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W skrócie...

SILESIA & ORGANIKA W OBIEKTY-
WIE
do 08.11.2019
Żarowska Izba Historyczna, ul. Dworcowa
3, Żarów, wstęp wolny
Ekspozycję, która jest kontynuacją wystawy
z 2017 roku (Silesia & Organika na fotogra-
fiach), przygotowali uczestnicy zajęć histo-
ryczno-archeologicznych.
Żarowska Izba Historyczna czynna jest od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -
15.30, a w środy w godz. 10.00 - 17.00, ul.
Dworcowa 3.

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)

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

DNI GÓR 2019
do 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

TRZECIE STRZEGOMSKIE ZADUSZ-
KI BLUESOWE
26.10.2019 (sobota), godz. 19:00
Sala widowiskowa SCK, ul. Paderewskiego
36, Strzegom, wstęp wolny
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RUSZA SEZON NA LODOWISKU
Z radością informujemy, że nowy sezon na

lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji rozpocznie się w sobotę, 26 października.
Pierwsza ślizgawka wystartuje o godzinie 8.00!

W zależności od dnia tygodnia, godzinna
ślizgawka kosztuje od 5 do 6 złotych (bilet ulgo-
wy) do 10-12 złotych (bilet normalny) . Wraz z
biletem można bezpłatnie wypożyczyć kask dla
dziecka, a za dodatkową opłatą ślizgacz-pingwi-
nek do nauki jazdy. Dodatkowo na miejscu ist-
nieje możliwość naostrzenia lub wypożyczenia
łyżew. W ofercie są również karnety dziesięcio-
wejściowe oraz specjalna promocja w weekendy,
święta i ferie zimowe. Ślizgawka na godzinę 8.00
trwa aż dwie godziny, ale w cenie jednego biletu!

Godziny otwarcia
* Poniedziałek - piątek: 8.00-21.00. W go-

dzinach 8.00-14.30 ślizgawki dla szkół i grup
zorganizowanych (wymagana wcześniejsza re-
zerwacja tel. 74 856 94 63). Ślizgawki ogólno-
dostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.

* Sobota - niedziela, święta, ferie zimowe:
8.00-21.00. Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00-
10.00 (promocja 120 minut w cenie jednego bi-
letu), 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00. 

Cennik
* BILET TYGODNIOWY (poniedziałek -
czwartek): 10 zł normalny, 5 zł ulgowy*
* BILET WEEKENDOWY (piątek - nie-
dziela): 12 zł normalny, 6 zł ulgowy
* BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ DUŻEJ
RODZINY: dorosły - bilet ulgowy, dzieci - 1
zł
* BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ SENIO-
RA: bilet ulgowy
* KARNET DZIESIĘCIOWEJŚCIOWY: 90
zł normalny, 40 zł ulgowy
* KARNET FERIE: 50 zł (tylko dla dzieci i
młodzieży szkolnej w okresie ferii zimo-
wych)
* BILET GRUPOWY 1 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,00 zł
Kluby sportowe działające jako fundacje,

stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica przy organizacji cyklicznych zawodów
i turniejów towarzyskich wysokiej rangi, promu-
jących Miasto Świdnica, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świd-
nica realizujące obowiązkowe zajęcia wychowa-
nia fizycznego i szkolenia w ramach klas sporto-

wych i nieposiadające wystarczającej bazy spor-
towej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnica
działające na rzecz dzieci i młodzieży

* BILET GRUPOWY 2 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,50 zł
Kluby sportowe działające jako fundacje,

stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica na prowadzenie zajęć treningowych,
organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i
młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu
Miasta Świdnica realizujące obowiązkowe zaję-
cia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach
klas sportowych, nieposiadające wystarczającej
bazy sportowej

* WYPOŻYCZENIE KASKU OCHRON-
NEGO DLA DZIECKA: bezpłatnie z bile-
tem
* WYPOŻYCZENIE CHODZIKA DLA
DZIECKA: 5 zł
* WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW: 5 zł (osoby
indywidualne), 3 zł (szkoły, grupy zorgani-
zowane, ŚKDR)
* OSTRZENIE ŁYŻEW: 10 zł (poniedzia-
łek, środa, piątek w godzinach 17.00-19.00)

* wszystkie ceny biletów za godzinną ślizga-
wkę

** szczegóły - kontakt z administracją obiektu:
74 852 12 62
ŚOSIR HONORUJE KARTY: Multisport, Fitpro-
fit, Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świdnicka
Karta Seniora

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W środę, 30 października o godz. 10.00 roz-

pocznie się XII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Podczas niej wręczona zostanie statuetka oraz
dyplom w związku z 10-leciem Izby Turystyki
Rzeczpospolitej Polskiej dla jej prezesa, Marka
Ciechanowskiego.

Radni rozpatrywać będą 8 projektów
uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in.
uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru Świdnicy - ul. Pafalu oraz nadania imienia
dla ronda u zbiegu ulic Wrocławskiej i Kliczko-
wskiej w Świdnicy.

Przedstawiona zostanie także informacja do-
tycząca stanu komunalnego zasobu Gminy Mia-
sto Świdnica oraz ocena stanu realizacji inwesty-
cji zrealizowanych przez Wydział Dróg i Infra-
struktury Miejskiej w roku 2018. 

DOLNOŚLĄSKI GRYF 
DLA ŚWIDNICY

Podczas Wielkiej Gali Biznesu, w poniedzia-
łek, 21 października wręczono statuetki Dolno-
śląskiego Gryfa. Wśród nagrodzonych znalazło

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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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; miejsce:
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

MEMORIAŁ HENRYKA ZAJĄCA
26.10.2019 09:00
w halach sportowych ŚOSiR Zawiszów i
Zespołu Szkół Ekonomicznych odbędzie się
Memoriał Henryka Zająca - Turniej Koszy-
kówki Młodzieży. Zagra w nim osiem dru-
żyn: 4 żeńskie i 4 męskie, w kategorii wie-
kowej 2007-2009.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, hala ZSE,
ul. Pionierów, organizator: Basket Świdnica

SECOND OPINION - KONCERT
26.10.2019, godz. 20:30
Zespół "Second Opinion" 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.

www.expressem.eu

się miasto Świdnica, które otrzymało nagrodę w
kategorii dla najlepszego samorządu za przedsię-
wzięcie angażujące społeczność lokalną.

Nagroda Gospodarcza - Dolnośląski Gryf
promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia
gospodarcze regionu. Docenia innowacyjność i
zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania
na rzecz lokalnej społeczności i wymierne korzy-
ści jakie naszemu regionowi przynosi 300 tysię-
cy dolnośląskich podmiotów gospodarczych.

Świdnicę doceniono za podjęcie kreatyw-
nych działania na rzecz włączania mieszkańców
w życie wspólnoty, za wdrożenie nowatorskiego
program "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat
Świdnica", którego celem jest promocja miasta,
jako dobrego miejsca do życia i pracy. Progra-
mem objęto już około dwóch i pół tysiąca osób.
Główne elementy tego przedsięwzięcia to:

- Konkurs "Zalogowani"- skierowany do ós-
moklasistów, są to m.in.: warsztaty ekonomiczne
(kończące się grą ekonomiczną) i z doradztwa
zawodowego, wizyty studyjne w firmach, kon-
kurs na autorski film pt. "Zostanę w Świdnicy,
bo"

- Liga Niezwykłych Umysłów - nauka pro-
gramowania przy pomocy interaktywnej interne-
towej platformy

- Edukacja Obywatelska - zajęcia o tematyce
samorządowej prowadzone przez Prezydent
Miasta Świdnicy

- Klasy patronackie - współpraca pomiędzy
szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami

- Spotkania motywacyjne z lokalnymi lide-
rami

- Mapa Projektów 20+ 30+ 40+ - spotkania
otwarte dla mieszkańców

Program cieszy się popularnością wśród
młodzieży oraz lokalnych partnerów bizneso-
wych. 

- Od początku jego realizacji współpracę z
nami podjęło już prawie 20 lokalnych przedsię-
biorców, którym równie mocno, jak nam , zależy
na budowaniu wizerunku Świdnicy jako dobrego
miejsca do życia i pracy. Przekonujemy, że warto
tu wrócić po studiach. Świdnica to piękne miasto
ze zżytą społecznością, przyjazne dla mieszkań-
ców na każdym etapie życia - mówi prezydent,
Beata Moskal - Słaniewska. 

W Świdnicy prowadzone są również inne
programy w zakresie aktywności społecznej
m.in. "Senior-Wigor", "Profilaktyka poprzez
sport", "Aktywne podwórka", "Miasto dzieci",
Budżet Partycypacyjny "Moja Świdnica - mój
Budżet" oraz programy gospodarcze i pomoco-
we dla przedsiębiorców inwestujących w mie-
ście.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:

- Innowacyjny pomysł na biznes lub rozwój
- Infermedica

- Start-Up Roku (dwa równorzędne wyróż-
nienia) - Smartech-it Sp. z o.o. oraz BIOTTS S.A.

- Dolnośląski Produkt Roku - Laparo Sp. z
o.o. 

