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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

WYSTAWA CZASOWA
do 15.11.2019, godz. 19:00
Na wystawie pt. Ilustracje bajek niewydanych
zaprezentowane zostały zdjęcia Jacka Boczara.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizator: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, organizatorzy Dni Fotografii

ZADUSZKI MUZYCZNE
02.11.2019, godz. 18:00
Zapraszamy na nastrojowy wieczór w Klu-
bie Bolko. Leszek Matus przypomni sylwet-
ki zmarłych niedawno artystów, takich jak:
Robert Brylewski / Keith Flint / Mike Grose
/ Olga Jackowska / Jarosław Kozidrak i
inych Oprawę muzyczną zapewnią zespoły:
Iluminator / Krąg / Luna Park
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

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

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

KONKURS PLASTYCZNY "BARWY
NIEPODLEGŁOŚCI"
07.11.2019, godz. 16:30
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ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
PODCZAS WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH W ŚWIDNICY

Od czwartku, 31 października od godz. 6:00
do niedzieli, 3 listopada do godz. 22:00 wprowa-
dzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w
okolicach świdnickich cmentarzy.

Cmentarz Parafialny przy ul. Brzozowej.
Ruch pojazdów w rejonie ulic: Śląska -

Przyjaźni - Zielona będzie odbywał się jednokie-
runkowo po trójkącie tworzonym przez te ulice.

Parkować można na wszystkich dotychcza-
sowych parkingach oraz dodatkowo:

- na ul. Śląskiej (od Zielonej do Przyjaźni) -
jednostronnie,

- na ul. Sportowej i Bokserskiej - jednostron-
nie,

- na terenie zielonym po prawej stronie ul.
Brzozowej (wjazd przy Witoszówce, wyjazd wy-
łącznie w prawo).

Wjazd w ulicę Brzozową będzie otwarty tyl-
ko dla pojazdów służb miejskich i dla niepełno-
sprawnych. Świdniczanie będą mogli dojść na
cmentarz od strony parkingu przy ul. Śląskiej lub
ulicą Brzozową.

Cmentarz komunalny na ul. Słowiańskiej.
Parkować można na wszystkich dotychcza-

sowych parkingach oraz dodatkowo:
- na poboczu trawiastym ul. Słowiańskiej (od

wiaduktu do ul. Bobrzańskiej) - po jednej stronie,
- na poboczu ul. Bobrzańskiej (od ul. Sło-

wiańskiej do Trzeboszańskiej) - po jednej stro-
nie,

- jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą,
również na nowo budowanym parkingu - wjazd
na wysokości ul. Wieleckiej.

Dojście do cmentarza możliwe będzie za-
równo przez bramę główną, jak i od strony nowo
budowanego parkingu.

Cmentarz komunalny na ul. Łukasińskiego.
Parkować można na wszystkich dotychcza-

sowych parkingach.
Wzmocnione zostaną również siły porząd-

kowe, które będą pomagać w sprawnym prze-
mieszczaniu się pojazdów oraz parkowaniu.
Do kierowców apelujemy o większą samodys-
cyplinę i zwracanie uwagi na zmienione ozna-
kowanie.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Świd-
nicy do pozostawienia swoich samochodów i
skorzystania z komunikacji miejskiej. W czwar-

tek, 1 listopada przejazd autobusami będzie bez-
płatny dla wszystkich pasażerów. Przygotowany
został również specjalny rozkład jazdy o zwię-
kszonej częstotliwości kursowania linii komuni-
kacyjnych obsługujących rejon cmentarzy. W
czwartek, 1 listopada uruchomione zostaną do-
datkowe linie:

S-1 trasa przejazdu : K. Wielkiego - H. Po-
bożnego - K. Odnowiciela - W. Łukasińskie-
go -pl. Św. Małgorzaty - Muzealna - pl. Grun-
waldzki - al. Niepodległości - Pionierów Zie-
mi Świdnickiej - Śląska - Słowiańska
S-2 trasa przejazdu: W. Sikorskiego - L. Za-
menhofa - J. Riedla - S. Wyszyńskiego - I.
Prądzyńskiego - E. Plater - Bora-Komoro-
wskiego - Wschodnia - Leśna - Wałbrzyska
- Pionierów Ziemi Świdnickiej - Śląska -
Słowiańska
S-3 trasa przejazdu: (Wokulskiego - Meta-
lowców) - M. Kopernika - Jodłowa - 
Bystrzycka - Kraszowicka - Zielona - Sło-
wiańska
Rozkład jazdy dla linii S-1, S-2, S-3, nr 6

będzie udostępniony na przystankach i na stronie
internetowej www.mpk.swidnica.pl 

Linie nr 50 i 52 kursować będą wyłącznie w
godzinach od 7:00 do 9:00 i po godz. 16:00
z zachowaniem w tym przedziale czasowym
godzin odjazdów jak w dni robocze.
Linia nr 6 kursować będzie w godzinach od
8:30 do 16:00, autobusy jeździć będą co 20
minut. W przedziale czasowym do godz.
08:30 oraz po godz. 16.00 kursy będą wyko-
nywane wg rozkładu jazdy jak w sobotę.
Linia nr 30 - wszystkie kursy z zajazdem na
ul. Słowiańską
Linia nr 10  - wszystkie kursy z zajazdem na
ul. Strzelińską
Dla pozostałych linii miejskich oraz linii za-

miejskich będzie obowiązywał rozkład jazdy jak
w niedzielę i święta.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od
31 października do 3 listopada wprowadzone
zostaną dodatkowo przystanki zastępcze:

- przy ul. Zielonej (w drodze powrotnej z ul.
Słowiańskiej)
- przy ul. Kazimierza Odnowiciela (na wyso-
kości cmentarza).

12. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Dwa tygodnie pozostały do 12. Biegu Nie-

podległości. Tradycyjnie 11 listopada zaprasza-
my do świdnickiego Rynku, aby w rekreacyjnym
biegu uczcić 101 rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Udział w biegu jest bezpłat-
ny. Na uczestników czeka półtora tysiąca pamiąt-
kowych koszulek i medali. 

Zapisy i odbiór pakietu startowego (koszul-
ka, opaska) od godziny 9.00 odbywać się będą w

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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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

IX TURNIEJ SZACHOWY O SZABLĘ
PIŁSUDSKIEGO
11.11.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na IX Turniej Sza-
chowy o Szablę Piłsudskiego. Rejestracja od
godz. 9.00. Rozpoczęcie turnieju o godz.
10:00.
Wstęp 20 zł (opłata rankingowa), miejsce:
Hala Sportowa OSiR Zawiszów, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: MDK

POWIATOWY KONKURS RECYTA-
TORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
12.11.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Ce-
lem konkursu jest popularyzowanie treści
patriotycznych, budowanie postaw patrioty-
cznych wśród młodego pokolenia Polaków
i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: MDK

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 2019
13.11-16.11.2019, godz. 18:00
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA to festiwal
literacki, który ma na celu ukazanie związ-
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Muzeum Dawnego Kupiectwa (wejście od Ryn-
ku, wyjście przy Wieży Ratuszowej). Biuro bę-
dzie pracowało do godziny 11.30. Oficjalny
start z udziałem włodarzy miasta i powiatu
zaplanowany jest na godzinę 12.00 spod Wieży
Ratuszowej. Dla biegaczy przygotowano czte-
ry okrążenia trasy: Rynek, ul . Grodzka, ul.
Zamkowa, ul. Kotlarska, Rynek, ul. Długa, ul.
Daleka, ul. Pułaskiego, Rynek. Długość jedne-
go okrążenia wynosi 1250 metrów. Przebiec
można maksymalnie cztery pętle. Każdy sam
decyduje ile okrążeń chce pokonać. Tradycyj-
nie nie będzie mierzony czas i notowane zajęte
miejsce. Ważny jest sam udział i dobra zabawa
w atmosferze radosnego rekreacyjno-patrio-
tycznego pikniku.

 Tradycyjnie na uczestników czekać będzie
półtora tysiąca koszulek (po 750 białych i czer-
wonych) oraz 1500 medali. Projekt pamiątek jest
autorstwa świdniczanina Marcina Broniko-
wskiego. Na awersie medalu znalazł się akcent
lokalny - świdnicka wieża ratuszowa z przelatu-
jącym na jej tle orłem. Natomiast na rewersie
między innymi sylwetka polskiego legionisty i
elementy oręża. 

