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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.

WIZERUNEK ORŁA NA MONETACH
POLSKICH... CZYLI CO I ILE KIEDYŚ
KOSZTÓW
do 18.11.2019, godz. 9:00
Zamiarem autorów było pokazanie zmian
zachodzących w Polsce na przestrzeni wie-
ków, jej rozwój gospodarczy, polityczny i
monetarny, a w szczególności zmiany siły
nabywczej pieniądza. Przedstawionym wy-
darzeniom towarzyszą grafiki, których zada-
niem jest unaocznienie opisywanych zja-
wisk i procesów dziejowych.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w Świdnicy, organizator: MBP
Świdnica

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

OD PERGAMINU DO E-BIBLII
do 14.11.2019
MBP, ul. Franciszkańska 18, Świdnica
Wstęp wolny

PLATEAU
08.11.2019, godz. 19:00
GOKSiR, ul. Letnia 10, Stoszowice
Bilety: 20 zł

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM BO-
LESŁAWEM GRABOWSKIM
08.11.2019, godz. 16:30-18:00
Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 2a/01,
Jaworzyna Śl., wstęp wolny

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.

www.expressem.eu www.expressem.eu

RETROSPEKTYWA WAJDY
5. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-

KTRUM już za rogiem! Poza filmami i reżyse-
rami jedną z głównych ról podczas wydarzenia
zagra Mistrz Andrzej Wajda, wokół którego sku-
piony będzie program Retrospektywy.

Na Retrospektywę składa się kilka propozy-
cji, angażujących również przestrzeń publiczną,
wychodząc daleko poza film sensu stricte. Na
ostatniej sesji radni miejscy podjęli decyzję o
nadaniu imienia Andrzeja Wajdy rondu u zbiegu
ulic Wrocławskiej i Kliczkowskiej. Uroczysta
inauguracja ronda, któremu patronować będzie
Mistrz, odbędzie się w środę, 6 listopada, o go-
dzinie 16:00. Podczas otwarcia list od Krystyny
Zachwatowicz-Wajdy,  skierowany do świdni-
czan i publiczności SPEKTRUM odczyta Rado-
sław Piwowarski.

Krótko po tym publiczność weźmie udział w
wydarzeniu wyjątkowym. Organizatorzy zapla-
nowali pokaz filmu "Panna Nikt", którego pre-
miera z roku 1996 głęboko zakorzeniła się w
lokalnej historii kulturalnej Świdnicy. Scena-
riusz "Panny Nikt" powstał na podstawie książki
świdniczanina Tomasza Tryzny o tym samym
tytule. Co sprawiło jednak, że film miał swoją
premierę w nieistniejącym już świdnickim kinie
Gdynia? Wszystko za sprawą Heleny Semenetz-
Kwiatkowskiej i jej męża Wiesława Kwiatko-
wskiego, a właściwie ich syna. Mały Aleksander
Kwiatkowski brał udział w konkursie Dziecięce
Listy do Obywateli Świata, który zaadresował do
Andrzeja Wajdy. Chłopiec prosił w nim reżysera
o pomoc w ratowaniu jego dzielnicy, gdzie ów-
czesne władze chciały budować zakład chemicz-
ny. List zdobył uznanie jurorów, dzięki czemu
został jednym z laureatów konkursu. Wprawdzie
podczas wręczenia nagród nie był obecny sam
Wajda, ale wśród gości wydarzenia znalazła się
jego żona, Krystyna Zachwatowicz. Rodzice
Aleksandra postanowili wykorzystać spotkanie i
wyszli z inicjatywą zorganizowania premiery
"Panny Nikt" w Świdnicy, na co kobieta momen-
talnie się zgodziła. Wtedy ruszyły przygotowa-
nia. Były obrazy lokalnych malarzy podarowane
reżyserowi, tort od świdnickiego cukiernika Eu-
geniusza Kępy, a przede wszystkim goście. Na
prapremierze pojawiły się poza reżyserem od-
twórczynie głównych ról: Anna Powierza, Anna
Wielgucka oraz Anna Mucha. Natomiast wśród
gości tegorocznego pokazu "Panny Nikt" nie
zabraknie reżysera Radosława Piwowarskiego,

autora adaptacji scenariusza do filmu, który pier-
wsze kroki filmowe stawiał pod okiem właśnie
Andrzeja Wajdy, kiedy wspólnie pracowali w
Zespole Filmowym "X" założonym przez Mi-
strza oraz Sebastiana Scheera - dawnego kierow-
nika kina Gdynia. Pojawią się również państwo
Kwiatkowscy wraz z synem Aleksandrem.

