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W skrócie...

JACEK BOCZAR "ILUSTRACJE BA-
JEK NIEWYDANYCH"
do 15.11.2019
Muzeum Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica,
wstęp wolny

ALDONA STAROŃ "MOJE ORODY"
do 30.10.2019
Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna, Jawor,
bilety: 10/6 zł

WYSTAWA CZASOWA
do 15.11.2019, godz. 19:00
Na wystawie pt. Ilustracje bajek niewyda-
nych zaprezentowane zostały zdjęcia Jacka
Boczara. Wystawa będzie trwała do 15 listo-
pada 2019 r.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

WOJNY PODWÓRKOWE - WAR-
SZTATY DLA DZIECIWOJNY POD-
WORKOWE 
Każda sobota października, godz. 12:00
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, wstęp wolny
(obowiązują zapisy)

SYMFONICZNE ORGANY KOŚCIO-
ŁA POKOJU
do 25.10.2019, godz. 18:30
Koncerty "Symfoniczne Organy Kościoła
Pokoju" organizowane przez Fundację Do-
brej Muzyki odbywać się będą w dniach:
4.10., 11 .10. oraz 25.10.2019, godz. roku w
Kościele Pokoju w Świdnicy o godz. 18:30.
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia!
Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: Fundacja Dobrej
Muzyki

WKA WORLD KICKBOXING AND
KARATE ASSOCIATION- MISTRZO-
STWA ŚWIATA WKA
do 13.10.2019, godz. 09:00
Mistrzostwa Świata najstarszej Federacji
Kickboxingu. Świdnica będzie gospoda-
rzem jednej z najbardziej prestiżowych im-
prez związanych ze sztukami walki - Mi-
strzostw Świata WKA. Zapewnione nieza-
pomniane wrażenia i emocje!
Miejsce: Świdnica,organizator: Fighter
Klub Kaczmarek i Grodowski

RECENZJE MUZYCZNE: 71TONMAN
[doom metal]
12.10.2019, godz. 19:00
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach
projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne,
dzięki któremu Wasze recenzje mają wpływ
na nasz repertuar!
Wstęp informacja niebawem, miejsce: Klub
Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Polonia Trzebnica
12.10.2019, godz. 15:00
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ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA
NAJLEPSZYCH WOLONTARIUSZY

Zapraszamy do udziału w konkursie dla wo-
lontariuszy i świdnickich organizacji pozarządo-
wych. Ma on na celu promocje idei wolontariatu
oraz nagrodzenie osób i organizacji szczególnie
zaangażowanych w działalność non-profit na
rzecz Świdnicy i jej mieszkańców. 

W ramach konkursu wybrani zostaną laure-
aci w 3 kategoriach:

- "Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolonta-
riuszom Roku 2019" -  kategoria skierowana do
szkolnych klubów wolontariusza oraz nieformal-
nych grup wolontariuszy -  liczących co najmniej
5 osób (w tym przynajmniej dwóch osób pełno-
letnich) niezrzeszonych w  klubie wolontariusza
lub organizacji pozarządowej, działających bez-
interesownie i bez celu osiągnięcia zysku, na
rzecz społeczności lokalnej. Zwycięzca konkur-
su otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 2000
zł, laureaci II i III miejsca otrzymają nagrodę
rzeczową w wysokości 500 zł. 

- "Świdnicki Wolontariusz Roku 2019" -  ka-
tegoria skierowana do osób, które ukończyły 13
lat, a swoją działalność wolontariacką wykonują
bezinteresownie w dowolnym obszarze życia
społecznego na rzecz mieszkańców Świdnicy. 

- "Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarzą-
dowa Roku 2019"  - kategoria skierowana do
organizacji pozarządowych, które działają na
rzecz mieszkańców Świdnicy w dowolnym ob-
szarze życia społecznego (z wyłączeniem prowa-
dzonej przez nią działalności gospodarczej).

- Zachęcamy do aktywnego zgłaszania wo-
lontariuszy oraz organizacji pozarządowych
działających w Świdnicy. W ten szczególny spo-
sób możemy okazać wdzięczność za otrzymaną
pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowa-
nie i poświęcony czas są zauważane i doceniane
-  mówi Magdalena Okniańska, kierownik Refe-
ratu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. 

Wypełnione zgłoszenia do konkursu "Świd-
nickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku
2019" i do tytułu "Świdnicki Wolontariusz Roku
2019" oraz "Świdnicka Aktywna Organizacja
Pozarządowa Roku 2019" można dostarczyć
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Sekretariat Centrum Wspierania Organizacji Po-
zarządowych ul. Długa 33, 58 -  100 Świdnica
lub elektronicznie przesyłając skan podpisanych

dokumentów na adres e-mail : n.pradel-
ska@um.swidnica.pl, w terminie do 7 listopada
br. 

W każdej z wymienionych kategorii jury wy-
łoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni 5
grudnia podczas uroczystej gali.

POWIATOWE INWESTYCJE 
W OŚWIATĘ

Aktualnie trwają końcowe prace przy dwóch
inwestycjach w infrastrukturę sportową, które
przeprowadzane są w obiektach oświatowych
podległych Powiatowi Świdnickiemu. 

Pierwsze zadanie, pod nazwą Modernizacja
infrastruktury sportowej i oświetlenia przy Ze-
spole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, obej-
muje wykonanie: bieżni o długości 333,333 m
wraz z odcinkiem prostym dł. 130 m, skoczni do
skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą,
rzutu dyskiem, młotem i oszczepem, kanalizacji
deszczowej oraz instalacji do zraszania. Termin
zakończenia inwestycji to połowa października a
całkowity koszt prac przekroczy 1 mln. 320 tys.
zł. Powiat Świdnicki złożył wniosek o dofinan-
sowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Dofinansowanie może wynieść do 33%
inwestycji i będzie pochodzić z programu rozwo-
ju lokalnej infrastruktury sportowej (zadania
przyszkolne).

Kolejna inwestycja to ,,Przebudowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy". Zakres
wykonywanych prac obejmuje, między innymi:
budowę boiska wielofunkcyjnego zawierającego
boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, te-
nisa ziemnego oraz boisko do piłki ręcznej (na-
wierzchnia syntetyczna), remont ciągu komu-
nikacyjnego (chodniki + podjazd), budowę ogro-
dzenia boisk i piłkochwytów, budowę infrastru-
ktury technicznej podziemnej (odwodnienie pły-
ty boiska), rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz
zakup i montaż wyposażenia sportowego rucho-
mego. Termin zakończenia prac przewidziano na
koniec października a całkowity koszt wyniesie
ponad 550 tys. zł.

RAJD MECHANIKA
4.10.2019 grupa 196 uczniów Zespołu Szkół

Mechanicznych wraz z opiekunami wyruszyła
na trasę odbywającego się cyklicznie Rajdu Me-
chanika. Trasa wiodąca ze schroniska Andrze-
jówka do Sokołowska prowadziła przez Góry
Kamienne. Czerwony szlak prowadzący do zna-
nego uzdrowiska i miejsca pobytu znanego pol-
skiego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego oka-
zał się dość trudny .

Wąskie górskie ścieżki, strome podejścia i
bardzo karkołomne zejścia były udziałem wszy-

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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Jak spiszą się piłkarze Dabro-Bau Polonii-
Stali Świdnica w starciu ze swoją imiennicz-
ką z Trzebnicy.
Miejsce: stadion OSiR im. Janusza Kusociń-
skiego, ul. Śląska 35, organizator: MKS Po-
lonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - GO-
KiS Kąty Wr.
12.10.2019, godz. 18:00
Do Świdnicy zawita jeden z faworytów ligi.
Jak na tym tle zaprezentuje się młoda świd-
nicka drużyna?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

ALCHEMIA TEATRALNA: NARO-
DZINY TEATRU PUBLICZNEGO W
POLSCE
12.10.2019, godz. 12:00
Obchody 250-lecia teatru publicznego w
Polsce zaowocowały powstaniem serii prze-
łomowych studiów, gruntownie zmieniają-
cych i pogłębiających naszą wiedzę na temat
najnowszych dziejów teatru polskiego. Prof.
Mirosław Kocur opowie o najważniejszych
odkryciach uczonych oraz o specyficznych
początkach teatru w Polsce.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18,organizator: ŚOK

ŚWIĘTO DYNI
12.10.2019 (sobota) godz. 14:00-18:00
Wierzbna, ul. Leśna, wstęp wolny

RECITAL TOMASZA STOCKINGERA
13.10.2019 (niedziela), godz. 16:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 40 zł

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET.
APR ŚWIDNICA - WOLSZTYNIAK
13.10.2019, godz. 12:00
Grupa entuzjastów wskrzesza w Świdnicy
piłkę ręczną pań. Zespół seniorek zadebiutu-
je w II lidze. Pierwszym rywalem będzie
Wolsztyniak.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: APR Świdnica

III LIGA KOSZYKÓWKI: Ignerhome
Polonia Świdnica - Kobierzyce
13.10.2019, godz. 17:00
Drugi w tym sezonie domowy mecz świd-
nickich koszykarzy., Jak spiszą się w kon-
frontacji z Trustmate Kobierzyce?
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Basket Świdnica

"ZGAGA" - monodram Doroty Stalińskiej
14.10.2019, godz. 19:00

www.expressem.eu

stkich dzisiejszych uczestników Rajdu. Trasa li-
czyła ok.7 km, suma podejść wyniosła 397 m a
najwyższym punktem na trasie był Bukowiec na
wysokości 886m n.p.m. Po powrocie zielonym,
spacerowym szlakiem do schroniska Andrzejów-
ka młodzież wzięła udział w rywalizacji klas
pierwszych o Puchar Przechodni Dyrektora
Szkoły. Po zaciętej walce Puchar zdobyła klasa I
B technikum. Gratulujemy i cieszymy się wraz z
nimi. Warto również dodać, że dwie klasy tech-
nikum - II BT i II CT wyruszyły na szlaki już
3.10.19 i spędziły w górach dwa jesienne dni,
podziwiając piękno górskiego krajobrazu w je-
siennej szacie oraz odpoczywając od trudów
szkolnego życia. Organizatorką rajdu była pani
Paulina Chudy, nauczycielka geografii i zapalo-
na turystka. Rajdowe emocje już za nami, kolejne
dopiero za rok.

