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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.

ALCHEMIA TEATRALNA: "Sułkopo-
dobni" [słuchowiska]
do 31.03.2021, godz. 18:00
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupę
dorosłych alchemików postanowiliśmy wy-
korzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawiązujących do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało się,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczkę
Mariolę Mackiewicz zaczęły żyć...
Miejsce: online, organizator: ŚOK

WYSTAWA "TAJEMNICE MUZEAL-
NYCH KOLEKCJI"
do 25.04.2021
Wstęp wolny, miejsce: Rynek 37, 58-100
Świdnica, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

10. LEICA STREET PHOTO
do 02.04.2021
Dziesiąty już rok z rzędu 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozu-
mianej tzw. fotografii ulicznej. Efektem
końcowym jest wystawa - jej premiera miała
miejsce 30 stycznia 2021 r., w warszawskiej
siedzibie Galerii, a jej prezentacja w Świd-
nickim Ośrodku Kultury następuje bezpo-
średnio po niej.
Wstęp darmowy, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

XIV DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
10.03.2021, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na XIV Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Z
rezydencji, białych dworków i chat, myśmy
wciąż do Niepodległej szli".
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

KONKURS RECYTATORSKI "ŚWID-
NICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
W związku z sytuacją pandemiczną w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z or-
ganizacji Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego PEGAZIK w br. Świdnicki Ośro-
dek Kultury postanowił podtrzymać tradycję
konkursową w ograniczonym zakresie, aby
szlachetna sztuka recytacji nie poszła w za-
pomnienie.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOC-
NĄ
19.03.2021, godz. 15:00
Nawiązując do polskiej tradycji przygoto-
wania palm wielkanocnych i święcenia ich
w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po
raz szesnasty zaprasza do wzięcia udziału w
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FIRMA TRANSCOM
ZMODERNIZUJE ŚWIDNICKI

BASEN
W piątek, 26 lutego podpisano umowę z wy-

konawcą przebudowy basenu letniego w Świd-
nicy. Za kwotę ponad 30 milionów złotych prace
realizować będzie firma TRANSCOM Sp. z o.o.
z Katowic. Ze strony miasta umowę podpisała
prezydent Beata Moskal-Słaniewska i skarbnik
Kacper Siwek, zaś ze strony wykonawcy proku-
rent firmy Jakub Sobiech. Obecny był także pre-
zes Władysław Sobiech. Inwestycja prowadzona
będzie w formule "zaprojektuj - wybuduj. Obej-
muje fazę projektową i wykonawczą. Obiekt bę-
dzie udostępniony mieszkańcom w 2023 roku. 

- Firma, która wygrała postępowanie prze-
targowezaoferowała nie tylko dobrą cenę za wy-
konanie inwestycji, ale także świetne rekomen-
dacje. Doświadczenie i bardzo dobre referencje

dają nam niemal pewność rzetelnego i termino-
wego wykonania prac - podkreśla prezydent Be-
ata Moskal-Słaniewska.  

W czasie ponad trzydziestoletniej działalno-
ści firma TRANSCOM Sp. z o.o. zrealizowała
ponad 100 inwestycji związanych z budową i
remontem basenów, wodnych placów zabaw
oraz stacji uzdatniania wody basenowej. Budowa

kompleksu basenów zewnętrznych przy ul. Bo-
rowskiej we Wrocławiu, modernizacja basenów
letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim, modern-
izacja pływalni letniej w Poznaniu, budowa wod-
nego placu zabaw w Katowicach, przebudowa
kąpieliska w Knurowie, budowa obiektu Afryka-
rium - Oceanarium na terenie ZOO Wrocław  -
to tylko niektóre z zadań zrealizowanych przez
TRANSCOM Sp. z o.o. w ostatnich kilku latach.
To dobra rekomendacja dla wykonania świdnic-
kiej inwestycji zgodnie z najwyższymi stand-
ardami. 

- Cieszę się, że swój potencjał wiedzy i do-
świadczenia będziemy mogli wykorzystać w tak
pięknym mieście, jak Świdnica. Pomysł zacho-
wania historycznego układu kompleksu basenu i
wyposażenie go w nowoczesne rozwiązania
uważamy za bardzo ciekawy. Deklaruję, że zre-
alizujemy projekt terminowo i w oparciu o naj-
lepsze rozwiązania funkcjonalne - mówi prezes
spółki Władysław Sobiech. 

Zakres świdnickiej inwestycji obejmie
opracowanie dokumentacji projektowej oraz
przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalo-
wych niecek basenów o łącznej powierzchni
ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeż-
dżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wraz z

żaglami solarnymi, trybun, altan wypoczynko-
wych, wieży ratowniczej, przebieralni, budyn-
ku technologii basenowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną,
małą architekturą oraz nasadzeniem zieleni.
Wykonany zostanie także demontaż, oczysz-
czenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych
rzeźb. 

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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konkursie palm wielkanocnych - zgłoszenia
do 19 marca.
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

PIOTR BAŁTROCZYK
21.03.2021, godz. 18:00
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.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET SMILE
10.04.2021, godz. 17:30
Przeniesione z 7 maja.Program "Tu i Teraz"
to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wni-
kliwej analizie zebranego materiału z #ob-
serwujemywas, powstał program ukazujący
szeroki przekrój codziennych sytuacji z ży-
cia zarówno typowego "Seby", jak również
celebrytów z pierwszych stron.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET ANI MRU MRU
23.05.2021, godz. 20:00
Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrko-
wym programie! Cirque de Volaille - ewi-
dentnie miało być Voila, no ale jest jak jest
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywi-
ście nie wieprzową, z solidną porcją pra-
wdziwej satyry w środku! Nie kroić bo pryś-
nie masłem tfu - śmiechem! :)
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

**********************************
MUZEUM OTWARTE DLA

ODWIEDZAJACYCH !
Od 2 lutego br. Muzeum Dawnego Kupiec-
twa jest ponownie otwarte dla turystów
indywidualnych.
Prosimy o przestrzeganie zasad zwiedzania
związanych z obowiązującym reżimem sa-
nitarnym
- limit odwiedzających - 1 osoba na 15 m
kw.,
- wejście do muzeum wyłącznie w masecz-
kach zasłaniających usta i nos,
- zachowanie dystansu pomiędzy osobami,
minimum 2 metry,
- dezynfekcja rąk przy wejściu do obiektu,
- czas zwiedzania: od wtorku do piątku w
godzinach od 10.00 do 16.00, a w sobotę i
niedzielę od 11.00 do 17.00.
Do odwołania pozostaje zawieszona możli-
wość zwiedzania grupowego oraz organizo-
wania wydarzeń kulturalnych i edukacyj-
nych z udziałem grup.

**********************************
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Nowością na kąpielisku będzie wodny plac
zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urzą-
dzeniami zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam
m. in.:armatki wodne, wiadra przelewowe, try-
skające dysze w kształcie jeżyków, liści czy też
muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco star-
szych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-me-
trowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeż-
dżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wypo-
sażone zostaną w platformy dla osób niepełno-
sprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą
się m.in.: dzika rzeka, kula generująca fale, gej-
zery powietrzne, ścieka pontonowa czy też przy-
rządy do masażu. Dla szukających ochłody i
cienia przygotowane zostanądrewniane altany.
Nie zabraknie również przebieralni, siedzisk i
ławek. 

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W ŚWIDNICY W TRYBIE ZDALNYM

W piątek, 5 marca o godz. 10.00 rozpocznie
się XXVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Od-
będzie się ona w trybie zdalnym. Radni rozpatry-
wać będą 10 projektów uchwał. 

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwa-
ływ sprawie:zwolnienia z opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda-
ży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży na terenie miasta Świdnica i
zwrotu części tej opłaty; określenia lokalnych
standardów urbanistycznych na potrzeby realiza-
cji inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta
Świdnicy; zatwierdzenia wniosku Prezydenta
Miasta Świdnicy, dotyczącego finansowego
wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mie-

szkalnictwa realizowanej przez Spółkę Świdnic-
kie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.; uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru Świd-
nicy - Kolonia - Północ. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
W STAROSTWIE POWIATOWYM

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
zamówieniem publicznymi realizowanymi przez
Starostwo Powiatowe w Świdnicy do zapoznania
się z nową platformą zakupową, na której poten-
cjalni wykonawcy składają oferty bezpośrednio
na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji ele-
ktronicznych. Jeśli chcą Państwo zostać wyko-
nawcą Starostwa Powiatowego w Świdnicy za-
chęcamy do zapisania się do grup wykonawców.

Wszystkie szczegóły na temat przyszłych
przetargów znajdziecie Państwo w zakładce "Za-
mówienia publiczne - przetargi" znajdującej się
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.

RANKING OŚRODKÓW
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Przedstawiamy Państwu najnowszy ranking
Ośrodków Szkolenia Kierowców prowadzących

ciąg dalszy na str. 4
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Wybrane...

