetencji należy opracowywanie strate-
gii przedsiębiorstw oraz problematyka interkul-
turowa. Jako ekspert Paweł Kulbiński doradzał
już wielu firmom w kontekście działalności na
rynkach zagranicznych. Ponadto brał udział
m.in. w opracowaniu licznych analiz rynkowych
na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospo-
darki i Energii oraz Niemieckiego Ministerstwa
Żywienia i Gospodarki Rolnej, a także pełnił rolę
eksperta w projektach realizowanych dla zagra-
nicznych instytucji.
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ZATWIERDZONY 
WNIOSEK 

W obecnych trudnych i ponurych czasach
spływają również dobre informacje. Stowarzy-
szenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinanso-
wanie mikroprojektu "Miasta Świdnica i Trut-
nov razem dla rozwoju", który realizowany
będzie przy współudziale  czeskiego partnera
- miasta Trutnov. Czas przeznaczony na  reali-
zację projektu  to okres: styczeń-październik
2021. Mikroprojekt będzie okazją do pogłębie-
nia współpracy biznesowej, wpłynie na wy-
mianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie
funkcjonowania małych biznesów oraz dzia-
łań realizowanych na rzecz wspierania przed-
siębiorczości i rozwoju biznesu, w realiach
związanych ze zmianami wywołanymi koro-
nawirusem. Planowane zadania to: konferen-
cje, wizyty studyjne, udział w targach lokal-
nych firm, promocja regionu w prasie i me-
diach społecznościowych, utworzenie banku
fotografii, informacje gospodarcze. Aktualnie
Miasto Świdnica przygotowuje się do podpisa-
nia umowy o dofinansowanie projektu na kwo-
tę 21 654,00 EUR.

cjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych
urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to
niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepo-
trzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM 
- NOWA USŁUGA KAS RUSZA W CAŁYM KRAJU

"Jak zmienić komunikację biznesową, aby być
efektywnym za granicą w erze pandemii" - BEZPŁATNY
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Miejscem, w którym należy przechowywać
Gminna Kopertę Życia jest lodówka, na której
umieszcza się specjalną naklejkę informującą o
tym, że tutaj znajduje się GMINNA KOPERTA
ŻYCIA.

Istotne jest, że lodówka jest ustalonym stand-
ardem - dzięki temu nie ma potrzeby przeszuki-
wania całego mieszkania, by odnaleźć informa-
cje ratujące życie. W takich sytuacjach czas jest
bezcenny.

Informujemy, że udział w akcji jest dobro-
wolny i bezpłatny. Zachęcamy wszystkie osoby,
które są samotne, chorujące przewlekle oraz po-
wyżej 65 r. życia, aby w swoich lodówkach umie-
ściły koperty życia.

 Szczegółowych informacji o akcji udzielają
pracownicy Urzędu Gminy Świdnica pod nr tel.
74 852 12 26 wew. 222,213. 

Koperty mogą Państwo odebrać w siedzibie
urzędu.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA
PONOWNIE OTWARTA 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
informuje, że po tygodniowej przerwie, związa-
nej z doszkoleniem instruktorów ścianka wspi-
naczkowa ponownie została otwarta. Zajęcia od-
bywają się w reżimie sanitarnym, w każdą środę
i piątek w godz. od 18.30 do 21.00. Serdecznie
zapraszamy. Szczegółowe informacje pod nr tel.
727 408 44.

SERCE NA NAKRĘTKI STANĘŁO 
W BOLEŚCINIE 

Mieszkańcy gminy Świdnica mają ogromne
serca o czym przekonują nas swoimi charytatyw-
nymi działaniami. Jednym z wielu przedsię-
wzięć, którymi włączają się w pomoc potrzebu-
jącym, jest zbieranie plastikowych nakrętek do
wielkich, metalowych pojemników w kształcie
serca. W ramach funduszu sołeckiego władze
gminy Świdnica finansują koszt zakupu i monta-
zu metalowego serca. Od kilku miesięcy takie
właśnie pojemniki na nakrętki możemy znaleźć
w miejscowościach Lubachów, Pszenno, Słotwi-
na i Grodziszcze. W listopadzie 2020 nowe serce
stanęło także w Boleścinie.