"Mechanik"

WYMIANA MŁODZIEŻY
W dniach od 22.09.2019-28.09.2019 grupa

młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych w
Świdnicy pojechała do Bad-Kissingen w ramach
corocznej wymiany uczniowskiej ze szkołą Sta-
atliche Berufsschule, która jest naszą szkołą part-
nerską. Pobyt w Bad Kissingen rozpoczął się
wspólna kolacją, po której zostali zakwaterowani
w Infanterieschule (Bundeswehra) w Hammel-
burgu. 

Podczas pobytu w Bad Kissingen młodzież
uczestniczyła w zajęciach w szkole, odbywała
praktyki oraz zwiedzała miasto. Mechatronicy
przemysłowi praktykowali w warsztatach na dir

terenie Bundeswehry i w rodzinnej firmie,
gdzie robione są części do broni myśliwskiej.

Mechanicy samochodowi odbyli praktykę w
warsztatach AUDI, VW, MERCEDES, OPEL i
KUNDER. Wycieczka do muzeum techniki i
samochodów w SINSHEIM zachwyciła ucz-
niów, gdyż każdy znalazł coś dla siebie. W mu-
zeum można było zobaczyć: naddźwiękowe pa-
sażerskie samoloty Concorde, największą w Eu-
ropie stałą kolekcję bolidów Formuły 1 (w tym
Ferrari), wystawę motocykli, pojazdów-rekor-
dzistów prędkości i klasycznych samochodów,
pokaz lokomotyw, silników parowych i wiele
innych cudów techniki. W drodze powrotnej gru-
pa miała okazję zwiedzić Lipsk, gdzie zobaczyła
Rynek, kościół świętego Tomasza, stary ratusz i
przepiękne pasaże handlowe, bardzo charaktery-
styczne dla Lipska. Wymiana uczniowska to już
tradycja w naszej szkole. Młodzież bardzo ceni
takie wyjazdy, ze względu na różnorodność za-
jęć, możliwość poznawania świata i ludzi oraz
rozwijania j. obcego. Opiekunami grupy były
panie Anna Foryś- Musik oraz Dorota Schab.

"Mechanik"

10 LAT WSPÓŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ

Świdnicki Mechanik już po raz ósmy gościł
w dniach 21.09.-28.09.2019 uczniów i nauczy-

ciąg dalszy na str. 4
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Grana przez Dorotę Stalińską bohaterka
siódmym miesiącu ciąży odkrywa, że jej
mąż kocha inną kobietę. Czasami jednak
pociesza ją gotowanie, gdyż Rachel zajmuje
się pisaniem książek kucharskich. Pomiędzy
próbami ratowania swego małżeństwa, bo-
haterka podaje niektóre ze swych ulubio-
nych przepisów kulinarnych.
Wstęp 50/40 zł (przedsprzedaż), 60 zł, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

SPEKTAKL "PÓŁ NA PÓŁ"
15.10.2019 (wtorek), godz. 18:00
SCK, ul. Paderewskiego, Strzegom, bilety:
70 zł

EXCLUSIVE CONCERT "EBONIT SA-
XOPHONE QUARTET"
16.10.2019, godz. 18:30
The Ebonit Saxophone Quartet to pełen
energii i inspiracji zespół założony w 2011
roku w Konserwatorium w Amsterdamie.
Czwórka muzyków z Polski, Holandii oraz
Hiszpanii bardzo szybko odnalazła się na
zagranicznej oraz holenderskiej scenie mu-
zycznej, występując w najbardziej prestiżo-
wych salach koncertowych.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37, organizator: ŚOK

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O
LWOWIE I KRESACH POŁUDNIO-
WO-WSCHODNICH
18.10.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Celem konkursu jest
wspieranie wychowania patriotycznego
wśród młodego pokolenia, pielęgnowanie
kulturowego dziedzictwa kresów południo-
wo-wschodnich.
Wstęp wolny, miejsce: Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
organizator: MDK, TML

"ZŁOTA RYBKA" (spektakl familijny)
19.10.2019, godz. 16:00
Teatr Żelazny z Katowic przyjeżdża do
Świdnicy z zabawną adaptacją jednej z

cieli z Berufskolleg fr Technik und Gestaltung z
Gelsenkirchen. Współpraca między szkołami
trwa od grudnia 2010 roku, a więc w tym roku
obchodzimy 10 lecie tejże współpracy. Młodzież
z obu szkół, jak co roku, w grupach polsko-nie-
mieckich konstruowała elektroniczne kostki do
gry, wzbogacając swoją wiedzę o wiadomości z
zakresu elektroniki. 

Program wymiany uczniowskiej, niezwykle
bogaty w atrakcje turystyczne, umożliwił ucz-
niom z obu szkół nie tylko poznać walory kultu-
rowe i historię Świdnicy, ale również Wrocławia,
Kościołka Wang czy Schroniska "Samotnia".
Tradycyjnie odbyły się lekcje historii na temat II
wojny Światowej na Zamku Książ, w Muzeum
Gross Rossen oraz Krzyżowej.

Zwieńczeniem pobytu było wspólna wycie-
czka w Karkonosze. Tydzień szybko minął, a
młodzież niemiecka zachwycona pięknem i go-
ścinnością Dolnego Śląska wróciła w sobotę do
Gelsenkirchen. Uczniowie z Mechaniką udadzą
się do Niemiec z jubileuszową wizytą w pier-
wszym tygodniu grudnia. Projekt współfinanso-
wany jest w ramach Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, a jego koordynatorami są Jolanta Saj-
dak i Christoph Hense.

"Mechanik"

SPOTKANIA
POLSKO-NIEMIECKIE 

W ubiegły piątek pożegnaliśmy naszych
przyjaciół, 23 uczniów z partnerskich szkół z
Biberach, którzy uczestniczyli przez tydzień w
wymianie szkolnej z młodzieżą z Kasprowicza.
Po weekendzie spędzonym u rodzin goszczą-
cych, grupa niemiecka uczestniczyła w zajęciach
lekcyjnych w I LO. 

Uczestnicy wymiany wspólnie ze swoimi na-
uczycielami zasadzili kolejne już drzewka na

skwerze Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, tuż obok
szkoły. Zwiedzali Świdnicę. Wzięli udział w wy-
cieczce do Wrocławia, Zagórza Śląskiego. Krzy-
żowej. Było i radośnie, i pouczająco - dla każdej
ze stron.

 POWIATOWA KONFERENCJA
"WYJŚĆ Z CIENIA"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na V Powiatową Konferencję "Wyjść z cienia".
Konferencja odbędzie się 25 października, w
godz. od 10 do 14, w Powiatowej Sali Widowi-
skowej, przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej
30. 

 "KIERUNEK AKTYWNOŚĆ"
Oddział Dolnośląski Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych in-
formuje, że dla organizacji pozarządowych
ogłoszony został konkurs pn. "Kierunek
AKTYWNOŚĆ" (nr 1/2019) o zlecenie reali-
zacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych. Wnioski o dofinansowane projektów na-
leży składać w wersji elektronicznej poprzez
aplikację Generator Wniosków. Nabór wnio-
sków zakończy się 10 października 2019 roku
o godz. 12:00.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie
internetowej PFRON w zakładce "Organizacje
pozarządowe", pod poniższym linkiem:

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozar
zadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-p
ozarzadowych/ zadania-zlecane-konkurs/kieru-
nek-aktywnosc-konkurs-nr-12019/ 

Wszystkim zainteresowanym specjaliści z
Oddziału Dolnośląskiego PFRON udzielą indy-
widualnych konsultacji dotyczących zasad reali-
zacji ogłoszonego konkursu. Zgłoszenia do
udziału w konsultacjach przyjmowane są pod nr
tel.: 71 346 74 43 oraz 71 346 74 56.