KONKURS RECYTATORSKI "ŚWID-
NICKI PEGAZIK"
18.03-19.03.2021, godz. 10:00
Miejsce: ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK
W związku z sytuacją pandemiczną w kraju
Kłodzki Ośrodek Kultury zrezygnował z or-
ganizacji Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego PEGAZIK w br.
Świdnicki Ośrodek Kultury postanowił pod-
trzymać tradycję konkursową w ograniczo-
nym zakresie, aby szlachetna sztuka recyta-
cji nie poszła w zapomnienie. Organizujemy
konkurs recytatorski ŚWIDNICKI PEGA-
ZIK dla uczniów szkół podstawowych w
kategoriach:
młodsi: klasy IV,V,VI SP
starsi: klasa VII i VIII SP
Przesłuchania Miejskie odbędą się:
kategoria młodsi: 18 marca (czwartek) 2021
r. o godz. 10.00
kategoria starsi: 19 marca (piątek) 2021 r. o
godz. 10.00
w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43,
sala lustrzana
Każdą ze szkół reprezentuje do 3 wykonaw-
ców. Karty zgłoszeń należy dostarczyć oso-
biście najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r.
do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultury,
Rynek 43, Świdnica lub mailem: m.kozło-
wski@sok.com.pl
Wszelkie informacje na temat konkursu
ŚWIDNICKI PEGAZIK można uzyskać w
Świdnickim Ośrodku Kultury u p. Mariusza
Kozłowskiego , tel. 74 851 56 54, kom. 605
821 750.

10. LEICA STREET PHOTO
23.02-02.04.2021
Wstęp darmowy, miejsce: Galeria Fotogra-
fii, Rynek 44, organizator: ŚOK

Dziesiąty już rok z rzędu 67 Leica Gallery
Warszawa organizuje konkurs szeroko rozu-
mianej tzw. fotografii ulicznej, cieszący się
coraz większym zainteresowaniem fotogra-
fików i miłośników tego gatunku fotografii.
Ta edycja zaskoczyła organizatorów pod
wieloma względami. Po pierwsze, tym jak

działalność szkoleniową na terenie Powiatu
Świdnickiego. Przy opracowywaniu rankingu
brany był pod uwagę poziom zdawalności egza-
minów, zarówno praktycznego, jak i teoretycz-
nego.

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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RUSZY I ETAP REMONTU 
ALEI NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek, 26 lutego podpisano umowę z wy-
konawcą przebudowy alei Niepodległości w
Świdnicy. Za kwotę ponad 5 milionów 800 tysię-
cy złotych prace realizować będzie firma  Polskie
Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana.
Miasto reprezentowali prezydent Beata Moskal-
Słaniewska i skarbnik Kacper Siwek, zaś wyko-
nawcę  prokurent Paweł Nowaczyk.

Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin
zakończenia prac to późna wiosna 2022 roku.
Drogowcy rozpoczną swoje działania w maju.
Wiąże się to z planowanym wcześniej remontem
ulicy Wrocławskiej. 

- Wyłączenie dwóch tak ważnych arterii spo-
woduje dyskomfort kierowców.Pamiętajmy jed-
nak, że te przejściowe utrudnienia zakończone
zostaną zdecydowanym podniesieniem komfor-
tu jazdy na dwóch ważnych ulicach.Remont uli-
cy Wrocławskiej będzie trwał od marca do listo-
pada tego roku, więc prace na obu drogach będą
się pokrywały przez pół roku- podkreśla dyrektor
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciej
Gleba.  

Wyłoniony wykonawca to firma z dużym
doświadczeniem. Polskie Surowce Skalne Spół-
ka z o.o. to firma działająca na rynku budowla-
nym od 2014 roku. W Świdnicy przebudowywa-
ła ulice Franciszkańską i Siostrzaną. Pozytywne
referencje otrzymała w ostatnich trzech latach
m.in. z Urzędu Miasta w Zielonej Górze za zago-
spodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielo-
nogórskiej oraz placu Teatralnego i placu Matej-
ki, a z Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle za re-
mont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.  

Remont alei Niepodległości to najważniejsza
inwestycja drogowa w Świdnicy. Ulica ta jest
jedną z głównych arterii miasta, pozostającą pod
zarządem województwa. Jej przebudowa jest in-
westycją oczekiwaną przez wielu mieszkańców.
Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolno-
śląską Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na
siebie ciężar prac przygotowawczych przebudo-
wy tej drogi, opracowując w ostatnich latach

dokumentację. 50% wartości prac pokryją także
służby marszałkowskie. 

Ze względów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy. Pierwszy
z nich obejmie odcinek od placu Wolności do
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejnym przebu-
dowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl.
1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostat-
nim etapie pozostanie do zrealizowania frag-
ment do skrzyżowania z placem Grunwaldz-
kim. Planowane zmiany zakładają nie tylko
przebudowę jezdni, chodników i budowę dróg
rowerowych, ale też uporządkowanie miejsc
postojowych wzdłuż ulicy, wymianę całej in-
frastruktury technicznej drogi, przebudowę
sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia uliczne-
go, w tym budowę doświetlenia przejść dla
pieszych. Niezwykle ważnym elementem pro-
jektu jest również zieleń uliczna, nawiązująca
do uwarunkowań historycznych. Wykonane
także zostaną wszystkie niezbędne prace przez
gestorów sieci. 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ PONOWNIE OTWARTE

Od dnia 1 marca 2021 r. otwarte zostają
wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
działające na terenie Powiatu Świdnickiego. 

Przed skorzystaniem z porady prosimy o
przestrzeganie zasad z poniższego komunikatu

Przed wejściem do pomieszczenia, w którym
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna/nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie proszę zdezyn-
fekować ręce.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy
prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatel-

wiele świetnych prac otrzymano z całego
świata. Przejrzano kilkanaście tysięcy napra-
wdę świetnych kadrów. Po drugie, pozio-
mem konkursu  z wielkim trudem udało się
wyłonić finałową dwudziestkę, a jeszcze
trudniej, z tych perełek, było wybrać Grand
Prix. Jury zbierało się trzykrotnie, w pełnym
składzie, aby wyłonić laureata lub laureatkę
głównej nagrody. Po trzecie, odbywała się w
wyjątkowym roku 2020, który został zdomi-
nowany przez pandemię COVID-19 oraz
protesty społeczne, odbywające się prakty-
cznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej.
Wiele godzin zabrała dyskusja o tym, czym
jest fotografia uliczna, gdzie jest granica
między street photo, a fotografią reporter-
ską, aby ostatecznie podjąć decyzję o przy-
znaniu nagrody Grand Prix fotografii autor-
stwa Marka M. Berezowskiego.
Susan Sontag w zbiorze esejów "Widok cu-
dzego cierpienia" pisze: Podstawową jedno-
stką kadru pamięci jest jeden obraz. W epoce
nadmiaru informacji fotografia sprawia, że
można coś szybko ogarnąć i zapamiętać w
skompresowanej postaci. Fotografia jest jak
cytat, maksyma albo przysłowie. Taką ma-
ksymą, a właściwie symbolem, jest fotogra-
fia Marka M. Berezowskiego, która zmusza
do zatrzymania się nad nią, zapada w pa-
mięć, a od jej powidoku nie możemy się
uwolnić. Zdjęcie z Warszawy jest kadrem
kompletnym. Świetnie zakomponowana,
dramatyczna scena, w której opresja zderza
się z czułością, granat policyjnych mundu-
rów kontrastuje z ciepłym odcieniem płasz-
czy tulących się kobiet. Wieloplanowy kadr
można podzielić na kilka scen, po których
wzrok może podążać. Zamaskowane twarze
wszystkich postaci oraz opór przed opresją
widoczny na zdjęciu, to zeitgeist, który bru-
talnie osadza nas w 2020 roku. Wymienione
elementy sprawiły, że zdjęcie Berezowskie-
go możemy czytać jako swoisty symbol
ubiegłego roku. Co więcej przez minima-
lizm formalny kadru, mamy nadzieje, że bę-
dzie ono czytelne także poza granicami Pol-
ski . To kadr, który świetnie komentuje nie-
pokoje społeczne i pandemię, które przeto-
czyły się przez cały świat. Dlatego Jury 10.
edycji konkursu Leica Street Photo podjęło
decyzję o przyznaniu nagrody Grand Prix
właśnie tej fotografii.
Efektem końcowym konkursu jest wystawa,
składająca się z 20 prac, wybranych przez
jury. Premiera wystawy miała miejsce 30
stycznia 2021 r., w warszawskiej siedzibie
Galerii, a jej prezentacja w Świdnickim
Ośrodku Kultury następuje bezpośrednio po
tym wydarzeniu. Ekspozycja została przy-
gotowana we współpracy z Agencją Zegart.