Po biegu odbędzie się losowanie. Do zdoby-
cia będą między innymi vouchery czy zaprosze-
nia na obiekty ŚOSiR-u. 

Głównymi organizatorami 12. Biegu Nie-
podległości Świdnica 2019 są: Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie,
Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiato-
we w Świdnicy. Współorganizatorzy: Muzeum
Dawnego Kupiectwa, Hufiec ZHP Świdnica.

Regulamin imprezy na stronie:
              www.osir.swidnica.pl

ODZNACZENIA OD MARSZAŁKA 
Na sesji Sejmiku Województwa Dolnoślą-

skiego (24.10.2019) wręczono specjalne odzna-
czenia, Srebrne Odznaki Honorowe "Zasłużony
dla Województwa Dolnośląskiego". Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybyl-
ski przyznał odznaczenia dwóm osobom od daw-
na związanym z samorządem powiatowym. 

Odznaczeni zostali:
Szczepan Kownacki - wieloletni samorządo-

wiec, związany z Gminą Świdnica i Powiatem
Świdnickim, radny powiatowy kadencji
2002/2006, 2006/2010, 2010/2014, 2014/2018,
Członek Zarządu Powiatu. 

Ryszard Kuc - wieloletni radny powiatowy
kadencji 1998/2002, 2002/2006, 2006/2010,
2010/2014, 2014/2018, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu.

"WYJŚĆ Z CIENIA. RODZINA 
W PEŁNYM BLASKU"

25 października, w sali widowiskowej przy
ul. Pionierów w Świdnicy odbyła się V Konfe-
rencja "Wyjść z cienia. Rodzina w pełnym bla-
sku". Konferencja miała na celu pokazanie jak
radzić sobie w trudnych dla nas sytuacjach.
Październik jest miesiącem, w którym w sposób

ciąg dalszy na str. 4
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ków literatury z innymi dziedzinami sztuki,
wzajemnych wpływów i inspiracji. Angażu-
je różne środowiska artystyczne, by przed-
stawić ciekawe zjawiska literackie w kon-
tekście kultury współczesnej. Gwiazdą tej
edycji będzie Cezary Harasimowicz.
Wstęp wolny, miejsce: różne miejsca, orga-
nizator: ŚOK

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

RAZ DOKOŁA
15.11.2019, godz. 12:00
"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

szczególny zwracana jest
uwaga na temat zdrowia psy-
chicznego. 

Na konferencji poruszano
także kwestie więzi międzypo-
koleniowej, wpływu rodziny
na zdrowie psychiczne, roli
komunikacji w rodzinie wielo-
pokoleniowej oraz transpoko-
leniowym przekazywaniu
wartości w rodzinie. Uczestni-
cy wysłuchali wystąpień za-
proszonych gości m.in. Kry-
styny Lasek, która przedstawi-
ła działania Regionalnej Ko-
alicji na Rzecz Zdrowego Sta-
rzenia się oraz programu pn.
"Edukacja do starości. Nawza-
jem sobie potrzebni". Część
artystyczną zaprezentowała
grupa teatralna "Utworki" z
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Świdnicy. Konferencję
zorganizował Powiat Świdnicki wraz z Powiato-
wym Zespołem ds . Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego.

UTRUDNIENIA PODCZAS 5.RST
PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO

W sobotę, 9 listopada podczas 5.RST Półma-
ratonu Świdnickiego zostanie okresowo ograni-
czony ruch kołowy. W tym czasie nie będzie
możliwe poruszanie się pojazdami po trasie bie-
gu, w następujących miejscach i godzinach:

11:00 - 15:00 osiedle Słowiańskie (przejazd
możliwy przez ul. Wałbrzyską na czas trwa-
nia zawodów), ul. Przyjaźni, ul. Śląską
11:00 - 12:45 Świdnica - pozostałe ulice na
trasie biegu 

11:00 - 13:30 Opoczka - Bojanice   
11:00 - 14:30 Bojanice - Burkatów
11:00 - 14:45 Burkatów - Bystrzyca Dolna
Na trasie półmaratonu ruchem kierować bę-

dzie policja i służby organizatora. Powyższe za-
kresy czasowe zostały podane ramowo. Wpro-
wadzone zostaną również zmiany w kursowaniu
autobusów MPK Świdnica:

Ponadto, w zależności od sytuacji występu-
jącej na trasie biegu w powyższych godzinach
mogą wystąpić opóźnienia w realizacji kursów.

5. RST Półmaratonowi Świdnickiemu towa-
rzyszyć będą: bieg na dystansie 5 km - "Dzika
Piątka", biegi dla dzieci "Zanim Dorosnę do Ma-
ratonu, a także konkurs dla zorganizowanych
grup kibiców. Start głównego biegu o godz.
12.00 na świdnickim Rynku.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego kibi-
cowania biegaczom.Informacje o imprezie znaj-
dą Państwo na stronie www.polmaraton.swidni-
ca.pl. 

Link do aktywnej mapy z całą trasą:
http://polmaraton.swidnica.pl/

polmaraton/trasa-biegu/.
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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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www.akupunktura.org.pl



5www.expressem.eu www.expressem.eu

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

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: KA-
TARZYNA HERMAN
18.11.2019, godz. 12:00
Kolejnym gościem Alchemii teatralnej bę-
dzie Katarzyna Herman, spotkanie z nią po-
prowadzi Mariola Mackiewicz. Zapraszamy
18 listopada na godz.12.00 do sali teatralnej
Świdnickiego Ośrodka Kultury
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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

Pawlik/Moniuszko - POLISH JAZZ
24.11.2019, godz. 19:00

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja WRO-
ACTIV, Miasto Świdnica, Powiat Świdnica,
Gmina Świdnica.

REMONTY CHODNIKÓW 
Kolejne chodniki w Świdnicy są przebudo-

wywane. Prace obejmą prawie 2,5 tysiąca m kw.
powierzchni traktów pieszych. Zmodernizowane
zostały już fragmenty chodników przy ulicach:
Zwierzynieckiej, Sarniej oraz dojście do placu
zabaw przy ul. Willowej. Prace trwają jeszcze
przy ul. Okrężnej (na odcinku od ul. Kopernika
do ul. Klonowej) i Kopernika (na odcinku od ul
. Jodłowej do ul. Kołłątaja). Lokalizacje te wska-
zane zostały przez mieszkańców w ostatniej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. 

Koszt prac to ponad 528 tysięcy złotych.
Termin ich realizacji określony został na połowę
grudnia tego roku. 

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Robót
Drogowych i Ogólnobudowlanych W&J Maria
Chorzemska, Wiesław Chorzemski.

Inwestycje polegają na wymianie istnieją-
cych nawierzchni betonowych i asfaltowych na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej .
Przypomnijmy, iż w 2015 roku przebudowano
około 7500 m kw. świdnickich chodników, w
2016 roku ponad 6500 m kw., w 2017 roku ponad
9400 m kw., a w 2018 roku prawie 4 000 m kw..

Dodatkowo wykonywane są także remonty
cząstkowe nawierzchni gruntowych przy cmen-
tarzach, celem wygospodarowania dodatkowych
miejsc postojowych przed dniem Wszystkich
Świętych. Prace wykonano już przy murze ko-
ścioła na ul. Zielonej. Do końca października
roboty zakończą się również na parkingu i zatoce
postojowej wzdłuż cmentarza przy ul. Łukasiń-
skiego oraz przy al. Brzozowej.

XII POWIATOWY 
KONKURS TURYSTYCZNY

Tematem kolejnej edycji zmagań krajoznaw-
czych, rozgrywanych w ramach Dni Gór były
Góry Sowie. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Powiatu Świdnickiego. Imprezę otworzyła pani
dyrektor Aldona Liszka-Urbańska oraz Dyrektor
Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego
w Świdnicy - pani Anna Borowska.