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIO-
WEJ W TAEKWON-DO
27.10.2019, godz. 09:00
W dniu 27.10.2019 r. na hali na Zawiszowie
odbędą się Mistrzostwa Polski Południowej
Taekwon-do w kategoriach: młodzik, kadet i
junior. Zawodnicy stoczą walki soft stick, semi
i light contact i układy formalne. Organizato-
rami imprezy są UKS Taekwon-do Gryf i
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do.
Wstęp wolny, miejsce: hala Zawiszów, orga-
nizator: UKS Taekwon-do Gryf

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.

- Nagroda za działania proekologiczne - Ul-
timo S.A.

- Nagroda dla pioniera wieku cyfrowego -
CCC

- Skuteczna Kampania Marketingowa - Van-
tage Development 

- Wizjoner Przestrzeni - Atlas Ward Polska
Sp. z o.o.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było
jedynie wypełnienie ankiety konkursowej, nie
wiąże się on z żadnymi opłatami. 

WIZYTA DELEGACJI 
REPUBLIKI ADŻARII

W czwartek, 17 października w Świdnicy
gościła delegacja z Adżarii, w tym z naszego już
za chwilę partnerskiego miasta Kobuleti na czele
z burmistrzem Mirianem Katamadze i jego zastę-
pcą Davidem Verulidze, a także przedstawiciele
miast: Batumi, Tskhaltubo oraz Tbilisi.  

Goście przespacerowali się wraz z prezydent
Świdnicy pięknymi, pełnymi zabytków ulicami:
Łukową, Rynek, Grodzką, Konopnicką. Podczas
spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego
zapoznali się ze Strategią Rozwoju Miasta Świd-
nicy, inwestycjami zrealizowanymi ze wspar-
ciem unijnym, polityką komunalną, działalno-
ścią organizacji pozarządowych, strategią tury-
styczną, rewitalizacją zieleni oraz działaniami
miasta związanymi z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami. Był też czas na przedstawienie krót-
ko historii miasta, goście zwiedzili Kościół Po-
koju i Katedrę.

- Nasi przyjaciele z Gruzji byli bardzo zado-
woleni z wizyty w Świdnicy. Był to kolejny krok
w kierunku nawiązania bliższej współpracy part-
nerskiej. Wstępnie ustaliliśmy, że przedstawicie-
le miasta Świdnicy odwiedzą Kobuleti w marcu
przyszłego roku, aby podpisać umowę partner-

ską, co mam nadzieję będzie początkiem naszej
przyjaźni na lata i owocnej współpracy. Rewizytę
zaplanowaliśmy na maj, by wizyta odbyła się w
czasie, gdy będzie można pokazać przyjaciołom
z Gruzji miasto i okolice  - mówi prezydent,
Beata Moskal - Słaniewska. 

Delegacja odwiedziła również Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz
siedzibę Straży Miejskiej. Na koniec podziwiali
panoramę miasta z wieży ratuszowej.  

W skład delegacji weszli: Naili Choladze z
Tskhaltubo, Vladimer Siradze z Tbilisi oraz Ed-
nar Nataridze, Mamuka Ramishvili, Sopho Mi-
keladze, Salome Abashidze i Mariam Tchitchina-
dze z Batumi.     

Zawarcie umowy partnerskiej zyskało
wsparcie Ambasadora Gruzji w Polsce Ilia Dar-
chiashvili oraz Konsula Honorowego Gruzji w
Polsce Wojciecha Wróbla. Jest to dopełnienie
współpracy pomiędzy Republiką Adżarii a Do-
lnym Śląskiem. Podobną umowę kilka miesięcy
temu zawarły Wrocław i Batumi. 

WRĘCZONO 
ŚWIDNICKIE GRYFY

W piątek, 18 października odbyła się uroczy-
sta Gala Przedsiębiorczości, podczas której wrę-
czone zostały statuetki Świdnickiego Gryfa. To
nagroda, której celem jest wyróżnienie, a także
promowanie firm i przedsiębiorstw działających
w naszym mieście, a w przypadku "Sudeckiego
produktu regionalnego" promowanie produktów
wytwarzanych w naszym regionie. 

Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdni-
cy, Jan Dzięcielski wręczyli specjalne wyróżnie-
nia - tytuły "Nestorów Biznesu Lokalnego".
Otrzymali je:

Gabriela Nowogrodzka - prowadząca sklep
z odzieżą przy ul Grodzkiej 4

Andrzej Garbowski - prowadzący perfume-
rię JUSTYNA w Rynku nr 5 oraz sklep z odzieżą
przy ul. Grodzkiej 12

W tym roku kapituła konkursu przyznała
nagrody gospodarcze "Świdnicki Gryf" w nastę-
pujących kategoriach: 

Sudecki produkt regionalny:

www.expressem.eu www.expressem.eu
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Akupunktura

Zielarstwo

Dermatolog

lek. med. Bogus³aw Cichoñ

Œwidnica, Armii Krajowej 13A/1

   œroda, pi¹tek     16.oo - 18.oo
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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

WYKŁAD
08.11.2019, godz. 12:00
Wykład Bogdana Muchy z Żarowskiej Izby
Historycznej Struktura i uzbrojenie piechoty
Wojska Polskiego w latach 1918-1939
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa

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-

Gmina Jawor - organizator corocznego
Święta Chleba i Piernika

Impreza nagrodzona przez Polską Organiza-
cję Turystyczną certyfikatem "Turystyczny Pro-
dukt Roku" oraz nagrodą  "Turystyczna Pamiąt-
ka Regionu". Święto Chleba i Piernika łączy
sztukę, najwyższy kunszt piekarski i cukierniczy
z różnorodności ą  smaków, gatunków
i metod wypiekania. Promocja i kultywowanie
staropolskich tradycji możliwe jest dzięki pieka-
rzom z całego kraju i z zagranicy. Celem przed-
sięwzięcia jest promocja przemysłu piekarskiego
i cukierniczego oraz polskiego pieczywa, połą-
czona z kultywowaniem polskich tradycji zwią-
zanych z wypiekiem chleba.

Lider mikroprzędsiębiorczości:
PLIMAT Centrum Językowe 

Usługi edukacyjne, nauczanie języków ob-
cych, organizacja i przeprowadzanie egzami-
nów językowych. Partner  Oxford University
Press w ramach prestiżowego programu Ox-
ford Quality. Rocznie obsługuje około 500
klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia meto-
dyki i technologii interaktywnych w naucza-
niu. Firma dwukrotnie nominowana do na-
grody Świdnicki Gryf. Aktywny ośrodek
egzaminacyjny Europejskich Certyfikatów
Językowych telc. Stała i profesjonalna kadra
organizuje ogólnopolskie projekty: Polska
zna angielski oraz Język to podstawa. Wyso-
ka jakość świadczonych usług i wysoka oce-
na klientów - to najlepsza reklama firmy.
Lider przedsiębiorczości:

BEST Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
Firma technologiczna w zakresie przemysło-
wych urządzeń chłodniczych i wentylacyj-
nych, instalowania maszyn przemysłowych,
usług naprawy i konserwacji maszyn, usług
w zakresie badań i analiz technicznych oraz
innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu ga-
zowego i energetycznego. W 2018r.  powstał
w ramach firmy nowy dział "SPACE", w
którym rozwijane są technologie przyszło-
ści. Firma współpracuje z firmami skupiony-
mi wokół technologii kosmicznych i
wysokospecjalistycznych. Jest członkiem
Klastra Technologii Wodorowych i Czystych
Technologii Węglowych, Polskiej Platformy
LNG, Izby Gospodarczej Gazownictwa.
Współpracuje z uczelniami technicznymi i
ośrodkami naukowymi z całego kraju. Bie-
rze udział w licznych misjach gospodar-
czych, konferencjach i targach w kraju i za-
granicą. Firma wdrożyła i stosuje Systemy
Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.
Szczyci się cennymi inicjatywami i aktywną
działalnością w zakresie wspierania pomocy
społecznej, promocji kultury i sportu, wspie-
ra szkolnictwo zawodowe poprzez praktyki,
edukację i staże. Oferuje pracę na lokalnym
rynku.
Zdrowie i uroda

PROXIMA spółka partnerska lekarze dentyści
Oleksy i Karaszewski- Centrum Stomatologii
Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii

Łączy lekarzy, higienistki stomatologiczne
oraz laboratoria protetyczne w sposób ukie-
runkowany na estetykę, to nie tylko medycy-
na przywracająca zdrowie dziąseł i zgryzu,
ale także medycyna odpowiadająca na
współczesne potrzeby ludzi dążących do za-
dowolenia z własnego wyglądu. Udogodnie-

nia dla pacjentów: elastyczne godziny otwar-
cia, prywatny parking, budynek przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych, klimaty-
zowany. Centrum wyposażone jest w urzą-
dzenia i sprzęt pozwalający zapewnić najwy-
ższą jakość usług popartą dyplomami, cer-
tyfikatami i wyróżnieniami w konkursach,
targach i wystawach. Personel stale podnosi
swoje kwalifikacje. Firma wygrała konkurs
ogłoszony przez Gminę Miasto Świdnica na
realizację programu profilaktyki "W Świdni-
cy bez próchnicy".
Dobre smaki:

AMARETTO Pracownia Działań Twórczych
Łukasz Wilczyński, Filip Wilczyński s. c.