ALCHEMIA TEATRALNA: "SUŁKO-
PODOBNI" [słuchowiska]
24.02-31.03.2021, godz. 18:00
Miejsce: online, organizator: ŚOK

ciąg dalszy na str. 6
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Projekt "Sułkopodobni" - dorośli Alchemicy
w wersji dźwiękowej.
Kiedy odchodzą wielkie osobowości kultu-
ry, budzą się wspomnienia Z tęsknotą dziś
wracamy do kreacji Krzysztofa Kowale-
wskiego , bo był nie tylko wybitnym akto-
rem, ale też szczerym i mądrym człowie-
kiem, który oczarował nas kilka lat temu na
spotkaniu w ramach Alchemii Teatralnej.
Wiele pokoleń znało go również jako Pana
Sułka. Kultowe audycje kojarzą się wciąż z
dowcipnymi powiedzonkami i poetyką ab-
surdu, a Sułek to symbol bycia sobą pomimo
wszystko
Aby uaktywnić w czasie pandemii grupę
dorosłych alchemików postanowiliśmy wy-
korzystać ich głosy w cyklu nagrań audio
nawiązujących do konwersacji słynnego
duetu Kowalewski-Lipińska. Okazało się,
że wszyscy czekali na hasło do działania,
toteż teksty stworzone przez alchemiczkę
Mariolę Mackiewicz zaczęły żyć dzięki le-
ktorskim talentom przyjaciół z zespołu. Dia-
logi zostały napisane pod konkretne duety
czy tercety, bo nazwa projektu "SUŁKOPO-
DOBNI" mówi o nas prawie wszystko
To nowe doświadczenie dla grupy, wyma-
gające akustycznego kreowania postaci i
sytuacji. Duży udział w powstawaniu słu-
chowisk ma profesjonalna ekipa technicz-
na ŚOK w składzie: Paweł Zając i Krzy-
sztof Kowalewski, która wyczarowuje
świat, gdzie czysty nonsens splata się z
realizmem.
Zapraszamy serdecznie do słuchania grupy
dorosłych alchemików w cyklu audycji
"SUŁKOPODOBNI". Niech duch Sułka
znów będzie z nami!!!
Pierwsza audycja wyemitowana zostanie 24
lutego o godz.18.00, słuchać jej będzie moż-
na na stronach sok.com.pl, alchemiateatral-
na.pl, ich fanpageach na portalu Facebook
oraz kanale YouTube Świdnickiego Ośrodka
Kultury.

PIOTR BAŁTROCZYK - 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 Bałtroczy-
ka.

skiego muszą mieć założoną maseczkę zakrywa-
jącą usta i nos.

W pomieszczeniu, w którym udzielania jest
nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie może przebywać tylko 1
klient. W poczekalni może przebywać tylko 1
klient.

Prosimy zachować dystans co najmniej 2 m.
W lokalu może przebywać wyłącznie osoba

zdrowa, bez objawów chorobowych sugerują-
cych chorobę zakaźną. Nie mogę przebywać w
punkcie osoby, które są chore, przebywają z oso-
bą odbywającą kwarantannę lub izolację w wa-
runkach domowych, albo sami są objęci kwaran-
tanną lub izolacją w warunkach domowych.

Osoby u których występuje kaszel, duszno-
ści, stan podgorączkowy proszone są o omówie-
nie się na teleporady pod nr tel. 74/85 00 460 i
nieprzychodzenie do punktu.

Do punktu nie powinno się przynosić zbęd-
nych rzeczy.

Każda osoba korzysta z własnych, o ile to
możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmio-
tów (długopisy, notatniki, itp.).

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne pora-
dy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje
się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym
do tego celu centralnym numerem telefonu 74 85
00 460 w godzinach pracy Starostwa, tj.:
◆ poniedziałek: 7:15 - 15:00,
◆ wtorek: 7:15 - 17:00,
◆ środa: 7:15 - 15:00,
◆ czwartek: 7:15 - 15:00,
◆ piątek: 7:15 - 13:00

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w

którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają
adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny:
◆ w poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00,
◆ we wtorek w godz. 8:00 - 12:00,
◆ w środę w godz. 8:00 - 12:00,
◆ w czwartek w godz. 13:00 - 17:00,
◆ w piątek w godz. 8:00 - 12:00.

2. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzego-
miu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielają adwokaci.

Punkt czynny:
◆ w poniedziałek w godz. 12:00 - 16:00,
◆ we wtorek i środę w godz. 14:00 - 18:00,
◆ w czwartek i piątek w godz. 9:00 - 13:00.

3. Punkt przy ul. 1. Maja 7 w Jaworzynie
Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy pra-
wnej udzielają radcowie prawni.

Punkt czynny
◆ od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 -

18:00.
4. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świd-

nicy prowadzony jest przez organizację poza-
rządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum
Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-
330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:
◆ w poniedziałek w godz. 7:30 - 11:30,
◆ we wtorek w godz. 12:30 - 16:30,
◆ w środę w godz. 12:30 - 16:30,
◆ w czwartek w godz. 07:30 - 11:30.
◆ w piątek w godz. 09:00 - 13:00.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Oby-
watelskiego

1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobro-
mierzu prowadzony jest przez organizację poza-
rządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum
Doradczo-Szkoleniowe, ul. Świdnicka 51d, 58-
200 Dzierżoniów.

Punkt czynny:
◆ w poniedziałek w godz. 07:30 - 11:30, (w

zależności od potrzeb mieszkańców - spotka-
nie z mediatorem)

◆ we wtorek w godz. 07:30 - 11:30
1 a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świe-

bodzicach prowadzony jest przez organizację po-
zarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum
Doradczo-Szkoleniowe, ul. Świdnicka 51d, 58-
200 Dzierżoniów.

Punkt czynny:

ciąg dalszy ze str. 5
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◆ w środę, czwartek i piątek w godz. 13:30 -
17:30
2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marci-

nowicach prowadzony jest przez organizację po-
zarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum
Doradczo-Szkoleniowe, ul. Świdnicka 51d, 58-
200 Dzierżoniów.

Punkt czynny:
◆ w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,
◆ we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 -

16:00,
◆ w środę i w piątek w godz. 8:00 - 12:00.

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne po-

radnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść ko-
sztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osobie
prowadzącej jednoosobową działalność gospo-
darczą - niezatrudniającej innych osób w ciągu
ostatniego roku. Podmiot przed udzieleniem po-
mocy zobowiązany jest do przedstawienia:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
wciągu dwóch poprzedzających go lat podat-
kowych, albo: oświadczenia o wielkości tej
pomocy otrzymanej w tym okresie (oświadcze-
nia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie)

2. informacji niezbędnych do udzielenia
pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż po-
moc de minimis lub pomoc de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53,
poz. 311) dotyczących w szczególności wnio-
skodawcy i prowadzonej przez niego działal-
ności gospodarczej oraz wielkości i przezna-
czenia pomocy publicznej otrzymanej w od-
niesieniu do tych samych kosztów kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de mini-
mis.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc
dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem
pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i
informacje za pomocą systemu.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Inwigilowany przez nadobną dziennikarkę
(a jest na nadobność wrażliwy) przyznał kie-
dyś, że ma głowie jakieś 7 godzin monologu
i nieustanną zagadką jest dla niego, co wy-
bierze z tajemnych szufladek umysłu Bałtro-
czyk Estradowy.
Są wciąż dla siebie zagadką, Bałtroczyk
Estradowy (BE) i Bałtroczyk Zwykły (BZ) i
to być może, utrzymuje jednego i drugiego
w wysokiej dzielności bojowej, mimo, że
każdy z nich z coraz większym przekona-
niem może potwierdzić, że starość nie jest
dla mięczaków.
Z BE - jak uprzejmy był się wyrazić Janusz
Grzywacz - "słowa sypią się jak gówno z
barana".
BZ zazwyczaj milcząc okupuje przytulny
kącik w rogu, oddając się lekturze bądź na-
łogom, lub usiłując bezskutecznie oddać się
nadobnej dziennikarce, by w końcu jednak
wybrać nałóg, lekturę, czy gitarę.
Rządy zmieniają się, rozpada się Unia, a na tym
tle Bałtroczyk jawi się jak oaza stabilności.
Nie zmienia się od lat jego negatywny stosu-
nek do garniturów, które traktuje jak zawo-
dowe zło konieczne. Stały jest też bałwo-
chwalczy stosunek do ciężkich motocykli,
które ujeżdża w długich trasach. Wielbi ob-
razy Jana Stanisławskiego i akustyczne gita-
ry ze szlachetnego drewna, których twórcy
też byli Mistrzami. Wiele jest rzeczy, które
Bałtroczyka interesują . Od budownictwa
drewnianego na Warmii ukochanej, przez
nowe techniki szpachlowania, do przysta-
wek w Telecasterach.
Zobaczcie, co się przydarzyło Bałtroczyko-
wi, od czasu Waszego ostatniego z Nim spot-
kania.
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

ciąg dalszy na str. 8
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W MDK...