Uczestników powitał również świdnicki hi-
malaista i organizator Dni Gór - Piotr Snopczyń-
ski. Podczas pierwszej część konkursu, przy-
gotowanego przez pana Marcina Niemczyka,
Katarzynę Stefanienko i Łukasza Soboczyńskie-
go, uczniowie rozwiązywali zadania testowe. W
przerwie między etapami, uczestnicy wysłuchali
relacji z himalajskich podróży pana Piotra Sno-
pczyńskiego oraz skorzystali z poczęstunku,
przygotowanego i serwowanego przez uczniów
ZSHT pod kierunkiem pani Emilii Młynarczuk,
Ewy Rudownik i Urszuli Żemojcin-Kowalskiej.
Do kolejnego etapu - prezentacji - zakwalifi-
kowało się pięcioro uczniów szkół podstawo-
wych i czworo ze szkół ponadpodstawowych.
Decyzją jury nagrodzeni zostali:

Szkoły podstawowe:
1. Bartłomiej Kotlicki, SP4 Strzegom,
2. Adam Szewrański, SP6 Świdnica,
3. Mateusz Lesiak, SP w Lutomii Dolnej.
Szkoły ponadpodstawowe:
1. Aleksandra Fedak, ZS Strzegom,

2. Ryszard Chereźniak, I LO Świdnica,
3. Kinga Kępa, II LO w Świdnica.
Nagrody w postaci sprzętu turystycznego

ufundowało Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

KONKURS JĘZYKOWY
W dniu 22 października w Zespole Szkół

Hotelarsko-Turystycznych im Tony Halika w
Świdnicy odbył się XVII Powiatowy Konkurs
Języka Niemieckiego i Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych. Tegoroczna edycja poświę-
cona została 30-letniej rocznicy upadku Muru
Berlińskiego. 

Uczestników reprezentujących szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe Powiatu Świdnic-
kiego powitali Dyrektor Szkoły Aldona Liszka-
Urbańska oraz Starosta Świdnicki Piotr Fedoro-
wicz. Uczniowie zmierzyli się w licznymi zada-
niami z zakresu lingwistyki , gramatyki oraz
realioznawstwa podczas części pisemnej, nastę-
pnie mieli możliwość zaprezentowania plakatów
oraz prezentacji multimedialnych nawiązują-
cych do historii Muru Berlińskiego. W ramach
konkursu odbył się wykład Dyrektora Zarządza-
jącego Fundacji Krzyżowa dr Roberta Żurka. W
zmaganiach konkursowych wzięło udział 30
uczniów. Laureatami pierwszych miejsc zostali
Maksymilian Maślańczyk, z Szkoły Podstawo-
wej w Lutomi Dolnej oraz Sarah Gamperl repre-
zentująca I Liceum Ogólnokształcące w Świdni-
cy.

ŚWIĘTOWAŁO OSIEMNAŚCIE PAR 
W sobotę, 26 października w świdnickim

Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczysto-
ści jubileuszowe osiemnastu par małżeńskich. 

Medalami za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP zostało
odznaczonych trzynaście par ze Świdnicy oraz
pięć par z terenu Gminy Świdnica.

Szacowni Jubilaci uczcili swoje złote gody,
czyli 50 lat małżeństwa. Są to Państwo: Bogumi-
ła i Tadeusz Firlejowie, Irena i Jan Hawryłeczko-
wie, Elżbieta i Zenon Jakubikowie, Maria i Zbig-
niew Jezierscy, Maria i Zbigniew Karnowscy,
Cecylia i Edward Kozakiewiczowie, Alicja i Ja-
nusz Koziołowie, Helena i Eugeniusz Kuklowie,
Janina i Henryk Nowakowie, Bożena i Bronisław
Piekarscy, Irena i Wiktor Poźniakowie, Genowe-
fa i Jan Rodziewiczowie, Janina i Tadeusz Sach-
sowie, Ewa i Kazimierz Skowronowie, Teresa i
Zbigniew Siekierkowie, Stanisława i Jerzy
Strzelczykowie, Irena i Eugeniusz Widłowie.

Jedna para ze Świdnicy uczciła swoje szma-
ragdowe gody- 57 lat małżeństwa i są to Państwo
Janina i Czesław Zawadzcy.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczyli Prezydenta Miasta Świdnicy Beata Mo-
skal - Słaniewska oraz Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek. 

Ceremonia ta to niezwykły czas nie tylko dla
małżonków, ale także dla całych rodzin. Wywo-
łuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do spotka-

ciąg dalszy na str. 6
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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?
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-

nia się z dawno niewidzianymi członkami rodzin,
do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu
za szczęśliwych małżonków. 

Przypomnijmy, że odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadawane są przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za
długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wy-
różnienie dla osób, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem
uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które
małżonkowie składali sobie przed laty. O na-
danie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich
bliskich. 

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organi-
zuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców
miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Mar-
cinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie
jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli mał-
żeństwo zostało zarejestrowane w księgach znaj-
dujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest
potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znaj-
duje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy
powinni poinformować o dacie i miejscu zawar-
cia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza
aktem małżeństwa konieczne jest okazanie do-
wodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi
na czas, jaki zabierają formalności związane z
nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta
RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie
zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie
o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą
jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz złotych
godów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały
medali, mogą również otrzymać takie odzna-
czenia. Na uroczystościach jubileuszowych
mile widziane są również pary małżeńskie,
które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W
trakcie uroczystości jubileuszowych organizo-
wanych przez Urząd Stanu Cywilnego mał-

żonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Pre-
zydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy Świdnica
i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim
mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drob-
ne upominki.

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 
godz.9.00

Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowa-
na przez Biskupa Świdnickiego Ignacego
Deca
Katedra Świdnicka, pl. św. Jana Pawła II

godz. 10.15
Manifestacja patriotyczna na pl. św. Jana
Pawła II
- przemówienie okolicznościowe Prezydenta
Miasta i Starosty Świdnickiego
- program artystyczny pt. "Opowiedz nam,
Ojczyzno" przygotowany przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury i Świdnicki Ośrodek Kul-
tury

godz. 11.15
Złożenie wieńca od mieszkańców Świdnicy
pod Pomnikiem Zwycięstwa 
na pl. Grunwaldzkim

godz.12.00 
12. Bieg Niepodległości - start
Rynek - naprzeciwko Informacji Turystycz-
nej
Trasa: Rynek, Grodzka, Zamkowa, Kotlar-
ska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego, Ry-
nek 
Zapisy w godzinach: od 9.00 do 11.30 w
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
Dla pierwszych 1.500 uczestników pamiąt-
kowe koszulki i medale
Organizator: Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Lokalna Organizacja Turystyczna
"Księstwo Świdnicko-Jaworskie". Szczegó-
ły na stronie www.osir.swidnica.pl
Podczas uroczystości służbę pełnić będą har-

cerze ze świdnickiego Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego

Zapraszają
Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz 

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska

ciąg dalszy ze str. 5
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INNE IMPREZY
7 listopada
godz.16.30

Wystawa Plastyczna "Barwy Niepodległo-
ści"
Miejsce: Klubu "Bolko", pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wstęp wolny

8 listopada
godz.11.00

Flash mob "11 minut poezji"
"Książka wczoraj, dziś i jutro" - rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego
Miejsce: plac przy Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej, ul. Franciszkańska 18
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Wstęp wolny

godz.12.00
Wykład Bogdana Muchy pt. "Struktura i uz-
brojenie piechoty Wojska Polskiego w latach
1918-1939"
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Ry-
nek 37
Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
Wstęp wolny

godz. 17.00
Śpiewanki Patriotyczne
Miejsce: Klub "Bolko", pl. Grunwaldzki 11
Organizator: Tadeusz Grabowski, Świdnic-
kie Stowarzyszenie Patriotyczne, III LO 
w Świdnicy, Młodzieżowy Dom Kultury,
Świdnicki Ośrodek Kultury, Powiat Świdni-
cki
Wstęp wolny

11 listopada 
godz. 10.00 - 16.00

IX Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego

Miejsce: Hala Sportowa OSiR, ul. Galla
Anonima 1
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wstęp wolny

12 listopada
godz. 10.00

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Pa-
triotycznej 
"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" (finał)
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wstęp wolny

15 listopada
godz. 12.00

Spektakl teatralny "Raz dokoła" w wykona-
niu Grupy "CEDEEN"
Miejsce: Aula I LO ul. Pionierów 30
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury, I
LO w Świdnicy
Wstęp wolny

17 listopada
Wyjazd godz. 8.00 ul. Nauczycielska 2
IX Rajd Niepodległości Szlakiem Zamków
Piastowskich
Trasa: Kłaczyna - Zamek Świny - Zamek
Bolków
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Zapisy: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Na-
uczycielska 2
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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.
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-

ciąg dalszy na str. 8
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24 listopada
godz. 19.00

Koncert Pawlik/Moniuszko - Polish Jazz z
okazji 200.rocznicy urodzin Stanisława Mo-
niuszki
Występują: Włodek Pawlik - piano, Paweł
Pańta - kontrabas, Adam Zagórski - perkusja
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy, w dniu
koncertu 50 zł normalny, 40 zł ulgowy

W MDK...
POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI POEZJI

PATRIOTYCZNEJ

29 października - w kategorii młodszej /kl.
IV-VI/ oraz 30 października w kategorii starszej
/kl. VII-VIII oraz szkoły średnie/. Ogółem w
eliminacjach wzięło udział 47 osób ze szkół pod-
stawowych i średnich.