Kawiarnia AMARETTO istnieje ponad 5 lat,
z powodzeniem wpisała się w życie naszego
Rynku, jako miejsce przyjazne rodzinom.
Właściciele kawiarni zajmują się  produkcją
lodów tzw. rzemieślniczych, w oparciu o naj-
lepsze włoskie produkty, a w sezonie letnim
o sezonowe owoce produkowane przez  lo-
kalnych przedsiębiorców. Wszystkie lody
owocowe są wegańskie, co bardzo podoba
się gościom. Tylko w Amaretto można sko-
sztować lodów ze szpinaku, kiwi, rabarbaru,
marchwi, czy też z "lokalnego świdnickiego
jasnego". Właściciele współpracują z orga-
nizatorami Festiwalu Bachowskiego, dla
którego tworzą smak - Jan Sebastian Bach,
serwowany podczas festiwalowych dni.
Najlepsza firma transgraniczna:

Barbora Petru - BaJa Design, Trutnov
Firma specjalizuje się w projektowaniu i szy-
ciu odzieży dla dzieci i matek. Wcześniejsze
hobby właścicielki firmy, realizowanego
podczas urlopu macierzyńskiego, prze-
kształciło się w prężnie działającą firmę. W
2017 roku w Nachodzie, GE Money Bank
przyznał firmie Baja Design wyróżnienie za
markę, stronę i doskonałą promocję interne-
tową. Właścicielka zaangażowana jest w
projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu" i w jego ramach prowadziła
pokazy rzemiosła dla utalentowanych twór-
ców oraz brała udział w dyskusjach panelo-
wych dla młodych przedsiębiorców z rejonu
pogranicza polsko - czeskiego. Przekazuje
swoje doświadczenie młodym ludziom. Pra-
cuje z dziećmi poprzez organizację polsko -
czeskich obozów, w trakcie których odbywa-
ją się warsztaty szycia.
Wybitna osobowość pogranicza

Prof. dr hab. Vladimir Wolf 
Urodził się w Jaromierzu w rodzinie koleja-
rzy. Po ukończeniu jaromerskiego gimna-
zjum (1959) studiował na Uniwersytecie Pa-
lackiego w Ołomuńcu. W latach 1965 - 1970
pracował jako historyk w Muzeum Karkono-
skim w Trutnovie. Ze względu na swoje po-
glądy polityczne musiał odejść z tej pracy.
Od 1970 pracował w Instytucie Archeologii
Czechosłowackiej Akademii Nauk. Po 1989
roku zasiadał w radzie miejskiej Trutnova.

ciąg dalszy na str. 6
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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 do-
koła" pokazuje przekrój polskiego społeczeń-
stwa, które spotkało się na słynnym weselu
krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki,
Jadwigi Mikołajczykówny w Bronowicach.
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

"COŚ NA ZĄB" (spektakl familijny)
16.11.2019, godz. 16:00
"Karius i Baktus to historia, napisana przez
norweskiego pisarza Thorbj?rna Egnera,
opowiadająca o dwóch trollach żyjących w
ustach chłopca, który nie należał do czyścio-
szków myjących zbyt często zęby, będąc
jednocześnie wielkim miłośnikiem słody-
czy.
Wstęp 15 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

X RAJD NIEPODLEGŁOŚCI SZLA-
KIEM ZAMKÓW PIASTOWSKICH
17.11.2019 (niedziela), godz. 08:00
MDK, ul. Nauczycielska 2, Świdnica
Koszt: 10 zł, obowiązują zapisy w sekreta-
riacie MDK lub tel. 74 851 33 30

"SCENY DLA DOROSŁYCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA" (spektakl)
22.11.2019, godz. 17:30
"Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania"
w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z muzyką Ja-

W 1991 roku został profesorem na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Hradcu Krlov,
później pracował na Uniwersytecie Kralo-
wo-Hradeckim, gdzie prowadził Instytut Hi-
storii, pełnił funkcję prodziekana oraz dzie-
kana Wydziału Pedagogicznego. Pełnił fun-
kcję opiekuna studiów doktoranckich cze-
skiej i czechosłowackiej historii w Instytucie
Historii Filozofii i Nauki, Uniwersytetu Ślą-
skiego w Opawie. Jego działalność badaw-
cza i wydawnicza skupia się głównie na hi-
storii Trutnova, przemyśle tekstylnym i ka-
stelologii. Lista jego prac to  ponad 1600
opublikowanych artykułów z różnych dzie-
dzin nauk historycznych w tym z życia pub-
licznego i polityki. Prof. Wolf jest ważną
postacią Trutnova zwłaszcza w dziedzinie
historii i pedagogiki. W 1993 roku był inicja-
torem założenia Kłodzkiej Komisji, która do
tej pory opublikowała m.in. 12 zbiorów prac.
Opracowania mapują historyczne, kulturo-
we, przemysłowe i naturalne powiązanie gra-
nicy czesko-polskiej . Znaleźć tu można ar-
tykuły czeskich, polskich i niemieckich na-
ukowców, nauczycieli, archiwistów, etc., a
szczególnie historyka prof. dr hab. Vladimira
Wolfa.
Nagrodą specjalną "Wybitna osobowość"

przyznaną przez Prezydent Miasta Świdnicy Be-
atę Moskal-Słaniewską, uhonorowano:
Krzysztofa Habowskiego

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i
ICAN Harvard Business School. Współzało-
życiel zatrudniającej ponad 200 osób grupy
kapitałowej RST. Pomysłodawca i inwestor
w Lift-Off Startup Accelerator. Współtwórca
systemów dla branży turystycznej, transpo-
rtowej, energetycznej, przemysłowej i sekto-
ra publicznego - współpracował z LG, UWr,
EBCC, Stanley Black & Decker Polska, Lo-
gintrans, Ministerstwo Sprawiedliwości,

Urząd Zamówień Publicznych, Tauron Dys-
trybucja. Pasjonat nowych technologii, pro-
pagator prostoty i użyteczności. 
Zaangażowany w realizację programu edu-
kacyjno - gospodarczego Zostańcie z nami
Miasto i Powiat Świdnica - zalogowani, oraz
od samego początku, w organizację RST Pół-
maratonu Świdnickiego. W tym roku odbę-
dzie się już 5. edycja biegu.
Laureatem nagrody specjalnej przyznanej

przez prezydent Świdnicy dla organizacji poza-
rządowej zostało:
Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki

Stowarzyszenie skupia osoby po mastekto-
mii. Jego celem jest reprezentowanie, wypo-
wiadanie się, działanie w imieniu kobiet do-
tkniętych chorobą raka piersi, zmierzające do
ułatwienia im powrotu do normalnego życia
w stanie sprawności fizycznej, psychicznej
oraz uczestniczenie w akcjach uświadamia-
jących znaczenie wczesnego wykrywania ra-
ka piersi.
Stowarzyszenie prowadzi następujące dzia-
łania:
- rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet -
członkiń stowarzyszenia, 
- muzykoterapię
-warsztaty, wykłady, prelekcje, seminaria
dotyczące problematyki zdrowotnej
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne
-organizuje imprezy turystyczne, wycieczki
krajoznawcze oraz różnego rodzaju imprezy
kulturalne
- spotkania w klubie członkiń stowarzysze-
nia
Powyższe działania mają na celu powrót ko-
biet po przebytej mastektomii do sprawności
fizycznej i psychicznej oraz przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu.

NOWI REPATRIANCI 
W ŚWIDNICY

Z czteroosobową rodziną Państwa Natalii i
Dymitra Szymkow z Kazachstanu spotkała się
prezydent miasta, Beata Moskal - Słaniewska.
Na powrót repatriantów do ojczyzny w maju tego
roku zgodę wyraziła Rada Miejska w Świdnicy.
Jest to najszybciej zrealizowana procedura repa-
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triacyjna z dziesięciu wykonywanych wcześniej
przez Urząd Miejski.  

Państwo Szymkow zamieszkają na stałe w
Świdnicy w ramach łączenia rodzin. W ubiegłym
roku, również w październiku, do Świdnicy przy-
jechała Nina Szymkowa -matka pana Dymitra
oraz jego siostra Tatiana z trzyosobową rodziną.
W Środzie Śląskiej, jeszcze w bieżącym miesią-
cu, osiedli się także jego najstarszy brat Walery z
rodziną.

Pani Natalia Szymkowa, posiadająca także
polskie pochodzenie (z domu Wojciechowska)
jest z zawodu księgową, natomiast pan Dymitr -
kierowcą. Z Państwem Szymkow w naszym mie-
ście zamieszkają również ich dwie córki: Włady-
sława - absolwentka średniej szkoły ekonomicz-
nej oraz Polina, która ukończyła szkołę podsta-
wową. Rodzinie zostało zapewnione mieszkanie
komunalne, na warunkach najmu. Na remont
lokalu oraz jego wyposażenie miasto pozyskało
w całości środki z budżetu państwa. Zagospoda-
rowaniem oraz pomocą w usamodzielnieniu ro-
dziny Szymkow zajmuje się Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. 