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pa-

mięci "Żołnierzy Wyklętych". Święto zostało
ustanowione w 2011 roku i stanowi upamiętnie-
nie antykomunistycznego, niepodległościowego
ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskie-
go powojennego podziemia niepodległościo-
wego i antykomunistycznego, którzy stawiali
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej
ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, mu-
sieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w
nich propagandą Polski Ludowej, która nazywa-
ła ich "bandami reakcyjnego podziemia". Z kolei
osoby działające w antykomunistycznych orga-
nizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły
się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, okre-
ślono mianem "wrogów ludu". Mobilizacja i wal-
ka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odru-
chem samoobrony społeczeństwa polskiego
przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą
władzom komunistycznym, ale też przykładem
najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji
zbrojnej w skali euro-
pejskiej, obejmującej
teren całej Polski, w tym
także utracone na rzecz
Związku Sowieckiego
Kresy Wschodnie II RP.

Uczestników ruchu
partyzanckiego określa
się też jako "żołnierzy
drugiej konspiracji" lub
"Żołn ierzy  Niezło-
mnych". Sformułowa-
nie "Żołnierze Wyklęci"
powstało w 1993 roku -
po raz pierwszy użyto
go w tytule wystawy
"Żołnierze Wyklęci -
an tykomuni styczne
podziemie zbrojne po
1944 r.", zorganizowa-
nej przez Ligę Republi-
kańską na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Jego
autorem był Leszek Że-
browski.

Liczbę członków
wszystkich organizacji i
grup konspiracyjnych
szacuje się na 120-180
tysięcy. Większość akcji
oddziałów podziemia
antykomunistycznego
było wymierzonych w
oddziały zbrojne UB,
KBW czy MO. Podzie-
mie niepodległościowe
aktywnie działało też na
Kresach Wschodnich,

szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródz-
kiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu opo-
ru był Józef Franczak ps. "Lalek", który zginął w
obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaska-
mi (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie -
21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklę-
tych dotknęły ogromne prześladowania. W wal-
kach podziemia z władzą zginęło około 9 tys.
konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało
zamordowanych na podstawie wyroków komu-
nistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach.
Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i marty-
rologia drugiej konspiracji nadal wymagają ba-
dań.

Fenomen powojennej konspiracji niepodle-
głościowej polega m.in. na tym, że była ona - aż
do powstania Solidarności - najliczniejszą formą
zorganizowanego oporu społeczeństwa polskie-
go wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci
dzięki swojej działalności przyczynili się do
opóźnienia kolejnych etapów utrwalania syste-
mu komunistycznego, pozostając dla wielu śro-
dowisk wzorem postawy obywatelskiej. (źródło:
https://www.prezydent .pl/kancelaria/zolnierze-
wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci/)

MIESIĘCZNICA ŚMIERCI 
JANA GÓRSKIEGO

Mija już miesiąc od śmierci Jana Górskiego.
Przyjaciela Młodzieżowego Domu Kultury: na-
uczyciela w naszej placówce w latach 1972 -
1986. Założyciela i kierownika kapeli ludowej,
zespołu wokalnego, orkiestry młodzieżowej, ze-
społów bigbitowych, które zdobywały laury na
festiwalach i przeglądach artystycznych na

ciąg dalszy ze str. 7
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica. Bilety: 70 zł

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnymi
zaleceniami i wytycznymi. Prosimy o zapo-
znanie się i przestrzeganie obowiązujących za-
sad zgodnych z WYTYCZNYMI DLA
UCZESTNIKÓW IMPREZ W ŚWIDNIC-
KIM OŚRODKU KULTURY W ZWIĄZKU
Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19  oraz
wydrukowanie i wypełnienie OŚWIADCZE-
NIA , które należy przekazać obsłudze wraz z
biletem w dniu koncertu.
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"!

KABARET ANI MRU MRU
23 maja 2021, godz. 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 60 zł- 70 zł

Ze względu na przedłużony czas zamknięcia
instytucji kultury organizator w uzgodnieniu
z wykonawcami zmuszony został do kolej-
nej zmiany terminu.  Występ Kabaretu Ani
Mru Mru został przeniesiony na 23 maja
2021 r.  godz. 20.00

http://www.bojero.com.pl


szczeblu ogólnopolskim. Dyrektora MDK w la-
tach 1976 - 1986, który swoją wiedzą, pasją i
umiejętnościami organizacyjnymi doprowadził
do tego, że nasza placówka stała się wiodąca w
województwie. W 1979 r. MDK otrzymał medal
"Zasłużony dla Miasta Świdnicy". Największego
orędownika utrzymania placówki w zasobach
miasta, gdy w 1997 r. groziła jej likwidacja.
Wielokrotnego jurora, konsultanta i wielki auto-
rytet w naszej społeczności. Wspaniałego czło-
wieka, który do ostatnich dni interesował się
losami uczestników zajęć, nauczycielami i pra-
cownikami Młodzieżowego Domu Kultury.

https://youtu.be/UMqs-XJri7E

PEJZAŻ WIOSENNY
Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć

stałych MDK do wzięcia udziału w Konkursie
Plastycznym "Pejzaż Wiosenny".

Temat prac: Pejzaż Wiosenny - kompozycja
plastyczna przedstawiająca fragment przyrody,
miasta inspirowane porą roku.

Motto: "Za co lubimy wiosnę? Za przylasz-
czkę, pierwiosnek. Za sasankę w futerku, za żaby
kumkające. Za kukanie kukułki, za kaczeńce na
łące"

Termin: do 15 marca 2021 r.
Pracę należy dostarczyć do Młodzieżowego

Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2.
Pracę należy opisać: imię, nazwisko, wiek,

nazwa pracowni, do której uczęszcza uczestnik
konkursu.

DZIEŃ TALENTÓW MDK
Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć

stałych MDK do wzięcia udziału w Dniu Talen-
tów MDK. Celem przeglądu jest popularyzowa-
nie nieprzeciętnych osobowości i talentów z róż-
nych dziedzin artystycznych. Przegląd przezna-

czony jest dla utalentowanych uczestników
MDK, bez względu na wiek.

Termin przesyłania prezentacji: 14 marca
2021 r.

Przegląd w roku 2021 odbędzie się w dniach
od 21 do 27 marca w formie online na poniższych
stronach:

https://mdk.swidnica.pl
https://www.facebook.com/Mlodziezowy

DomKultury/
Warunkiem udziału w Przeglądzie jest do-

starczenie karty zgłoszenia oraz prezentacji w
formie pliku  wideo do dnia 14 marca 2021r. do
Działu Imprez lub koordynatora przeglądu. Plik
może zostać dostarczony na płycie CD/DVD lub
na pamięci zewnętrznej . Kartę zgłoszenia należy
wysłać na adres poczty służbowej koordynatora
przeglądu. Zespół Kierowniczy MDK dokona
wstępnej weryfikacji uczestników.

W MBP...

INGA IWASIÓW: SPEŁNIŁAM SIĘ
JAKO PISARKA

Pisanie w dobie pademii, najnowsza książka,
studia i strajk kobiet - to tylko niektóre z tematów
poruszanych podczas spotkania z Ingą Iwasiów,
która 26 lutego spotkała się online z czytelnikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Inga Iwasiów jest pisarką, krytyczką, bada-
czką literatury, związaną ze Szczecinem. Kieruje
Zakładem Literatury Polskiej XX i XXI wieku w
Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i

Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Szczecińskie-
go. Uczy także kreatyw-
nego pisania na ekspe-
rymentalnym kierunku
"Studia pisarskie" pro-
wadzonym przez ten in-
stytut.

Autorka kolejny raz
spotkała się z czytelni-
kami w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej, aby
promować najnowszą
książkę pt "Odmrażanie.
Literatura w potrzebie.".
Porusza w niej kwestię
ważności literatury, któ-
rą musimy odnaleźć w
sobie, nie znajdziemy
jej w poradniku. W od-
niesieniu do szczerości
literatura jest nieustają-
cą próbą skorygowania
własnej natury.

Antyporadnik
W czasie spotkania

nie zabrakło pytań o naj-
nowszą książkę pt. "Od-
mrażanie. Literatura w
potrzebie". Odpowiedź
na pytanie o ważność li-
teratury nadaje książce
znamiona poradnika,
jednak porada, która zo-
stanie przez nią udzielo-
na ma specyficzny cha-
rakter. Przede wszy-
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Zakupione przez Państwa bilety zachowują
ważność na koncert o godz. 20.00, jeśli jed-
nak nie możecie Państwo uczestniczyć w
koncercie w jego nowym terminie otrzyma-
cie Państwo pełen zwrot środków. W spra-
wie zwrotów prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy
Jednocześnie informujemy, że do sprzedaży
wprowadzone zostały bilety na drugi kon-
cert kabaretu, który odbędzie się również 23
maja 2021 r. o godz. 17.00.  Zapraszamy!

