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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

III KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
do 27.10.2019, godz. 17:00
Wyjątkowe miejsca, piękna muzyka oraz
utalentowani muzycy. Cykl "III Koncerty
Ziemi Świdnickiej" będzie składał się z 3
koncertów kameralnych ,13,  19,  27
października, które odbędą się w zabytko-
wych przestrzeniach wiejskich kościołów
oraz dawnego pałacu arystokratycznego.
Wstęp wolny, miejsce: Witoszów, Marcino-
wice, Śmiałowice, organizator: Fundacja
Dobrej Muzyki

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
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ZAMIESZKAJ W ŚWIDNICY
Miasto Świdnica oferuje na sprzedaż kolejne

grunty pod zabudowę jednorodzinną na nowym
Osiedlu Na Wzgórzu, przy ul. Sudeckiej . Prze-
targi na zakup 15 działek odbędą się 24, 29 i 31
października oraz 6 listopada tego roku w sali
narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy
ul. Armii Krajowej 47.

Pierwsza działka na nowo powstającym
osiedlu została sprzedana w czerwcu 2015 roku.
Od tamtego czasu swoich nabywców znalazły do
tej pory 32 nieruchomości. Atrakcyjne grunty
pod zabudowę jednorodzinną będą przedmiotem
kolejnych przetargów zaplanowanych w
październiku i listopadzie. Pod młotek pójdzie 15
działek o powierzchni od 0,0754  ha do 0,1699
ha. Zainteresowanie jest spore, dlatego chętnych
do wzięcia udziału w przetargu zachęcamy do
kontaktu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami (pok. 228 i 229, nr tel. 74/856
29 59 lub 74/856 28 84).

- Mniejsze miasto to przyjazna atmosfera,
wygoda życia, indywidualne podejście do mie-
szkańca oraz dobra jakość oferty edukacyjnej,
kulturalnej i atrakcyjne możliwości spędzania
czasu wolnego. W moim przekonaniu teren po-
między ulicami Bystrzycką a Westerplatte to jed-
no z bardziej malowniczych miejsc w Świdnicy,
z przepięknym widokiem na góry - zachęca do
zamieszkania w Świdnicy prezydent, Beata Mo-
skal-Słaniewska.

Szczegółowe informacje o warunkach prze-
targów można uzyskać na stronie internetowej
www.nieruchomosci-swidnica.pl w zakładce
grunty.

Użytkowanie wieczyste na gruntach miasta.
Jak skorzystać z bonifikaty przy przekształ-

ceniu na własność
Ponad 6 tysięcy lokali mieszkalnych w bu-

dynkach położonych na działkach miejskich ob-
jętych zostanie przekształceniem prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych w
prawo ich własności. Urząd Miejski rozpoczął
dostarczanie zaświadczeń potwierdzających ten
fakt. 

Koniec użytkowania wieczystego nie ozna-
cza jednak dla właścicieli nieruchomości końca
opłat. Choć znika opłata za użytkowanie wieczy-
ste, jej miejsce zajmuje opłata przekształcenio-
wa. Osoby, które otrzymają zaświadczenia, po-
winny zgłosić w Urzędzie Miejskim chęć skorzy-

stania z bonifikaty od tej właśnie opłaty jednora-
zowej. Stosowne druki wniosków dołączone zo-
stały do korespondencji. 

- Bonifikata w Świdnicy wynosi 99%. O jej
udzielenie mogą ubiegać się osoby fizyczne, któ-
re nie posiadają zadłużenia wobec miasta. Powi-
nien być także uregulowany stan prawny nieru-
chomości, to znaczy w księgach wieczystych
muszą być ujawnieni spadkobiercy lokalu - mó-
wi Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą opłata
przekształceniowa za 2019 rok została przesu-
nięta na kolejny rok - trzeba ją uiścić do końca
lutego 2020.

Szczegółowe informacje na ten temat można
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy, w pokojach 226 i 227 (II piętro) lub pod
numerami tel. 74/856 28 83, 74/856 28 84,
74/856 28 82.

Wnioski o bonifikatę należy składać w Urzę-
dzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej
49, w pokoju 1a - obsługa interesantów .

SPEKTRUM PO RAZ PIĄTY
Między 5 a 11 listopada publiczność Festi-

walu SPEKTRUM po raz piąty będzie miała
okazję zobaczyć najgorętsze tytuły międzynaro-
dowych festiwali, zanim trafią one do kinowej
dystrybucji. To największa impreza na Dolnym
Śląsku zajmująca się prezentacją kina artystycz-
nego.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs
główny z 10 najciekawszymi filmami sezonu.
Projekcjom towarzyszyć będą spotkania i dysku-
sje. Co najważniejsze: jedynym jurorem w tych
zmaganiach pozostaje festiwalowa publiczność.
Na imprezę składa się też bogata sekcja "Okiem
Młodych" z konkursem fabularnym i dokumen-
talnym dla krótkich metraży twórców do 35. roku
życia i konkursem dla amatorów do 21 lat, a także
jeden z największych w Polsce przegląd filmów
VR.

Znane są już także tytuły filmów, jakie towa-
rzyszyć będą podczas otwarcia oraz zamknięcia
festiwalu. "(Nie)znajomych" w reżyserii Tadeu-
sza Śliwy publiczność pozna podczas oficjalne-
go otwarcia we wtorek, 5 listopada. Natomiast
galę wręczenia nagród 5. Świdnickiego Festiwa-
lu Filmowego SPEKTRUM w niedzielę, 10 listo-
pada, uświetni wyczekiwany i jeden z najgłoś-
niejszych tytułów wśród ostatnich premier: "Ból
i blask" w reżyserii Pedra Almodóvara.

Z uwagi na połączenie dwóch kinowych ini-
cjatyw: Okiem Młodych oraz SPEKTRUM w
jedno duże wydarzenie, organizatorzy przygoto-
wali mocny zestaw w programie dokumental-
nym, na który złożą się filmy nagradzane na

S³awomir Zerka
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"ZŁOTA RYBKA" (spektakl familijny)
19.10.2019, godz. 16:00
Teatr Żelazny z Katowic przyjeżdża do
Świdnicy z zabawną adaptacją jednej z
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

SECOND OPINION - KONCERT
22.10.2019, godz. 18:00
Zespół "Second Opinon" Związku Lekarzy
Polskich w Chicago gra jazz, bossa novę
oraz bluesa. W składzie są między innymi:
lekarz weterynarii, internista oraz gineko-
log. Za oceanem zespół często występuje
podczas koncertów charytatywnych. W
Świdnicy gości na scenie po raz pierwszy.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK
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najważniejszych festiwalach dokumentu na
świecie, a także nowy film świdniczanina Pawła
Wysoczańskiego "Jutro czeka nas długi dzień".
Pozostałe tytuły, do spotkania z którymi zapro-
szona zostanie świdnicka publiczność to: "Jutro
albo pojutrze" w reżyserii Binga Liu, "Kraina
miodu" Tamary Kotewskiej i Ljubomira Stefano-
wa, "Diego" autorstwa Asifa Kapadii, "Wiatr.
Thriller dokumentalny" w reżyserii Michała Bie-
lawskiego. 

Uprawniające do wstępu na cały festiwal
karnety w cenie 100 złotych zostaną wprowadzo-
ne do sprzedaży 15 października. Będą do kupie-
nia w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Pojedyncze bilety trafią do sprzedaży 22
października i będzie je można nabyć w kasach
ŚOK, a także online przez stronę www.bile-
ty.sok.com.pl.