Pod koniec października br. do Świdnicy
przyjedzie jeszcze trzyosobowa rodzina Państwa
Olgi i Walerego Iwanickich.  

"PRZYJAZNA GMINA" 
W pierwszym dniu konferencji Kongresu

Turystyki Polskiej w Świdnicy wręczono tytuły
"Przyjazna Gmina 2019" a także nagrodzono
najlepsze produkty i usługi turystyczne mijające-
go roku. 

Świdnica nagrodzona
Miasto Świdnica otrzymało nagrodę za pro-

dukt turystyczny - "Czerwony Baron". To nagro-

da również za rozwijanie turystyki polskiej i
transgranicznej polsko-czeskiej, a także konse-
kwentne wdrażanie kolejnych projektów, produ-
któw i usług turystycznych, podnoszących atra-
kcyjność turystyczną miasta i regionu. W ten
zakres wpisuje się m.in. wybudowanie przez
miasto repliki samolotu "Czerwonego Barona",
utworzenie trasy turystycznej w aplikacji mobil-
nej "Świdnica - szlakiem Czerwonego Barona",
czy zorganizowanie dużego widowiska plenero-
wego I Międzynarodowego Turnieju Rycerskie-
go o Pierścień Anny Świdnickiej.

Przyjazna Gmina 
To ogólnopolski program, który redakcja Fo-

rum Biznesu po raz jedenasty skierowała do pol-
skich miast i gmin. Celem konkursu jest wyło-
nienie najlepszych samorządów w Polsce, pro-
mocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań
oraz nowych projektów w zakresie gospodar-
czym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-
przyrodniczym i historyczno-kulturowym. 

Poprzez ten program prezentowane są sukce-
sy polskich miast i gmin, wiele uwagi poświęco-
ne jest roli samorządów w kontekście euroregio-
nalnego funkcjonowania, nowoczesnych roz-
wiązań, jakie gminy wprowadziły, by podnieść
poziom życia mieszkańców i atrakcyjność in-
westycyjną, gwarantującą wzrost gospodarczy.
Promowanie polskich miast i gmin jest elemen-
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kuba Przebindowskiego opowiadają o "kocha-
niu" w sposób niezwykle dowcipny i pikantny,
lecz bez wulgaryzmów, z lekkim przymruże-
niem oka, a jednocześnie świadomością 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
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?

ciąg dalszy na str. 8
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tem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji
konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólno-
polskim, jak i międzynarodowym. Program
"Przyjazna Gmina" nakreśla pełniejszy obraz
przemian, jakie zachodzą w gminach oraz po-
zwala na pozyskanie nowych obszarów współ-
pracy.

Statuetki Przyjazna Gmina 2019 z rąk reda-
ktor naczelnej Forum Biznesu Anny Biszkowiec-
kiej oraz redaktor Marii Leżuchy odebrali:
Gmina Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie

Korzystna lokalizacja geograficzna gminy Jawo-
rzyna Śląska ma znaczący wpływ nie tylko na
aktywność społeczno-gospodarczą omawianego
obszaru, ale również na jego atrakcyjność turysty-
czną. Mimo widocznego braku lasów i wzniesień
teren gminy jest malowniczy. Jego walory klima-
tyczno-topograficzne oraz dobre skomunikowanie
przemawia za rozbudową obsługi ruchu turystycz-
nego w postaci hoteli, pensjonatów czy gospo-
darstw agroturystycznych. Obiecujące pod tym
względem są wsie posiadające zabytkowe komple-
ksy pałacowo-parkowe, a zwłaszcza zamek w Ba-
gieńcu i w Piotrowicach Świdnickich.

Miasto Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
Nagroda za systematyczne wzbogacanie oferty
miasta dla jego mieszkańców i turystów, dzięki
imponującym inwestycjom ostatnich kilku lat. W
tym m.in. rewitalizacja dwóch obiektów poprze-
mysłowych i oddanie ich na potrzeby społeczno-
kulturalne - Galeria Jatki i Stara Elektrownia, po-
nowne oddanie do
użytku kina Ostrovia.
Niebawem otwarta zo-
stanie ekspozycja stała
jedynego w Polsce mu-
zeum poświęconemu
rotmistrzowi Pileckie-
mu - Muzeum Dom
Rodziny Pileckich. To
także liczne inwestycje
w zakresie sportu i re-
kreacji: kryta pływal-
nia, sauny, kręgielnia,
ścianka wspinaczko-
wa, korty tenisowe,
skatepark, kompleks
boisko-lodowisko, si-
łownie zewnętrzne i
wiele innych działań.
Turystyczny Pro-

dukt i Turystyczna
Usługa Roku 2019

Idea nagrodzenia
najlepszych produktów
i usług dedykowanych
uczestnikom i organiza-
torom turystyki w Pol-
sce powstała pięć lat te-
mu w Świdnicy podczas
Kongresu Turystyki
Polskiej, kiedy redakcja
Forum Biznesu dołą-
czyła do grona partne-
rów wydarzenia. 

Celem programu
jest promocja usług i
produktów z branży tu-
rystycznej, które repre-
zentu j ą  najwyż sze
standardy oraz gwaran-
tują klientom otrzyma-

nie produktu lub usługi na najwyższym pozio-
mie. Laureatami nagród za działania, projekty, pro-
dukty i usługi turystyczne w 2019 roku, zostali:
- w kategorii Turystyczny Produkt: 
Centrum Nauki, Edukacji i Kultury Hevelia-
num w Gdańsku

To nowoczesne centrum nauki mieszczące się w
samym centrum Gdańska. Łączy w sobie ideę inter-
dyscyplinarnego miejsca edukacji oraz historii,
kultury i rekreacji. Można zwiedzać stałe wystawy
interaktywne: fizyczną, historyczne, matematycz-
ną  oraz geograficzną. Zabytkowe XIX-wieczne
budynki dziś stanowią zachętę do poznawania
świata i praw nim rządzących, a przy tym są dosko-
nałą okazją do świetnej, rodzinnej zabawy. Teren
Hevelianum - obejmujący obszar ponad 20 hekta-
rów dawnego militarnego fortu - to doskonałe
miejsce na spacer, rekreację oraz podziwianie pa-
noramy Głównego Miasta z dwóch punktów wido-
kowych.

Kompania Piwowarskiej S.A. za  Muzeum Ty-
skich Browarów Książęcych w Tychach

Muzeum funkcjonuje na rynku turystycznym od 15
lat. To perła architektury Śląska, a zarazem nowo-
czesny zakład. Jego walory turystyczne doceniono
wielokrotnie. Obiekt ma status Gwiazdy na Szlaku
Zabytków Techniki Śląska, jako najciekawszej tra-
sy turystyki industrialnej w Polsce. Jest on również
punktem kotwicznym Europejskiego Szlaku Dzie-
dzictwa Przemysłowego. Jest cennym zabytkiem
epoki industrializacji, a zarazem jednym z najno-
wocześniejszych browarów w kraju i Europie. Pod-
czas wycieczki goście zabierani są w podróż przez
cztery wieki piwnych historii opowiadanych w
czterech językach, w tym w śląskim . Browar w
Tychach oferuje unikatową trasę turystyki indu-
strialnej, muzeum z ekspozycją interaktywną, cy-
kliczne wydarzenia specjalne, a także piwne war-
sztaty.

Gminy Jedlina Zdrój za produkt turystyczny
- wieża widokowa na Borowej

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.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.
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Poprzez budowę zachwycającej architektonicznie
wieży widokowej na szczycie Borowej przywróco-
no ruch turystyczny w Górach Wałbrzyskich. Wy-
budowana w 2017 roku, oficjalnie otwarta w grud-
niu tego samego roku. 16,5-metrowa wieża poło-
żona jest na szczycie Borowej (Góra Czarna) o
wysokości 853 m n.p.m., najwyższym szczycie
Gór Czarnych wchodzących w skład Gór Wałbrzy-
skich, w Sudetach Środkowych. Znajduje się ona
na granicy Wałbrzycha i Jedliny Zdroju.

Grupa Żywiec S.A. za produkt turystyczny -
Muzeum Browaru Żywiec

Muzeum Browaru Żywiec zostało otwarte w 2006
roku podczas uroczystości obchodów 150-lecia
Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. W 2016 roku
znaczna cześć jego ekspozycji została zmodernizo-
wana. Jest to muzeum multimedialne, przedstawia-
jące bogatą historię Browaru w Żywcu oraz ży-
wieckiego piwa. Muzeum jest jednym z obiektów
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
, zostało wyróżnione tytułem Gwiazdy Techniki. Od
2010 r. jest jednym z punktów kotwicznych Europej-
skiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za
produkty turystyczne: Kompleks Kopalnia Gui-
do oraz Kompleks Sztolnia Królowa Luiza

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu po raz
kolejny sięga po tytuł Turystyczny Produkt Roku.
To wyjątkowa instytucja, realizująca niezwykle atra-
kcyjną ofertę w zakresie obsługi sektora turystyki
edukacyjnej, wypoczynkowej, sportowej i kulturo-
wej. Oferta obejmuje zarówno unikatowe trasy pod-
ziemne jak i atrakcje plenerowe. Muzeum prowadzi
także hostel. W postindustrialnych przestrzeniach
Muzeum organizowane są liczne wydarzenia - kon-
certy, spektakle, przedstawienia teatralne, wystawy.
Stale rośnie liczba odwiedzających Muzeum, w 2018
roku było to ponad 202 tys. osób.