**********************************
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ
LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2021

Celem konkursu jest możliwość profesjo-
nalnego wydania zgłoszonej do konkursu
autorskiej książki literackiej w oryginalnej,
atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.
REGULAMIN
Założeniem konkursu jest napisanie, zapro-
jektowanie i przygotowanie do druku auto-
rskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz
poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w
zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyj-
nym graficznie i edytorsko opracowaniu.
Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej
książki literackiej przygotowanej zgodnie z
wizją autora.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy.
2. W konkursie mogą brać udział autorzy,
którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie
jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.
3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilu-
strowane projekty książek. Na konkurs je-
den autor może nadesłać jedną zaprojekto-
waną i przygotowaną do druku autorską
książkę literacką, dotychczas niepublikowa-
ną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik,
arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań
itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym
wykonanym samodzielnie przez autora te-
kstu lub z udziałem innych osób.
4. Gatunek literacki i tematyka prac są do-
wolne.
5. Projekty należy przygotować w formacie
PDF z rozbarwieniem w profilu kolorysty-
cznym CMYK. Należy zachować bezpiecz-
ny margines - teksty nie powinny być bliżej
niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnę-
trzny margines minimum 15 mm. Mapy bi-
towe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Format pracy konkursowej - A5, objętość do
120 stron razem ze stronami redakcyjnymi
oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustra-
cji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD
oraz wydrukować w 3 egzemplarzach.
6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę
Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędny-
mi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgło-
szenia należy pobrać ze strony internetowej
Organizatora www.mbp.swidnica.pl.
7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę.
8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne
wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej
książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w
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WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
PRZEDŁUŻONA

W związku z pandemią COVID-19 skutkującą pogorszeniem sytuacji gospodarczej w tym
również przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych , Urząd Miejski w Świd-
nicy informuje, że na podstawie art.15a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.) zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, których waż-
ność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zacho-
wują ważność przez dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności
zezwolenia, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upły-
wem pierwotnego terminu ważności zezwolenia.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie udzielane są w  pok.nr 1 Urzędu Miejskiego w
Świdnicy, lub po numerem telefonu 74 856 28 46.

ZAPROSZENIE POLSKO-LITEWSKI FORUM GOSPODARCZE ON-LINE
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy wsparciu Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego, Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Tomasza
Kosonia, agencji Invest Lithuania, Działu Współpracy Zagranicznej Samorządu Wileńskiego oraz
Polsko - Litewskiej Izby Handlowej, serdecznie zaprasza przedsiębiorców na Forum gospodarcze
dolnośląsko -litewskie, mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z podmiotami litewski-
mi. 

Spotkanie jest nieodpłatne i?obejmuje następującą tematykę:
- specyfika nawiązywania kontaktów z partnerami litewskimi 
- możliwości rozwoju współpracy pomiędzy regionami 
- system podatkowy 
- rynek?litewski według branż
- formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia 
Zapraszamy na spotkanie online we środę 17 marca 2021 r., godz. 10:00. 
Program:  
10:00 - 10:05 Przywitanie gości - Michał Rado Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej Sp. z o.o.
10:05 - 10:15 Wystąpienie - Tomasz Kosoń Konsul Honorowy Republiki Litewskiej  
10:15 - 10:30 Możliwości rynku litewskiego Pan Robert Juodka Prezes Polsko - Litewskiej Izby
Handlowej, Pani Beata Czaplińska dyrektor wykonawczy Polsko - Litewskiej Izby Handlowej  
10:30 - 10:50 Prezentacja potencjału inwestycyjnego Dolnego Śląska - przedstawiciel DAWG
sp. z o.o. 
11:00- 12:30 dyskusja, wolne wnioski, prezentacja konkretnych przedsiębiorstw, podsumowanie
Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie znajduje się pod poniższym linkiem 
https://cutt.ly/QkW7gSg

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ
PN. "BEZPIECZNIE, ZDROWO, BEZGOTÓWKOWO"

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i
wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te
elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szcze-
gólnie ważne właśnie teraz - w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!
Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne. Na tej stronie

poznasz korzyści, jakie płyną z posiadania konta w banku. Dowiesz się też, jak bezpiecznie korzystać
z takiego konta.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowko-
wy-

NOWE DOWODY BIOMETRYCZNE OD SIERPNIA 2021 
Od sierpnia 2021 r. obowiązywać będą zmiany w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych

innych ustaw. To efekt dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.W nowym dowodzie
osobistym wprowadzona zostanie druga cecha biometryczna, czyli odciski palców. Wprowadzenie
drugiej cechy biometrycznej oznacza, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej
12. roku życia będzie można złożyć jedynie osobiście w urzędzie. Elektronicznie o dowód ubiegać
się będą mogły wyłącznie dzieci do 12. roku życia. 

Od nich nie będą pobierane odciski palców. Wszystkie dotychczas wydane dokumenty
tożsamości zachowują swoją ważność, zgodnie z terminem widniejącym na dowodzie osobi-
stym.
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tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda
pieniężna w wysokości 3000 złotych.
9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma
żadnego dodatkowego honorarium związa-
nego z publikacją książki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo inge-
rencji w nagrodzony projekt książki związa-
ny ze stronami redakcyjnymi.
11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyło-
nienia zwycięzcy i tym samym niezakwali-
fikowania książki do druku i nieprzyznania
nagrody.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu na-
leży do Organizatora.
13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy
przesłać listem poleconym lub dostarczyć
osobiście do dnia 31 marca 2021 roku na
adres: Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul.
Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z
dopiskiem "KONKURS - ŚWIDNICA
2021".
14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie na-
grody i promocja nagrodzonej książki nastąpi
w 2021 roku. Zawiadomienie o wynikach do
15 maja 2021 roku na stronie internetowej
Organizatora - www.mbp.swidnica.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnięcia
konkursu oraz promocji.
16. Zwrot prac nadesłanych na konkurs au-
torom, którzy wyrażą takie życzenie zazna-
czając odpowiednie pole w Karcie Zgłosze-
nia oraz wysyłka nagrodzonej książki nastą-
pi do 31 grudnia 2021 roku.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do
bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych
fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i
innych mediach w celach promocji konkur-
su bez powiadamiania autora.
18. Zgłoszenie do udziału w konkursie
przez nadesłanie pracy traktowane jest ja-
ko akceptacja wszystkich warunków regu-
laminu.
19. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail:
mbp@mbp.swidnica.pl
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ŚWIDNICKI TELEFON
ZAUFANIA DLA SENIORÓW

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przy-
czynić się do wzmocnienia aktywności spo-
łecznej osób starszych, utrzymywanie ich w
dobrej kondycji psychicznej, włączanie do
życia społecznego. To także odpowiedź na
potrzeby osamotnionych lub mniej aktyw-

nych seniorów, którym szczególnie do-
skwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.

Pod numerem telefonu:

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

dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za połączenie jest zgodna z cenni-

kiem operatora 



www.expressem.eu www.expressem.eu

stkim jest wieloznaczna stosownie do wszy-
stkich tych różnych, mających różne doświad-
czenia i motywy osób, które chcą pisać, piszą lub
czytają. Nie poznamy w niej gotowych "przepi-
sów" na napisanie dobrej książki. - "Odmrażanie.
Literatura w potrzebie" nie jest typowym porad-
nikiem, ja jestem przeciwniczką poradnikowej
formy pisania, ponieważ uważam, że jest to dro-
ga na skróty. Największą wartość mają książki,
które prezentują różne aspekty rozważania lite-
ratury. Moja praca to zbiór esejów.  To doświad-
czenia osoby, która przez wiele lat uczyła pisania,
są konkretne zadania, tropy i przemyślenia na
temat tego, w jaki sposób przebiegały moje zaję-
cia z pisania  - mówi Inga Iwasiów.

Jedynie małą część z książki (blok czerwony)
można potraktować jako poradnik kreatywnego
pisania. -  Staram się być nauczycielką i prowa-
dzić ale też zawracać uwagę na to, co ludzi zacie-
kawia w zadaniu pisarskim. Bardzo istotna jest
też refleksja autobiograficzna, właśnie te mo-
menty nieoczywiste i dziwne najbardziej mnie
interesują - dodaje autorka.

Spotkania online - terapia dla autorki
Inga Iwasiów podczas całkowitego lock-

downu prowadziła transmisje online, czytając
własne prace. Cieszyły się one bardzo dużą po-
pularnością. - W czasie lockdownu nastąpił
ogromny powrót dystopii. Popatrzyłam na półkę
ze swoimi książkami i zaczęłam czytać, to był
impuls. Sporo osób słuchało tego czytania, wy-
tworzyła się "grupa terapeutyczna", która dawała
mi siły na przetrwanie tego ciężkiego czasu. Ten
cykl czytania, bycia razem sprawił, że spełniłam
się jako pisarka. Na nowo interpretowałam swoją
powieść. W okresie pandemii najstraszniejsze
jest dla mnie to, co dzieje się z edukacją. Jestem

nauczycielką akademicką i uważam, że na nauce
zdalnej wszyscy tracimy. W tej chwili nie ma tej
jakości nauczania, która powinna być. Doświad-
czenie obcowania ciągle tylko ze swoją twarzą
narcyzuje nas, ale też stwarza barierę - mówi Inga
Iwasiów .