Recytacje oceniało jury w składzie: Bożena
Kuźma - wicedyrektor ŚOK, animator kultury,
Halina Szymańska - instruktor teatralny ŚOK,
Teresa Cora - polonistka, instruktor teatralny
Uniwersytetu III wieku, Teresa Wagilewicz - po-
etka, polonistka .

Otwarcie konkursu
uświetniły solistki z
Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy:

29.10 - Laura Ma-
stel, piosenka Pierwsza
kadrowa". op. A. Ba-
nach

30.10 - Aneta Jedy-
nak, piosenka z filmu
Miasto 44 - z 1920 r.

oraz teksty Józefa
Piłsudskiego kierowane
do narodu polskiego -
wygłoszone przez dyre-
ktora MDK p. Zbignie-
wa Curyla

Jury postanowiło
wytypować do finału
następujące osoby:
Konstancja Borkowska
- Szkoła Podstawowa nr
105 w Świdnicy
Maciej Fitrzyk - Szkoła
Podstawowa nr 105 w
Świdnicy
Hanna Kędzierska -
Szkoła Podstawowa nr
8 im. Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu w Świdni-
cy
Aleksander Żurek -
Młodz ieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
Zuzanna Moas - Mło-
dzieżowy Dom Kultury
w Świdnicy

Julia Krzesaj - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Konstancja Kulak - Szkoła Podstawowa nr 8 im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Amelia Kostyk - Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi im. T. Kościuszki
w Goczałkowie
Luiza Czerwińska - Szkoła Podstawowa nr 105
w Świdnicy
Martyna Słobodzian - Szkoła Podstawowa nr 2
im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy
Martyna Schienke - I Liceum Ogólnokształcące
w Świdnicy
Nikola Markowska - I Liceum Ogólnokształcące
w Świdnicy
Karolina Warzecha - II Liceum Ogólnokształcą-
ce w Świdnicy
Sandra Matyszczyk - Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Świdnicy
Kacper Sowa - Zespół Szkół Mechanicznych im.
M. Kopernika w Świdnicy
Anna Galicka - I Liceum Ogólnokształcące w
Świdnicy
Hanna Wełna - Szkoła Podstawowa nr 105 w
Świdnicy

Zapraszamy na finał, który odbędzie się 12
listopada 2019 r., godz. 10:00 w Sali Teatralnej
ŚOK, Rynek 43.

XIII KONKURS PLASTYCZNY 
"BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
Wernisaż i podsumowanie konkursu odbę-

dzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w
Klubie "Bolko" w Świdnicy, pl. Grunwaldzki 11.

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...

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
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Serdecznie zapraszamy wszystkich laure-
atów konkursu, rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli. 

Komisja w składzie Dorota Hurlak i Olena
Surina oceniła 284 prace, które wpłynęły na kon-
kurs i postanowiła przyznać 22 nagród i 46 wy-
różnień. 

Nagrody:
1. MARTYNA KĘPA SP 6 Świdnica
2. JULIA ZIOMEK SP - 6 Świdnica
3. WIKTORIA GADZIŃSKA SP 105 Świd-
nica
4. WOJCIECH BĘTKOWSKI SP 1 Świdnica
5. NATALIA CHOWANIEC ZSH-T Świdnica
6. ENA WĘGRZYN MCK Legnica
7. ZUZANNA WILCZYŃSKA SP w Strzel-
cach
8. ZOFIA WYSZOWSKA ZS w Szczawnie
Zdroju
9. ANNA KUKLA MDK Gorlice
10. ALEKSANDRA ŚWIERZ MDK Gorlice
11. LENA ZDANOWSKA SP 3 Żyrardów
12. ZOFIA GLIZIA SP 3 Żyrardów
13. ZUZANNA LUDKOWSKA SP w Mar-
cinowicach
14. CYPRIAN MACIĄG SP 66 Wrocław
15. JAKUB TOPOLSKI Społeczna SP Sto-
warzyszenia Edukacyjnego Gorzów Wielko-
polski
16. MAKSYMILIAN KRUPKA - MDK
Świdnica
17. AGATA HRUSZOWIEC  MDK Świdni-
ca
18. ANDRZEJ BONDARENKO MDK
Świdnica
19. ZOFIA MAŁY MDK Świdnica
20. WIKTORIA GOŁUCH I LO Świdnica
21. KAMILA ŁUCZAK II LO Świdnica
22. JULITA WILCZYŃSKA - SP 105 Świd-
nica

Wyróżnienia: 
1. EDYTA SARZYŃSKA ZS Szczawno
Zdrój
2. JAKUB GRZESIK ZS Specjalnych Świe-
bodzice
3. NATALIA KARAŚ SP 6 Świdnica
4. HUBERT JASINOWSKI SP 6 Świdnica
5. MAJA MAZUREK SP 6 Świdnica
6. KALINA ZIĘCINA SP 6 Świdnica
7. MAJA BOROWSKA SP 6 Świdnica
8. OLIWIA WIDUTO SP 6 Świdnica
9. POLA KUBISZYN SP 6 Świdnica
10. MARCEL BORKOWSKI SP 8 Świdnica
11. HANNA KUBISZTAL SP 8 Świdnica
12. MIKOŁAJ PANKIEWICZ SP 8 Świdni-
ca
13. MAŁGORZATA KALETA SP 105 Świd-
nica
14. NINA DĄBROWSKA SP 105 Świdnica
15. OSKAR MISTKOWSKI SP 105 Świdni-
ca
16. PAULINA MICHALSKA SP 2 Świdnica
17. OLAF PŁOCZYNIAK SP 2 Świdnica 
18. TOMASZ ŻUCHOWSKI SP 2 Świdnica
19. NATALIA STRZELCZYK SP 1 Świdni-
ca
20. FABIAN RATAJ SP 315 Świdnica
21. MAŁGORZATA NAWROCKA NSP
"Bliżej Dziecka" Świdnica
22. SANDRA PĘCZAR ZSH-T Świdnica 
23. WOJCIECH GRZYWA MDK Gorlice
24. GABRYSIA MARTYNIAK MCK Leg-
nica

25 . ALEKSANDRA
WARGIN Społeczna SP
Stowarzyszenia Eduka-
cyjnego Gorzów Wiel-
kopolski
26. JAN  GUCAŁŁO
Społeczna SP Stowarzy-
szenia Edukacyjnego
Gorzów Wielkopolski
27. ADAM SANOCKI
Społeczna SP Stowarzy-
szenia Edukacyjnego
Gorzów Wielkopolski
28. HANNA OKULE-
WICZ Społeczna SP
Stowarzyszenia Eduka-
cyjnego Gorzów Wiel-
kopolski
29. MARTYNA KA-
KIETEK SP 3 Żyrardów
30. KRYSPIN KWIAT-
KOWSKI SP 3 Żyrar-
dów
31. DARIA RURAŃ-
SKA PSP 3 Świebodzice
32. PAWEŁ SUCHY ZS
Specjalnych Świebodzi-
ce
33. PATRYK FRYZEŁ
ZS Specjalnych Świe-
bodzice
34. OLGA NICIARZ
MDK "Agrafka" Świd-
nica
35 . ALEKSANDRA
PODANOWSKA SP
Marcinowie

www.expressem.eu www.expressem.eu

zagrała w dwudziestu pięciu spektaklach. W
roku 2007 wystąpiła w Teatrze Narodowym
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).

5. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM
5. Świdnicki Festiwal Filmowy SPEKTRUM to
wydarzenie prezentujące szeroki wachlarz ga-
tunków filmowych,wśród których znajdują się
tytuły mające swoje światowe premiery w la-
tach 2018-2019. Oprócz wybitnych filmów,
starannie wyselekcjonowanych spośród aktu-
alnego repertuaru tzw. kina arthouseowego,
prezentowanych w ramach czterech konkur-
sów, program festiwalu obfituje w szereg wy-
darzeń towarzyszących: wykłady, prelekcje,
spotkania z twórcami filmowymi, warsztaty
oraz pokazy specjalne. To największa impreza
na Dolnym Śląsku zajmująca się prezentacją
kina artystycznego. W tym roku SPEKTRUM
połączyło się z Festiwalem Filmów Dokumen-
talnych Okiem Młodych", biorąc z obu imprez
to, co najlepsze.
W ramach festiwalu odbywa się Konkurs
Główny z 10 najciekawszymi filmami sezonu,
projekcjom towarzyszą spotkania i dyskusje.
Co najważniejsze: jedynym jurorem w tych
zmaganiach pozostaje festiwalowa publicz-
ność. Na imprezę składa się też bogata sekcja
"Okiem Młodych" z konkursem fabularnym i
dokumentalnym 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. Nowością festiwalową
jest też sekcja Oko na Dokument" z najważniej-
szymi filmami non-fiction ostatnich miesięcy, a
także specjalne wydarzenia związane z Retro-
spektywą Andrzeja Wajdy, na którą składają
się pokazy filmowe, Mural z podobizną Mistrza
oraz uroczysta inauguracja Ronda im. Andrze-
ja Wajdy.

PROGRAM
SAGRADO
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
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Świdnica, Pionierów 30.10 min., reżyseria:
Bruno Raciti

IRONY
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30 8 min., reżyseria:
Radheya Jegatheva 

SHE WHO WASNT TAMED / NIEPO-
WSTRZYMANA
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.15 min., reżyseria:
Saleh Kashefi

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA / AN IN-
DUSTRIAL REVOLUTION
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.14 min., reżyseria:
Antek Michalak 

WHEN FATHER WENT BIKING / KIEDY
OJCIEC JEŹDZIŁ NA ROWERZE
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.11 min., reżyseria:
Zuko Garagic

HAZEL
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.6 min., reżyseria:
Sara Eustquio 

BEFORE FOREVER / ZANIM NADE-
JDZIE WIECZNOŚĆ
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.11 min., reżyseria:
Liviu Rotaru

ZUPA / SOUP
07.11.2019 (czwartek), godz. 17:00 Sala Wi-
dowiskowa I LO im. Jana Kasprowicza,
Świdnica, Pionierów 30.5 min., reżyseria:
Daniel Le Hai

SARAS INTIMATE CONFESSIONS / IN-
TYMNE WYZNANIA SARY
BLOK II 09.11.2019 (sobota), godz. 18:30 /
powtórka 10.11.2019 (niedziela), godz.
13:15 Sala Widowiskowa I LO im. Jana
Kasprowicza, Świdnica, Pionierów 30

LOVE MACHINES
BLOK II 09.11.2019 (sobota), godz. 18:30 /
powtórka 10.11.2019 (niedziela), godz.
13:15 Sala Widowiskowa I LO im. Jana
Kasprowicza, Świdnica, Pionierów 30 

***************************
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 2019
13 listopada 2019 - 16 listopada 2019
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Wstęp wolny

środa 13.11.2019
godz. 18.00

www.expressem.eu

36. AGATA GALUBA SP Marcinowie
37. WIKTORIA ŁUŻNA SP w Strzelcach
38. NATASZA MIKUŚ MDK Świdnica
39. DOROTA KRAWCZYŃSKA MDK
Świdnica
40. WERONIKA NIESŁUCHOWSKA
MDK Świdnica
41. MAJA SKOWRONEK MDK Świdnica
42. MAGDA MORAWSKA MDK Świdnica
43. AGATA ZARĘBA MDK Świdnica
44. HELENA GUŹLIŃSKA MDK Świdnica
45. LENA DOMINIKOWSKA MDK Świd-
nica
46. ZUZANNA UCIESZYŃSKA MDK
Świdnica

WICEMISTRZOSTWO POLSKI
ROKSANY ZAPOLSKIEJ

VII Mistrzostwa Polski Placówek Wychowa-
nia Pozaszkolnego w Szachach Szybkich były
rozgrywane w zabytkowym budynku IV Liceum
Ogólnokształcącego w Bytomiu, w których
wzięło udział 69 uczestników podzielonych na
trzy grupy: Gr. A (powyżej 14 lat), Gr. B (11 - 14
lat) i Gr. C (do 10 lat). W każdej grupie wszyscy
grali razem, a później najlepszych wyłaniano
osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Grano
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tem-
pem 10 minut + 5 sekund na ruch dla zawodnika.
W Mistrzostwach wzięła udział 13-osobowa re-
prezentacja MDK Świdnica i siedmioro z nich
uplasowało się w czołowej dziesiątce w swojej
kategorii.

Największy sukces osiągnęła Roksana Za-
polska (Gr. C), która zajęła 2 miejsce wśród
dziewcząt (i trzecie miejsce ogólnie w swojej
grupie). zdobywając srebrny medal. W grupie tej
grało 22 uczestników (w tym 7 dziewcząt). Wy-
grała Alicja Hajduk z MDK Bytom - 6 pkt, Ro-
ksana zdobyła 5 pkt (rok temu była trzecia).
Dobrze wypadła też Alicja Przychocka, która
zajęła 5 miejsce (4 pkt).

Wśród chłopców w tej grupie wiekowej naj-
lepszy okazał się Kacper Demicz - 5,5 pkt z MDK
Bytom. Nasz reprezentant Igor Śliwowski (naj-
wyżej rozstawiony) zajął 4 miejsce, uzyskał 4,5
pkt Pozostał niedosyt, gdyż medal miał na wy-
ciągnięcie ręki.

Bardzo dobrze zaprezentował się Kornel Wa-
ligóra, który zajął 6 miejsce z 4-ma punktami.
Kornel był najmłodszym uczestnikiem Mi-
strzostw - jedyny sześciolatek. Udanie wystąpił
też Franciszek Serwach (9 miejsce, 3 pkt).

W Gr. B (31 uczestników) wśród chłopców
wygrał Zbigniew Wiatrowski z MDK Bytom - 6
pkt Nie zawiedli: Oskar Perek, który był piaty,
zdobył- 5 pkt, oraz Maciej Kaczmarzyk - 7 miej-
sce, 4,5 pkt.

Drużynowo ekipa MDK Świdnica zajęła 4
miejsce (na 6 zespołów).

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
KRASOMÓWCZY 

Aleksander Żurek uczestnik grupy teatralnej
"Pauza" typowany jako przedstawiciel Młodzie-
żowego Domu Kultury w Świdnicy do etapu
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego Dzieci i Młodzieży zajął II
miejsc w kategorii szkoły podstawowe. Jego kra-
somówcza prezentacja nosiła tytuł "Zaproszenie

do Świdnicy". Olek ma 9 lat i był najmłodszym
uczestnikiem konkursu. Jednak wiek nie był
przeszkodą by zadziwić jurorów i otrzymać kwa-
lifikację do kolejnego etapu. Eliminacje odbyły
się 25.10 .2019 w Schronisku PTTK Harcówka
w Wałbrzychu. Aleksander Żurek zakwalifiko-
wał się do Ogólnopolskiego Finału Konkursu
Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych,
który odbędzie się 21-24 listopada 2019 w Leg-
nicy. W dniu 27 października 2019 Olek miał
również okazję przedstawić swoją krasomówczą
wypowiedź na scenie świdnickiego teatru i wy-
stąpić przed uczestnikami 55 Dolnośląskiego
Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. Życzy-
my naszemu Krasomówcy dalszych sukcesów.

info: MDK Świdnica

W MBP...
WYCIECZKA DO HYDROPOLIS
Finał akcji XVI Dolnośląskich Spotkań Pisa-

rzy z Młodymi Czytelnikami "Z książką na wa-
lizkach" już dawno za nami. W piątek 25
października dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6
odebrały swoją nagrodę wygraną w konkursie
"Gimnastyka języka" na najlepszą prezentację
autora. Nagrodą była wycieczka do Hydropolis -
Centrum nauki i wiedzy o wodzie. Dzieciom
jeszcze raz serdecznie gratulujemy wygranej.