I LO

ŚWIDNICKIE NOCE JAZZOWE
Zapraszamy na najbliższy koncert w ramach

Międzynarodowych Świdnickich Nocy Jazzo-
wych, który odbędzie się 16 października, o
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najpopularniejszych baśni Braci Grimm, au-
torstwa Marty Guśniowskiej - genialnej,
współczesnej pisarki zajmującej się literatu-
rą dla najmłodszych.
Wstęp 15 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI. POLONIA
ŚWIDNICA - ENERGA MKS KALISZ
19.10.2019, godz. 17:30
Trzecia kolejka rozgrywek. Zespół Polonii
podejmie ekipę z Kalisza.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: MKS Polonia Świd-
nica

BERKANAN (dark/ambient/etno)
19.10.2019, godz. 20:00
Berkanan jest wypadkową połączenia
dwóch dusz, opartą na symbiozie dwóch
struktur muzycznych, elektroniki ambiento-
wej oraz instrumentów etnicznych. Dark-
ambient-etno jest dla nich pożywką, to gatu-
nek z którego czerpią inspiracje.
Wstęp 10 zł, miejsce: Klub Bolko, pl. Grun-
waldzki 11, organizator: ŚOK

ALICJA MAJEWSKA: ŻYĆ SIĘ CHCE
(koncert)
19.10.2019, godz. 17:30
20 października 2019 r. na scenie Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury zabrzmi jeden z naj-
piękniejszych głosów polskiej piosenki liry-
cznej. Tego wieczoru wystąpi Alicja Maje-
wska z koncertem promującym najnowszą
pytę "Żyć się chce", która ukazała się w
marcu 2019 roku.
Wstęp bilety: 100 zł (parter) / 90 zł,
20.10.2019, godz. 17:00, miejsce: sala te-
atralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

DNI GÓR 2019
21.10-26.10.2019, godz. 10:00
Przed nami spotkania z himalaistami, opo-
wieści podróżników, pokazy filmów gór-
skich, piosenka turystyczna, wernisaże i za-
wody wspinaczkowe.
Wstęp wolny, miejsce: różne

XXVIII PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ "NA
SZLAKU"
23.10.2019, godz. 11:00
Serdecznie zapraszamy na XXVIII Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej "Na
szlaku". Celem przeglądu jest popularyzacja
amatorskiej twórczości o tematyce turysty-
cznej i ekologicznej oraz popularyzacja
utworów o w/w tematyce.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

EDUKACJA RITY
25.10.2019, godz.  19:00

godz. 18.30, w Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Tym razem wystąpi zespół The Ebonit Saxopho-
ne Quartet. The Ebonit Saxophone Quartet to
pełen energii i inspiracji zespół założony w 2011
roku w Konserwatorium w Amsterdamie. 

Czwórka muzyków z Polski, Holandii oraz
Hiszpanii bardzo szybko odnalazła się na zagra-
nicznej oraz holenderskiej scenie muzycznej,
występując w najbardziej prestiżowych salach
koncertowych, jak Concertgebouw oraz Muziek-
gebouw aan t IJ w Amsterdamie, Musikverein w
Wiedniu, De Singel w Antwerpii, Konzerthaus w
Berlinie oraz Liszt Academy Solti Hall w Buda-
peszcie.

Kwartet występował na licznych festiwalach
międzynarodowych w tym "Verbier Festival"
(Szwajcaria), "New Music North West" w Man-
chesterze (Wielka Brytania), "Emilia Romagna
Festival" w Bolonii (Wlochy), "Heildelberger
Fruhling" i "Schleswig-Holstein Musik Festival"
(Niemcy) oraz "Holland Festival", "Wonderfeel
Festival" oraz "Oranjewoud Festival" w Holan-
dii.

Ebonit Saxophone Quartet jest laureatem
wielu miedzynarodowych konkursow muzyki
kameralnej (Storioni Competition, Orlando
Competition, Ottomani Competition, Who’s
Next Chamber Music Competition, The Dutch
Classical Talent, Salieri-Zinetti Chamber Music
Competition).

Członkowie The Ebonit Saxophone Quartet
to absolwenci prestizowej klasy saksofonu Arno
Bornkampa w Amsterdamie oraz Holenderskiej
Akademii Kwartetów Smyczkowych (NSKA),
gdzie pobierali lekcje od najwyższej klasy profe-
sorów muzyki kameralnej m.in. Marca Danela,
Svena Arna Tepla oraz Stefana Metza.

Członkowie zespołu stale doskonalą swój
warsztat pracy. The Ebonit Saxophone Quartet
był uczestnikiem wielu warsztatów muzycznych
prowadzonych przez swiatowej slawy kamerali-
stow takich jak Eberhart Feltz, Gerhard Schultz,
Heime Mller, Luc-Marie Aguera, Vera Martinez
oraz Peter Cropper.

Aby powiększyć repertuar muzyki saksofo-
nowej, Ebonit regularnie współpracuje z wybit-
nymi kompozytorami, miedzy innymi z Richar-
dem Whalleyem, Kevinem Malonem, Valenti-
nem Villardem oraz Chrisem Chamounem.

Od trzech lat Ebonit wspolpracuje z holen-
derska organizacja teatralna Oorkaan, z ktora
tworzy muzyczne przedstawienie "het Pleintje
can Meneer Sax" (Placyk Pana Saxa).

Pierwszy album zespolu "The Last Words of
Christ" zostal wydany z Challenge Records oraz
nominowany do "Edison Klassiek 2016" w kate-
gorii "Debiut".

Drugi album "Arabesque" zostal wydany w
pazdzierniku tego roku z 7 Mountain Records
oraz otrzymal bardzo wysoka recenzje w jednej
z najwazniejszych holenderskich gazet De Vol-
kskrant.

W sierpniu 2018 roku Ebonit wystepowal
jako soliści w kolaboracji z maestra Anna Ducz-
mal-Mroz oraz Bayerisches Landesjugendorche-
ster podczas tournee we Wloszech i Austrii.

W MDK...
RAZ DOKOŁA

Serdecznie zapraszamy na spektakl "Raz do-
koła", który odbędzie się 15 listopada 2019 r.,
godz. 12:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcące-
go, ul. Pionierów 30, Świdnica. Wstęp wolny.

"Raz dokoła"- to próba zmierzenia się z wiel-
kim dramatem  narodowym jakim jest "Wesele"
Stanisława Wyspiańskiego, której podjęli się
uczestnicy grupy teatralnej "Cedeen" z Młodzie-
żowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara
Słobódzkiego w Świdnicy wraz ze swoim opie-
kunem. "Raz dokoła" pokazuje przekrój polskie-
go społeczeństwa, które spotkało się na słynnym
weselu krakowskiego poety Lucjana Rydla i
chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny w Bronowi-
cach. Okazuje się, że wciąż trudno jest się poro-
zumieć mieszkańcom wsi i miasta, wychodzą na
wierzch wzajemne animozje, niechęć i różnice
społeczne, dodatkowo wieczorem do bronowic-
kiej chaty przybywają duchy zaproszone dla żar-
tu. Wszystko to nie pozwala bohaterom podjąć
wspólnego czynu wyzwoleńczego.

Reżyseria Joanna Chojnowska

BIEG PATROLOWY
Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć

MDK na Bieg patrolowy "Śladami Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego", który odbędzie się 19
października 2019 r., godz. 10.00, MDK, ul. Na-
uczycielska 2. Celem biegu jest zdobycie i utrwa-
lenie wiedzy o życiu patrona MDK w Świdnicy
i poznanie miejsc związanych z historią miasta.
obchodów.

WERNISAŻ
Uczestnicy zajęć plastycznych z koła malar-

stwa wybrali się w piątek 4 października 2019 r.
na otwarcie wystawy prac Łukasza Zwolińskie-
go. Prace prezentowane są w Klubie Bolko. Pod-
czas wernisażu plastycy z "Mansardy" mogli po-
dziwiać akrylowe obrazy i zadawać pytania au-
torowi. Pytali przede wszystkim o warsztat pracy
młodego artysty, o źródła inspiracji do prac. Tak
o wystawie pt. "Europa moimi oczami" opowia-
da Wiktoria Gołuch: " Artystyczne spojrzenie na
świat nocą, drapacze chmur uchwycone w naj-
mniejszym szczególe, akrylowe przedstawienia
Europy oczami entuzjasty żywych kolorów".
Udział w życiu kulturalnym miasta, oglądanie
prac "na żywo" oraz zdobywanie umiejętności
ich analizy to jedno z zadań realizowanych na
zajęciach w pracowni plastycznej świdnickiego
emdeku. (organizatorami wystawy są Świdnicki
Ośrodek Kultury i Fundacja Promocji Kultury i
Historii Polski Mieszko).

info: MDK Świdnica

W MBP...
KSIĄŻKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 

- KONKURS PLASTYCZNY
Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość.