Do 19 października trwa nabór festiwalo-
wych wolontariuszy. Ich zadaniem będzie
m.in.: wsparcie w centrum festiwalowym, ob-
sługa sal, pomoc w kawiarence, wsparcie w
promocji wydarzeń, opieka nad gośćmi festi-
walowymi a także pomoc przy wydarzeniach
towarzyszących.  

- W zamian oferujemy bezpłatne wejście na
wszystkie seanse i wydarzenia towarzyszące,
możliwość odbycia praktyk studenckich oraz do-
świadczenie, które może się przydać w przyszłej
pracy zawodowej. Oprócz tego oczywiście dużo
satysfakcji i frajdy ze współtworzenia festiwalu
- dodaje Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury.  

Osoby zainteresowane dołączeniem do eki-
py organizacyjnej festiwalu prosimy o wypełnie-
n ie fo rmularza dos t ępnego na stronie:
https://spektrum2019.typeform.com/to/N1Vola.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres
mailowy: sobala@wrocff.com.pl.

Organizatorami 5. Świdnickiego Festiwalu
Filmowego SPEKTRUM są Wrocławska Funda-
cja Filmowa oraz Świdnicki Ośrodek Kultury.
Wydarzenie organizowane jest z budżetu miasta
Świdnica, a współfinansowane ze środków Sa-
morządu Województwa Dolnośląskiego oraz Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SALA GIMNASTYCZNA 
PRZY FOLWARCZNEJ ZAPRASZA!

Nowy obiekt znalazł się pod zarządem Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sala gi-
mnastyczna przy ulicy Folwarcznej to idealne
miejsce na zajęcia wychowania fizycznego czy
treningi. Są wolne godziny!

W obiekcie, który do niedawna należał do
Szkoły Podstawowej nr 105 znajdują się dwie
sale: gimnastyczna o wymiarach 11x18 m oraz
lustrzana/bokserska o wymiarach 7x11 m.
Obiekt zaprasza od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-22.00. Aktualnie wolne są godzi-
ny dopołudniowe (codziennie) oraz popołudnio-
we i wieczorne we wtorki, czwartki i piątki.
Koszt wynajęcia sal od 7 do 70 złotych (sala
duża) i od 6 do 60 zł (sala mała). 

ciąg dalszy na str. 4
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ALCHEMIA TEATRALNA: KARUZE-
LA ŚMIECHU
22.10.2019, godz. 18:00
Pokaz improwizacji Młodych Alchemików
reżyseruje Andrzej Błażewicz: "Tym razem
na śmiesznie / Impro na chandrę / Rozpędzi-
my karuzelę śmiechu i nikt jej nie zatrzyma"
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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
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

Szczegóły: 
https://www.osir.swidnica.pl/obiekty/obie-

kty/sala-gimnastyczna-folwarczna/
Kontakt: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-

acji, ul. Śląska 35, tel.74 852-12-62.

"ZALOGOWANI" 
PO RAZ CZWARTY 

Ruszyła czwarta edycja konkursu "Zalogo-
wani", organizowanego przez świdnicki magi-
strat w ramach programu "Zostańcie z nami -
Miasto i Powiat Świdnica". W tym roku do kon-

kursu zalogowało się prawie 200 ósmoklasistów
z dziesięciu szkół podstawowych.

Przez cały rok szkolny uczniowie będą od-
wiedzać lokalne firmy, wezmą udział w warszta-
tach z doradztwa zawodowego i w spotkaniach

ekonomicznych. Spróbują swoich sił, rozwiązu-
jąc zadania w formie e-bonusów, oraz zmierzą się
w miejskiej grze ekonomicznej. Za każdą aktyw-
ność będą zdobywać punkty, a ci z najwyższą ich
liczbą zaprezentują przed komisją konkursową
własny pomysł na biznes w Świdnicy. Zwycięz-
cy otrzymają stypendia oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe.

- Nasz konkurs z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością - nie tylko wśród uczest-
ników, ale także firm, które coraz chętniej zostają
partnerami projektu. W tegorocznej edycji
współpracę z nami podjęło prawie 20 lokalnych
przedsiębiorców, którym równie mocno, jak
nam, zależy na budowaniu wizerunku Świdnicy
jako dobrego miejsca do życia i pracy - mówi
Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy.

Konkurs "Zalogowani" jest jednym z ele-
mentów programu "Zostańcie z nami - Miasto i

Powiat Świdnica", który ma na celu zachęcenie
młodych ludzi do zamieszkania i podjęcia pracy
w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenie ich w
kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębior-
com. Na uczestników programu, jak co roku,

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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

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.

czeka szereg atrakcji: zajęcia z edukacji obywa-
telskiej, spotkania motywacyjne ze świdnickimi
przedsiębiorcami i liderami lokalnej społeczno-
ści, współpraca z firmami w ramach klas patro-
nackich, nauka programowania w ramach proje-
ktu Liga Niezwykłych Umysłów czy - po raz
pierwszy - kurs programowania przy użyciu ro-
botów.

Więcej informacji na temat konkursu i ca-
łego programu można znaleźć na stronie
www.zostancieznami.pl i profilu Zalogowani
na Facebooku.

ZASZCZEP SIĘ PRZECIW 
GRYPIE

W Świdnicy od 2017 roku realizowany jest
program szczepień przeciw grypie. Do tej pory
zaszczepiono 392 osoby, a 450 objęto akcją pro-
mocyjno-edukacyjną. Skierowany jest on do
świdniczan w wieku powyżej 60 roku życia. 

W tym roku na realizację programu zaplano-
wano 19 800 zł, będzie mogło z niego skorzystać
400 seniorów.  

 - Działania prowadzone będą do 13 grudnia.
Wszystkie zainteresowane osoby, które ukoń-
czyły 60 lat i chcą się zaszczepić zapraszamy do
przychodni Eskulap - mówi Izabela Siekierzyń-
ska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy.  

Szczepienia realizowane są od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, a we
wtorek od godz. 8.00 do 12.00 i od godz. 15.00
do 17.30. Zarejestrować można się telefonicznie
pod nr 74/851 76 64 lub osobiście w godzinach
od 8.00 do 17.30 w gabinecie zabiegowym, w
pokoju nr 17, na parterze. 

ciąg dalszy na str. 6
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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

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

Realizatorem programu szczepień jest wyło-
nione w otwartym konkursie ofert Centrum
Usług Medycznych "ESKULAP" Sp. z o. o.,
mające siedzibę w Świdnicy przy ul. Ludwika
Zamenhofa 47. Przychodnia zdrowia zapewnia
pełen zakres świadczeń, w tym m.in. zakup
szczepionki, badanie lekarskie kwalifikujące do
szczepienia i wykonanie szczepienia. Jednocześ-
nie przeprowadza akcję informacyjno-edukacyj-
ną, skierowaną do osób, które mogą być poddane
szczepieniu. 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA
ŚWIDNICY za 2019 rok

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, Prezy-
dent Świdnicy przyznała nagrody dla następują-
cych nauczycieli:

Małgorzata Bardowska - PM1
Ewa Tokarczyk - PM3
Jolanta Desput - PM nr 3 
Renata Strugała - PM4
Danuta Wencko - PM6
Małgorzata Domarecka - PM nr 6 
Małgorzata Anklewicz - MPI nr 16
Izabela Gorska - MPI nr 16  
Krzysztof Marszałek - SP nr 1 
Alicja Matysik - SP2
Marta Gasek - SP nr 2 
Izabela Isańska - SP nr 4 
Joanna Żach - SP nr 6 
Małgorzata Gryń-Chlebicka - SP nr 8
Michał Kulig - SP nr 8 
Krzysztof Terebun - SP nr 105 
Marcin Korzekwa - MDK  

***
NAGRODY STAROSTY

 Także nauczyciele ze szkół i placówek
oświatowych podległych powiatowi obchodzili
swoje święto. 