Pokaz "Panny Nikt" po raz drugi w lokalnej
historii pociągnie za sobą kolejne wydarzenia.
Zapoczątkuje zbiórkę pamiątek ze świdnickiej
premiery (zdjęć, wycinków z gazet etc.) - od dnia
pokazu aż do końca roku będzie można przynosić
je do Świdnickiego Ośrodka Kultury, kierując się
do Bożeny Kuźmy. W styczniu zbiory przekaza-
ne zostaną Krystynie Zachwatowicz, która umie-
ści je w Archiwum Wajdy w Krakowie. Archi-
wum Andrzeja Wajdy od 2011 roku jest integral-
ną częścią kolekcji krakowskiego Muzeum
Manggha, prezentując zarówno projekty artysty-
czne, jak i filmowe, edukacyjne i obywatelskie
Mistrza. Prosimy o przeszukiwanie swoich szu-
flad i uzupełnienie zbiorów, by historia zatoczyła
koło.

Nawiązując do przestrzeni miejskiej, widzo-
wie Festiwalu mogą już podziwiać wyjątkowy
mural z podobizną Andrzeja Wajdy, stworzony
przez świdnickiego artystę Roberta Kuklę, odpo-
wiedzialnego za wiele innych malunków w mie-
ście. Wizerunek reżysera z dodatkiem tytułów
jego największych dzieł można zobaczyć przy ul.
Spółdzielczej (okolice Katedry).

Na Festiwal SPEKTRUM zapraszamy już od
wtorku, 5 listopada. W programie pierwszego
dnia "Dowłatow" oraz otwarcie połączone z po-
kazem filmu "(Nie)znajomi".

WNIOSKI O STYPENDIA 
W DZIEDZINIE KULTURY

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w
Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27
października 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością artystycz-
ną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami oraz ustalenia ich wysokości zapra-
szamy do składania wniosków o stypendia w
dziedzinie kultury. 

Może je otrzymać osoba spełniająca łącznie
następujące warunki, czyli wykaże się dorob-
kiem w zakresie twórczości artystycznej , upo-
wszechniania kultury, czy też opieki nad zabyt-
kami oraz zamieszkuje w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może
wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypad-
ku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekuno-
wie a także szkoły i uczelnie, instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe, związki twórcze
i inne podmioty, których statutowa działalność

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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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

KONCERT ZESPOŁU LUDOWEGO
"KĄDZIOŁECZKA"
12.11.2019, godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
K. Norwida w Świdnicy oraz Koło Emery-
tów Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemy-
słowych zapraszają na koncert Zespołu Lu-
dowego "Kądziołeczka" z Lutomi, który od-
będzie się 12 listopada 2019 r. o godzinie
17.00 w gmachu głównym Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świdnicy.
Wstęp wolny, 12.11.2019, godz. 17:00,
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, organizator: MBP

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 2019
13.11-16.11.2019, godz. 18:00
CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA to festiwal
literacki, który ma na celu ukazanie związ-
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.

www.expressem.eu

obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.
Może być ono przyznawane jako stypendium
twórcze w dziedzinach tj. literatura, sztuki wizu-
alne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad za-
bytkami lub jako stypendium na przedsięwzięcia
związane z upowszechnianiem kultury, w zakre-
sie animacji i edukacji kulturalnej.

Wzór formularza o przyznanie stypendium
określa załącznik do uchwały. Może być ono
przyznane maksymalnie na 12 miesięcy. Jego
miesięczna wysokość wynosi:

- dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych - 300 zł brutto,

- dla studentów - 400 zł brutto,
- dla osób pełnoletnich nieuczących się - 450

zł brutto.
Wnioski adresowane na Wydział Kultury,

Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Referat
Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a Biuro
Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30
listopada br. do godz .15.30. 

Uchwała określająca warunki i tryb przyzna-
wania stypendiów jest do wglądu w Referacie
Kultury, pokój nr 317 (tel.74/856 28 36 , 74/856
29 66) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv.pl.