Wizerunek orła na monetach polskich...
czyli co i ile kiedyś kosztowało -

wystawa edukacyjna
Zamiarem autorów było pokazanie zmian

zachodzących w Polsce na przestrzeni wieków,
jej rozwój gospodarczy, polityczny i monetarny,
a w szczególności zmiany siły nabywczej pienią-
dza. Przedstawionym wydarzeniom towarzyszą
grafiki, których zadaniem jest unaocznienie opi-
sywanych zjawisk i procesów dziejowych. Za-
prezentowane wizerunki monet są pretekstem do
pokazania ewolucji polskiej państwowości oraz
przemian społecznych i gospodarczych kraju.
Przewodnikiem w podróży przez stulecia, do
której zapraszamy czytelników, jest najważniej-
szy z grona polskich symboli narodowych -
Orzeł.

info: MBP Świdnica

PIŁKA KOSZYKOWA 
DZIEWCZĄT KLAS 7-8

Dziewczęta z SP 6 w Świdnicy zwyciężczy-
niami zawodów Koszykówki klas 7-8 SP w ra-
mach Współzawodnictwa szkolnego 2019-2020
Do turnieju zorganizowanego przez Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosiło się sześć
reprezentacji świdnickich szkół podstawowych,
które najpierw rozegrały mecze każdy z każdym
w dwóch grupach eliminacyjnych. Zawody roze-
grane zostały na dwóch halach, 23 października
na hali przy SP 1, a dwa dni później na hali przy
SP 105. Eliminacje w SP 1 uświetniły w prze-
rwach występy Cheerleaderek z tej szkoły. Do
ścisłego finału trafiły następnie po dwie najle-
psze drużyny z grup grając dalej każdy z każdym.
Zawodniczki szóstki bez problemu przeszły eli-
minacje, wygrywając z SP 1 (12-6) i SP 4 (18-4).
W meczach finałowych największy opór stawiły
im koszykarki z SP 105. Ostatecznie mecz wy-
grały zawodniczki SP 6 (8-6). Bardzo wyrówna-
ny poziom finału spowodował, że o miejscach
2-3 na podium musiała zadecydować różnica
zdobytych koszy. Trzy zespoły uzyskały taką
samą liczbę punktów i potrzebna była tzw. małą
tabela dla zainteresowanych drużyn. Tutaj najle-
pszą skutecznością mogły poszczycić się dziew-
częta z SP 8, które zajęły drugie miejsce w zawo-
dach. Na najniższym stopniu podium stanęły za-
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wodniczki SP 105. Poza podium uplasowały się
koszykarki z SP 1. Na zakończenie imprezy or-
ganizator przygotował pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnione zostały też najlepsze
zawodniczki w swoich zespołach: Natalia Jarosz
(SP 1), Amelia Kozina (SP 4), Natalia Głogie-
wicz (SP 6), Oliwia Cieślak (SP 8), Gabriela
Pawłowska (SP 105), Aleksandra Zdanowicz (SP
315).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 8 - 8 pkt
3. SP 105 - 7 pkt
4. SP 1 - 6 pkt
5. SP 4 - 5 pkt
6. SP 315 - 4 pkt
info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
W dniu 28 października 2019 roku o godzi-

nie 15.00 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy
otrzymał niepokojące zgłoszenie od mieszkanki
naszego miasta. Kobieta, przebywając na cmen-
tarzu przy ulicy Słowińskiej, zauważyła mężczy-
znę, który zdewastował jeden z grobów wyrywa-
jąc drewniany krzyż. Już po chwili na cmentarzu
pojawili się funkcjonariusze straży miejskiej.
Zgłaszająca zachowała się niezwykle przytom-
nie, gdyż widząc całe zajście wykonała zdjęcie
złodzieja swoim aparatem telefonicznym. Straż-
nicy natychmiast rozpoznali sprawcę tego czynu.
Jarosław F. - osoba bezdomna, wielokrotnie ka-
rana, głownie za czyny zabronione popełniane
pod wpływem alkoholu. Ujęcie złodzieja zajęło
patrolowi kilka minut, gdyż nie zdążył się on
znacząco oddalić z miejsca zdarzenia. Jarosław
F. nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć swe-
go zachowania. Stwierdził jedynie, że krzyż

ukradł dla swojego kolegi. Mężczyzna został
przekazany Policji. Za swój czyn będzie odpo-
wiadał przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.
Przypominamy i ostrzegamy - zgodnie z art. 262
2 kk - kto ograbia zwłoki ludzkie, grób lub inne
miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

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

GMINA ŚWIDNICA
LUTOMIA DOLNA NA  I MIEJSCU 

22 października 2019 r. w Zespole Szkół
Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy odbył się
XVII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
i Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.
Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej, którzy po
raz pierwszy mieli okazję wykazać się umiejęt-
nościami językowymi w tym konkursie. W rywa-
lizacji wzięli udział: Agata Skowron, Mateusz
Lesiak, Maxymilian Maślańczyk i Norbert Fo-
ryś.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem
"30 lat minęło - upadek muru berlińskiego".

Część pisemna konkursu była ściśle związa-
na z 30-leciem upadku muru berlińskiego oraz
sprawdzała wiedzę realioznawczą o krajach nie-
mieckojęzycznych. Jedna z części testu konkur-
sowego była poświęcona zagadnieniom z zakre-
su wiedzy realioznawczej na temat historii muru

Świdnicka Środa Literacka - spotkanie z To-
maszem Hrynaczem,  prowadzenie Woj-
ciech Koryciński, Turniej Jednego Wiersza
Galeria Fotografii, Rynek 44

czwartek 14.11.2019
godz. 8.00
"Haiku - świat w miniaturze" spotkanie z
Aleksandrą Kulak:, II Liceum Ogólno-
kształcące, ul. Równa 11
"Estetyka wiersza współczesnego" spot-
kanie ze Zdzisławem Grześkowiakiem ,
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościel-
na 32
godz.13.00
"Poetka na świdnickim szlaku kobiet" spot-
kanie z Barbarą Elmanowska, I Liceum
Ogólnokształcące, ul. Pionierów 30
godz. 18.00
spotkanie z Cezarym Harasimowiczem, pro-
wadzenie Barbara Elmanowska
Galeria Fotografii, Rynek 44

piątek 15.11.2019
godz. 11.00
Spacer tematyczny z Wojciechem Koryciń-
skim "Śladami świdnickich literatów", start
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Pionierów
30
godz. 18.00
Świdnicka Scena Literacka
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berlińskiego. W trakcie przerwy prelekcję na te-
mat historii powstania i upadku muru berlińskie-
go wygłosił gość specjalny Pan dr Robert Żurek
z Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europej-
skiego / Stiftung Kreisau.

W części ustnej finałowa dziesiątka opowia-
dała o murze berlińskim na podstawie wcześniej
przygotowanego plakatu pod hasłem: "30 Jahre
sind vorbei - Mauerfall".

Serdecznie gratulujemy uczniom i opiekuno-
wi- Pani Violetcie Lędze.

NOWE ZATOKI AUTOBUSOWE
ZWIĘKSZYŁY BEZPIECZEŃSTWO

PODRÓŻUJĄCYCH 
Dzięki współpracy władz gminy Świdnica z

Samorządem Województwa Dolnośląskiego
udało się zakończyć długo wyczekiwaną inwes-
tycję w Boleścinie, służącą poprawie bezpie-
czeństwa.  W ramach zadania inwestycyjnego
powstały dwie zatoki autobusowe wraz z chod-

nikami i oświetlonym przejściem dla pieszych.
Już niebawem pojawi się również wiata przystan-
kowa.

Koszt realizacji zadania to ponad 400 tys. zł,
w tym dofinansowanie Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego stanowiło 40%. Wykonawcą
inwestycji było Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy.
Zadanie zrealizowano w porozumieniu z DSDiK
we Wrocławiu, z dofinansowaniem ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wy-
konanie zatok wydatnie wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców Boleścina i podróżu-
jących drogą wojewódzką nr 382.

ROZMAWIANO 
O BEZPIECZEŃSTWIE 

Z PRZEDSZKOLAKAMI 
Policjanci z Posterunku Policji w Słotwinie

po raz kolejny spotykali się z najmłodszymi mie-
szkańcami gminy Świdnica rozmawiając z nimi
o ważnych sprawach, bo o bezpieczeństwie ma-
luchów.