W Restauracji Stary Młyn, Starosta Świdni-
cki Piotr Fedorowicz wraz z Wicestarostą Zyg-
muntem Worsą, Członkiem Zarządu Powiatu
Alicją Synowską oraz Przewodniczącą Komisji
Oświaty i Wychowania Magdaleną Urbańską -
Maluchą złożyli nauczycielom życzenia i po-
dziękowania oraz dyplomy i wyróżnienia za co-
dzienną pracę i zaangażowanie w kształcenie i
wychowywanie młodzieży.

Nagrody Starosty otrzymali:
Dyrektorzy: 

Małgorzata Curyl - Zespół Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznych w Świdnicy
Beata Fijołek - Zespół Szkół Specjalnych w
Świdnicy
Krystyna Kowalonek - Zespół Szkół Budow-
lano-Elektrycznych  im. Jana III Sobieskiego
w Świdnicy
Robert Wójtowicz - Zespół Szkół w Strzego-
miu

Nauczyciele
Monika Zawadzka - Zespół Szkół Nr 1 w
Świdnicy
Izabela Piętka - Zespół Szkół Hotelarsko-Tu-
rystycznych im. Tony Halika w Świdnicy
Lucyna Mydłowska - Zespół Szkół Budow-
lano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego
w Świdnicy
Jacek Świątkowski - Zespół Szkół Ekonomi-
cznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
Agnieszka Malarczyk - Zespół Szkół Mecha-
nicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdni-
cy
Aleksandra Dudek - Zespół Szkół im. Stani-
sława Prosińskiego w Świebodzicach
Renata Mikołajewicz-Gołąb - Zespół Szkół
w Strzegomiu
Krystyna Janik - Zespół Szkół im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Żarowie
Paweł Barański - I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
Anna Wojas - I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
Tomasz Pietrzak - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Świdnicy
Agnieszka Guziak - III Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Świdnicy
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Mirosław Zawada - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Świebodzicach
Ewa Tutka - Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu
Aneta Galicka - Zespół Szkół Specjalnych w
Świdnicy
Ewelina Małek - Zespół Szkół Specjalnych
w Świdnicy
Joanna Dejnaka - Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu
Adrianna Bernasińska - Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Świebodzicach
Małgorzata Serewiś - Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy nr 1 w Mrowinach
Anna Gutowska - Zespół Placówek Specjal-
nych w Bystrzycy Górnej
Kornel Łysyk - Zespół Poradni Psychologi-
czno-Pedagogicznych w Świdnicy
Katarzyna Michalak - Centrum Kształcenia
Zawodowego w Świdnicy
Specjalną nagrodę Kuratora Oświaty otrzy-

mali: Krzysztof Osiak - Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Świdnicy oraz Czesław Sło-
dziński - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Mrowinach.

W MDK...
X RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

SZLAKIEM ZAMKÓW
PIASTOWSKICH

Serdecznie zapraszamy na X Rajd Niepodle-
głości Szlakiem Zamków Piastowskich, który
odbędzie się 17 listopada 2019 r, wyjazd o godz.
8:00.

Zapisy w sekretariacie MDK, ul. Nauczy-
cielska 2 lub tel. 74 851 33 30.

Program wycieczki:

Trasa piesza: Kłaczyna - Zamek Świny -
Zamek w Bolkowie

Koszt: 10 zł (koszt zwiedzania zamków we
własnym zakresie)

info: MDK Świdnica

W MBP...
ROK TEMU GOŚCILIŚMY
DZISIEJSZĄNOBLISTKĘ

Odwiedziła nas w grudniu ubiegłego roku.
Teraz otrzymała Nagrodę Nobla! Wielkie gratu-
lacje dla Olgi Tokarczuk!

Przypomnijmy sobie spotkanie w naszej bib-
liotece:

"Oczarowuje odbiorców, przekracza sche-
maty, szuka nowatorskich rozwiązań. Ostatnio
łączy słowo z ilustracjami. Wszystko po to , by,
jak sama mówi, czytelnik za każdym razem, gdy
bierze książkę, był zaskoczony. Jednocześnie,
mimo wielu prestiżowych nagród, jakie udało
jej się zdobyć na całym świecie, nie przestała
być skromną kobietą z małego miasta. Olga
Tokarczuk spotkała się wczoraj z czytelnikami
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Spotkanie prowadził znany krytyk literacki Ka-
rol Maliszewski.

Na spotkanie przybyły tłumy. Pretekstem do
jego organizacji stały się "Opowiadania bizar-

www.expressem.eu www.expressem.eu

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
"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; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

"SCENY DLA DOROSŁYCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA" (spektakl)
22.11.2019, godz. 17:30

ciąg dalszy na str. 8
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ne", jakie ukazały się 18 kwietnia. Zaledwie kilka
dni wcześniej literacki świat obiegła wiadomość,
że autorka znalazła się wśród sześciu finalistów
prestiżowego wyróżnienia The Man Booker In-
ternational Prize. Dlatego premiera najnowsze-
go dzieła poruszyła jeszcze bardziej środowisko
czytelnicze.

Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku
w Sulechowie. Studiowała psychologię na Uni-
wersytecie Warszawskim, w tym czasie była też
wolontariuszką w placówce dla osób chorych
psychicznie. Po obronie dyplomu swoje losy
związała z Wałbrzychem, pracowała jako psy-
choterapeutka w poradni zdrowia psychiczne-
go. Po przeprowadzce do Nowej Rudy podjęła
decyzję o rozpoczęciu pisania. - Swoją książkę
debiutancką napisałam w 1987 roku. To był
trudny czas w Polsce, bardzo nieciekawy. Pi-
sałam ją na maszynie, przez kalki. Miałam
cztery kopie, bo więcej nie dało się już zrobić.
Piąta wychodziła nieczytelna. Zaczęłam je wo-
zić po wydawnictwach. Gdy kazali ją zostawić,
drżałam o nią, martwiłam się, bo przecież nie
miałam więcej jak te cztery kopie. Z ostatnią
najmniej czytelną pojechałam do Warszawy,
po odbiór wcześniejszej, którą wysłałam do
wydawnictwa. Jechałam pociągiem. Na miejscu
w wydawnictwie pozwo-
lono mi odebrać maszy-
nopis. Wprowadzono m-
nie do pokoju, gdzie le-
żały właśnie takie ma-
szynopisy i kazano go
odszukać. Wtedy zrozu-
miałam, że takich jak ja
są setki i że wstępuję na
bardzo ryzykowną dro-
gę. Krok po kroku jed-
nak realizowałam swój
cel- opowiadała Olga
Tokarczuk.

W lutym planowane
jest  wznowienie tej
książki. Książki napisa-
nej  przez 25-letni ą
dziewczynę, która zaini-
cjowała w niej tematy ,
które później rozwijała
w kolejnych publika-
cjach jako dojrzała już
kobieta.