EKOLAURY DLA ŚWIDNICY
Świdnica została laureatem ogólnopolskiego

konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii
2019. Pierwsza nagroda w dwóch kategoriach
"Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii"
i "Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody", a
także wyróżnienie w tej ostatniej zostały wręczo-
ne podczas uroczystej gali 29 października w

Katowicach. W imieniu miasta odebrał je zastę-
pca prezydenta, Szymon Chojnowski. 

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii organizuje
Konkurs EKOLAURY, promując najefektyw-
niejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podej-
mowane na rzecz ochrony środowiska. Ma on
zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przed-
siębiorstw, instytucji, organizacji pozarządo-
wych i samorządów.

Świdnica doceniona została za realizację
programu KAWKA, czyli ograniczenie niskiej
emisji powierzchniowej na terenie miasta po-
przez likwidację węglowych, lokalnych źródeł
ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej
sieci ciepłowniczej, a także za udzielanie dotacji
z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania.
Główna nagroda przyznana została również w
kategorii ochrony przyrody za rewitalizację Par-
ku Sikorskiego i Parku Centralnego. 

Trzecie wyróżnienie miasto otrzymało za dzia-
łania edukacyjne prowadzone w 2018 roku przez
Wydział Gospodarki Odpadami. Były to m. in.
zajęcia z Panem Błyszczakiem - bohaterem Czystej
Świdnicy, które odbywały się w przedszkolach,
warsztaty terenowe w Przedsiębiorstwie Utylizacji
Odpadów skierowane do dzieci ze szkół podstawo-
wych, imprezy plenerowe, a także prowadzenie
strony internetowej www.czystaswidnica.pl.  

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 60 zł - 70 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Arte Creatura

RAZ DOKOŁA
15.11.2019, godz. 12:00
"Raz dokoła" jest to próba zmierzenia się z
wielkim dramatem narodowym jakim jest
"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. "Raz
dokoła" pokazuje przekrój polskiego społe-
czeństwa, które spotkało się na słynnym
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

- Nasze ostatnie działania w zakresie ekologii
realizowaliśmy głównie z myślą o poprawie ja-
kości powietrza w mieście. Tego typu nagrody to
wartość dodana, która zmobilizuje nas z pewno-
ścią do dalszej pracy na rzecz ochrony środowi-
ska i zrównoważonego, trwałego rozwoju miasta
- mówił zastępca prezydenta, Szymon Chojno-
wski 

Ekolaury i wyróżnienia przyznano w katego-
riach:

- Gospodarka wodno-ściekowa
- Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka
odpadami
- Ochrona powietrza, odnawialne źródła
energii
- Ekoprodukt, zielone technologii
- Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
- Energooszczędność, efektywność energe-
tyczna
- Gmina, związek gminny przyjazny środo-
wisku 
- Całokształt działalności na rzecz ochrony
środowiska

JESIENNE STUDY TOUR 
Jednym z nieodzownych elementów turysty-

cznej strategii promocyjnej miasta Świdnicy jest
tzw. "marketing szeptany". Głos przewodnika,
pilota wycieczek czy branżowego dziennikarza
bywa niejednokrotnie donośniejszy niż baner re-
klamowy. To między innymi oceny takich osób
- liderów opinii, inkorporowane podczas opro-
wadzania grup i planowania wycieczek, przekła-
dają się na pozytywny wizerunek Świdnicy oraz
utrwalania go w głowach turystów.

Referat Turystyki Urzędu Miejskiego w
Świdnicy od początku swojej działalności
współpracuje z szeroko rozumianą branżą (pilo-
tami, przewodnikami, touroperatorami), między

innymi poprzez organizację wizyt studyjnych.
Współpraca ta owocuje licznymi artykułami pro-
mującymi Świdnicę w mediach, a także zdecydo-
wanym wzrostem ilości grup zorganizowanych,
odwiedzających nasze miasto i jego okolice.

Początek jesieni upłynął pod tym względem
wyjątkowo pracowicie. 