Park Wielokulturowego Stara Kopalnia za
produkty turystyczne: Festiwal Tradycji Gór-
niczych Barbórka oraz Usługi Muzeum Prze-
mysłu i Techniki

Stara Kopalnia to jedna z ważniejszych atrakcji
turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca
się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego
"Julia" w Wałbrzychu. Zakończona w 2014 roku
rewitalizacja kopalni umożliwiła powstanie wyjąt-
kowego obiektu na turystycznej mapie Polski.

Obecnie to 4,5 hektara zabytkowych obiektów po-
przemysłowych, wzbogaconych o autentyczne wy-
posażenie obejmujące  kopalniany park maszynowy.

Samorządowa Instytucja Kultury Grodzisko
Owidz, gmina Starogard Gdański za produkt
turystyczny: Festiwal Mitologii Słowiańskiej

Muzeum Mitologii Słowiańskiej i Grodzisko
Owidz prawdziwym przebojem zdobyły w ubie-
głym roku i dwa lata temu serca Kapituły Programu
Turystyczny Produkt. 
Trzy dni inscenizacji obrzędów, wykładów, kon-
certów i warsztatów artystycznych - kilkadziesiąt
wydarzeń, w których aktywny udział wzięło ok. 2
tys. osób z całej Polski i zza granicy. Do tego
wystawy grafik inspirowanych Słowiańszczyzną,
Jarmark Rękodzieła, a także debata poświęcona
synergii biznesu i kultury. W gminie Starogard
Gdański, w Grodzisku Owidz, wielkim sukcesem
okazał się tegoroczny II Festiwal Mitologii Sło-
wiańskiej.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w
Gnieźnie za produkt roku za ekspozycję mu-
zeum

Gniezno, miejsce niezwykle atrakcyjne turystycz-
nie, centrum Szlaku Piastowskiego, jednego z naj-
większych szlaków turystycznych w Polsce. Mu-
zeum odwiedza prawie 70 tys. gości rocznie, co
czyni je jednym z najchętniej odwiedzanych w
Wielkopolsce. Muzeum prowadzi również aktyw-
ną działalność poza Gnieznem (także za granicą)
oraz w Internecie. Nagrodzona oferta to wystawy
stałe i czasowe, zajęcia popularyzatorskie i eduka-
cyjne oraz różnorodne wydarzenia Obecnym hitem
tego sezonu jest wystawa czasowa "Słowianie Po-
łabscy" zrealizowana wspólnie z partnerami z Nie-
miec.

Muzeum Regionalne w Głogówku Śląskim za
Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena sta-
nowi jeden z najbardziej
wartościowych projektów
muzycznych na Górnym
Śląsku i upamiętnia jedyne
miejsce na mapie Polski, w
którym Ludwig van Beet-
hoven mieszkał przez kilka
miesięcy i komponował. W
tym roku, już po raz 27.
świętowano fakt, że na za-
mku w Głogówku Ludwig
van Beethoven tworzył V
Symfonię. Muzeum Regio-
nalne w Głogówku bez
wątpienia jest instytucją,
która działa z miłości do
historii i sztuki.  Festiwal
odbywa się co roku na prze-
łomie września i
października.
- w kategorii Turysty-
czna Usługa Roku:
Hotel  Sasanka ze
Szklarskiej Poręby - za
ekologiczne pakiety
SPA
Nagroda za doskonałą ofer-
tę skutecznych zabiegów
SPA opartych o naturalne,
ekologiczne środki, ofero-
wanych w ramach usług
indywidualnie dopasowa-
nych do każdego Klienta.
62 komfortowe pokoje z ła-
zienkami oraz strefę rekre-
acyjną.  Sasanka ma profil
eco-Hotelu. Tytuł Turysty-
czna Usługa Roku trafiła
do hotelu po raz kolejny 
Krasicki Hotel Resort
& Spa ze Świeradowa
Zdroju - za stworzenie
nowego, wyjątkowego
miejsce na mapie Świe-
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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
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...

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-
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tyczny, romantyczny kontekst ustępuje
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

SECOND OPINION [koncert]
26 października 2019, godz.20:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
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radowa Zdroju wśród ofert SPA
To wyjątkowy obiekt w Świeradowie Zdroju, ofe-
rujący pakiety pobytowe dla gości indywidualnych
oraz szeroką ofertę dla grup zorganizowanych. Ho-
tel to 77 komfortowych pokoi, restauracja kręgiel-
nia i zaplecze konferencyjno-bankietowe. To ide-
alny wybór dla osób poszukujących relaksującego
pobytu, jak i aktywnego wypoczynku.  Jest on ide-
alną bazą wypadową na piesze wędrówki po gór-
skich szlakach, jak i rowerowe wycieczki. Ponadto
liczne stoki narciarskie i trasy biegowe zadowolą
najbardziej wymagających pasjonatów sportów zi-
mowych.

Uroczysko Siedmiu Stawów Hotel & SPA, Go-
la Dzierżoniowska - za świadczone przez hotel
usługi

Ekskluzywny hotel dla wyjątkowych gości stwo-
rzony w zabytkowym XVI-wiecznym renesanso-
wym zamku, zachwycający niepowtarzalną atmo-
sferą, wykwitną zdrową kuchnią, która trafia w
gust wyrafinowanych smakoszy. Ekipa hotelu dba
o to, by wypoczynek w Uroczysku dla każdego był
niezapomniany. Tutaj w atmosferze całkowitego
relaksu Goście mogą poddać się całej gamie profe-
sjonalnych zabiegów kosmetycznych i wellness,
korzystając z  wyjątkowych pakietów, ofert spe-
cjalnych. Hotel nagrodzony został po raz kolejny. 

 WYSOKIE KARY ZA
NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU!

Wydział Komunikacji Starostwa Powiato-
wego w Świdnicy informuje wszystkich miesz-
kańców Powiatu Świdnickiego, że z dniem 1
stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy mó-
wiące o obowiązku:

- zawiadomienia starosty, w terminie nie-
przekraczającym 30 dni, o nabyciu lub zbyciu
pojazdu (art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo o
ruchu drogowym)

- zarejestrowania pojazdu używanego
sprowadzonego z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej w terminie 30
dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust. 7
ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmie-
niu od 01.01.2020 r.)

Za niedopełnienie tego obowiązku ustawo-
dawca przewiduje kary finansowe w wysokości
od 200 do 1000 zł.

BOISKO WMECHANIKU
WYREMONTOWANE

22 października, o godz. 11, odbył się odbiór
inwestycji obejmującej remont boiska przy Ze-
spole Szkół Mechanicznych w Świdnicy. 

Inwestycja obejmowała, między innymi:
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 de-
szczowej oraz instalacji do zraszania. Całkowity
koszt prac przekroczył 1 mln. 320 tys. zł. W
odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy, wykonawca prac
oraz dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych.

KAWALEROWIE MALTAŃSCY 
Z WIZYTĄ

W dniach 17-20.10.2019 Powiat Świdnicki
odwiedzili przedstawiciele Kawalerów Maltań-
skich z niemieckiego miasta Biberach pod prze-
wodnictwem zastępcy przewodniczącego po-
wiatu Biberach Waltera Musterle. 

Skład delegacji współtworzyli: Gerhard Pre-
stle, Albert Schmid, Susi Hiestand, Fredo Bil-

lwiller i Laszlo Mihai. W ramach wizyty odbyły
się spotkania w placówkach, które od lat są
wspierane przez Maltańczyków: Domu Dziecka
w Świdnicy, Towarzystwie Pomocy im. Św. Bra-
ta Alberta w Świdnicy, Domu Pomocy Społecz-
nej w Jaskulinie oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Świdnicy. Każda z placówek otrzymała wsparcie
finansowe z przeznaczeniem na zakup potrzeb-
nego sprzętu lub wyposażenia. Dodatkowo Ka-
walerowie Maltańscy przywieźli sprzęt dla se-
niorów i osób niepełnosprawnych . Realizacja
dotychczasowych oraz przyszłych programów
pomocowych na terenie powiatu została omó-
wiona podczas spotkania z udziałem Starosty
Świdnickiego Piotra Fedorowicza, Wicestarosty
Świdnickiego Zygmunta Worsy oraz Członek
Zarządu Powiatu Alicji Synowskiej jak również
podczas wizyt w odwiedzanych placówkach.