Do tej pory Olga To-
karczuk napisała sie-
demnaście książek, Pi-
sarka uważa prozę za
jedną z najdoskonal-
szych form artystycz-
nych, szczególnie upo-
dobała sobie opowiada-
nia, choć jest także au-
torką przeszło 900-stro-
nicowej książki. - Po-
wieść to bardzo wyrafi-
nowany sposób opowie-
ści o świecie. Człowiek

po przeczytaniu tekstu, nie jest już tym samym
człowiekiem. Można badać, jak lektura wpływa
na człowieka, jak go zmienia - mówiła. "Opowia-
dania bizarne" to miszmasz gatunkowy, który
porusza czytelnika. Znajdziemy tu teksty fanta-
styczne, historyczne, ale też realistyczne. I wszy-
stkie poruszają problem dziwności, śmierci, prze-
mijania. Sama nazwa przyciąga jak magnes. -
"Opowiadania bizarne" powstawały obok
"Ksiąg Jakubowych". Dziś gatunki literackie
trochę się wyczerpują. Jako dziecko bardzo
lubiłam fantastykę, szczególnie dzieła Edgara
Allana Poe, Dostojewskiego, Kawki. Te powie-
ści zawsze miały rolę udźwignięcia wszystkich
nowych elementów. Dzisiaj to słowo fantasty-
czne , gdy tak naprawdę żyjemy w czasach,
które całe są fantastyczne, to słowo traci pier-
wotne znaczenie. Słowem bizarne chciałam
przyciągnąć czytelnika. Poza tym zawsze bra-
kowało mi w języku polskim tego słowa. Kiedyś
w kolejce na stołówce, przy talerzach, zapyta-
łam prof. Bralczyka o to słowo. Powiedział:
"bizarne brzmi trochę bizarnie, ale masz rację,
brakuje w słowniku". Z przyzwoleniem profe-
sora, mogłam użyć tego słowa - żartowała Olga
Tokarczuk.

Powieści Olgi Tokarczuk są w tej chwili tłu-
maczone na wiele języków, m.in. angielski, nie-
miecki, koreański, szwedzki, japoński."

info: MBP Świdnica

WARSZTATY PISARSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-

wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które
chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe

"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.
Wstęp 35 (normalny) / 25 (ulgowy); miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43

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
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oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty
pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych?
Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wie-
dzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K.
Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na
warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy
poniedziałek.

Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia
odbywają się co miesiąc. Prowadzi je Barbara
Elmanowska. Na zakończenie zostanie wydany
zbiór najlepszych utworów wszystkich uczestni-
ków.

Kolejne spotkanie odbędzie się 4 listopada,
a jego tematem będą sceny erotyczne w litera-
turze.

info: MBP Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
04.10.2019 r., godz. 9.41 

Pewien mężczyzna telefonicznie zgłosił, że
zauważył młodego łabędzia, który postano-
wił udać się na spacer po okolicy. Przecha-
dzał się po skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej z
ulicą Słowiańską, kierując się w stronę ronda
im. Ireny Sendlerowej przy zalewie. Chwilę
później, patrol straży miejskiej odnalazł pta-
ka, który szedł ul. Wałbrzyską w stronę cen-
trum miasta. Podczas próby powstrzymania
dalszej ucieczki, łabędźodleciał w stronę
Modliszowa i zniknął z oczu. O godzinie
1413 ten sam łabędź został zauważony na
terenie ogródków działkowych im. Ks. Bol-
ka Świdnickiego przy ul. Armii Krajowej.
Ptak okazał się być lekko ranny i nie próbo-
wał uciec kolejny raz. W towarzystwie straż-
ników miejskich, spokojnie czekał na przy-
bycie pracowników schroniska dla zwierząt,

od których otrzymał fachową opiekę medy-
czną.

04.10.2019 r., godz. 20.20 
Funkcjonariusze straży miejskiej, podczas
rutynowego patrolowania terenu okolic pla-
cu Wolności, zauważyli ogromne zadymie-
nie. Dym był taki duży, że było podejrzenie
o zapaleniu się sadzy w kominie, co niestety
się potwierdziło. Szybko ustalili  z którego
komina wydobywa się dym i natychmiast
wezwali na miejsce straż pożarną na ul.
Wrocławską. Zaledwie 7 minut później stra-
żacy gasili już pożar. Tym razem obyło się
bez tragedii. Jednak trzeba pamiętać o prze-
glądzie swojego komina (który sprawdzi w
jakim stanie jest sama konstrukcja), a przede
wszystkim o systematycznym czyszczeniu,
które zapobiegnie zapaleniu się sadzy i
usprawni działanie całego systemu grzew-
czego. Kominiarz powinien sprawdzić ko-
min przed każdą zimą, a w przypadku częste-
go użytkowania, nawet raz na kwartał. Takie
"drobne" zabiegi mogą zapobiec wielkiej tra-
gedii.

06.10.2019 r., godz. 2.30 
Operator monitoringu wizyjnego, w środku
nocy zauważył bójkę dwóch mężczyzn, któ-
rzy okładali się pięściami na jezdni w Rynku.
Patrol straży miejskiej natychmiast udał się
na miejsce zdarzenia i rozdzielił bijących się
panów. Awanturnicy zostali pouczeni i odda-
li się w przeciwnych kierunkach.

06.10.2019 r., godz. 16.17  
Dyżurny staży miejskiej
otrzymał telefoniczne
zgłoszenie, że na ul. Ki-
lińskiego w okolicy pla-
cu zabaw dla dzieci,
nietrzeźwa kobieta hi-
sterycznie krzyczy i
spożywa piwo w towa-
rzystwie mężczyzny.
Przybyły na miejsce pa-
trol, pomimo prośby nie
otrzymał danych po-
trzebnych do wylegity-
mowania. Awanturnica
została ujęta i przewie-
ziona do Komendy Po-
wiatowej Policji.
08.10.2019 r., godz.
15.13 
Pewien mężczyzna tele-
fonicznie zgłosił, że
przy skrzyżowaniu ul.
Kazimierza Wielkiego z
ul. Jana Długosza leży
nietrzeźwy mężczyzna.
Jak się okazało 60 latek
upadł i uderzył się w
głowę o chodnik, przez
co był zdezorientowany
i zagubiony. Przybyły
na miejsce patrol straży
miejskiej wezwał załogę
ambulansu medyczne-
go, który zabrał rannego
do szpitala.

info" SM Świdnica
(www.sm.swidnica.pl)
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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 nor-
my.
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

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
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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-
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

KABARET MORALNEGO NIEPOKO-
JU
01.02.2020, godz. 17:00
"Tego jeszcze nie grali" - to najnowszy pro-
gram Kabaretu Moralnego Niepokoju, twór-
ców serialu "Ucho prezesa". Ale akurat po-
lityki nie ma tu zbyt wiele, bo na świecie
dzieje się zbyt dużo, żeby zajmować się tylko
nią, zresztą ile można?
Wstęp 80 zł - 90 zł, organizator: ŚOK

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

III KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
19.10.2019, sobota, godz. 18:00
Pałac Gruszów 
Gruszów 10, 58-124 Marcinowice
Duo akordeonowe
Maciej Zimka & Wiesław Ochwat