Proponujemy naszym najmłodszym Czytelni-
kom konkurs, który skłoni do zastanowienia się
nad tym, jak wyglądała książka u progu odzyska-
nia niepodległości, jak wygląda dzisiaj i jak bę-
dzie wyglądała w przyszłości. Konkurs ma na
celu pokazanie funkcji, pozycji książki w życiu
człowieka, gdy nie było internetu, a telewizja i

ciąg dalszy na str. 6
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Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce
Wrocławskiego Teatru Komedia, zatytuło-
wanej "Edukacja Rity" każdy znajdzie coś
dla siebie. To znakomita, bawiąca nas i
wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczynać
wszystko od nowa.
Wstęp 70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: WTK

SPEKTAKL "SPÓŁKA Z O.O." 
25.10.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 10 zł

TRZECIE STRZEGOMSKIE ZADUSZ-
KI BLUESOWE
26.10.2019 (sobota), godz. 19:00
Sala widowiskowa SCK, ul. Paderewskiego
36, Strzegom, wstęp wolny

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Piast Żerniki
26.10.2019, godz. 15:00
Solidny ligowy średniak - Piast Żerniki sta-
nie na drodze piłkarzy Dabro Bau Polonii-
Stali Świdnica w meczu 12. kolejki IV ligi.
Wstęp 6/4 zł, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, orga-
nizator: MKS Polonia-Stal Świdnica

HIGH DEFINITION QUARTET -
"DZIADY"
26.10.2019, godz. 18:30
Koncert "Dziady" wg koncepcji i w wyko-
naniu High Definition Quartet to swego ro-
dzaju jazzowy seans spirytystyczny. Projekt
jest pierwszą w historii próbą muzycznej
interpretacji II części dramatu Adama Mic-
kiewicza, realizowaną we współpracy z
twórcami muzyki elektronicznej.
Wstęp 45/35 zł (przedsprzedaż), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK, arte

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - SPR
Oleśnica
26.10.2019, godz. 18:00
beniaminek II ligi - SPR Oleśnica stanie na
drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica
w meczu 7. kolejki II ligi
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR ŚWIDNICA - PANTERY DOPIE-
WO
26.10.2019, godz. 15:30
Drugi domowy mecz piłkarek ręcznych ze
Świdnicy. Rywalem będą Pantery Dopiewo.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: APR Świdnica

radio raczkowały. To właśnie książka odgrywała
wielką rolę w przekazie myśli, w kształtowaniu
nastrojów patriotycznych oraz podtrzymywaniu
tradycji języka ojczystego.

NOC BIBLIOTEK 2019
Za nami kolejna Noc Bibliotek. Dziękuje-

my wszystkim, którzy spędzili z nami czas i
wzięli udział w przygotowanych przez biblio-
tekarzy atrakcjach. Wśród nich znalazły się:
Wypożyczanie zbiorów o nietypowej porze,
Wystawy, Wymiana książek, Promocja ksią-
żek wydanych w ramach projektu polsko-cze-
skiego słowem i obrazem Olgi Landovej Za-
pach jaśminu i Justyny Koronkiewicz A jednak
boli, Strefy zabawy na każdym piętrze, Strefa
chillout, Salon gier planszowych, Indywidual-
ne spacery z mapkami, Turniej eliminacyjny
do Mistrzostw Polski w Rummikub 2019, Stra-
szne historie i teatrzyk cieni w bibliotece,
Czerpanie papieru, Spotkanie autorskie dla
dzieci z pisarką Ireną Raszką Baje, bajki, ry-
mowanki, Wspólne czytanie, Eksperymenty z
Szalonym naukowcem, Projekcja filmu dla
dzieci "PTYŚ I BILL"- s. Cysterska, Spotkanie
autorskie połączone z promocją książki "Świd-
nicki szlak kobiet" z pisarką Barbarą Elmano-
wską.

info: MDK Świdnica

OSiR informuje...
MISTRZOSTWA ŚWIATA WKA
Ponad 600 zawodniczek i zawodników z ca-

łego świata wystartuje w Mistrzostwach Świata
WKA, które 0d 9 do 13 października odbędą się
w hali lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Walki będą toczyć się równocześnie
na czterech matach i trzech ringach!

- Na zawody przyjadą fighterzy z wielu kra-
jów. Najliczniejszą reprezentację wystawi Ukrai-

na, z ciekawostek warto wymienić reprezentan-
tów Pakistanu czy Iranu - mówi Arkadiusz Kacz-
marek z Fighter Kaczmarek&Grodowski.

Ceremonia otwarcia odbędzie się 10
października o godzinie 10.00. Walki ruszą o
12.00 i potrwają do 19.00. W kolejne dwa dni
zmagania będą trwały od 9.00 do 21.00. W sobo-
tę, 13 października zaplanowano finały (9.00-
15.00). Od godziny 19.00 odbędzie się zawodo-
wa gala, w której toczyć się będą walki o pasy
mistrzowskie federacji WKA. Bilety na to wyda-
rzenie w cenie już od 30 złotych.

ZNAKOMITA FREKWENCJA 
Mimo chłodu, a momentami także delikatnie

siąpiącego deszczyku aż 134 osoby wzięło udział
w drugich zawodach reaktywowanych Świdnic-
kich Czwartków Lekkoatletycznych w czwartek,
3 października na Stadionie Miejskim im. Janu-
sza Kusocińskiego w Świdnicy. Kolejne spotka-
nie z "królową sportu" już za miesiąc - 7 listopa-
da.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Sponsorami tej
edycji była firma Matex.

Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na
dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla najle-
pszych były drobne upominki, dla wszystkich
słodki poczęstunek i dobra zabawa. Udział w
zajęciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki
Czwartek Lekkoatletyczny już 7 listopada o go-
dzinie 17.00 na stadionie im. Janusza Kusociń-
skiego w Świdnicy.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa
cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spot-
kań: czwartek - 12.09.2019, czwartek -
03.10.2019, czwartek - 07.11.2019, czwartek -
05.12.2019 - finał cyklu; czwartek - 05.03.2020,
czwartek - 02.04.2020, czwartek - 07.05.2020,
czwartek - 04.06.2020 - finał cyklu.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom
oraz wezmą udział w losowaniu nagród, które
odbędzie się podczas spotkań finałowych. Zwy-

ciąg dalszy ze str. 4
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cięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pu-
chary i nagrody rzeczowe.

SZTAFETOWE BIEGI
PRZEŁAJOWE

Zawodnicy SP 6 w Świdnicy zdominowali
organizowane 2 października Sztafetowe biegi
przełajowe, zawody organizowane przez Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach Współza-
wodnictwa szkolnego 2019-2020. We wszystkich
czterech kategoriach biegacze z szóstki stanęli na
najwyższym stopniu podium tym samym awanso-
wali do Finału dolnośląskiego, który rozegrany zo-
stanie 10 października w Olszynie. Sztafetowe bie-
gi przełajowe w szkołach podstawowych podzielo-
ne są na dwie kategorie wiekowe klas 5-6 i klas 7-8
osobno dla dziewcząt i chłopców. Każda drużyna
liczy 10 zawodników, którzy startują kolejno w
swoich zmianach na dystansie od 800 do 1000
metrów w zależności od kategorii. We wtorko-
wych zawodach wzięło udział 5 reprezentacji
świdnickich podstawówek. Uczniowie SP 6 w
czterech kategoriach od pierwszych zmian byli
zawsze w czołówce biegu i praktycznie od 4-5
zmiany wychodząc na prowadzenie nie oddawali
go do końca konkurencji sukcesywnie zwiększa-
jąc przewagę nad rywalami. Jedynie w kategorii
chłopców klas 5-6 zespołowi szóstki na chwilę
zagrozili przegraną zawodnicy SP 8, którzy na 8
zmianie wystartowali z pierwszego miejsca. Jed-
nak już kolejna zmiana w SP 6 przywróciła im
prowadzenie, a ostatnia zwiększając przewagę na
mecie dała ostatecznie pewne pierwsze miejsce
szóstce. Dobrze spisali się też uczniowie SP 1,
którzy w młodszych klasach zajęli trzecie miej-
sca a w klasach 7-8 w obu kategoriach dziewcząt
i chłopców byli na miejscach drugich. Na pod-

ium udawało się też wskakiwać na zmianę za-
wodnikom SP 4 i SP 8. Podczas zakończenia
rywalizacji organizator imprezy wręczył druży-
nom pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Końcowa klasyfikacja w obu kategoriach
wiekowych (z punktacją do współzawodnictwa):

Dziewczęta - Klasy 5-6 SP
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 8 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt
Chłopcy - klasy 5-6 SP
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt
Dziewczęta - klasy 7-8 SP
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 4 - 7 pkt
4. SP 315 - 6 pkt
Chłopcy - klasy 7-8 SP
1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 1 - 8 pkt
3. SP 8 - 7 pkt
4. SP 4 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt
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POWIATOWY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
29.10-30.10.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycz-
nej. Celem konkursu jest popularyzowa-
nie treści patriotycznych, budowanie po-
staw patriotycznych wśród młodego poko-
lenia Polaków i uwrażliwianie na piękno
mowy ojczystej.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

5. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
05.11-11.11.2019, godz. 18:00
Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM
to kolejne spotkanie z najlepszym kinem
ostatnich miesięcy, a także z twórcami pre-
zentowanych filmów. Nasza impreza to
święto kina artystycznego, podczas którego
oglądamy i rozmawiamy nowe produkcje z
Polski, Europy i ze świata.
Miejsce: sala teatralna ŚOK (seanse), orga-
nizator: ŚOK, WFF

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: JO-
LANTA FRASZYŃSKA
05.11.2019, godz. 16:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie wspaniała Jolanta Fraszyńska, spotka-
nie z nią poprowadzi Aleksandra Kulak. Za-
praszamy 5 listopada na godz.16.00 do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, ul. Franciszkańska
18, organizator: ŚOK

KONKURS PLASTYCZNY "BARWY
NIEPODLEGŁOŚCI"
07.11.2019, godz. 16:30
Po raz trzynasty zapraszamy na wernisaż
konkursu plastycznego z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości. Prace będą przed-
stawiały bohaterów, którzy walczyli o nie-
podległość 101 lat temu.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

ciąg dalszy na str. 8
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STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
28.09.2019 r. godz. 17.35  

Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy
wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca ul. Mie-
szka I, dotyczące tego, że na podwórzu ktoś
głośno puszcza muzykę w samochodzie.
Dźwięki dobiegające z pojazdu były hałaśli-
we i utrudniały codzienne funkcjonowanie
mieszkańcowi. Chwilę później, przybyły na
miejsce patrol, który potwierdził zgłoszenie.
Sympatyk głośnej muzyki został pouczony
przez funkcjonariuszy. Młody człowiek ści-
szył muzykę w samochodzie, a zgłaszający
mógł spokojnie oglądać telewizję w miesz-
kaniu.