Pisarka zwraca uwagę na spowszednienie
elektroniki -  Wszystko spowszedniało, kompu-
tery komunikatory stały się niezbędne do konta-
ktu czy nauki. Literatura w potrzebie -  to apel do
ludzi, którzy mają zapewnić byt literaturze po-
średnio. Lokalne kupowanie w księgarniach to
też odmrażanie, które pomaga przetrwać. Nie ma
spotkań autorskich twarzą w twarz, które dla
wielu są źródłem utrzymania. Chcę się dowie-
dzieć, co oznacza praca, także praca pisarska i
naukowa w chwili, gdy gospodarki, ludzie, kapi-
tały, idee wirują nad nami i nikt nie potrafi prze-
widzieć, czy odtworzą wcześniejszy układ, czy
skorygują konstelacje, dokonają korekty, która
(choć zapowiadana i wyczekiwana) może nas
zaskoczyć. Szukam odpowiedzi na pytanie jak
się pisze z wnętrza pandemii? - zastanawia się
autorka. Tęsknota, nostalgia i melancholia zwią-
zana z tym, że autorka nie mogła spotkać się
twarzą w twarz z innymi twórcami swojego po-
kolenia spowodowała, że napisała tekst pt.
"Spotkanie" - który jest przewartościowaniem
własnego myślenia o tym, czym jest regionalizm.
W trudnych chwilach literatura może pełnić fun-
kcję tradycyjną - być pocieszycielką i zabawia-

czką, ale pamiętajmy, że ta dziedzina ma również
stronę ekonomiczną.

Z izolatki na plac
Inga Iwasiów zwraca uwagę, że feminizm w

Polsce ma się dobrze. - Trzeba mówić tak - idzie-
my do przodu, ale zarazem się cofamy . Rok temu
w środowiskach feministycznych często mówi-
łyśmy o tym, że część winy za zmiany za ten ruch
wstecz ponoszą osoby, które chciały zmian, ale
nie słuchały innych. Pierwsze strajki kobiet w
Polsce i wyjście na ulice to naprawdę było coś,
no bo jak wyjść i protestować w czasie pandemii
i obostrzeń. Samo wyjście na ulice było nie lada
odwagą. Miałyśmy uczucie, że igramy z ogniem
- pandemicznym, ograniczeniami i ciągła nie-
pewność. To były bardzo ważne doświadczenia
zbiorowe, które dostarczały bodźców euforycz-
nych - możemy być razem, wyszłyśmy z izolatki
na plac. Gdyby nie spisywać tych doświadczeń
na bieżąco, być może opisanie ich później nie
byłoby aż tak wiarygodne. Trzeba mówić z peł-
nym przekonaniem: idziemy do przodu. Sądzę,
że trwale się podzieliliśmy na odrębne społeczeń-
stwo, które żyje w społeczeństwie. Widzimy, że
opór ma sens i nie możemy mówić, że sprawa
aborcji w Polsce jest przegrana. Zachowajmy
zdrowy osąd.

POLSKI TEATR W OBOZACH
JENIECKICH WEHRMACHTU

(1939-1945)
Jak to się stało, że jeńcy wojenni, przebywa-

jąc w obozach, mogli zajmować się działalnością
teatralną? Na to pytanie odpowiada wystawa
"Polski teatr w obozach jenieckich Wehrmach-
tu". Zobaczymy tu m.in. zaskakujące fotografie
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jeńców-aktorów, szkice kostiumów czy scena-
riusze przedstawień. Organizowanie przedsta-
wień teatralnych na wysokim - jak na warunki
obozowe - poziomie artystycznym pozwalało
jeńcom choć na chwilę zapomnieć o trudnej obo-
zowej rzeczywistości.

Prezentacja składa się z dokumentów, foto-
grafii oraz przedmiotów związanych z działalno-
ścią teatralną, którą z dużym wysiłkiem, ale także
ogromnym powodzeniem prowadzili pasjonaci
teatru - polscy jeńcy w latach II wojny światowej.
Uwagę zwraca ich pomysłowość, zaangażowa-
nie i profesjonalizm, a także znacząca rola tej
dziedziny życia w przetrwaniu okresu niewoli.

Wystawa prezentowana jest w holu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w dniach od 1.03.2021 do
31.03.2021

WARSZTATY PISARSKIE W NOWEJ
ODSŁONIE - HARMONOGRAM
Zapraszamy na warsztaty pisarskie w nowej

odsłonie.
Warsztaty prowadzi Barbara Elmanowska. 
Harmonogram warsztatów w roku 2021 ,

godz. 16:00:
23 marca, 

13 kwietnia,
4 maja, 
25 maja, 

15 czerwca, 
7 września, 
28 września, 

19 października, 
9 listopada, 
30 listopada, 
21 grudnia.

W MUZEUM...

WYSTAWA
"Tajemnice muzealnych kolekcji"
Zapraszamy  na wystawę "Tajemnice muze-

alnych kolekcji" która potrwa od  26.02.2021 do
25.04.2021 roku. Zaprezentowane eksponaty po-
chodzą z naszych muzealnych zbiorów, rzadko
pokazywanych szerszej publiczności. Na wysta-
wie będziecie mogli Państwo, zobaczyć między
innymi unikalną kolekcję wag do ważenia monet,
szyldy reklamowe oraz kolekcję obrazów świd-
nickich malarzy. 

Wystawę będą mogli zwiedzać turyści indy-
widualni przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

OSiR informuje...

OTWARTE MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY W TENISIE STOŁOWYM 

20 marca zapraszamy na MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY W TENISIE STOŁOWYM.

Organizatorem imprezy jest Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Powiatowe Zrzesze-
nie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdni-
cy. W turnieju prawo uczestnictwa posiada każdy
zawodnik zgłoszony elektronicznie lub uzupeł-
niony w dniu mistrzostw do godziny 9:45. Zapisy
drogą elektroniczną rozpoczną się 1 marca od
godz. 12.00 a zakończą 15 marca do godz. 24.00.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy:
imprezy@osir.swidnica.pl. Turniej podzielony
będzie na trzy kategorie wiekowe osobno dla
kobiet i mężczyzn: do 34 lat, od 35 do 49 lat oraz
powyżej 50 lat.

Mistrzostwa rozpoczną się w niedzielę 20
marca o godz. 10.00 a rozgrywane będą na Hali
Zawiszów przy ul. Galla Anonima 1a.

Szczegółowe informacje wraz z regulami-
nem zamieszczone b ędą  na stronie:
www.osir.swidnica.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo odwoła-
nia imprezy przy możliwych zmianach dotyczą-
cych obostrzeń epidemiologicznych.

SZUKAMY ZDJĘĆ!
Poszukujemy zdjęć z lat 1975-2000 wykona-

nych na naszych obiektach (stadion, lodowisko,
korty tenisowe, hala Pionierów, basen odkryty,
basen przy ulicy Równej, Ośrodek Wypoczynku
Świątecznego w Złotym Lesie).

Jeśli masz w swoim domowym archiwum
interesujące fotografie prosimy o kontakt: 74 852
12 62; email: marketing@osir.swidnica .pl

Polonia informuje...

O UKŁADZIE PODIUM
DECYDOWAŁY RZUTY KARNE!
Głowni aktorzy widowiska, czyli  młodzi

piłkarze z rocznika 2013 stworzyli  w hali spor-
towej w  Witoszowie Dolnym fantastyczny spe-

ktakl i zafundowali sobie, a także  swoim trene-
rom niesłychany dreszczowiec. W dwóch naj-
ważniejszych  spotkaniach turnieju, czyli w wiel-
kim finale i starciu o trzeci stopień  podium do
wyłonienia zwycięzców nie wystarczył regula-
minowy dystans  czasu gry i potrzebne były serie
rzutów karnych.

Na starcie turnieju organizowanego przez
Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
wystąpiły trzy drużyny  gospodarzy (w ostatniej
chwili biało-zielona "trójka" zastąpiła  przetrze-
biony chorobami zespół AP Champions Oława),
dwie ekipy AP 13  Świdnica, Championsa Nowa
Ruda, Pogoś Pieszyce, AKS Strzegom, Diament
Wałbrzych i Młode Wilki Wał

brzych. Po rozegraniu dwudziestu spotkań
fazy  grupowej poznaliśmy półfinalistów i układ
meczów o miejsca piąte,  siódme i dziewiąte.
Ostatecznie w pierwszym półfinale Champions
Nowa  Ruda znakomicie odwrócił losy rywaliza-
cji i ze stanu 0:2, wyszedł na  prowadzenie i
końcowe zwycięstwo 3:2 przeciwko AKS-owi
Strzegom. W  drugim półfinale Polonia-Stal I
Świdnica pokonała 2:0 Młode Wilki  Wałbrzych.
Pojedynek o trzecie miejsce zakończył się remi-
sem 1:1. Do  wyłonienia triumfatora potrzebna
była seria "jedenastek", w której  strzegomianie
okazali się minimalnie lepsi od Młodych Wil-
ków. Równie  duże emocje były w starciu o

www.expressem.eu
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zwycięstwo w całych zawodach. Champions
Nowa Ruda błyskawicznie wyszedł na prowa-
dzenie, ale świdniczanie równie  szybko odpo-
wiedzieli dwoma golami autorstwa Oskara Ku-
delskiego i Maksa  Maślanego. Noworudzianie
doprowadzili do remisu i serii rzutów karnych.
W  niej oglądaliśmy prawdziwą wojnę nerwów.
Zarówno jedni, jak i drudzy  mogli to starcie
zamknąć szybciej, ale mocno pudłowali. Finalnie
wielkich triumfatorów poznaliśmy dopiero w
siódmej serii rzutów karnych  (regulaminowo
wykonuje się trzy, a później po jednej dodatko-
wej)!  Champions okazał się minimalnie lepsi i
to goście sięgnęli po  najbardziej okazałe trofe-
um.