"Serduszkowe" pojemniki szybko się wypeł-
niają, a ich zawartość skupowana jest przez fir-
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ciąg dalszy ze str. 9ZMIANA TERMINU - KABARET ANI
MRU MRU
10 grudnia 2020, godz.20:45
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 60 zł- 70 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o
zapoznanie się i przestrzeganie obowiązują-
cych zasad zgodnych z WYTYCZNYMI
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWID-
NICKIM OŚRODKU KULTURY W
ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ
COVID-19  oraz wydrukowanie i wypełnie-
nie OŚWIADCZENIA , które należy prze-
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 wi-
dza. Nie trzeba być na bieżąco ze wszy-
stkimi wydarzeniami, żeby móc się dobrze
bawić - ten kabaret polityką się nie zajmu-
je. Michał, Marcin i Waldek po prostu
podejmują tematy obyczajowe, z życia
wzięte. Są rozchwytywani przez publicz-
ność w każdym wieku, a każdy ich skecz
bawi do łez. Mają swój własny, niepowta-
rzalny styl. Przed nami najnowsza premie-
rowa odsłona zatytułowana "Cirque de vo-
laille", w której zobaczymy nowe oblicze
kabaretu i nowe niesamowite skecze, któ-
rych w telewizji nie zobaczycie!

LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ [spektakl]
12.02.2021, godz.18:00
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.
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my, które później poddają zakrętki recyklingowi.
Pieniądze uzyskane w ten sposób, przekazywane
są na cele charytatywne.Środki finansowe uzy-
skane dzięki nakrętkom zebranym w Boleścinie
przekazane zostaną Emilce Pawlak oraz Gracja-
nowi Kamienieckiemu.
EMILKA PAWLAK

Emilka jest wcześniakiem z 31-ego tygodnia
ciąży bliźniaczej, jednojajowej, jednokosmów-
kowej; urodzona w ciężkiej zamartwicy oko-
łoporodowej. Cierpi na hydranencefalie (bardzo
rzadka wada rozwojowa mózgu, co oznacza, że
dwie pólkule mózgu nie istnieją, ich miejsce
zajmują torbiele wypełnione płynem mózgowo-
rdzeniowym) i małogłowie. Nerwy wzrokowe w
obu oczkach zanikają. Chorobie Emilki towarzy-
szy lekooporna padaczka objawiająca się bardzo
szybkimi ruchami powiek i gałek ocznych.
GRACJAN KAMIENIECKI

Gracjan urodził się z cytomegalią, wadą cen-
tralnego układu nerwowego i zaburzeniami ko-
ordynacji. Rokowania na poprawę zdrowia Gra-
cjanka są bardzo wysokie, ale musi być on pod-
dawany długotrwałej, intensywnej rehabilitacji,
która jest bardzo kosztowna.

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

 Warto dodać, że metalowe serca w gminie
Świdnica już kilkukrotnie zapełniały się plastiko-
wymi nakrętkami, o czym zapewniają mieszkań-
cy Słotwiny, Grodziszcza, Pszenna czy Lubacho-
wa.

15 LISTOPADA 1867 
URODZIŁ SIĘ EMIL KREBS

15 listopada 1867 r., w ówczesnym Frybur-
gu, a dzisiejszych Świebodzicach urodził się
Emil Krebs. Jeden z etapów jego życia był mocno
związany z gminą Świdnica, a dokładnie miej-
scowością Opoczka. Władze gminy Świdnica
czynią starania upamiętniające osobę tak wybit-
nego światowego poligloty na terenie gminy
Świdnica.