28.09.2019 r. godz. 18.10 
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie dotyczące pogryzienia mężczyzny przez
psa jego sąsiada. Na miejscu, jak się okazało
zg łaszaj ący był w wyraźnym stanie
nietrzeźwości i mimo ostrzeżenia właścicie-
la, nachalnie chciał pogłaskać psa. Zwierze
było na smyczy. Mimo ostrzeżeń został ugry-
ziony w palec. Właściciel psa został pouczo-
ny.

30.09.2019 r. godz. 12.55 
Ten tydzień niestety obfitował w dużą ilość
zdarzeń związa-
nych z uszkodze-
niami spowodowa-
nymi wichurą. Jed-
nym z takich zgło-
szeń było telefoni-
czne zawiadomie-
nie od pracownika
sklepu mieszczące-
go się w świdnickim
Rynku. Z uchylone-
go okna na strychu
wypadła szyba. Sil-
ny wiatr z łatwością
wyrwał je z zawia-
sów. Na szczęście
nikomu nic się nie
stało. Na miejscu
patrol straży miej-
skiej zabezpieczył
teren. Sprawę prze-
kazano do Miejskie-
go Zarządu Nieru-
chomości, który w
dalszych czynno-
ściach zabezpieczył
okno.

30.09.2019 r. godz.
18.15  

Kolejne zgłoszenie
związane z nawałni-
cą wydarzyło się w
okolicach ul. Prą-
dzyńskiego i zwią-
zane było z obluzo-
waną blachą  za-
montowaną na bu-

dynku. W każdej chwili mogła się oderwać i
spowodować nieszczęśliwy wypadek. Przy-
były na miejsce patrol potwierdził zgłosze-
nie. Wezwano również straż pożarną. Fun-
kcjonariusze skutecznie usunęli niebezpiecz-
ny element z budynku.

02.10.2019 r. godz. 19.55 
Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Poli-
cji w Świdnicy odebrał zgłoszenie dotyczące
tego, że na chodniku przy ul. Lelewela leży
nieprzytomny człowiek. Na miejsce udał się
patrol straży miejskiej. Mężczyzna okazał się
być w stanie nietrzeźwości.    Na wpół przy-
tomny mężczyzna został przewieziony do
miejsca zamieszkania.  W domu pozostał
pod opieką swojego brata.

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

SEMINARIUM Z CZECHAMI
7 października Świdnicę odwiedziła czeska

delegacja podmiotów gospodarczych oraz insty-
tucji otoczenia biznesu. Okazją do wizyty było
seminarium "Środki unijne dla Twojej firmy"
realizowane w ramach projektu "Miasta Trutnov
i Świdnica razem dla biznesu".

Seminarium odbyło się w Tatrze Miejskim w
Świdnicy i towarzyszyło Dolnośląskiemu Forum
Gospodarczemu. Omówione zostały możliwości
pozyskiwania środków dla sektora mikro, ma-
łych i średnich firm, a także przykłady ich roz-
woju, który mógł dokonać się dzięki wsparciu z
Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli również przedsię-
biorcy ze Świdnicy, dzięki czemu obie strony
miały szansę na pozyskanie wartościowych kon-

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
07.11.2019, godz. 17:00
Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im. Janu-
sza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, organizator:
ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Jedyn-
ka Siewierz
09.11.2019, godz. 17:30
Mocna drużyna Jedynki Siewierz stanie na
drodze siatkarek Polonii w kolejnym meczu.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

POWIATOWY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
12.11.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycz-
nej. Celem konkursu jest popularyzowa-
nie treści patriotycznych, budowanie po-
staw patriotycznych wśród młodego poko-
lenia Polaków i uwrażliwianie na piękno
mowy ojczystej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: MDK

WIEDEŃSKA KREW (OPERETKA)
15.11.2019, godz. 18:00
Wiedeńska krew Johanna Straussa jest jedną
z czterech (obok Zemsty nietoperza, Barona
cygańskiego i Nocy w Wenecji) najbardziej
znanych operetek kompozytora, które nie-
zmiennie utrzymują się w czołówce świato-
wego repertuaru. Na scenie w rytm walca
pulsuje gorąca wiedeńska krew i rozbrzmie-
wają cudowne głosy.
Wstęp 60 zł - 70 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Arte Creatura

RAZ DOKOŁA
15.11.2019, godz. 12:00
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taktów w środowisku biznesowym. Rozmowy w
kuluarach i networking były okazją do nawiąza-
nia dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, instytu-
cjami i władzami lokalnymi.

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy
Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska.

GMINA ŚWIDNICA
UNIKALNE PIĘKNO GÓR SOWICH

27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Bystrzycy Górnej w godzinach wieczornych
odbyła się konferencja w ramach projektu pn.
"Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór
Sowich -  kampania informacyjno-edukacyjna".
Jej celem było zapoznanie mieszkańców z przy-
rodą obszaru, na którym mieszkają.

W pierwszej uczestnicy zapoznali się z
przyrodą i uwarunkowaniami geograficznymi
Gór Sowich. Prelegentka Anna Bator-Kocoł
zapoznała uczestników z gatunkami chronio-
nymi Gór Sowich oraz poruszyła zagadnienia
związane z zanieczyszczeniami środowiska i
ich wpływem na ekosystem Gór Sowich.
Część druga spotkania poświęcona była nieto-
perzom, gdyż Góry Sowie to ich ostoja - i przez
niektórych są także nazywane Górami Nie-
toperzowymi. Uczestnicy mieli możliwość nie
tylko przyjrzenia się nietoperzowi z bliska, ale
nawet ich nakarmienia. W części trzeciej kon-
ferencji odbyły się warsztaty terenowe. Dzięki
sprzyjającym warunkom pogodowym uczest-
nicy mogli wziąć udział w wieczornym space-
rze, podczas którego za pomocą detektora
usłyszeli jak echolokują karliki oraz podejrzeli
przyczajone nad wejściem do szkoły nocki
orzęsione.

Projekt pt. "Unikalne piękno środowiska natural-
nego Gór Sowich -  kampania informacyjno-edu-
kacyjna" współfinansowano ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020. 

ELIMINACJE STREFY VI 
W WARCABACH 100 -POLOWYCH

19 października na świetlicy w Burkatowie
odbędą się eliminacje strefy VI w warcabach 100
-polowych.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek w warca-
bach 100 polowych XVIII Dolnośląskich
Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, kobiety i
mężczyźni wystartują w następujących katego-
riach wiekowych:
◆ ORLIK - rocznik 2009 i młodsi
◆ MŁODZIK - rocznik 2006 - 2008
◆ JUNIOR MŁODSZY - rocznik 2003 - 2005
◆ JUNIOR - rocznik 2000 - 2002
◆ SENIOR - rocznik 1999 i starsi

Strefa VI obejmuje 5 powiatów: dzierżonio-
wski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowi-
cki.

Zgłoszenia do zawodów można kierować na
adres e-mail: pzlzs_swidnica@onet.pl, lub za po-
średnictwem tel. 607 133 024. Serdecznie zapra-
szają:

- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocła-
wiu

- Powiatowe Zrzeszenie
LZS w Świdnicy 
- Gmina Świdnica, GO-
KSIR Świdnica

- GLKS Świdnica 

NOWA GRA
TERENOWA 

O LUBACHOWIE
I GRODZISZCZU
NA URZĄDZENIA

MOBILNE 
Już  niebawem w

gminie Świdnica po-
wstaną dwa nowe que-
sty, o Lubachowie i Gro-
dziszczu. QUEST to
edukacyjna gra tereno-
wa, która łączy w sobie
elementy zabawy i na-
uki, poszukiwań skarbu
i radości odkrywania!