Na koniec nie brakło nagród dla  trzech czo-
łowych drużyn przygotowanych przez organiza-
tora - Miejski Klub  Sportowy Polonia-Stal
Świdnica, dyplomów dla wszystkich zawodni-
ków i  zawodniczek uczestniczących w turnieju,
a także wyróżnień dla trójki  najlepszych piłka-
rzy. W trakcie turnieju zaopatrzono także uczest-
ników w  przepyszne jabłka z Sadu Burkatów i
zdrową wodę z firmy Mineral Zdrój.

Klasyfikacja końcowa:
1. Champions Nowa Ruda
2. Polonia-Stal I Świdnica
3. AKS Strzegom
4. Młode Wilki Wałbrzych
5. AP 13 Świdnica I
6. Diament Wałbrzych
7. Polonia-Stal II Świdnica
8. Polonia-Stal III Świdnica
9. Pogoń Pieszyce
10. AP 13 Świdnica II
Najlepszy zawodnik turnieju:
Mikołaj Puch (Champions Nowa Ruda)
Najlepszy bramkarz turnieju:
Bartek Kalinowski (Polonia-Stal III Świdni-

ca)
Najlepszy strzelec turnieju:
Filip Arendarczyk - 9 goli (AKS Strzegom)
Składy drużyn:
Champions Nowa Ruda:  Kamil Kuczyński,

Mikołaj Puch, Karol Chalcarz, Marcel Hilinaty,
Maksymilian Kozioł, Jan Wawak, Wiktor Gile-
wski, Marcel Raczak, Karol  Wojdyła, Igor Cy-
bulski.

Polonia-Stal I Świdnica: Adaś Macutkie-
wicz, Piotr Kulik-Bekas, Maks Maślany, Oskar
Kudelski, Antek Przyprawa, Dominik Kułaga.

AKS Strzegom: Filip  Czerniecki, Jan Ka-
sendra, Damian Ginter, Kacper Chowaniec, Jan
Wójcik,  Antek Sypko, Franek Sypko, Szymon
Kuniewicz, Filip Arendarczyk,  Aleksander Ły-
szkowski.

Młode Wilki Wałbrzych:  Oliwier Wojdyła,
Czesiu Ruciński, Natan Sznajder, Jan Sawicki, Szy-
mon  Wyszkowski, Kuba Śleboda, Kacper Sowa,
Kacper Stochniałek, Dominik  Wędrychowicz.

AP 13 Świdnica I: Jakub Trzaska, Dominik
Jamróz, Dawid Drozd, Bruno Iwański, Wojciech
Rymanowski, Dominik Woźniak.

Diament Wałbrzych: Filip Pszczółkowski,
Wiktor Wójcik, Tymon Szuplewski, Julia Wiś-
niewska, Olaf Figiel, Wojciech Babiarz.

Polonia-Stal II Świdnica: Jakub Baszczyj,
Sebastian Matuszak, Antek Duplak, Kazik Ha-
rendarz, Kordian Skroboń.

Polonia-Stal III Świdnica: Bartek Kalino-
wski, Ola Chmielewska, Radek Kowalski, Kaj-

tek Dzień vel Rakoczy, Szymon Pałac, Mateusz
Janowski.

Pogoń Pieszyce: Filip  Berbeć, Wanessa
Monczak, Krystian Jurewicz, Fabian Górale-
wski, Olek  Balak, Ksawery Pręcikowski, Piotr
Kołt, Karol Ruszkiewicz.

AP 13 Świdnica II: Franek Chmielewski,
Tomasz Zalas, Jakub Pakuła, Jakub Góralczyk,
Mateusz Łepkowski, Marcin Sandurski.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

ZAMIAST PUCHARU POLSKI,
SPARING Z LIGOWYM RYWALEM

Ze względu na zły stan murawy w  Bielawie
przełożony został wielki finał Pucharu Polski na
szczeblu  Podokręgu Wałbrzych Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej. Piłkarze  Polonii-Stali
Świdnica mieli zagrać z miejscową Bielawianką
w sobotę, 27  lutego, lecz starcie zostało przesu-
nięte na środę, 31 marca.  Biało-zieloni szybko
"załatali dziurę" i w próbie generalnej przed  star-
tem spotkań o punkty, zagrają z ligowym rywa-
lem.

***
Próba generalna na piątkę

Na sztucznym boisku przy ulicy  Hetmań-
skiej w Legnicy doszło do potyczki dwóch ligo-
wych rywali z  rozgrywek makroregionalnej III
ligi. Rezerwy pierwszoligowej Miedzi  mierzyły
się z Polonią-Stal Świdnica. Biało-zieloni rozpo-
częli nie  najlepiej, ale im dalej w las, nasza gra
wyglądała coraz lepiej

Gospodarze zostali solidnie  wzmocnieni
kilkoma graczami z kadry pierwszej ekipy Mie-
dzi Legnica, na  czele z byłym piłkarzem ekstra-
klasowej Wisły Kraków, Krzysztofem  Drzazgą,
który w trakcie swojej kariery reprezentował
ponadto barwy KS-u  Polkowice, Stali Mielec,
Puszczy Niepołomice, czy Chojniczanki  Chojnice.
Warto odnotowania jest też fakt, iż w bramce leg-
nickiej  drużyny znalazł się nasz wychowanek, 15-
letni Alan Madaliński, który  niedawno podpisał
kontrakt z pierwszoligowcem i został włączony do
kadry  pierwszej drużyny klubu. Świdniczanie roz-
poczęli nieźle, ale w pewnym  momencie jakby na
chwilę przysnęli, brakło koncentracji, asekuracji i
zrobiło się po kilkunastu minutach 2:0 dla Miedzi.
Miejscowi byli  rozpędzeni, lecz przebudzenie pod-
opiecznych Jarosława Pedryca przyszło  bardzo
szybko. Po stałym fragmencie gry i dobrze dorzu-
conej piłce z  rzutu rożnego przez Łukasza Sztylkę,
pewnym uderzeniem głową popisał się  Wojciech
Sowa, a nasi piłkarze złapali kontakt. Jeszcze przed
końcem  pierwszej tercji (grano 135 minut - 3 części
po 45 minut), na solową  akcję zdecydował się
Szymon Tragarz, który minął obrońcę Miedzi i w
sytuacji jeden na jednego pokonał Madalińskiego.

Drugą tercję znacznie lepiej  rozpoczęli go-
ście. Brakowało jednak zimnej krwi w wykoń-
czeniu kilku  naszych ofensywnych akcji. Po
czasie znów do głosu zaczęli dochodzić  rywale,
którzy wykorzystali około 65. minuty bierną po-
stawę naszej  defensywy i z wnętrza pola karnego
trafili na 3:2. Świdniczanie nie  dawali za wygraną,
ponownie zdołali wrzucić wyższy biegi i mocno 

pressować swoich przeciwników. Po jednym z
przechwytów znów w sytuacji  sam na sam z
bramkarzem znalazł się Szymon Tragarz i po-
nownie zdołał  znaleźć drogę do sieci, strzelając
na 3:3.

Ostatnią część gry zdominowali nasi  piłkarze.
Mimo, że spotkanie rozgrywane było na dystansie
135 minut, a  większość naszych zawodników spę-
dziła na murawie półtorej godziny, to  biało-zieloni
bardzo dobrze wyglądali pod kątem motorycznym,
wytrzymując  trudy meczu. Wiemy, że jesienią był
z tym spory problem, ale wiosną  przynajmniej pod
tym względem powinniśmy wyglądać znacznie le-
piej. Już  na samym początku w dobrej sytuacji
znalazł się Paweł Czarny, ale  przestrzelił z wnętrza
pola karnego. Później trzykrotnie w polu karnym
przeciwników znalazł się znakomicie Damian Szy-
dziak, ale wykorzystał  tylko jedną okazję. Nasz
zawodnik efektownie minął jednego z obrońców i
precyzyjnym uderzeniem wyprowadził w 123. mi-
nucie przyjezdnych na  prowadzenie. Kilka minut
później Szydziak był faulowany w polu karnym, a
skutecznym egzekutorem jedenastki okazał się bar-
dzo aktywny tego dnia  Robert Myrta. Finalnie
mecz sparingowy zakończył się zwycięstwem  Po-
lonii-Stali Świdnica w wymiarze 5:3. Już w kolejną
sobotę, 6 marca  inauguracja wiosennych zmagań
na boiskach makroregionalnej III ligi.  Biało-zielo-
ni postarają się o niespodziankę, walcząc na mura-
wie  czternastokrotnego mistrza Polski - Ruchu
Chorzów.