W programie: Musorgski/Ravel, Grieg,
Strawiński, Bargielski, Zimka
Duet Zimka&Ochwat powstał w 2013 roku.
Zespół tworzy dwóch uznanych, wielokrot-
nie nagradzanych artystów i wybitnych ab-
solwentów Akademii Muzycznej w Krako-
wie: Maciej Zimka - akordeon, Wiesław
Ochwat - akordeon. Ich grę cechuję precyzja
wykonań połączona z odważną, niestandar-
dową interpretacją. Zespół zdobył m.in.: III
nagrodę na VIII Międzynarodowym Kon-
kursie im. Andrzeja Krzanowskiego oraz III
nagrodę w 49. Konkursie Akordeonowym
Citta di Castelfidardo (Włochy) a koncerto-
wał m.in.: na III Krakowskim Festiwalu
Akordeonowym, XII Festiwalu Muzyki An-
drzeja Krznowskiego "Alkagran" w Cze-
chowicach-Dziedzicach, festiwalu "Prikar-
packa Wesna" w Ivano-Frankivsku (Ukrai-
na), 28. Ibla Festival w Ragusie (Włochy)
czy XIII Les Cles du Classique w Sainte
Leocadie (Francja) Duet wykonuje muzykę
klasyczną, współczesną oraz rozrywkową.
W ich repertuarze znajdują się m.in. J.S.
Bach, Z. Bargielski, A. Krzanowski, G. Fau-
re, I. Stravińsky, E. Grieg, B. Precz, czy M.
Zimka. Wykonania duetu zawsze są pełne
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JAK GŁOSOWALI 
ŚWIDNICZANIE

Wyniki wyborów 2019 do SEJMU RP
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-
LONI - 36,65%

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-
WIEDLIWOŚĆ - 34,66%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWI-
CY DEMOKRATYCZNEJ - 16,31%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERA-
CJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 6,11%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE - 4,41%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄ-
DOWCY - 1,84%

Wyniki wyborów 2019 do SENATU RP
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander  - KOMI-

TET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁA-
WA LUBIŃSKIEGO - 9,31%

ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof - KOMITET
WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- 34,75%

KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Ma-
ria  - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-
LONI - 55,94%

JAK GŁOSOWAŁA 
GMINA ŚWIDNICA? 

W niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu
RP frekwencja wyborcza w gminie Świdnica
wyniosła 58,58%. Jest to drugi, najwyższy
wskaźnik, spośród 8 gmin w powiecie świdnic-
kim.

Frekwencja w wyborach 2019 r. do Sejmu:
gm. Dobromierz - 51,41%
gm. Jaworzyna Śląska - 52,71%
gm. Marcinowice - 58,16%
gm. Strzegom - 55,99%
gm. Świdnica - 58,58%
gm. Żarów - 55,29%
m. Świdnica - 62,95%
m. Świebodzice - 57,82%

Wyniki komitetów - SEJM
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - 42,58%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-
LONI - 28,81%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWI-
CY DEMOKRATYCZNEJ - 12,66%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE - 7,02%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERA-
CJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 6,95%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄ-
DOWCY - 1,98%

Wyniki komitetów - SENAT
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander - KOMI-

TET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁA-
WA LUBIŃSKIEGO - 10,34%

ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof - KOMITET
WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- 42,96%

KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka Ma-
ria - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-
LONI - 46,70%

GMINA ŚWIDNICA
JAKUB MONETA STYPENDYSTĄ

FUNDACJI SANTANDER 
II edycja Programu Stypendialnego Fundacji

Santander została rozstrzygnięta. Spośród 400
zgłoszeń kapituła nagrodziła 20 osób , a wśród
nich mieszkańca gminy Świdnica Jakuba Mone-
tę.

Fundacja już od ponad 20 lat wspiera dzieci
i młodzież szczególnie uzdolnioną. W 2018 r. po
raz pierwszy uruchomiła Program Stypendialny
- najzdolniejsi uczniowie otrzymują roczne sty-
pendium w kwocie  5.000 złotych. Wsparcie fi-
nansowe przeznaczone jest dla wybitnych ucz-
niów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
średnich.  Stypendium stanowi nagrodę za trud
włożony w naukę i jest motywacją do dalszej
pracy i osiągania jeszcze lepszych wyników.
Wsparcie Fundacji ma się przyczynić  do rozwi-
jania talentów i ułatwiania uczniom kształcenia
na najwyższym poziomie. Laureaci pochodzą z
terenu całej Polski. Jest to młodzież szczególnie
utalentowana, ale przede wszystkim są to pasjo-
naci, którzy kochają to, co robią. Laureaci to
sportowcy, naukowcy , poligloci i artyści. Na
Gali wręczenia stypendiów, która odbyła się 11
października b.r. w siedzibie Fundacji, w War-
szawie, Prezes Fundacji Marzena Atkielska po-
gratulowała Stypendystom sukcesów, a ich Ro-
dzicom i Opiekunom Talentu podziękowała za
pomoc w rozwoju młodych, utalentowanych
uczniów.

Kolejność alfabetyczna stypendystów:
HELENA CZECH z Wrocławia - utalento-

wana wokalistka i aktorka, występująca m.in. na
scenie Opery Wrocławskiej

EMILIA DYLĄG z Trzebini - szachistka z
licznymi sukcesami w turniejach krajowych i
międzynarodowych

KATARZYNA DYLEWSKA z Bydgoszczy
- naukowiec i wynalazca w dziedzinie fizyki,
uzdolniona matematycznie

ADAM JÓZEF FALENTA z Torunia -  twór-
czy artysta - gra na skrzypcach i fortepianie oraz
komponuje

SZYMON FLOREK z Otwocka - poliglota,
kreatywny szóstkowy uczeń; laureat licznych
konkursów i olimpiad

ZOJA GIZA z Bydgoszczy -  wiolonczeli-
stka, laureatka wielu nagród ogólnopolskich i
międzynarodowych

GABRIELA GOSCHORSKA z Mławy -
lekkoatletka, od 2017 roku trenuje skok o tyczce,
odnosząc sukcesy w tej trudnej technicznie dys-
cyplinie

WIKTORIA GÓRSKA z Warszawy - uzdol-
niona matematyczka i programistka, stworzyła
własnego robota

KRZYSZTOF JĘDRYCH z Poznania - tre-
nuje pływanie, wielokrotny medalista i finalista
zawodów międzynarodowych i ogólnopolskich

EMIL KIELAR z Bielska - Białej - poliglota
i zafascynowany nauką programista

JULIA KLIM z Białegostoku - utalentowana
tancerka w tańcach latynoamerykańskich i stand-
ardowych, zdobywczyni licznych nagród

ZUZANNA KNAPIK z Lubina - kreatywna
artystka, tworzy rzeźby z gliny, witraże oraz batiki

JAKUB MONETA z Burkatowa - 15 - letni
utalentowany organista,  wykonał ponad 30
recitali i koncertów

RADOSŁAW PATAN z Poznania - ambitny
sportowiec, m.in. uprawia koszykówkę na wóz-
kach; programista oraz wolontariusz
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ciąg dalszy ze str. 9



www.expressem.eu

KRZYSZTOF POLNIK z Żurawicy - uzdol-
niony akordeonista, odnoszący sukcesy w kraju
i za granicą

ALEKSANDRA POLAK z Kępna - trenuje
kickboxing oraz taekwondo, 7 - krotna mistrzyni
Polski oraz brązowa medalistka Otwartych Mi-
strzostw Europy

JAN REIZER z Jeleniej Góry - wielokrotny
Mistrz Polski w biegach narciarskich, odnoszący
również sukcesy na arenie międzynarodowej;
trenuje biegi na nartorolkach

CEZARY SZLACHTA z Przeworska - zdol-
ny tancerz, wielokrotny mistrz i wicemistrz Pol-
ski, uczęszcza do Ogólnokształcącej Szkoły Ba-
letowej im. Romana Turczynowicza w Warsza-
wie

TOMASZ WOLENTARSKI z Grudziądza -
ambitny szóstkowy uczeń, laureat licznych kon-
kursów i olimpiad; uzdolniony plastycznie

ELŻBIETA ZAJĄC ze Św. Katarzyny - uta-
lentowana pianistka, odnosząca sukcesy w Pol-
sce i za granicą, ambitna i  kreatywna uczennica.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ 

Dziękuję za codzienne, niezwykle trudne i
pracochłonne kształtowanie umysłów i charakte-
rów uczniów w naszych szkołach. Niech Pań-
stwa wiedza i pasja spotyka się z szacunkiem.
Niech wykonywanie tego pięknego zawodu do-
starcza Państwu zadowolenia i społecznego uz-
nania, a na co dzień życzę dużo witaminy U czyli
uśmiechu - mówiła wójt Teresa Mazurek, pod-
czas dorocznego spotkania w Urzędzie Gminy z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

To dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowa-
niu możliwe są liczne sukcesy uczniów oraz roz-
wój naszych szkół, a młode pokolenie staje się

odpowiedzialne i bardziej wrażliwe na potrzeby
drugiego człowieka, lokalnej społeczności oraz
środowiska. Dziękuję Państwu za pomoc i
wsparcie w rozwiązywaniu problemów swoich
podopiecznych, za wspomaganie rodziców w
kształtowaniu charakterów i postaw, a także w
przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia.