Podczas narady w
Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lu-
bachowie mieszkańcy
długo dyskutowali nad
tematyką gry i trasą jej
przebiegu przez miej-
scowość, tak by pokazać
najciekawsze zakątki
Lubachowa. Nie obyło
się bez wizji terenowej,
która zakończyła się na
zaporze wodnej w Lu-
bachowie. Jeszcze w

www.expressem.eu www.expressem.eu

"Raz dokoła" jest to próba zmierzenia się z
wielkim dramatem narodowym jakim jest
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. "Raz
dokoła" pokazuje przekrój polskiego społe-
czeństwa, które spotkało się na słynnym we-
selu krakowskiego poety Lucjana Rydla i
chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny w Bro-
nowicach.
Wstęp wolny, miejsce: Aula I LO, ul. Pionie-
rów 30, organizator: MDK

RAPSODIA ŚWIDNICKA #7 (bitwa fre-
estyle)
16.11.2019, godz. 18:00
Zapraszamy do udziału w Wielkiej Rapsodii
Świdnickiej #7 - hip-hopowej bitwie freesty-
le nawiązującej nazwą do książki "Rapsodia
świdnicka" autorstwa W.J. Grabskiego, któ-
rej wyjątkowy egzemplarz będzie dodatko-
wą nagrodą dla zwycięzcy.
Wstęp 10/20/30 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
Szczypiorno Gorzyce Wielkie
16.11.2019, godz. 18:00
Choć rywale są beniaminkiem II ligi, to wy-
mieniani są w gronie głównych faworytów
rozgrywek. Przed Szarymi Wilkami trudne
zadanie!
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

"SCENY DLA DOROSŁYCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA" (spektakl)
22.11.2019, godz. 17:30
"Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kocha-
nia" w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z muzy-
ką Jakuba Przebindowskiego opowiadają o
"kochaniu" w sposób niezwykle dowcipny i
pikantny, lecz bez wulgaryzmów, z lekkim
przymrużeniem oka, a jednocześnie świado-
mością jak wielką wagę przywiązuje się do
tej sfery życia.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - SMS
PZPS Szczyrk
23.11.2019, godz. 17:30
Młode siatkarki uczące się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyrku spróbują
pokrzyżować szyki zawodniczkom Polonii
w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

PAWLIK/MONIUSZKO - POLISH
JAZZ
24.11.2019, godz. 19:00
Najnowsza płyta autorska i trasa koncertowa
Włodka Pawlika - ukazuje się w roku 2019-
jubileuszowym Roku Moniuszkowskim
uchwalonym zarówno przez Sejm RP jak też
przez UNESCO. W tym roku większość wy-
darzeń kulturalnych będzie nawiązywała do
bezpośrednich inspiracji muzyką twórcy
polskiej opery narodowej.
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Wstęp 35 (normalny) / 25 (ulgowy); miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - ZEW
ŚWIEBODZIN
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

KONCERT 10 TENORÓW
01.12.2019, godz. 18:00
Trasa koncertowa 10 utalentowanych woka-
listów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10
TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko
- od najlepszych piosenek romantyczny pop,
ballad rockowych po utwory ludowe aż do
arii operowej.
Wstęp 120 zł, miejsce: Aula I LO, ul. Pionie-
rów 30, organizator: Agencja Brussa

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
05.12.2019, godz. 17:00
Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, or-
ganizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM
Świdnica

KABARET MŁODYCH PANÓW 
11.12.2019 [pokazy 17.30 i 20.30]
"To jest chore" - najnowsza propozycja Ka-
baretu Młodych Panów, jak każdy ich pro-
gram, dotyka kwestii społecznych, tego z
czym spotykamy się na co dzień. "To jest
chore" mieści się w ramach wszystkiego, co
może zaistnieć w szeroko rozumianych rela-
cjach międzyludzkich, a co odbiega od normy.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
TRÓJKA NOWA SÓL
14.12.2019, godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek. Sza-
re Wilki zmierzą się z solidną Trójką Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

www.expressem.eu

październiku gra będzie dostępna dla turystów
korzystających z usług Schroniska Młodzieżo-
wego jak i zainteresowanych questowiczów i
mieszkańców regionu.

Nowe questy powstaną dzięki realizacji pro-
jektu pn. "QUESTING-Odkrywamy tajemnice
naszego region", współfinansowanego przez Za-
rząd Powiatu Świdnickiego. Na ten cel Stowa-
rzyszenie Sztafeta Pokoleń z Grodziszcza pozy-
skało dotację w wysokości 2500 zł.  Całkowita
wartość projektu wyniesie 4780 zł.

QUESTY - Wyprawy Odkrywców są dosko-
nałym sposobem na promocję regionu, a jedną z
ich zalet jest fakt, że można z nich korzystać przy
użyciu interaktywnej aplikacji mobilnej na
smartfony i tablety. Na portalu www.que-
sty.com.pl jest już  blisko 200 sprawdzonych i
działających questów. 

Serdecznie zapraszamy do odkrywania taje-
mnic.

30 LAT MSZY ŚW. POJEDNANIA 
12 listopada przypada Jubileusz 30-lecia pol-

sko-niemieckiej Mszy Świętej Pojednania w
Krzyżowej. Uroczystość stwarza okazję do pie-
lęgnowania pamięci o tym wydarzeniu, ale - co
równie ważne - daje szansę do budowania narra-
cji o nim, inicjowania rozmowy o przypisywa-
nych mu znaczeniach oraz refleksji nad znacze-
niem listopadowych wydarzeń i ich miejscem w
relacjach polsko-niemieckich. Uczestnicy uro-
czystości będą mieli szansę spojrzeć z perspekty-
wy czasu zarówno na rozwój relacji i współpracy
między obydwoma krajami po roku 1989, jak i
na poprzedzające je przemiany polityczne w Pol-
sce i w Niemczech.

"SZACUNEK. DIALOG.
POROZUMIENIE" 

Jak podkreślają członkowie Zarządu Funda-
cji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskie-
go, pamiętając o swoich korzeniach, o ludziach,
którzy tworzyli naszą organizację i wydarze-
niach, które ją kształtowały, chcemy poświęcić
rok 2019 na głęboką refleksję nad tym, czego z
przeszłości możemy się nauczyć i jak budować
przyszłość opartą na szacunku, dialogu i porozu-
mieniu. To właśnie te trzy hasła będą nam towa-
rzyszyć w tym okresie, wyznaczając kierunek
naszych działań, ale również podkreślając jakie
wartości były zawsze ważne dla Krzyżowej.

***
Pamiętając o swoich korzeniach, o ludziach,

którzy tworzyli naszą organizację i wydarze-
niach, które ją kształtowały, chcemy poświęcić
rok 2019 na głęboką refleksję nad tym, czego z
przeszłości możemy się nauczyć i jak budować
przyszłość opartą na szacunku, dialogu i porozu-
mieniu. To właśnie te trzy hasła będą nam towa-
rzyszyć w tym okresie, wyznaczając kierunek na-
szych działań, ale również podkreślając jakie
wartości były zawsze ważne dla Krzyżowej.

Szacunek, dialog i porozumienie to wartości,
które towarzyszą nam od początku, a ich znacze-
nie podkreśla Misja i Wizja Fundacji. To nasz
kapitał i dziedzictwo, ale i cel, do którego dążymy
niezmiennie od 30 lat - Fundacja tworzy prze-
strzeń do dialogu, porozumienia i pojednania, w
której wzajemne poszanowanie i szacunek mają
wielkie znaczenie. To wierność właśnie tym war-

tościom pozwala nam tworzyć miejsce, w którym
poznają się ludzie z różnych krajów, o odmien-
nych doświadczeniach, kompetencjach, zdolno-
ściach, poglądach, przedstawiciele wielu warstw
społecznych, w różnym wieku, a także osoby o
różnym stopniu sprawności fizycznej czy intele-
ktualnej. To dzięki szacunkowi i otwartości na
dialog Ci wszyscy ludzie chcą tu przyjeżdżać,
poznawać się oraz pokonywać uprzedzenia i ste-
reotypy.

Nasze hasło przewodnie to również swoista
diagnoza. Wskazuje ona na deficyt określonych
wartości w życiu publicznym, zarówno w Polsce,
jak i w Europie. Bez szacunku i dialogu nie ma
porozumienia, bez szacunku i dialogu trudno
budować wspólną przyszłość. Doświadczeni tra-
gicznymi konfliktami zbrojnymi w Europie i na
świecie, powinniśmy tym bardziej doceniać szan-
sę na pokojowe współistnienie i współpracę. Pa-
miętając o naszej przeszłości, i widząc zagroże-
nia dla przyszłości, chcemy podkreślić, że to
właśnie szacunek i dialog, a także szukanie po-
rozumienia są w tym trudnym procesie tworzenia
"lepszego jutra" niezbędne.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z
programem obchodów Jubileuszu 30-lecia Fun-
dacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europej-
skiego (30-lecie Mszy Pojednania, 30 lat od kon-
ferencji "Chrześcijanin w społeczeństwie"),  oraz
do towarzyszenia nam podczas uroczystości,
spotkań i dyskusji. Zachęcamy również do wspól-
nej refleksji nad tym co udało nam się osiągnąć,
a jakie wyzwania jeszcze przed nami.