 W latach 1870-1878 rodzina Krebsów prze-
niosła się do rodzinnej miejscowości matki. W
1873 r. młody Emil Krebs rozpoczął naukę w
ówczesnej jednoklasowej, ewangelickiej Szkole
Podstawowej w Opoczce. W wieku 10 lat znalazł
w budynku swojej szkoły słownik języka francu-
skiego i potajemnie zaczął naukę tego języka. 1
kwietnia 1878 r. rozpoczął naukę w Średniej
Szkole Mieszczańskiej w Świebodzicach. Pod-
czas studiów Emil Krebs początkowo poświęcił
się teologii protestanckiej (1887) i prawu, ale
potem skoncentrował się na nauce języków
wschodnich i kultur, a zwłaszcza chińskiego.

Emil Krebs  biegle władał 68 językami mó-
wionymi i pisanymi, posługiwał się ponad 100
językami i pozostawił obszerną prywatną biblio-
tekę z około 5700 pismami i książkami w blisko
120 językach.

Zmarł 31 marca 1930 r. w wyniku udaru
mózgu w swoim biurze w służbie językowej
Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
podczas tłumaczenia. To właśnie w siedzibie nie-
mieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w styczniu 2020 r. odbyło się otwarcie wystawy
poświęconej światowej sławy poliglocie, Emilo-
wi Krebs będącej uhonorowaniem pracy jego
życia. Na zaproszenie organizatorów w uroczy-

stościach udział wzięła delegacja z gminy Świd-
nica.

UCZNIOWIE Z GMINY ŚWIDNICA
ZAŚPIEWALI 

HYMN "ON-LINE" 
Już po raz kolejny Ministerstwo Edukacji

Narodowej zachęciło uczniów i nauczycieli, aby
w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świę-
tem Niepodległości o symbolicznej godzinie
11:11 zaśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". W
tym roku był to wtorek, 10 listopada.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze
stanu epidemii zaproponowano, aby uczniowie i
nauczyciele, którzy byli tego dnia w szkole, za-
śpiewali wspólnie "Mazurka Dąbrowskiego" w
danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, uczące
się na odległość, zachęcone zostały do połącze-
nia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania
hymnu w formie on-line.

W akcji "Szkoła do hymnu" udział wzięli
także uczniowie ze szkół w gminie Świdnica. Na
stronach internetowych placówek zamieszczone
zostały zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

Na zdjęciach klasa VI B z wychowawczynią
panią Agnieszką Dudzic (SP w Bystrzycy Gór-
nej, uczniowie z SP w Mokrzeszowie, dzieci z
oddziału przedszkolnego w Mokrzeszowie,
przedszkolaki z Predszkola w Bystrzycy Dolnej
oraz uczniowie z wychowawczynią Violetta Lę-
ga ze SP w Lutomi Dolnej.

TEJ MSZY NIE WOLNO NAM
ZAPOMNIEĆ

15 lat temu (15.09.2005 r.) pożegnaliśmy Śp.
Ks. Prałata Bolesława Kałużę. Wieloletniego
proboszcza parafii św. Anny w Grodziszczu, Ho-
norowego Obywatela Gminy Świdnica. Z tej
okazji Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia
Europejskiego przypomina komiks "Ksiądz Bo-
lesław Kałuża: Tej mszy nie wolno nam zapo-
mnieć", który powstał w 2016 roku.

W czasach komunistycznych podtrzymywał
pamięć o Kręgu z Krzyżowej i Helmucie Jamesie
von Moltke.

Utrzymywał wieloletnie kontakty z niemiec-
kimi parafiami katolickimi i członkami rodziny
von Moltke. Był także gospodarzem Mszy Po-
jednania, 12 listopada 1989 roku.

Za swoją działalność ksiądz Kałuża został
mianowany przez papieża Jana Pawła II "kapła-
nem honorowym". Był honorowym członkiem
Fundacji "Krzyżowa", jak również członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowej.