Miedź II Legnica - Polonia-Stal Świdnica 
3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Polonia-Stal: Kot,  Sztylka, Kasprzak, Sowa,
Szydziak, Filipczak, Diduszko, Szuba, Tragarz,
Krakowski, Ciupka oraz Doliński, Kozachenko,
Salamon, B. Paszkowski,  Myrta, Trzyna, Czar-
ny.

źródło: poloniastal.swidnica.pl

GMINA ŚWIDNICA
BARTŁOMIEJ KUTYBA I KLAUDIA

KUTYBA LAUREATAMI
MIĘDZYNARODOWEGO

KONKURSU 
Laureaci konkursu"Sopravista International

Festivals" to włoska organizacja artystyczna,
która  corocznie organizuje międzynarodowe fe-
stiwale i konkursy, w których uczestnicy z całego
świata mają możliwość pokazania talentu i
wyobraźni, swoich umiejętności i wyników pra-
cy, zaspokojenia potrzeb twórczego wyrażania
siebie i rozwoju estetycznego.

Celem przeglądu jest wyłonienie i wspiera-
nie utalentowanych dzieci i młodzieży, popula-
ryzacja sztuki, odkrywanie nowych nazwisk i
talentów w dziedzinie sztuki, rozwijanie toleran-
cji wśród młodych ludzi, poznanie i zrozumienia
innych kultur.

W I edycji tego Międzynarodowego Konkur-
su Online, zatytułowanego, "Przyszłe gwiazdy,
oprócz młodych artystów m.in.  z Włoch, Arme-
nii, Bułgarii, Malty, wzięli  także udział ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej- Bart-
łomiej i Klaudia Kutybowie, którzy zdobyli I
miejsca w swoich kategoriach wiekowych- 9-10
lat oraz 13-14 lat.

To  kolejny sukces na europejskiej arenie
tego utalentowanego i "rozśpiewanego" rodzeń-
stwa. Gratulujemy tego prestiżowego wyróżnie-
nia!

i
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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

BARAN Zmartwienia, które dotychczas
Ci towarzyszyły, powoli odejdą w niepa-
mięć. Sprawy z przeszłości zostaną roz-
wiązane i zaczniesz myśleć o tym, co
przed Tobą. Dużo energii poświęcisz na
przygotowania do jakiegoś ważnego wy-
darzenia. Możesz liczyć na pomoc bliskiej
osoby, dla której jesteś bardzo ważny.
BYK W Twoim związku pojawią się jakieś
nieporozumienia związane z finansami. Po-
staraj się lepiej planować wydatki i nie ule-
gaj promocjom. Sprawy zawodowe potoczą
się po Twojej myśli. Z przyjemnością i du-
żymi nadziejami zabierzesz się za realizację
nowych zadań. Udanym dniem będzie dla
Ciebie piątek.
BLIŹNIĘTA Nie obawiaj się o sprawy fi-
nansowe. Nie będzie lekko, ale jakoś sobie
poradzisz i będziesz z siebie zadowolony.
Ktoś, na kim Ci zależy, ma jakieś problemy
i oczekuje, że będziesz dla niego oparciem.
Nie bierz na siebie zbyt dużej odpowiedzial-
ności. W sprawach sercowych pojawi się
jakaś tajemnica.
RAK Powinieneś więcej czasu poświęcić
swojemu partnerowi. Ostatnio jesteś po-

chłonięty sprawami finansowymi i nie do-
strzegasz niebezpieczeństwa, jakie krąży
nad waszym związkiem. W najbliższych
dniach nie wdawaj się w konflikty z sąsia-
dami. Niewiele możesz osiągnąć, a atmo-
sfera stanie się nie do zniesienia.
LEW Będziesz miał dużo energii do działa-
nia. Zabierzesz się do porządkowania swo-
ich spraw, nadrobisz jakieś zaległości. Po-
stanowisz coś zmienić w swoim otoczeniu.
To dobry czas, żeby się rozejrzeć za nową
posadą. Gwiazdy będą Ci sprzyjały w spra-
wach zawodowych. Sytuacja finansowa na
razie się nie zmieni.
PANNA Sprawy sercowe będą teraz na
pierwszym planie. Dla wolnych Panien, to
dobry czas na zawieranie nowych znajomo-
ści. Osoby , które już są w jakimś związku,
przeżyją wspaniałe chwile we dwoje. Więcej
czasu poświęcisz także na dbanie o swój wi-
zerunek . Niestety, praca będzie dla Ciebie
złem koniecznym, co może negatywnie wpły-
nąć na Twoją pozycję zawodową.
WAGA Po wielu niepowodzeniach, los na-
reszcie się do Ciebie uśmiechnie. Pojawią
się jakieś pieniądze, które pozwolą na wyj-
ście z długów i na długo wyczekiwane za-
kupy. Dobry humor będzie Ci dopisywał
niemal bez przerwy. Drobne niepowodzenia
w pracy nie będą w stanie wpłynąć na Twój
wspaniały nastrój.

SKORPION Ktoś zawiedzie Twoje zaufa-
nie i będzie Ci z tego powodu przykro. Nie
wpadaj w zły nastrój, tylko wyjaśnij całą
sprawę. Świat się na tym nie kończy. Na
przyszłość bądź ostrożniejszy. Bardzo do-
brze będą się układały Twoje stosunki ro-
dzinne. 
STRZELEC W najbliższych dniach odwie-
dzi Cię ktoś, kogo bardzo lubisz. Spędzicie
razem miłe chwile, będziecie rozmawiać o
swoich problemach i planach na przyszłość.
W pracy trzeba będzie bardziej się przyło-
żyć. Trudności w sprawach zawodowych
pokonasz, jeżeli zaufasz innym współpra-
cownikom. Jedynie w ten sposób osiągnie-
cie sukces.
KOZIOROŻEC Zmęczenie da o sobie znać.
Szczególnie będą Cię nużyły obowiązki do-
mowe. Weekend powinieneś poświęcić na od-
poczynek. Warto wybrać się na długi spacer i
zaczerpnąć świeżego powietrza. Twoja sytu-
acja finansowa ulegnie poprawie. Nie poży-
czaj pieniędzy osobie spod znaku Lwa, gdyż
możesz ich nie odzyskać.
WODNIK W najbliższych dniach ogarnie
Cię rozleniwienie i niewiele będzie Ci się
chciało. Ucierpią na tym sprawy domowe
i zawodowe. Brak energii to efekt ostat-
nich niepowodzeń. Nie poddawaj się tak
łatwo. Już wkrótce niebo się nad Tobą
rozjaśni. Teraz wszystko zależy wyłącz-
nie od Ciebie. Powinieneś szybko się po-
zbierać.
RYBY W tym tygodniu podejmiesz jakieś
ważne decyzje związane z wydatkami. Po-
staraj się wziąć pod uwagę zdanie partnera i
wysłuchaj jego argumentów. Razem łatwiej
będzie wszystko zaplanować. Niespodzie-
wanie okaże się, że w pracy masz prawdzi-
wych przyjaciół. Pomogą Ci uniknąć kom-
promitacji.

◆ 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 

◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY
MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10434 19,50 garsoniera, ogrzewanie infrared, parter,
130.000 zł
10390 31,60 m kw., pokój dzienny z aneksem + sypial-
nia, II piętro, ogrzewanie miejskie 200.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, po kompleksowym remoncie 319.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, garaż 340.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wysoko stand-
ard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, 269.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apartament,
wysoki standard, 595.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-5866 113,30 m kw. III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
10440 52.13 m kw., 2 pokoje III piętro, ogrzewanie
gazowe, 365.000 zł + 30.000 zł garaż w podziemiu
0-6489 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewaniemiej-
skie 345.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, IIIpiętro, ogrzewaniemiejskie
315.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie-
miejskie - 309.000 zł-Zawiszów
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o
pow. 17,14a - 1.650.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzy-
nie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrzewanie centralne,
balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagodniku,
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, 130.000 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
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro, ogrzewanie
miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś. Zawi-
szów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Ślęży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Ślęży, 260.000 zł 
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 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
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 Dzierżoniowska
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 drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY I WYNAJĘCIA:
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia
+ zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/m kw.
0-6470 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprzedaży +
magazyn + zaplecze socjalne, 2.700 zł + 653 zł czynsz
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I
piętro, 3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6279 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 pomieszczenia biu-
rowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
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 Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6532 dom wolnostojący z warsztatem, działka 15,53
a, Kraszowice, 450.000 zł
0-6522  150 m kw., działka 4,44 a, Kraszowice, do
remontu, 400.000 zł 
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 stand-
ard + dom w stanie deweloperskim 1.000.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., adaptacja całorocznego domu rekre-
acyjnego,  okolice Świdnicy, 560.000 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, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie
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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