Zarząd Fundacji "Krzyżowa" dla Porozu-
mienia Europejskiego

Dorota Krajdocha
dr Robert Żurek

GMINA WYKORZYSTUJE ŚRODKI NA
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO-
WYCH 

Tylko w 2018 r. dzięki rządowej pomocy
odbudowano 2 drogi gminne w Bojanicach i
Makowicach. Zadania zostały dofinansowane w
formie dotacji celowej z budżetu państwa w ra-
mach usuwania skutków klęsk żywiołowych w
łącznej kwocie ponad 1,6 mln zł. W tym roku
gmina Świdnica wykorzystała rządową pomoc
na odbudowę drogi gminnej w Boleścinie.

W ramach zadania wykonana została nawie-
rzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m. ograniczo-
na krawężnikami drogowymi i obrzeżami na od-
cinku 430 mb. Zadanie realizowano z dofinanso-
waniem MSWiA w kwocie 274 tys. zł. przy
łącznej wartości inwestycji za ponad 340 tys. zł.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa or-
ganizacja ruchu na odbudowanej drodze.

OSA 
W KOMOROWIE NA FINISZU 
Są już pierwsze urządzenia na terenie otwartej

strefy aktywności w Komorowie, potocznie nazy-
waną OSA. Już niebawem kolejne pojawią się w
Wiśniowej. Na realizację dwóch inwestycji władze
gminy pozyskały 75 tys. zł. dofinansowania z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

OSA w miejscowości Komorów obejmuje
montaż urządzeń siłowych, montaż gier: sza-
chy/warcaby, chińczyk, montaż ławek, kubłów
na śmieci i stojaka na rowery oraz wykonanie
nasadzeń. OSA wykonana zostanie na terenie
trawiastym, który jest dopuszczalnym podłożem
dla urządzeń siłowych, co powoduje brak konie-
czności wykonania stref bezpieczeństwa ze żwi-
ru płukanego.

OSA w miejscowości Wiśniowa będzie obej-
mować: montaż urządzeń siłowych, montaż za-
bawowych urządzeń sprawnościowych wraz z
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wykonaniem stref bezpieczeństwa ze żwiru płu-
kanego, montaż gier: szachy/warcaby, chińczyk,
montaż ławek, kubłów na śmieci i stojaka na
rowery, wykonanie nasadzeń oraz bezpiecznego
ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz
furtkami.

Celem Programu rozwoju małej infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym jest budowa ogólnodostępnych,
bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które
mają szansę stać się miejscem pierwszej aktyw-
ności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób
starszych, które podniosą w sposób znaczący
estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość
życia mieszkańców danego obszaru.

18 TYS. NA DOPOSAŻENIE
JEDNOSTKI I SZKOLENIA 

Blisko 18 tys. złotych dotacji otrzyma Ochot-
nicza Straż Pożarna z Witoszowa Dolnego na
realizację projektu pn. "Podniesienie poziomu
potencjału techniczno-chemicznego jednostki
OSP Witoszów." Przyznane środku pochodzą z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach
działania "Mały Strażak".

Celem projektu jest podniesienie potencjału
techniczno-chemicznego jednostki poprzez za-
kup sprzętu i specjalistycznej odzieży ochronnej
pomocnej w zapobieganiu, likwidacji i ograni-
czeniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń dla
środowiska w szczególności chemicznych, w
wypadkach i zagrożeniach spowodowanych na
terenie jego działalności.

Oprócz zakupu specjalistycznego sprzętu
przeprowadzone zostanie również szkolenie w
zakresie postępowania w czasie akcji z występo-
waniem substancji niebezpiecznych (na podsta-

wie szkoleń multimedialnych). Omówione zo-
staną m.in. zagadnienia dot. charakterystyki oz-
naczeń pojazdów przewożących substancje nie-
bezpieczne, najczęściej transportowanych sub-
stancji niebezpiecznych, ograniczenia wycieku
substancji ropopochodnych, czy zasad współ-
działania z jednostkami ratowniczymi PSP.

Łączna wartość projektu wyniesie 19 950 zł,
w tym 17 950 stanowić będzie otrzymana dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
W CUKROWNI 

Ile buraków cukrowych potrzeba aby wypro-
dukować kilogram cukru? Czym są wysłodki?
Gdzie znajdowała się pierwsza cukrownia w Pol-
sce? Odpowiedzi na te i inne pytania poznali
goście Cukrowni Świdnica. Zorganizowany już
po raz drugi Dzień Otwartych Drzwi ponownie
przyciągnął tłumy zwiedzających, a wejściówki
rozeszły się w oka mgnieniu!

W sobotę, 5 października, cukrownię w
Świdnicy odwiedziło prawie 200 osób z Pszenna,
Świdnicy i okolic. Goście, korzystając z dnia
otwartego, mieli okazję zwiedzić zarówno Mu-
zeum Cukrownictwa - gdzie poznali niezwykłą
historię prawie 180 - letniej cukrowni - jak i wejść
na teren fabryki. Wyposażeni w kaski i odblasko-

WALDEMAR MALICKI - KLASYKA
PO BANDZIE
11.01.2020, godz. 17:00
Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu
czteroosobowa formacja oraz rozbrajające
żarty "tu i teraz". Zapraszamy na pełne po-
zytywnej energii koncertowe show w takt
melodii wygrywanych przez charyzmatycz-
nego wirtuoza Waldemara Malickiego.
Wstęp 90 zł - 100 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

TEATR PIASKU TETIANY GALITSY-
NY - "KRÓLOWA ŚNIEGU"
24.01.2020, godz. 18:30
Pamiętasz opowieść o Królowej Śniegu?
Udaj się w artystyczną podróż do świata
lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany
Galitsyny, zwyciężczyni programu "Mam
Talent", zaprasza na rodzinną odsłonę tej
ponadczasowej historii, opowiedzianej śnie-
giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji i dziecięcą radość.
Wstęp 65 zł - 85 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

THE CUBAN LATIN JAZZ
31.01.2020, godz. 19:00
The Cuban Latin Jazz w projekcie Music of
Buena Vista to ogromna dawka muzyki ro-
dem z Kuby, muzyki, która ekscytuje, za-
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we kamizelki mogli przyjrzeć się z bliska po-
szczególnym etapom produkcji cukru, od trans-
portu buraków, przez krojenie i pracę laborato-
rium, stanowiska nadzoru, aż po strefę pakowa-
nia i magazyn gotowego produktu. Doświadcze-
ni przewodnicy na co dzień pracujący w Cukrow-
ni Świdnica - Mirosław Madej oraz Tomasz Dy-
ba, cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania
dzieci i dorosłych. Na najmłodszych czekały do-
datkowe atrakcje - warsztaty robienia cukierków,
a także pokazy naukowe, na których dowiadywa-
ły się m.in. jak zobaczyć dwutlenek węgla, albo
co stanie się z kwiatem zanurzoną w temperatu-
rze - 200 stopni Celsjusza.

LGD SZLAKIEM GRANITU
INFORMUJE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "
Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin:
Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty,
Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza na-

bór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność" objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach nabo-
ru: 140 832,00 PLN ( 35 208,00 Euro).

Zakres tematyczny naboru:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym

produktów lub usług lokalnych ( w ramach
zakresu o którym mowa w  2 ust.1 pkt 8 Roz-
porządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność" objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.
zm.)

Przedsięwzięcie III "Smakiem Granitu" -
markowe produkty i usługi obszaru

Termin składania wniosków
Od 8 października 2019 roku do 22

października 2019 roku w poniedziałki, wtorki i
czwartki w godz. od 8:00 do 14:00, w środy od

www.expressem.euwww.expressem.eu

chwyca i jest pełna pasji. To niezwykłe po-
łączenie muzyki jazzowej, latynoskiej i ku-
bańskich rytmów.
Wstęp 50 zł - 60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

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

Z KULTURĄ U NAJNAJÓW [spektakl
dla najmłodszych]
13.10.2019 , godz. 11:00 - 14:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Obowiązują zapisy

Fundacja Ładne Historie i Świdnicki Ośro-
dek Kultury zapraszają rodziców i opieku-
nów z dziećmi w wieku 6-18 miesięcy na
spektakl "Mamajatataja" , który odbędzie się
13 października (niedziela) w sali teatralnej
w świdnickim Rynku, w godzinach:
- 11:00 (Grupa I - maksimum 15 mam/tatów
+ 15 dzieci = 30 osób)
- 12:00 (Grupa II - maksimum 15 mam/tatów
+ 15 dzieci = 30 osób)
- 13:00 (Grupa III - maksimum 15 mam/ta-
tów + 15 dzieci = 30 osób)
Spektakl trwa około pół godziny. Przed i po
spektaklu, będzie można wziąć udział w
warsztatach sensorycznych w holu teatru.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wyma-
ga jednak wcześniejszej rejestracji - zgłosze-
nia proszę przesyłać na adres zapisy@ladne-
historie.pl, w tytule maila wpisując "Najna-
je" a w treści podając imię, nazwisko i kon-
takt telefoniczny do rodzica/opiekuna, imię
i wiek dziecka oraz godzinę, na którą chcą
się Państwo zapisać.
"Najnaje" to określenie, które teatry stosują
dla swoich najmłodszych widzów, czyli ta-
kich, którzy nie ukończyli jeszcze trzeciego
roku życia. W spektaklach przygotowanych
dla najmłodszych odbiorców zazwyczaj nie
ma słów, kluczową rolę odgrywają w nich
muzyka, dźwięki, światła, kolory, zróżnico-
wane faktury. Zapraszamy dzieci do udziału
w spektaklu, który w łagodny sposób wpro-
wadzi ich w świat teatru i sztuki. Interaktyw-
ne przedstawienie daje widzom możliwość
faktycznego uczestnictwa w tym, co dzieje
się na scenie oraz, co najważniejsze, daje
możliwość wpływu na to, jak spektakl wy-
gląda.
Łagodna muzyka, gra świateł oraz przyjem-
ne w dotyku, miękkie materiały, stwarzają
idealne warunki do stymulacji dziecięcego
rozwoju. Dźwięki, światła oraz rekwizyty,
które są nieodzowną częścią przedstawień
teatralnych, są bardzo charakterystyczne i w
znaczący sposób oddziałują na nasze zmy-
sły. Ponieważ nie są to typowe bodźce, które
występują w naszym życiu na co dzień ,
mogą budzić w małych uczestnikach lęk i
niezrozumienie. Dlatego też zaproszenie do
uczestnictwa najmłodszych uczestników,
pozwala na wczesne obycie się z tego typu
wydarzeniami, daje możliwość spędzenia
czasu w sposób nietypowy, interesujący i
rozwijający. Dzięki temu dzieci poznają no-
we sposoby spędzania wolnego czasu. Obe-
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godz. 8:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 8:00
do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-