Z tej okazji przypominamy komiks "Ksiądz
Bolesław Kałuża: Tej mszy nie wolno nam zapo-
mnieć", który powstał w 2016 roku.

Komiks do pobrania: 
https://bit.ly/33oUu0J

***
Z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Józefo-

wiec, Koła Wełnowiec Związku Górnośląskiego
oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 - Rada
Miasta Katowice uczciła pamięć księdza Bole-

sława Kałuży, patrona skweru u zbiegu ulic Jó-
zefowskiej i Bytomskiej w Katowicach. Uroczy-
ste poświęcenie skweru miało miejsce w sobotę,
17 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Katowicach.

KRZYŻ Z COVENTRY 
JEST W KRZYŻOWEJ 

11 listopada 2000 r. Fundacja "Krzyżowa"
dla Porozumienia Europejskiego została uhono-
rowana Krzyżem z Gwoździ przez Wspólnotę
Krzyża z Gwoździ z Coventry. Tym samym Fun-
dacja była pierwszą organizacją w Polsce, która
otrzymała to szczególne wyróżnienie.

"Cross of Nails - Krzyż z Coventry" to
brytyjskie wyróżnienie przyznawane przez
Wspólnotę Krzyża z Coventry instytucjom i
osobom zasłużonym dla pojednania między
narodami. Wyróżnienie wręczone przez pasto-
ra Joachmia von Koelichena, koordynatora
Wspólnoty Krzyża z Coventry odebrały w pa-
łacu w Krzyżowej Freya von Moltke, wdowa
po straconym przez hitlerowców liderze anty-
faszystowskiego "Kręgu z Krzyżowej" i Ewa
Unger, ówczesna przewodnicząca fundacji
"Krzyżowa".

Zarówno pani Freya von Moltke (1998r.) jak
i pani Ewa Unger (2000 r.) zostały wyróżnione
przez Radę Gminy Świdnica tytułem Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica.

Krzyż z Coventry został ustanowiony przez
ks. Richarda Howarda, proboszcza średniowie-
cznej, anglikańskiej katedry św. Michała , znisz-
czonej wraz z całym miastem Coventry podczas
hitlerowskiego nalotu 14 listopada 1940 roku.
Katedra, która po wojnie nie została odbudowana
jest jednym z europejskich symboli okrucieństw
II wojny światowej. Krzyż z Coventry został
zbudowany ze średniowiecznych gwoździ znale-
zionych w gruzach świątyni.

Historię tego szczególnego wyróżnienia
Fundacja "Krzyżowa" przybliża w 5. odcinku
serii "Nie było Europy. Mieliśmy wojnę".

i

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
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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 Sprawy sercowe będą się świetnie
układały. Przekonasz się, że Twój partner jest
w stanie wiele dla Ciebie poświęcić. Będziesz
otoczony ciepłem i opieką. Wszystko to spra-
wi, że poczujesz się bezpieczny i potrzebny.
Będziesz odczuwał niesmak z powodu swojej
ostatniej rozrzutności. Pojawią się nawet wy-
rzuty sumienia.
BYK Poprawi się Twoja sytuacja finansowa.
Pojawi się okazja żeby pomnożyć swoje osz-
czędności. Będziesz dużo pracował i czynił ja-
kieś kalkulacje. Sprawy sercowe i kontakty z
przyjaciółmi odejdą na dalszy plan. Niechętnie
będziesz odbierał telefony od znajomych. W
pełni będziesz pochłonięty swoimi sprawami.
BLIŹNIĘTA Nareszcie będziesz mógł odpo-
cząć od nużących obowiązków i skierować swo-