MECHANIK ŚWIĘTUJE 
DZIEŃ NAUCZYCIELA

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodo-
wej w naszej szkole odbył się uroczysty apel,
podczas którego Krzysztof Anklewicz, dyrektor
naszej szkoły, wręczył corocznie przyznawane
Nagrody Dyrektora Szkoły najbardziej zasłużo-
nym nauczycielom oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi. W tym roku nagrody otrzymali
następujący nauczyciele: Paulina Chudy, Jolanta
Sajdak, Adrianna Świder Aleksandra Warchała i
Jolanta Wikarek oraz Krzysztof Pamuła i Jaro-
sław Natanek. 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z su-
kcesów naszych koleżanek i kolegów. Podczas
apelu dyrektor szkoły wręczył pamiątkowy dy-
plom Agnieszce Malarczyk, która w tym roku
otrzymała Nagrodę Starosty Świdnickiego za
szczególne osiągnięcia na niwie edukacyjnej. Pa-
ni Agnieszka nagrodę otrzymała dzień wcześniej
z rąk Piotra Fedorowicza, Starosty Świdnickie-
go. Podczas apelu Dyrekcja Szkoły przedstawiła
również osoby, które w tym roku otrzymały me-
dale zasługi za długoletnią służbę. Są to: Alina
Biedroń, Anna Smusz-Malicka, Magdalena Li-
siecka oraz Anna Wasilewicz - pracownik admi-
nistracji. Bardzo miłym akcentem podczas apelu
był słodki upominek dla nauczycieli przygoto-
wany przez Samorząd Uczniowski i ich nieza-
wodnych opiekunów. Dziękujemy. Po części ofi-
cjalnej nastąpiła część nieoficjalna, w której
przeprowadzony został program "Mam talent".
Program został entuzjastycznie przyjęty przez
publiczność, która żywiołowo reagowała na po-
pisy poszczególnych grup zmagających się z wy-
losowaną piosenką. Kolejno grupa humanistów,
językowców, zawodowców i pracowników ad-
ministracji i obsługi wykonywała kolejne hity,
wśród których nie zabrakło przebojów Sławomi-
ra, Zenka Martyniuka czy Feela. Zdecydowanym
faworytem była grupa zawodowców, która przy
niesamowitym aplauzie publiczności śpiewająco
pokonała rywali i wygrała konkurs. Zabawa była
przednia i wszyscy świetnie się bawili. Takiej
entuzjastycznej atmosfery nie było już dawno
podczas apelu, więc zapewne chcielibyśmy za-
chować coś z tych chwil na kolejne dni, nie tylko
od święta, ale i na co dzień. Apel przygotowała
klasa II CT pod kierownictwem swojej wycho-
wawczyni Jolanty Sajdak.

"Mechanik"

"WYJŚĆ Z CIENIA
-RODZINA W PEŁNYM BLASKU"

Jak pokazują badania, w Polsce co czwarty
Polak doświadczył w swoim życiu zaburzeń psy-
chicznych. Blisko 10 procent mieszkańców Pol-
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ski (tj. ok 2,5 mln ludzi) cierpi na zaburzenia
lękowe. Prawie 1 mln. Polaków doświadcza de-
presji. Jest to problem zdrowotny mocno dotyka-
jący współczesne pokolenie. Nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak problem ten mocno funkcjo-
nuje w codziennym, coraz szybszym tempie ży-
cia. 

V Konferencja "Wyjść z cienia. Rodzina w
pełnym blasku", jak nazwa wskazuje, ma na celu
pokazanie jak radzić sobie w trudnych dla nas
sytuacjach. Październik jest miesiącem, w któ-
rym w sposób szczególny zwracana jest uwaga
na temat zdrowia psychicznego. Z tego też po-
wodu Powiat Świdnicki oraz Powiatowy Zespół
ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizo-
wał konferencję, na której porozmawiamy na ten
temat, zwracając szczególną uwagę na znaczącą
rolę rodziny wielopokoleniowej. V Konferencja
"Wyjść z cienia-Rodzina w pełnym blasku" to
wydarzenie, którego celem jest dyskusja skupia-
jąca się na znaczeniu więzi międzypokoleniowej
i wpływie rodziny na zdrowie psychiczne. Pod-
czas konferencji będziemy poruszać również za-
gadnienia związane z istotną rolą komunikacji w
rodzinie wielopokoleniowej oraz transpokole-
niowym przekazywaniu wartości w rodzinie.
Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania
wystąpień zaproszonych gości m.in. Pani Kry-
styny Lasek, która przedstawi działania Regio-
nalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się
oraz programu pn. "Edukacja do starości. Na-
wzajem sobie potrzebni". Część artystyczną za-
prezentuje grupa teatralna "Utworki" z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy w reż. Tere-
sy Cora. Konferencja ma charakter otwarty, a
więc do udziału w niej serdecznie zapraszamy
młodzież, rodziców, seniorów, osoby pracujące
z rodzinami, przedstawicieli placówek oświato-
wych, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia

oraz wszystkie osoby zainteresowane. Konferen-
cja odbędzie się w 25 października 2019 r. sali
widowiskowej I LO w Świdnicy o godzinach od
10 00.

(O)TRZĘSIENIE ZIEMI 
Myśleliśmy o organizacji otrzęsin w konwe-

ncji morskiej, jednak stwierdziliśmy, że będzie to
zbyt trudne logistycznie. Po wielu burzach móz-
gów, sprzeczkach i poszukiwaniach trafiliśmy na
przysłowie arabskie "Ten kto żyje, widzi dużo.
Ten, kto podróżuje, widzi więcej." 

Naszym celem stało się, aby pierwszoklasi-
sta Banacha mógł poprzez zabawę poszerzyć
swoje horyzonty i przeżyć pierwszą podróż z
nowymi kolegami. Wycieczka w nieznane odby-
ła się 11.10.2019 roku w II Liceum Ogólnokształ-
cącym, to było uroczyste "(O)trzęsienie ziemi".
Tego dnia pełnoprawnymi Banachami stali się
uczniowie aż siedmiu klas pierwszych! Każdy z
nich musiał wejść w rolę obywateli różnych
państw. W auli gościliśmy mieszkańców ze
wszystkich zakątków świata! Jednak przebranie
nie było jedynym zadaniem w tegorocznej akcji.
Pierwszym zadaniem było przygotowanie filmu.
Kolejnymi rysowanie z zawiązanymi oczami,
odgadywanie składników mikstury i wiele in-
nych... Mieliśmy nadzieję, że w trakcie przygo-
towań uczniowie będą mogli jeszcze lepiej się
poznać, a przede wszystkim spojrzeć na

Wstęp wolny

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
koncert zespołu Second Opinion. Ten zespół
Związku Lekarzy Polskich w Chicago gra
jazz , bossa novę oraz bluesa. W składzie są
między innymi: lekarz weterynarii, interni-
sta oraz ginekolog. Za oceanem zespół czę-
sto występuje podczas koncertów charyta-
tywnych, a w Świdnicy pojawi się na estra-
dzie po raz pierwszy.
Second Opinion Chicago.
Historia zespolu:
2004 - zespół Second Opinion (SO) powsta-
je z inicjatywy Billa Woodsa - trębacza/wo-
kalisty (zawodowo: lekarz ginekolog położ-
nik)
2005 - do zespołu dołącza Mark Tucci ,sa-
ksofony (zawodowo: lekarz internista)
2008 - do zespołu dołączają Marek Nie-
krasz, gitara/wokal (zawodowo: lekarz we-
terynarii) i Iwona Niekrasz, wokal/instru-
menty perkusyjne (zawodowo: administra-
tor akademicki)
2016 - SO zostaje zaproszony do udziału w
przedsięwzięciu Tony Zdrowia (medycyna +
muzyka) w Opolu I rekrutuje opolskich le-
karzy muzyków
Jacek Polewiak, klawisze (zawodowo: le-
karz chirurg naczyniowy)
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ciąg dalszy na str. 12



świat oczami licealisty. I tak po paru godzi-
nach pierwszaki zostały Banachami. Banachy
wiedzą więcej, słyszą lepiej, widzą czego inni nie
zobaczą. Pierwszaki, witajcie w progach naszego
liceum. Na koniec, chcielibyśmy podziękować
wszystkim bez których organizacja otrzęsin by-
łaby niemożliwa: profesorom za wyrozumiałość
dla nas w trakcie przygotowań, szanownemu Ju-
ry, za sprawiedliwe oceny, dźwiękowcom, za
cierpliwość oraz pomoc w przygotowaniu sprzę-
tu, dziewczynom z klasy 2b za występ oraz oczy-
wiście wychowawcom i uczniom klas pier-
wszych za tak dobre przygotowanie oraz zaanga-
żowanie.

II LO Świdnica

W MDK...
BENEFIS WANDY SZWEGLER

"Zobaczyć w kimś potencjał, zarazić swoją pasją,
pokazać czym jest sztuka i iść wciąż naprzód
I w naszym MDKu taka osoba co świat postrzega
kolorami

W pracowni na poddaszu kieruje pędzlami."
Zawsze uśmiechnięta, ciepła i życzliwa. Po-

trafi dostrzec w dziecku nie tylko talent, ale też
go oszlifować jak najpiękniejszy diament. Wan-
da Szwegler od lat zaszczepia w najmłodszych
miłość do plastyki i sztuki. We wtorek 15
października w Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy odbył się jej benefis.