Dzielnicowy Michał Kopaczewski rozpo-
czął spotkanie od przedstawienia, na czym pole-
ga praca policjanta. Pokazali przedszkolakom
elementy umundurowania i wyposażenia służbo-
wego. Każdy mógł zobaczyć policyjną czapkę,
kajdanki, czy dowiedzieć się co oznaczają sym-
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wernisaż wystawy "Dlaczego? Wiersze w
przestrzeni fotograficznej"(Buczma/Sko-
czylas/Kulej)
spotkanie z Teresą Wagilewicz "Na Prze-
strzeni Dwóch Wieków"
spotkanie z Robertem Staniszewskim "Punk
w poezji"
Turniej 7 Słów
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

sobota 16.11.2019
godz. 12.30
plastyczne warsztaty familijne "Między pla-
katem a afiszem", prowadzenie Marta Ciuć-
ka i Małgorzata Ochenduszko  /zapisy na
h.szymanska@sok.com.pl/
Galeria Fotografii, Rynek 44

wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny

WIEDEŃSKA KREW [operetka]
15 listopada 2019, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 60 zł - 70 zł

Wystąpią soliści Teatru Muzycznego Arte
Creatura i Orkiestra Teatru Muzycznego Ar-
te Creatura
pod dyrekcją Jarosława Praszczałka / Marka
Kudry.

Wiedeńska krew Johanna Straussa jest jedną
z czterech (obok Zemsty nietoperza, Barona
cygańskiego i Nocy w Wenecji) najbardziej
znanych operetek kompozytora, które nie-
zmiennie utrzymują się w czołówce świato-
wego repertuaru. Na scenie w rytm walca
pulsuje gorąca wiedeńska krew, rozbrzmie-
wają cudowne głosy i wspaniała muzyka,
zachwycają piękne kostiumy i barwna sce-
nografia.
Fabuła Wiedeńskiej krwi jest ponadczaso-
wa, bo osnuta wokół miłosnych perypetii
głównych bohaterów, którzy kochają, zdra-
dzają i na powrót wracają do siebie. Całość
opowiedziana jest jednak niezwykle lekko i
frywolnie - z wiedeńską klasą i polotem.
Libretto przedstawia historię hrabiego Zed-
lau, którego żona poczuwszy niedługo po
ślubie "wiedeńską krew", opuszcza młodego
i naiwnego małżonka. Młodzi zostali zresztą
do małżeństwa zmuszeni przez rodziców.
Hrabia nie cierpi jednak zbyt długo i zmienia
się w pierwszorzędnego uwodziciela i casa-
novę, o którego względy walczą dwie piękne
kobiety: urocza tancerką i sama hrabina, któ-
ra wraca do domu. On tymczasem umawia
się z kolejną młodą damą. Jak to bywa w
operetkach małżonkowie, a także dwie inne
pary, biorą udział w komedii pomyłek i nie-
porozumień, by w finale odnaleźć upragnio-
ną miłość.
W spektaklu występują artyści Teatru Muzy-
cznego Arte Creatura m.in.: Jarosław We-
wióra, Natalia Piechowiak, Ewelina Sob-
czyk / Magdalena Okońska, Chaoran Zuo /
Maciej Ogórkiewicz, Magdalena Czarne-
cka, Adam Żaak, Agnieszka Styblińska,
Grażyna Bieniek-Żaak, Adrianna Bałuszyń-
ska, Piotr Rybak / Kuba Bergel, Marceli
Pałczyński.
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bole na mundurach. Funkcjonariusz omówił tak-
że zasady zachowania się w różnych nietypo-
wych sytuacjach, np. zwrócił uwagę na kontakty
z nieznajomymi osobami, które mogą podcho-
dzić do dzieci.

Ogromną niespodzianką była możliwość
obejrzenia z zewnątrz jak i w środku radiowozu
policyjnego. Był również czas na zadawanie py-
tań. Dzieci z chęcią pytały policjanta o różne
rzeczy np. czy policjant musi być szybki i spraw-
ny, czy można odchodzić od rodziców przy ulicy,
lub na placu zabaw itp. Był również czas na
wspólne zdjęcia z funkcjonariuszem policji.

Jak podkreśla Ewa Wasilenia, dyrektor
Przedszkola "Bajkowa Dolinka" w Pszennie,
dzięki spotkaniu dzieci: zapoznały się z pracą
policjanta, znają i stosują zasady bezpiecznego
zachowania się w przedszkolu, w domu, na ulicy
i na placu zabaw, wiedzą jak zachować się w
przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, wiedzą
co im grozi w przypadku niebezpiecznych zacho-
wań.

KLUB ABC SENIORA ODKRYWA
DOBROCZYNNE ZALETY AQUA

AEROBIKU 
W każdą środę, ponad 20. osobowa grupa

seniorów z gminy Świdnica spotyka się na base-
nie w Witoszowie Dolnym, aby dbać o zdrowie,
ćwiczyć i wspólnie spędzać czas.

AQUA AEROBIK to ćwiczenia gimnastycz-
ne prowadzone przez instruktora, który stojąc na
brzegu basenu w rytm muzyki instruuje, jakie
ruchy należy wykonywać. Jak podkreślają szcze-
gólnie panie, fitness na basenie wspaniale odcią-
ża kręgosłup i pozwala wykonywać ćwiczenia,
które relaksują. Dodatkową zaletą takich zajęć
jest możliwość przebywania wśród ludzi.

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu
Klub ABC Seniora, który ma swoją siedzibę na I
piętrze w budynku Publicznego Przedszkola w
Bystrzycy Dolnej nr 55. Projekt otrzymał wspar-
cie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"
na lata 2015-2020. Jest on kierowany do osób
powyżej 60 roku życia, którzy chcą aktywnie
spędzać czas.

Zajęcia na basenie w Witoszowie Dolnym są
bezpłatne. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych funkcjonowania Klubu ABC Seniora w By-
strzycy Dolnej udzielają pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel. 74 852
12 26 wew. 120.

KOLEJNA OSA
W GMINIE ŚWIDNICA

Przyjazne, funkcjonalne, kolorowe i bezpie-
czne. Tak w dużym skrócie można określić OSY.
Wiśniowa, po Komorowie jest drugim sołec-
twem w gminie Świdnica w którym powstały
otwarte strefy aktywności, potocznie nazywane
OSA. Na realizację dwóch inwestycji władze
gminy pozyskały 75 tys. zł. dofinansowania z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budowa otwartej strefy aktywności w Wiś-
niowej obejmowała montaż urządzeń siłowych,
montaż zabawowych urządzeń sprawnościo-
wych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa
ze żwiru płukanego, montaż gier: szachy/warca-
by, chińczyk, montaż ławek, kubłów na śmieci i
stojaka na rowery, wykonanie nasadzeń oraz bez-
piecznego ogrodzenia terenu wraz z bramą wjaz-
dową oraz furtkami.

KTO Z GMINY ŚWIDNICA BĘDZIE
ŁAWNIKIEM W SĄDZIE? 

17 października 2019 r. decyzją Rady Gminy
Świdnica wybrani zostali ławnicy do Sądu Okrę-
gowego i Sądu Rejonowego w Świdnicy na ka-
dencję 2020-2023.

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym
podczas XIV sesji Rady Gminy Świdnica, radni
wybrali:

do Sądu Okręgowego w Świdnicy:
- Wydział Cywilny: Krystyna Maria Staniko-

wska.
- Wydział Karny: Adriana Wołosz-Sołtys.
do Sądu Rejonowego w Świdnicy:
- Wydział Rodzinny i Nieletnich: Joanna

Krystyna Pietrzak-Rok, Joanna Sabina Kamiń-
ska

- Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Alicja Gawrońska, Grażyna Nawrot, Józef Wro-
na

 Zespół opiniujący kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Świdnicy i do Sądu
Okręgowego w Świdnicy po przeanalizowaniu
zgłoszeń kandydatów czy spełniają wymagania
formalne, o których mowa w art. 162  2-5 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych zespół stwierdził, że zgłoszenia 2
kandydatów na ławników nie spełniają wymo-
gów określonych w art. 158  1 pkt 4 oraz art. 162
3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych. Tym samym Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez
dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławni-
ków do sądów powszechnych na kadencję 2020-
2023, niespełniających wymagań formalnych.

Więcej informacji nt. kryteriów, które nale-
żało spełnić, aby ubiegać się o funkcję ławnika
na ht tp : / /www.gmina.swidnica .p l/con-
tent/view/5170/99999999/

 KIBICUJ I WYGRYWAJ 
9 listopada startuje 5.RST Półmaraton Świd-

nicki. To nie tylko święto biegaczy, ale i kibiców.
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w
konkursie na najlepszą strefę kibica. Na zwycięz-
ców czekają nagrody.