ją uwagę na inne, bardziej przyjemne rzeczy.
Bardzo ciekawie zapowiada się nadchodzący
weekend. Wiele będzie zależało od Twojej
inwencji. Sytuacja finansowa na razie się nie
zmieni, choć niebawem spodziewaj się cieka-
wych propozycji w interesach.
RAK Niespodziewanie wpadną Ci jakieś pie-
niądze. Postaraj się ich natychmiast nie wyda-
wać. Ostatnio masz skłonność do rozrzutności.
A przed Tobą wiele wydarzeń, które będą się
wiązały z wydatkami. Napiętą sytuację w Wa-
szym związku może załagodzić jakaś wspólna
kolacja, rozmowa w miłej atmosferze. 
LEW Ktoś nieustannie próbuje sterować Two-
im postępowaniem i to powoduje, że ostatnio
jesteś rozdrażniony. Czym prędzej musisz po-
stawić na swoim i wziąć odpowiedzialność za
swoje postępowanie. Inaczej nigdy nie odzy-
skasz spokoju. W pracy nastąpi jakaś korzystna
dla Ciebie zmiana. Będziesz miał możliwość
większego rozwoju.
PANNA Miało być tak pięknie, a rzeczywi-
stość okazała się zupełnie inna. Wszystko do-
kładnie przemyśl i zaplanuj, a w przyszłości
unikniesz rozczarowań. Nie możesz oczeki-
wać rzeczy niemożliwych. Twój partner ma
rację. Dlatego warto go posłuchać. W pracy
coś zmieni się na lepsze. Postaraj się wykorzy-
stać szansę na awans.
WAGA Wzbudzisz czyjeś ogromne zaintere-
sowanie i nawet będzie Ci się to podobało.
Będziesz również myśleć o tej osobie. Sprawy
domowe i zawodowe przestaną Cię intereso-
wać. Niestety, w związku z tym wokół Twojej

osoby zaczną krążyć drobne plotki i ploteczki.
Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz i
dopiero wtedy podejmuj decyzje.
SKORPION Wszyscy będą pochłonięci swoi-
mi sprawami, a Ty poczujesz się samotny i nie-
potrzebny. Postaraj się znaleźć sobie jakąś pasję,
realizować plany na które dotychczas nie miałeś
czasu. Wówczas chandra przeminie. W pracy
nadal będziesz realizował jakieś zaległe zadania.
Niebawem uporacie się z nimi i pojawią się
ciekawsze zajęcia.
STRZELEC Wszystko ułoży się po Twojej
myśli. Nieprzespane noce nie mają jakiego-
kolwiek racjonalnego wytłumaczenia. Więcej

wiary w swoje możliwości! W piątek spotka
Cię miła niespodzianka. Ktoś spod znaku Wagi
ma wobec Ciebie jakieś ważne postanowienie.
Będzie Cię usilnie do czegoś przekonywał.
KOZIOROŻEC Będziesz miał bardzo dużo
pracy i niewiele czasu na przyjemności. Twój
przyjaciel może mieć do Ciebie żal o to, że nie
masz czasu go wysłuchać i udzielić rady w
ważnej dla niego sprawie. Postaraj się nie
przesadzać z wydatkami. Ostatnio pieniądze
szybko Ci się rozchodzą. Na dodatkowe do-
chody będziesz musiał jeszcze poczekać.
WODNIK Wizyta u rodziców spowoduje, że
optymistycznie spojrzysz na swoje problemy.
Nie wszystko jeszcze stracone. Wielu sprawom
można nadać inny bieg. Przekonasz się, że pie-
niądze nie są najważniejsze i że bez nich też
możesz dać sobie radę. Twoja sytuacja finanso-
wa jest na najlepszej drodze, więc kłopoty są
tylko przejściowe.
RYBY Twój przyjaciel ma na Ciebie zły
wpływ. Jego ciągłe narzekania i pesymizm
bardzo Ci się udzielają. Powinieneś na jakiś
czas ograniczyć kontakty z Tą osobą lub
szczerze z nią porozmawiać o tym, co Ci się
nie podoba. Zobaczysz wtedy świat w ładniej-
szych kolorach. 

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
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