Wanda Szwegler jest doskonale znana świd-
niczanom i od lat jest jedną z twarzy Młodzieżo-
wego Domu Kultury, gdzie prowadzi pracownię
plastyczną. Nauczyciel to brzmi dumnie. Przed-
stawiam nauczyciela, który uczy, jak patrzeć, a
nie, co widzieć - Wanda Szwegler - przedstawiał
bohaterkę dyrektor Młodzieżowego Domu Kul-
tury Zbigniew Curyl.

Podczas uroczystości odbyły się występy ar-
tystyczne uczestników MDK oraz wspomnień
zaproszonych gości.

POWIATOWY KONKURS WIEDZY
O LWOWIE I KRESACH

POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
 18 października 2019 roku po raz VII odbył

się Powiatowy Turniej Wiedzy o Lwowie i Kre-
sach Południowo-Wschodnich w Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świd-
nicy. Do rywalizacji stanęło 12 zespołów ze
świdnickich szkół podstawowych, Gminy Świd-
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Marek Błaszczyk, bas (zawodowo: lekarz
pediatra)
Marek Piętka, perkusja (zawodowo: lekarz
anestezjolog).
gościnnie Matthew Tucci , saksofon (zawo-
dowo: finansista)
2019 - SO zaproszone w tym samym skła-
dzie na następujące koncerty:
Forum Rynku Zdrowia -Warszawa
IV Tony Zdrowia - Opole
Świdnica - Klub Bolko
Opole - Teatr Eco
Opole - Zaduszki Jazzowe
2008-2019 SO zagrało na wielu imprezach
związanych z działalnością Polskiego
Związku Lekarzy w Chicago

III KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
27 października 2019, godz.13:00
Miejsce: kościół w Śmiałowicach
Wstęp wolny

Wyjątkowe miejsca, piękna muzyka oraz
utalentowani muzycy. Cykl "III Koncerty
Ziemi Świdnickiej" będzie składał się z 3
koncertów kameralnych, które odbędą się w
zabytkowych przestrzeniach wiejskich ko-
ściołów oraz dawnego pałacu arystokraty-
cznego. Wśród pól i łąk, przybranych jesien-
nymi barwami, znajdziemy czas na jesienną
refleksję i zachwyt muzyką klasyczną.
Wystąpią:
Łucja Nikolska - flet
Miłosz Nowakowski - wiolonczela
Tymoteusz Jaśków, Michał Fleszar, Jakub
Moneta, Maciej Bator - organy
W programie: Vivaldi, Bach

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: JO-
LANTA FRASZYŃSKA
5 listopada 2019, godz.16:00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, ul. Franciszkańska 18
Wstęp wolny

Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie Jolanta Fraszyńska, spotkanie z nią po-
prowadzi Aleksandra Kulak. Zapraszamy 5
listopada na godz.16.00 do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.
Jolanta Fraszyńska ukończyła Wydział
Aktorski filii krakowskiej Państwowej Wy-
ższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sol-
skiego we Wrocławiu (1991). Po ukończe-
niu szkoły wcześnie zagrała główne role w
filmach "Białe małżeństwo" Magdaleny Ła-
zarkiewicz (1992) i "Pora na czarownice"
Piotra Łazarkiewicza (1993). Do 1997 roku
pracowała w zespole Teatru Polskiego we
Wrocławiu, gdzie wiele kreacji stworzyła
pod okiem Jerzego Jarockiego. Od roku
1998 aktorka Teatru Dramatycznego w War-
szawie. Współpracowała z największymi re-
żyserami teatralnymi, poza Jarockim - z
Krystianem Lupą, Grzegorzem Jarzyną,
Krzysztofem Warlikowskim i Agnieszką
Glińską. Niemal od początku kariery zwią-
zana jest również z Teatrem Telewizji, gdzie
zagrała w dwudziestu pięciu spektaklach. W
roku 2007 wystąpiła w Teatrze Narodowym
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nica i  Gminy Żarów. Jury w składzie: p. Mariusz
Barcicki- historyk, oraz p. Grzegorz Mikołaj-
czyk- historyk z III LO, oceniali wiedzę o historii
Lwowa, wiedzę o zabytkach oraz znajomość ba-
łaku lwowskiego. Rywalizacja była niesamowi-
ta. Po kolejnych dogrywkach wyłoniono wresz-
cie zwycięzców. Nagrody wręczał starosta świd-
nicki p. Piotr Fedorowicz, prezes TMLiK p. An-
toni Jadach, dyrektor MDK p. Zbigniew Curyl.

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Świdnicy

Zespół w składzie: Karolina Szmidt, Paulina
Wachowiak, Weronika Skorłutowska

II miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa "Bliżej Dziecka"

Zespół w składzie: Jakub Andrzejewski, An-
gelina Kazanecka Nikola Tyza

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Świdnicy

Zespół w składzie: Feliks Brzezinki, Maciej
Sachs, Wojciech Bętkowski

Laureaci otrzymali karty podarunkowe do
Epiku, statuetki, dyplomy i książki. Pozostali
uczestnicy konkursu również otrzymali karty po-
darunkowe, dyplomy i długopisy.

Dodatkowo uczestników z Gminy Żarów i
Gminy Świdnica uhonorowano pamiątkowymi
wydawnictwami o Lwowie.

MDK Świdnica

W MBP...
ZOSTAŃ CZYTELNIKIEM 

MIESIĄCA FILII NR 2
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej

zaprasza dzieci (7-14 lat) do udziału w konkursie
na Najlepszego Czytelnika Miesiąca. Przyjdź do
biblioteki, odbierz kartę czytelnika oraz kartę
konkursową. Czytaj i odbieraj nagrody! Zapra-
szamy do zabawy!

CYKL ZAJĘĆ Z OKAZJI 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
zaprasza dzieci (5-10 lat) do udziału w zajęciach
cyklicznych z okazji Święta Niepodległości. W
każdy wtorek o godz. 14.00 zbiórka w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2.

29.10.2019 - "Dlaczego orzeł ma koronę?"
05.11.2019 - "Ile zwrotek ma hymn?"
12-11.2019 - Konkurs plastyczny.

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
12.10.2019r., godz. 13.10 

Do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy
napłynęło telefoniczne zgłoszenie, że na te-
renie parku Sikorskiego, przy placu zabaw
przewróciło się drzewo. Skierowany w to
miejsce patrol stwierdził, że ułamał się duży
konar drzewa i opiera się on na sąsiednim
drzewie. W związku z realnym zagrożeniem
dla poruszających się w tym miejscu dzieci i
dorosłych strażnicy zabezpieczyli taśmą
miejsce, oraz powiadomili zarządcę terenu.
Następna kontrola tego miejsca wykazała, że
zarządca wywiązał się ze swoich obowiąz-
ków i usunął zagrożenie.

13.10.2019r. 
W dniu wyborów do sejmu i senatu funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej w Świdnicy nie
tylko brali czynny udział w zabezpieczaniu
sprawnego przebiegu głosowania. Służyli
również pomocą przy przewożeniu osób nie-

pełnosprawnych, mających problem z poru-
szaniem się do lokali wyborczych, by mogli
oni oddać swój głos.

16.10.2019r., godz. 20.37
Dyżurny odebrał zgłoszenie od zdenerwo-
wanej mieszkanki ul. Westerplatte. Kobieta
twierdziła, iż od kilku dni pies sąsiadów cią-
gle wyje i szczeka zakłócając jej spokój, a
sąsiedzi na zwracane uwagi nie reagują.
Przybyły na miejsce patrol potwierdził ucią-
żliwość psa sąsiadów. Interwencja strażni-
ków zakończyła się mandatem dla właścicie-
la psa i zobligowaniem go do poczynienia
niezbędnych kroków by taka sytuacja nie
miała więcej miejsca.

31.10.2019r., godz. 12.18 
Do dyżurnego wpłynęło telefoniczne zgło-
szenie o tym, że na ławce przed domem
handlowym na pl. Grunwaldzkim leży
nietrzeźwy mężczyzna o nieprzyjemnym za-
pachu. Skierowany w to miejsce patrol
stwierdził, że znany im bezdomny mężczy-
zna znajduje się w stanie zatrucia alkoholo-
wego, po spożyciu najprawdopodobniej de-
naturatu. Na miejsce zostało wezwane pogo-
towie ratunkowe, którego załoga potwierdzi-
ła diagnozę strażników i zabrała bezdomne-
go do szpitala na odtrucie.

***
Prosimy o pomoc, na naszym podwórzu lo-

katorzy urządzili wysypisko śmieci. Takie zgło-
szenie otrzymał dyżurny Straży Miejskiej w
Świdnicy w godzinach przedpołudniowych w
dniu 21 października. To co na miejscu zastali
strażnicy wyglądało fatalnie.