Wszystkim Pracownikom gminnych placó-
wek oświatowych życzę, aby poczucie dobrze
spełnionej misji dodawało energii i zapału do
dalszej pracy, a szacunek i uznanie uczniów i ich
rodziców niech będą największym podziękowa-
niem. Życzę Państwu radości i entuzjazmu w
dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z
sukcesów własnych i sukcesów Państwa ucz-
niów oraz zdrowia i osobistego szczęścia - pod-
kreślała wójt gminy.

SENIOR FOTOGRAF, SENIOR
INFORMATYK 

Robienie zdjęć wydaje się banalnie proste,
szczególnie w dobie aparatów cyfrowych. Wy-
starczy nacisnąć spust migawki i zdjęcia same się
robią. Otóż nie. O tym jak zrobić zdjęcie, aby
było pamiątką ze świąt, ze spotkania z przyjaciół-
mi, z popołudnia z wnukiem, czy z wyjazdu nad
morze rozmawiano w ramach warsztatów foto-
graficznych w Klubie ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej. To jednak nie koniec fachowych porad.

emocji oraz artystycznej pasji. Akordeoniści
porywają publiczność, zabierając słuchaczy do
swojego, wyrazistego muzycznego świata. 
WSTĘP WOLNY! 

27.10.2019, niedziela, godz. 13:00
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowi-
cach 
Śmiałowice 32, 58-124 Marcinowice

Łucja Nikolska - flet
Miłosz Nowakowski - wiolonczela 
Tymoteusz Jaśków, Michał Fleszar, Jakub
Moneta, Maciej Bator - organy
W programie: Vivaldi, Bach
WSTĘP WOLNY! 

ALICJA MAJEWSKA - ŻYĆ SIĘ CHCE
[koncert]
20 października 2019, godz.17:00 - 19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 90 zł - 100 zł

Na scenie  Świdnickiego Ośrodka Kultury
zabrzmi jeden z najpiękniejszych głosów
polskiej piosenki lirycznej. Tego wieczoru
wystąpi Alicja Majewska z koncertem pro-
mującym najnowszą pytę "Żyć się chce",
która ukazała się w marcu 2019 roku. 
Kolekcję tworzących ją piosenek, podobnie
jak cały repertuar Artystki, cechuje uczci-
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ciąg dalszy na str. 12



Seniorzy skorzystali także z bezpłatnych zajęć
komputerowych.

W trakcie warsztatów fotograficznych Klu-
bowicze nie tylko zgłębili wiedzę dotyczącą ob-
sługi aparatu fotograficznego, podstaw technicz-
nych wykonywania zdjęć, ale uczyli się jak zro-
bić dobre zdjęcia, jak wgrywać je z aparatu foto-
graficznego czy smartfona na komputer. Uczyli
się swobody w robieniu poprawnych zdjęć w
różnych sytuacjach, a przede wszystkim w zor-
ganizowanej sesji fotograficznej pozowali sobie
nawzajem jako modelki i modele. Ich twarze
uwiecznione na fotografiach będą ozdobą po-
mieszczeń klubowych - podkreśla Dorota Wali-
szak, kierownik GOPS.

W ramach warsztatów komputerowych prze-
kazana została wiedza i umiejętności z zakresu
korzystania z obsługi komputera. Spotkania słu-
żyły także do stworzenia możliwości swobodnej
rozmowy, zadawania pytań oraz asertywnego
proszenia o dodatkowe informacje.

Część seniorów uczy się korzystania z kom-
puterów i smartfonów dzięki wnukom i dzie-
ciom. Jeśli trudno się przełamać i podjąć decyzję
o poznaniu nowoczesnego sprzętu, warto skorzy-
stać z darmowych kursów oferowanych przez
nasz nowy klub seniora - podkreśla wójt gminy
Teresa Mazurek.

Na klubowiczów dwa dni w tygodniu tj.
wtorki i środy  w godzinach od 14.00 do 19.00
czekają regularne i ciekawe zajęcia: tj. siłownia
pamięci, ćwiczenia fitness, warsztaty zdrowego
gotowania i zdrowego stylu życiu, spotkania z
dietetykiem, zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne,
wyjazdy na basen, spotkania z ratownikiem me-
dycznym, czy z funkcjonariuszami policji, wy-
cieczki po okolicy.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA
SENIORÓW 

Klub ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej za-
prasza na bezpłatne zajęcia dla seniorów.

W każdy wtorek w godz. 16.30-17.30 odby-
wa się PILATES/ ZUMBA GOLD.

W każdą środę w godz. 16.30-17.30 dla se-
niorów jest gimnastyka ogólnorozwojowa.

W każdy piątek w godz. 15.00-15.50 (od 11
października do końca grudnia br.) na terenie
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszo-
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wość wobec słuchacza i dbałość o jak naj-
wyższą jakość muzyczną i literacką. Tym
razem do wykwintnych kompozycji Wło-
dzimierza Korcza napisali teksty znakomici
autorzy - Magda Czapińska, Monika Partyk,
Artur Andrus, Tomasz Misiak, Andrzej Si-
korowski. Wykorzystano również tekst Woj-
ciecha Młynarskiego sprzed kilkunastu lat.
Alicja Majewska powierzone utwory inter-
pretuje trafnie, jak zawsze - z ogromnym
wyczuciem i klasą.
Na płycie i w programie koncertu "Żyć się
chce" znalazły się dwie szczególne piosenki.
"Żal niebieski", która jest hołdem dla przy-
jaciela artystki, zmarłego Zbigniewa Wo-
deckiego oraz "Przed nocą i mgłą" - znana
melodia kojarzona z serialem "07 zgłoś się".
Alicja Majewska wystąpi z towarzyszeniem
Włodzimierza Korcza oraz Warsaw Opera
Quartet.