Konkurs jest przeznaczony dla grup kibiców,
które poprzez swój doping, muzykę, oklaski,
okrzyki, transparenty, charakteryzację, hasła mo-
tywacyjne, etc., zagrzeją wszystkich biegaczy do
wzmożonej rywalizacji na trasie biegu

Uczestnikami konkursu mogą być zorgani-
zowane grupy nieformalne (znajomych, klubów,
szkół, klas, zespołów muzycznych) spełniające
poniższe kryteria:

Grupa musi liczyć minimum 5 osób,
Organizator na pisemny wniosek zgłaszają-

cego może dopuścić mniejszą ilość osób w gru-
pie do konkursu (np. w przypadku zespołu mu-
zycznego)

Grupa musi mieć pełnoletniego przedstawi-
ciela, który będzie ją reprezentował oraz pełnił
opiekę nad niepełnoletnimi osobami

Grupa musi zgłosić swój udział w konkursie,
wysyłając do dnia 21.10.2019 r. na adres mailo-

wy swidnickagrupabiegowa@gmail com załą-
czoną do regulaminu kartę zgłoszenia.

 O wyborze nagrodzonych zadecyduje repre-
zentatywna grupa zawodników 5. RST Półma-
ratonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca,
która ostatecznie ogłosi wyniki do 19 listopada
2019 r.

Przewiduje się nagrody następującej warto-
ści:

Nagrody dla najlepszych stref kibica na tere-
nie miasta Świdnica: I miejsce - 700zł, II miejsce
- 500 zł, III miejsce - 300 zł .

Nagrody dla najlepszych stref kibica na tere-
nie gminy Świdnica: I miejsce - 700zł, II miejsce
- 500 zł, III miejsce - 300 zł.

Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru
Muzycznego Arte Creatura pod dyrekcją
Marka Kudry.
Libretto: Victor Leon i Leo Stein
Przekład: Janusz Minkiewicz, Jan Brze-
chwa, Artur Tur
Reżyseria: Dariusz Wiktorowicz
Choreografia: Anna Siwczyk
Projekt scenografii i kostiumów: Barbara
Wójcik-Wiktorowicz
Kostiumy: Dorota Wewióra
Asystent reżysera i choreografa: Maria Pał-
czyńska
Produkcja: Jarosław Wewióra

COŚ NA ZĄB (SPEKTAKL FAMILIJ-
NY)
16 listopada 2019, godz. 16:00 - 17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 15 zł

"Karius i Baktus" to historia, napisana
przez norweskiego pisarza Thorbj?rna Eg-
nera, opowiadająca o dwóch trollach żyją-
cych w ustach chłopca, który nie należał
do czyścioszków myjących zbyt często zę-
by, będąc jednocześnie wielkim miłośni-
kiem słodyczy. Proste, dydaktyczne prze-
słanie powiastki połączone z atrakcyjną
formą przekazu spowodowały, że "Karius
i Baktus" stała się nie tylko ulubiona lektu-
rą skandynawskich dzieci, ale także do-
czekała się wielu tłumaczeń, adaptacji te-
atralnych i filmowych . Jeleniogórskie
przedstawienie, niezwykle barwne, posłu-
gujące się sugestywnymi środkami wyra-
zu scenicznego jest adresowane do wi-
dzów od trzech lat.
reżyseria: Michał Derlatka
asystent reżysera: Marta Dworakowska
scenografia: Michał Dracz
tłumaczenie: Małgorzata Kozakiewicz
adaptacja: Jarosław Antoniuk
muzyka: Joanna Sówka-Sowińska
występują: Radosław Biniek, Diana Jonkisz,
Rafał Ksiądzyna, Sylwester Kuper, Sławo-
mir Mozolewski

Czas trwania: 50-60 min.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Przeżyjesz niesamowitą przygodę. W
pewnym momencie poczujesz się tak, jakbyś
przebywał w baśniowym świecie. Nie zapo-
mnij jednak, że trzeba będzie wrócić do rze-
czywistości. Nie powinieneś mieć wątpliwości
przy podejmowaniu decyzji finansowych. Je-
steś na dobrej drodze. 
BYK Dobrze ułożą się sprawy zawodowe. Przeko-
nasz się, że środowisko, w którym pracujesz, jest
do Ciebie życzliwie nastawione. Problemy domo-
we zostaną bardzo szybko rozwiązane. Nie martw
się więc przejściowymi trudnościami. Już wkrót-
ce się ich pozbędziesz. 
BLIŹNIĘTA Powinieneś być szczególnie
ostrożny w sprawach finansowych. Więc nie ry-
zykuj. Bardzo dobrze ułożą się stosunki rodzin-
ne. Nagle okaże się, że w ten sam sposób post-
rzegacie istotne dla Was problemy. Będziesz za-
dowolony z takiego obrotu sprawy. Postaraj się
trochę odpocząć. 
RAK Nie trać wiary w siebie i zapału do pracy.
Na efekty już wkrótce się doczekasz. Gwiazdy
będą Ci sprzyjały, a nadchodzące dni zaliczysz
do bardzo udanych. Bardzo dobrze ułożą się sto-
sunki z partnerem. Spędzicie razem wiele szczę-
śliwych chwil. 
LEW Zbłądziłeś, a teraz ciężko się do tego przy-
znać. Jak najszybciej napraw to, co jeszcze moż-
na naprawić. Wtedy reszta odejdzie w niepamięć.
Więcej uśmiechu na codzień! Zobaczysz, że
wszystko się dobrze ułoży. Już wkrótce sytuacja
finansowa znacznie się poprawi. 
PANNA  Ten tydzień nie przyniesie żadnych wiel-
kich zmian. Wszystko będzie przebiegało spokoj-
nie. Postaraj się wykorzystać ten czas na wypoczy-
nek. Wielkimi krokami zbliża się bardzo pracowity

okres. Będzie wiele do zrobienia. Przekonasz się
jak wiele możesz dokonać. 
WAGA Coś się ożywi w Twoich interesach. Na-
gle okaże się, że możesz coś jeszcze zrobić ze
sprawami, które dawno spisałeś na straty. Drobne
nieporozumienie z partnerem, w napływie złego
humoru może przerodzić się w poważny konflikt.
Trzymaj więc na wodzy swoje emocje. 
SKORPION Postaraj się kierować własnym ro-
zumem, a nie ulegać opiniom życzliwych znajo-
mych. Tylko Ty masz obraz całej sytuacji i nikt
nie jest w stanie dobrze Ci doradzić. Intuicja z
pewnością również Cię nie zawiedzie. Gwiazdy
mówią, że osiągniesz sukces. Jednak będziesz
musiał się trochę wysilić. 
STRZELEC Nie bądź taki krytyczny w stosun-
ku do samego siebie. Nikt nie jest chodzącym
ideałem. Chwilowa słabość minie i już wkrót-
ce osiągniesz upragniony cel. Nie możesz się
jednak poddawać. Wszystko, o czym marzysz
jest w zasięgu Twojej ręki. Niczego jednak nie
osiągniesz, jeżeli ostro nie zabierzesz się do
pracy. 
KOZIOROŻEC Nie zazdrość innym tego, cze-
go sam nie masz. Taka zawiść wpływa na Ciebie
niekorzystnie. Doceń posiadane wartości, szanuj
to, co już osiągnąłeś. Drobne niepowodzenia nie
przesądzają jeszcze końcowego efektu. Więcej
wiary w siebie. Zobaczysz, że już niedługo osiąg-
niesz to, co zamierzyłeś. 
WODNIK Niestety, zbliża się czas, kiedy trzeba
będzie zapłacić zobowiązania. Co odwlecze,
to nie uciecze. Kiedy wszystko uregulujesz,
odzyskasz pogodę ducha. Postaraj się dokład-
nie zaplanować każdy dzień. Masz teraz dużo
obowiązków, a niebawem jeszcze ich przybę-
dzie. 
RYBY Nie marnuj czasu na spotkanie z osobą,
która jest do Ciebie nieżyczliwie nastawiona.
Przecież doskonale wyczuwasz negatywne wi-
bracje. Postaraj się odnowić dawną przyjaźń.
Ktoś liczy na to, że się z nim skontaktujesz. Nie
podejmuj ryzyka w sprawach finansowych - kto
by to teraz robił!

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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