łania "Szlakiem Granitu", Udanin 86 B, 55-340
Udanin.

Forma wsparcia - refundacja,
Maksymalna kwota wsparcia - 70 416 zł ,
Minimalna całkowita wartość operacji - nie

mniej niż 50 000,00 zł,
Intensywność pomocy: 100%
Uprawnieni wnioskodawcy:
- O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie

organizacje pozarządowe zarejestrowane w
KRS, mające siedzibę na obszarze LSR dla Sto-
warzyszenia LGD "Szlakiem Granitu", spełnia-
jące wymagania, o których mowa w  3 Rozpo-

rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" obje-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1570
z późn. zm.)

cność na scenie opiekunów pozwala wejść
w ten magiczny świat w sposób bezpieczny
i bez lęków.
Koncepcja, scenografia, realizacja: Agata
Elsner, Kuba Kapral. Muzyka, światło: Hu-
bert Wińczyk. Produkcja: Stowarzyszenie
Artystyczne Kolektyw
Projekt dofinansowany ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Ludomira Ró¿yckiego w Œwidnicy

na okolicznoœciowy recital fortepianowy

z okazji œwiêta
Komisji Edukacji Narodowej

i jubileuszu 
15-lecia œwidnickiego konkursu

"Miniaturowe Zmagania Najm³odszych Pianistów"

Recital odbêdzie siê w dniu 
14 paŸdziernika 2019 r. (poniedzia³ek)

o godz. 17.00 w auli PSM 
w Œwidnicy, Al. Niepodleg³oœci 11

Program:

C. Debussy    //Estampes//
S. Prokofiev  //Sonata c-moll nr 4//
F. Chopin      //Scherzo cis-moll op. 39 nr 2//
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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.

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Koniecznie postaraj się znaleźć czas na
wypoczynek. Ostatnio zbyt wiele czasu poświę-
casz na pracę, a naprawdę nie ma takiej koniecz-
ności, żebyś poświęcał się bez reszty. Wszystkie
sprawy i tak idą bardzo dobrze. Sprawy finanso-
we pozostaną bez zmian. Rozwiniesz kontakty
towarzyskie. 
BYK Po bardzo pracowitym tygodniu nadejdą
spokojne dni. Niewiele będzie do zrobienia, a
sprawy którymi będziesz musiał się zająć zali-
czysz do przyjemnych i nie będą stanowiły dla
Ciebie wielkiego obciążenia. Finanse nie spra-
wią zbyt wielu kłopotów, ze wszystkim doskona-
le sobie poradzisz. 
BLIŹNIĘTA Będziesz bardzo zabiegany. Zbyt
wiele spraw do załatwienia, zbyt mało na to czasu.
Postaraj się zaplanować każdy dzień, a wtedy być
może sobie poradzisz. Nie trać czasu na zbędne
dyskusje. Kolejny tydzień przyniesie więcej swo-
body, będziesz miał więcej wolnego czasu. 
RAK Będziesz unikał kogoś, kto od dawna zawra-
ca Ci głowę sprawami, które zupełnie Cię nie inte-
resują. Zamiast chować się po kątach, otwarcie z
nim porozmawiaj i powiedz, że nie jesteś zaintere-
sowany. Bardzo dobrze ułożą się stosunki z do-
mownikami. Dawne urazy pójdą w zapomnienie. 
LEW Podreperujesz budżet domowy. Będziesz
mógł zapłacić należności, pozbędziesz się więc
stosu trapiących Cię rachunków. Dobra atmosfe-
ra w pracy przeniesie się również do domu. Prze-
staniesz narzekać na dokuczliwe bóle głowy,
więc będzie to chyba udany tydzień. 
PANNA Nagle okaże się, że wszystkie Twoje
kłopoty to wynik jakiegoś niedopatrzenia. Do-
kładnie wszystko skontroluj, przemyśl, a zoba-
czysz, jak wiele można zrobić. Stosunki towarzy-
skie znacznie się ożywią. W planie będzie jakieś

spotkanie. Z gotówką nienajgorzej, da się jakoś
wszystko powiązać. 
WAGA Jeżeli masz ochotę i nadarzającą się oka-
zję na "skok w bok" stanowczo to odradzam. Nic
nie jest w stanie zastąpić tego, co łączy Cię z
Twoim partnerem. Gwiazdy będą sprzyjały roz-
wojowi interesów. Możesz więc zdecydować się
na ryzykowne posunięcia. Nie przesadzaj jednak
z wydatkami. 
SKORPION Będziesz bardzo zaskoczony czy-
imś zachowaniem. Spodziewałeś się zupełnie in-
nej reakcji, a tymczasem... Sprawy finansowe nie
będą wyglądały tak, jakbyś chciał. Nagle pojawią
się nowe wydatki, których nie miałeś w planie.
Po wielu staraniach jakoś uda Ci się wszystko
pogodzić, ale bardzo Cię to zmęczy. Pod koniec
tygodnia poprawa sytuacji. 
STRZELEC Ktoś czeka na wiadomość od Cie-
bie. Zbyt długo zwlekasz z podjęciem decyzji.
A nie powinieneś. Zawsze możesz się przecież
wycofać - bez szkody dla nikogo. Będziesz
planował jakieś wydatki związane z podróżą,
która może się odbyć już niebawem.
KOZIOROŻEC Brzydka pogoda sprawi, że
więcej czasu będziesz spędzał w domu. Być
może zabierzesz się za porządkowanie swoich
rzeczy lub zaprosisz do siebie przyjaciół. W
pracy nic nowego się nie wydarzy. Będziesz
więc poświęcał się tym samym obowiązkom.
Sprawy finansowe nie powinny spędzać Ci snu
z powiek. 
WODNIK Zadbaj o swoje zdrowie. Brak odpo-
wiedniej ilości snu, szybkie i byle jakie jedzenie,
pośpiech, to wszystko może doprowadzić do
znacznego osłabienia. Zwolnij tempo. Lepiej
zorganizuj swój czas, a przekonasz się, że ze
wszystkim zdążysz na czas. Nie przesadzaj z
wydatkami. 
RYBY Będziesz z siebie bardzo zadowolony.
Dokonasz czegoś, o czym od dawna marzyłeś. I
tak dobre samopoczucie poprawi sytuacja w do-
mu. Wszyscy będą się z czegoś bardzo cieszyli.
W pracy pojawią się nowe zadania, które będą
dla Ciebie dużym wyzwaniem. 

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 prowadzone
przez doświadczonego nauczyciela z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Ul. Lelewe-
la 14/2a, telefon: 601 828 654. Serdecznie
zapraszam - Barbara Solecka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 pokoje,
I piętro, garaż, posesja ogrodzona z ogród-
kiem, budynek 4. rodzinny, ul. Bystrzycka
w Świdnicy. Tel. 663 401 714.

◆ Sprzedam mieszkanie do remontu, 76 m
kw., II piętro, ul. Bracka w Świdnicy. Tel.
601 522 958.

N I E R U C H O M O Ś C I

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 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,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6301 60,20 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gzowe, okolice Zarzecza 1.550 zł
0-6298  27,77 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, Centrum, 1.100 zł
0-5865  32 m kw., I piętro, kawalerka, ogrzewanie miej-
skie, osiedle Młodych, 1.500 zł 
0-6272 130 m kw., połowa domu - bliźniak, garaż,
ogrzew. gazowe, wysoki standard 4.500 zł
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł

0-2217 67,30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł
1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 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.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
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
70zł/ 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
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + 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
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 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
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6292 124 m kw., działka 11,17 a, okolice Świdnicy, do
wykończenia, 560.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135,07 m kw. działka 9,77 ara, okolice Świdnicy,
stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  290.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy,
okolice Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m
kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice
Świdnicy 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia,
okolice Świdnicy 360.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl
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