EDUKACJA RITY [Wrocławski Teatr
Komedia]
25 października 2019, godz.19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 70 zł

Komediodramat? Komedia romantyczna?
Tragikomedia? - w najnowszej sztuce Wroc-
ławskiego Teatru Komedia, zatytułowanej
"Edukacja Rity" w reż. Wojciecha Dąbro-
wskiego, każdy znajdzie coś dla siebie. To
znakomita, bawiąca nas i wzruszająca sztu-
ka dla tych, którzy zadają sobie pytanie, czy
w życiu warto zaczynać wszystko od począt-
ku.
Autor Willy Russell opowiada o spotkaniu
Franka, uniwersyteckiego profesora z Ritą,
ambitną fryzjerką żądną wiedzy i odmiany
swojego życia. Dzień w którym w gabinecie
Franka pojawia się Rita, w magiczny sposób
zmienia ich oboje. Rodzi się przyjaźń, może
miłość, odrobina pożądania.
Rita: Magdalena Margulewicz
Frank: Wojciech Dąbrowski
Saksofon: Karolina Pernal
Autor: Willy Russell
Przekład: Karol Jakubowicz
Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Scenografia: Paweł Motas
Kostiumy: Bajka Tworek
Opracowanie muzyczne: Bartosz Pernal
Czas trwania: 100 minut

26 ŚNJ - HIGH DEFINITION QUAR-
TET DZIADY [koncert]
26 października 2019, godz.18:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 35 zł - 55 zł

"DZIADY" High Definition Quartet to swe-
go rodzaju improwizowany seans spiryty-
styczny. Koncepcja Piotra Orzechowskiego
"Pianohooligana" zakłada unikalną próbę
muzycznej interpretacji II części dramatu
Adama Mickiewicza, której oprócz kwartetu
podejmują się wybitni twórcy muzyki ele-
ktronicznej. To niecodzienne spotkanie jaz-
zu ze współczesnym ambientem, gdzie pate-
tyczny, romantyczny kontekst ustępuje
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wie Dolnym planowane są zajęcia z AQUA AE-
ROBIKU.

Dodatkowo w Klubie Seniora prowadzone są
zajęcia edukacyjne, kulinarne i rekreacyjne. Za-
pisy prowadzone są w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy
ul. Głowackiego 4, tel. 74 852 30 67 wew. 120,
lub w Klubie Seniora w Bystrzycy Dolnej nr 55,
tel. 531 519 138. Serdecznie zapraszamy.

SCALANIE GRUNTÓW 
W MOKRZESZOWIE STAŁO 

SIĘ FAKTEM 
Mokrzeszów jest pierwszym sołectwem w

gminie Świdnica, w którym program scalania
gruntów z dofinansowaniem z PROW stał się
faktem. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jawo-
rzynie Śląskiej nastąpiło podpisanie umów sca-
leniowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
a starostwami: świdnickim, wołowskim oraz pol-
kowickim. Do gminy Świdnica trafi łącznie 17,5
mln zł z budżetu województwa dolnośląskiego.
W uroczystym podpisaniu umów udział wzięła
m.in. wójt gminy Teresa Mazurek.

Mokrzeszów ma szanse na inwestycje szaco-
wane wstępnie na około 10 mln zł. Program
scalania z dofinansowaniem z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich zostanie zrealizowany
wraz z sąsiednimi Milikowicami i utworzy zwar-
ty obszar na nowo urządzonych wsi. Zaplanowa-
no 10 km dróg, które zostaną wykonane z nawie-
rzchnią asfaltową, a pozostałe zostaną wydzielo-
ne geodezyjnie i przygotowane do modernizacji
w późniejszym czasie.

Ponadto utworzone zostaną zbiorniki wodne
służące tak zwanej "małej retencji wodnej", jak
również miejsca dedykowane mieszkańcom do
wypoczynku i rekreacji. Miedzy innymi parking
i polana z wieżą widokową w górnej części Mo-
krzeszowa w kierunku jeziorka "Daisy", która w
okresie zimowym będzie wykorzystywana do
uprawiania sportów zimowych.

REGION
Ponad 700 nowych miejsc 

w żłobkach i klubach malucha
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy za-

kończył kolejny konkurs na utworzenie nowych
żłobków i miejsc w istniejących już placówkach
na Dolnym Śląsku. W środę, 9 października be-
neficjenci z Dolnego Śląska wzięli udział we
Wrocławiu w uroczystym rozstrzygnięciu kon-
kursu.

Bilsko 45 mln zł przeznaczono na 729 miejsc
w żłobkach i klubach dziecięcych.

- W ramach obecnej perspektywy unijnej
przeznaczyliśmy już prawie 182 mln zł na żłobki
i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli
na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc.
Osobiście cieszy mnie cel, bo tymi działaniami
pomagamy Dolnoślązakom wrócić do pracy.
Fundusze z Regionalnego Programu Operacyj-
nego, dedykowane dla naszego województwa,
trafiają do maluchów i ich rodziców - mówi
Cezary Przybylski, marszałek województwa do-
lnośląskiego.

Jak przekonują władze województwa dolno-
śląskiego często koszty związane z opłatą za
żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle
wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy.

- Te projekty są ważne jeszcze z jednego
powodu - ponad 20 proc. osób w szczególnej

sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a pra-
wie 17 proc. bezrobotnych stanowią kobiety, któ-
re nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka.
Zależy nam na odwróceniu tego trendu i chcemy
zlikwidować bariery, które mają przed sobą mło-
dzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie
nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym
Śląsku - wylicza Michał Bobowiec, członek za-
rządu województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłob-
ków i klubów malucha obecnie trafiły do 22
projektodawców. 

- Działamy kompleksowo, bo oprócz fundu-
szy na przygotowanie żłobków i klubów dzie-
cięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjo-
nowanie placówki przez dwa lata. Wynagro-
dzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt
dziecka sprawiają, że w placówkach obowią-
zuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250
zł miesięcznie. Ze wsparcia mogą skorzystać
rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy po
urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też
wychowawczym, a także osoby bezrobotne i
pracujące, których dzieci mają mniej niż 3 lata
- dodaje Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora
DWUP.

Lista projektów związanych z naszym po-
wiatem wybranych do dofinansowania:

* Strzegom, Jedlina Zdrój (wartość projektu
ponad 2,9 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji
Europejskiej, partnerzy: Gmina Strzegom, Gmi-
na Miejska Jedlina-Zdrój). 

W ramach projektu Nowe żłobki w Strzego-
miu i w Jedlinie-Zdroju powstanie 50 miejsc
opieki nad dziećmi do 3 lat.

* Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżo-
niowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbko-
wicki), (wartość projektu ponad 1,02 mln zł,
beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner:
H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach
projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie ko-
sztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie
wałbrzyskim (2 edycja) rodzice będą mogli li-
czyć na pomoc 27 niań.

* Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżo-
niowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wał-
brzyski), subregion wrocławski (powiaty: mili-
cki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzeb-
nicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław
(wartość projektu ponad 1,86 mln zł, beneficjent:
Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów,
partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W
ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowa-
nie koszto?w opieki nad dziec?mi do 3 lat w
podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i mie-
ście Wrocław (3 edycja) rodzice będą mogli li-
czyć na pomoc 50 niań.

* Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1,88
mln zł, beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju
Regionalnego). W ramach projektu Aktywne
Mamy rodzice będą mogli liczyć na pomoc 70
niań, a także poradnictwo zawodowe i szkole-
nia.

i

dynamicznemu ilustrowaniu wewnętrznych
przeżyć postaci z tekstu.
Do wcielenia się w role zjaw z zaświatów,
zespół zaprosił takich twórców, jak William
Basinski, Christian Fennesz, Krzysztof
Knittel, Robert Rich i Igor Boxx. Artyści
stworzyli elektroniczne sety, którym prze-
ciwstawione zostały utwory grane przez
High Definition Quartet, przez co muzycz-
nie oddany został podział na ludzką i ducho-
wą sferę.
Program koncertowy w wykonaniu kwartetu
to wyjątkowa, międzygatunkowa suita, w
której każda z części odmalowuje indywidu-
alne rozterki kolejnych bohaterów dramatu.
Jazzowa adaptacja "Dziadów" koncentruje się
na ich warstwie psychologicznej i emocjonal-
nej, a kulturowy kontekst składa się na jej treść
poprzez nawiązania do muzycznego folkloru.
Kompozycje Orzechowskiego oraz zaproszo-
nych muzyków, a także żywe, wielokrotnie
burzliwe improwizacje High Definition Quar-
tet, skutkują tu na mieszanką o każdorazowo
nieobliczalnym rezultacie artystycznym.
HIGH DEFINITION QUARTET
Jeden z wiodących zespołów wykonujących
muzykę improwizowaną w Polsce, wyzna-
czający nową jakość we współczesnej wizji
muzycznego kolektywu. Nagradzany na
najważniejszych europejskich konkursach
jazzowych, takich jak m.in. Jazz Hoeilaart w
Belgii. Koncertował z Randym Breckerem,
który określił go jako jeden z najlepszych, a
może i najlepszy zespół, z którym przyszło
mu kiedykolwiek grać.
Na dorobek fonograficzny grupy składają się
kompozycje i aranżacje Piotra Orzechowskie-
go vel Pianohooligana. Zespół zaistniał na ryn-
ku muzycznym dzięki debiutanckiej płycie
Hopasa (EmArcy/Universal, 2013), uznanej
albumem roku w mediach jazzowych, w tym
w plebiscycie Grand Prix Jazz Melomani; ko-
lejny krążek - Bukoliki (ForTune, 2015), sta-
nowiący rekompozycję cyklu Witolda Luto-
sławskiego, spotkał się z równie dużym uzna-
niem krytyki - określony został najlepszą płytą
roku przez dziennik "Rzeczpospolita".
High Definition Quartet zapraszany jest do
udziału w najważniejszych festiwalach w Pol-
sce i za granicą, takich jak Jazz nad Odrą,
Jazztopad, Rochester Jazz Festival (USA), Ed-
monton Jazz Festival (Kanada), jazzahead!
(Niemcy), Getxo International Jazz Festival
(Hiszpania). Wystąpił również podczas Jazz
Utsav (Indie), Ubud Jazz Festival (Indonezja),
Gulf Jazz Festival (Kuwejt). Koncertuje w naj-
lepszych salach i klubach, w tym Bohemian
Caverns (Waszyngton), Jazz Station (Brukse-
la), Opus Jazz (Budapeszt). Jesienią 2018 roku
odbył trasę koncertową po Chinach.
Projekt powstał przy współpracy z Agencją
Artystyczną GAP, a jego koncertowa pre-
miera odbyła się w ramach programu wyda-
rzeń kulturalnych towarzyszących Kongre-
sowi Open Eyes Economy Summit



14

OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
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SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

BARAN Ten tydzień będzie obfitował w okazje,
które pozwolą Ci zrobić coś bezinteresownie dla
innych. Jeżeli tak się stanie, będziesz miał z tego
powodu wiele satysfakcji i radości. Doda Ci to
energii do pracy i działania w wielu sferach Two-
jego życia. Dobroć okazana innym będzie nagro-
dzona. 
BYK Znaczna poprawa w finansach. Dużo sytu-
acji konfliktowych i powodów do kłótni. Bę-
dziesz musiał trzymać nerwy na wodzy, czasem
iść na kompromis w imię mniejszego zła. Jednak
to Ci się opłaci i z wszystkiego wyjdziesz bez
szwanku. Po takich dniach przyda się trochę wy-
poczynku i relaksu na świeżym powietrzu. 
BLIŹNIĘTA W tym tygodniu będziesz bardzo
zabiegany. Załatwisz wiele ważnych spraw, co da
Ci wiele zadowolenia z siebie. Ogarnie Cię du-
ma, że sam sprostałeś wszystkim wyzwaniom. A
to nie było łatwe. Wydasz dużo więcej pieniędzy
niż planowałeś. Ale nie będą to pieniądze zmar-
nowane. 
RAK W tym tygodniu wiele uwagi poświęcisz
swojemu wizerunkowi. Być może pójdziesz do
fryzjera, lub kupisz sobie coś, co doda Ci blasku
i zostanie zauważone przez bliskich. Poprawi Ci
to nastrój i doda energii do pracy. W niedzielę
miłe odwiedziny. 
LEW Ktoś niespodziewanie ubiegł Cię w Twych
zamiarach. Jesteś teraz zły i masz żal, czujesz się
zdradzony, oszukany. Nie warto przywiązywać
teraz do tego wagi. Swoją uwagę skieruj na po-
zytywne wydarzenia, których ten tydzień przy-
niesie bardzo wiele. Wzrosną Twoje notowania
w gronie pewnych osób. 
PANNA Po bardzo pracowitym tygodniu należy
Ci się odpoczynek. Teraz będziesz zbierał plony
swojej pracy. W formie pieniężnej, w formie

pochwał i być może awansu. Nareszcie zosta-
niesz doceniony i będziesz z tego powodu bardzo
dumny. Sprawy sercowe odejdą na dalszy plan.
Nie zaniedbuj jednak partnera. 
WAGA Zwolnij nieco tempo. Więcej uwagi po-
święć samemu sobie. Musisz znaleźć czas, aby o
siebie zadbać. I to na szerokim polu. Przekonasz
się, że nie jesteś niezastąpiony. Jeżeli wszyscy się
postarają, mogą Cię bardzo odciążyć w codzien-
nych obowiązkach. W piątek otrzymasz ważną
wiadomość. 
SKORPION W nadchodzącym tygodniu nie
możesz sobie pozwolić na lekkomyślność. Po-
wierzchowne traktowanie problemów grozi nie-
fortunnymi decyzjami. W związku znajdziesz
wytchnienie od codziennych spraw i trapiących
Cię problemów. Pielęgnuj więc miłość i okaż
zainteresowanie bliskiej osobie. 
STRZELEC Nie popadaj w przygnębienie.
Wszystko jest na najlepszej drodze. Zobaczysz,
jak wiele może się zmienić w ciągu kilku dni.
Wszyscy są do Ciebie przyjaźnie nastawieni i
życzą Ci jak najlepiej. Zbędna jest więc wszelka
podejrzliwość i nieufność. 
KOZIOROŻEC Nie podejmuj pochopnych de-
cyzji. Masz jeszcze wiele czasu na przemyślenie
wszystkich możliwości. Jeżeli targają Tobą roz-
terki, o radę poproś przyjaciela. On trzeźwym
okiem patrzy na całą sprawę i z pewnością Cię
nie zawiedzie. Ktoś przygotowuje dla Ciebie
wspaniały prezent. 
WODNIK To bardzo dobrze, że wraca Ci dobre
samopoczucie, bo czeka Cię wiele nowych zadań
do zrealizowania. Na gruncie towarzyskim nie
licz teraz na przychylność i dobre układy. Kto
inny będzie teraz w centrum uwagi. Ten tydzień
rozwiąże problemy finansowe. 
RYBY Kompletnie pochłoną Cię przygotowa-
nia do pewnego wydarzenia. Dobrze, że wszy-
stko doskonale zaplanowałeś. Dzięki temu ze
wszystkim doskonale sobie poradzisz. Posta-
raj się więcej czasu poświęcić swoim najbliż-
szym. Ostatnio ich zaniedbywałeś, a przecież
zależy Ci na ich szczęściu i dobrym samopo-
czuciu. 

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 1/2 domu w Stanowicach, za-
budowania gospodarcze z działką bu-
dowlaną 0,12 ha. Tel. 781 562 702, 661
371 420.

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, 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

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