W podwórzu zalegała  góra różnego rodzaju
śmieci pochodzących z gospodarstw domowych.
Funkcjonariusze szybko ustalili przyczynę tej sy-
tuacji. Podwórze przy ulicy Franciszkańskiej 7
stało się obecnie zapleczem budowy. W związku
z powyższym kontenery na odpady zostały prze-
stawione o około 15 metrów w stronę ulicy Ko-
nopnickiej, o czym powiadomiono lokatorów.
Niestety część mieszkańców nie przyjęło tego do
wiadomości, wysypując śmieci w miejscu gdzie
wcześniej stały pojemniki. Pomimo rozpytania
okolicznych lokatorów nie udało się ustalić
sprawców zanieczyszczenia podwórza, jak to
często bywa - nikt nic nie widział. Strażnicy
nakazali uprzątnięcie terenu administratorowi,
natomiast podwórze jest obecnie cyklicznie kon-
trolowane przez patrole. Ostrzegamy, że sprawca
zaśmiecania podwórza będzie ukarany manda-
tem w kwocie do 500 złotych.

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

GMINA ŚWIDNICA
ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA   

Podczas XIV sesji Rady Gminy Świdnica
Stanisław Farański otrzymał z rąk wójt gminy
Teresy Mazurek, odznakę Zasłużony dla Rolnic-
twa.

Swoją pracę zawodową rozpoczął 1 lipca
1971 r. Od 1984 r. pracuje na stanowisku kierow-
nika w Kombinacie Rolnym Świdnica, w którym

jest odpowiedzialny za utrzymanie parku maszy-
nowego. Jest zdyscyplinowanym i odpowie-
dzialnym pracownikiem, lubianym i szanowa-
nym przez załogę. Całe życie związany z uprawą
ziemi. Interesuje się nowinkami technologiczny-
mi, które skutecznie i umiejętnie potrafi stoso-
wać w swojej pracy, dzięki czemu uzyskuje bar-
dzo wysokie plony, przy niskich nakładach.
Udziela się społecznie, współpracuje z Dolnoślą-
ską Izbą Rolniczą oraz Dolnośląskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego, oddział w Świdnicy. Na
co dzień mieszkaniec wsi Wilków w gminie
Świdnica, aktywnie uczestniczący w życiu i roz-
woju sołectwa.

Dla przypomnienia. W tym roku podczas
święta plonów w gminie Świdnica odznaczenia
Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: Zbigniew
Wysocki, Edward Mozol, Bogusław Lis, Zdzi-
sław Łękawa, Andrzej Miłkowski, Kazimierz Ja-
nik.

EUROPEJSKI 
DZIEŃ PRZYWRACANIA

CZYNNOŚCI SERCA 
16 października jest Europejskim Dniem

Przywracania Czynności Serca. W ciągu dwóch
dni w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Do-
lnej przeprowadzone zostały zajęcia pierwszej
pomocy w grupie najstarszej. Zajęcia odbyły się
pod czujnym okiem pani Agnieszka Marek.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały
wskazówek dotyczących zachowania w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia lub życia, opatrywały
rany cięte, złamania, stłuczenia, krwotoki, ćwi-
czyły ułożenie w pozycji bezpiecznej, a co naj-
ważniejsze podejmowały akcję resuscytacji z
wykorzystaniem fantoma - podkreśla dyrektor
placówki Beata Klęsk.

i

w Warszawie w "Miłości na Krymie" Sławo-
mira Mrożka w reżyserii Jarockiego, otrzy-
mując za rolę Lily nominację do Nagrody
"Warszawski Feliks".
Jest znana z seriali telewizyjnych takich jak
"Leśniczówka" "M jak miłość", "Boża pod-
szewka", "Dom", "Na dobre i na złe" oraz
filmów fabularnych: "Kiler-ów 2-óch" Ju-
liusza Machulskiego (1999), "Cisza" Micha-
ła Rosy (2001), "Ławeczka" Macieja Żaka
(2004) czy "Skazany na bluesa" Jana Kida-
wy-Błońskiego (2005). Laureatka Nagrody
Aktorskiej XXXV Kaliskich Spotkań Te-
atralnych za rolę Saszy w "Płatonowie" An-
tona Czechowa w reżyserii Jarockiego
(1995), Nagrody Aktorskiej XXXVI Kali-
skich Spotkań Teatralnych za rolę Saszy w
przedstawieniu "Płatonow - akt pominięty"
(1996), Nagrody Publiczności dla Najle-
pszej Aktorki Festiwalu "Lato Filmów" w
Kazimierzu Dolnym (2004), nominowana
do Nagrody Orła za Najlepszą Główną Rolę
Kobiecą za kreację w filmie "Skazany na
bluesa" i nagrodzona za tę rolę Złotą Kaczką
dla Najlepszej Aktorki (2006).
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

SALON PRASOWY "AS"
ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

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

BARAN Wizyta bliskiej osoby doda Ci skrzydeł.
Będziesz mógł liczyć na jej wsparcie w szerokim
zakresie. To bardzo ważne, gdyż Twoja obecna
sytuacja nie przedstawia się ciekawie. Bywało
lepiej. Wkrótce bieg wydarzeń się zmieni. Wszy-
stko zmierza ku lepszemu. 
BYK Zastanów się nad swoim postępowa-
niem, zanim zranisz kogoś na kim Ci zależy.
Naprawić tak kolosalny błąd nie będzie łatwo.
Nie możesz myśleć tylko o sobie. W pracy nie
obejdzie się bez konfliktów na tle finansowym.
Poczujesz się pokrzywdzony i postanowisz się
postawić. 
BLIŹNIĘTA Twoje dochody będą w tym mie-
siącu większe, ale to nie oznacza, że możesz
szaleć z wydatkami. Wkrótce pojawi się jakaś
niespodziewana potrzeba, "dziura" którą trze-
ba będzie załatać. Bardzo dobrze będą się ukła-
dały stosunki z bliskimi. Poczujesz, że jesteś
kochany.
RAK Wygrasz jakiś spór, jakąś walkę. Będziesz
z tego powodu bardzo szczęśliwy i dumny, że
stanęło na Twoim. Znacznie poprawi to poczucie
Twojej wartości. W najbliższych dniach będziesz
miał jeszcze kilka innych sukcesów. Będą one
związane z pracą zawodową. Sprawy sercowe
odejdą na dalszy plan. 
LEW Spotka Cię miła niespodzianka ze strony
bliskich. Od dawna to planowali. Przekonasz się jak
bardzo możesz na nich liczyć w trudnych chwilach.
Będziesz miał mniej obowiązków, co pozwoli na
rozwijanie swoich zainteresowań i wypoczynek.
Nie zamykaj się w domu. Zadbaj o kontakty towa-
rzyskie.
PANNA Nie zniechęcaj się drobnymi niepowo-
dzeniami. Już wkrótce zobaczysz wymierne efe-
kty swojej pracy. Kłótnia z partnerem otworzy Ci

oczy na pewnien problem, którego do tej pory nie
dostrzegałeś. Warto się nad nim zastanowić.
Sprawy finansowe pozostaną na razie bez zmian.
WAGA Postaraj się oszczędnie gospodarować
pieniędzmi. Czekają Cię pewne wydatki, jakich
nie masz w planie na najbliższe dni. Ta inwesty-
cja zaprocentuje już niebawem. Musisz być cier-
pliwy i czekać na rozwój wydarzeń. W sprawach
sercowych nastąpi nagłe ożywienie. Przeżyjesz
romantyczny wieczór we dwoje. 
SKORPION Osoba, z którą się zaprzyjaźniłeś,
wywiera niekorzystny wpływ na Twoje życie. Po-
chłania dużo Twojej uwagi i czasu, co powoduje,
że zaniedbujesz swoje sprawy. Warto się otrząs-
nąć, bo za kilka dni możesz przeżyć rozczarowa-
nie. Sprawy finansowe będą się dobrze układa-
ły. Może nawet trochę odłożysz. 
STRZELEC Całą uwagę skupiłeś na sobie i
zapomniałeś o reszcie świata. Twoim bliskim
jest bardzo przykro z tego powodu. Postaraj się
okazać im trochę zainteresowania. Wystarczy
zwykła rozmowa o ich codziennych sprawach
i problemach. Poprawi się Twoja sytuacja fi-
nansowa.
KOZIOROŻEC Poczujesz się bardzo zmęczo-
ny. Za dużo było ostatnio problemów i spraw,
którym musiałeś sprostać. Powinieneś teraz od-
począć i dopuścić do głosu innych. Nie ma ludzi
niezastąpionych. Szczera rozmowa z przyjacie-
lem wpłynie na poprawę Twojego nastroju i sa-
mopoczucia. 
WODNIK Bardzo się martwisz o bliską osobę,
bo zdajesz sobie sprawę, że niewiele możesz
zrobić bez jej zgody i zrozumienia. Jest wiele
rozwiązań. Musisz tylko wybrać najlepsze. Kie-
ruj się sercem, a zobaczysz, że nikogo nie zranisz,
a możesz bardzo pomóc. Nareszcie ktoś zapłaci
Ci za wykonaną już dawno pracę.
RYBY Daj sobie więcej "luzu". Nie możesz się
ciągle wszystkim przejmować i brać na siebie tak
dużą odpowiedzialność. Podziel się obowiąz-
kami. Będziesz miał więcej czasu dla siebie i
przyjaciół. Sprawy finansowe w najbliższych
dniach nie będą wyglądały najlepiej.

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
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