- W połowie października gościliśmy w na-
szym mieście aż trzy grupy branżowe. W dniach
23-24.10 odbyło się dwudniowe spotkanie z pi-
lotami z Dolnośląskiej Izby Turystyki. Część z
nich dopiero zaczynała swoją przygodę z turysty-
ką. Cieszymy się, że swoje pierwsze kroki w
branży postawili właśnie w Świdnicy. W pią-
tek i sobotę (25-26.10.2019) pokazaliśmy
świdnickie walory i ciekawostki grupie dzien-
nikarzy z mediów turystycznych w Polsce, w
tym przedstawicielom portali o największej
czytelności - Onetu i Wirtualnej Polski. W
niedzielę 27 października 2019, do Świdnicy
przyjechała grupa touroperatorów specjalizu-
jących się w krajowych wycieczkach, która
poznawała walory naszego miasta w ramach
"Kursu Wiedzy Praktycznej", organizowanego
przez Wrocławskie Biuro Turystyczne Prom -
mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik
Referatu Turystyki.

Wszystkie te wydarzenia, pod wspólnym
szyldem "Tajemnicza Świdnica", stanowiły ide-
alną okazję, aby uświadomić uczestnikom, jak
wielka i różnorodna jest spuścizna kulturowa
naszego miasta i jak wiele skrywa w sobie nie-
zwykłych historii, legend i tajemnic.

W ciągu niespełna tygodnia odwiedziło nas
łącznie 120 przedstawicieli branży turystycznej.
Wszystkie te osoby, wyjechały stąd z przekona-
niem, że Świdnica jest zdecydowanie warta po-
lecania i odwiedzenia dłużej niż na weekend.

ŚWIDNICA PRZEDSIĘBIORCOM
Konferencja "Świdnica Przedsiębiorcom",

odbędzie się w dniu 21.11.2019 r. w Sali Narad
Urzędu Cywilnego w Świdnicy

Agenda konferencji
09.30 - 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15

www.expressem.eu www.expressem.eu
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X JAWORSKIE DYKTANDO O PIÓRO
BURMISTRZA JAWORA
16.11.2019, godz. 16:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Zapisy: Bezpośrednio w JOK lub tel. 76 870
28 78

SPEKTAKL FAMILIJNY "INNA BAJ-
KA"
17.11.2019, godz. 17:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor
Bilety: 15/20 zł

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 kochania"
w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z muzyką Jaku-
ba 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.

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie ucze-
stników

10.15 - 10.40
Reklama w przestrzeni miejskiej - Urząd

Miejski w Świdnicy
10.40 - 11.00     
Pracownicy przyszłości - jak dbać o to aby

wiedza została w firmie? - Petra Consulting
11.00 - 11.25     
Nowa era klienta-nowoczesne technologie w

biznesie - e-Branding Agency Sp. z o.o.
11.25- 11.50      
Zadbaj o swojego pracownika zanim zrobi to

ktoś inny - fundusze na wsparcie przedsiębior-
czych Dolnoślązaków -Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy

11.50 - 12.20
Przerwa kawowa           
12.20 - 12.45
Niezwykła szansa - preferencyjne pożyczki

na rozwój firmy - Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego

12.45 - 13.10
Koszty dot. płacy minimalnej pracowników,

zwiększenie obciążeń dot. ZUS oraz Pracowni-
cze Plany Kapitałowe - jako WYZWANIA 2020
roku dla Twojego biznesu - Dolnośląscy Praco-
dawcy

13.10 - 13.35
Polska Strefa Inwestycji - instrument wspar-

cia nowych inwestycji dla przedsiębiorców -
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "IN-
VEST-PARK"

13.35 - 14.00
Zintegrowane Inwestycje Aglomeracji Wał-

brzyskiej, a rozwój przedsiębiorczości na obsza-
rze Aglomeracji Wałbrzyskiej - Instytucja Po-
średnicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

od godz.14:00
Strefa networkingowa
Organizatorzy: Petra Consulting oraz Gmin-

ne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w
Świdnicy

Partnerzy: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
Dolnośląscy Pracodawcy, Dolnośląski Wojewó-
dzki Urząd Pracy, Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna

"INVEST-PARK", e-Branding Agency Sp. z
o.o., Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wał-
brzyskiej

Wydarzenie skierowane jest do przedstawi-
cieli firm stawiających na rozwój lokalnego bi-
znesu.

Bezpłatna rejestracja (po uprzednim wypeł-
nieniu formularza zgłoszeniowego i przesłania
podpisanego na adres e-mail) - formularz w za-
łączeniu lub poprzez formularz internetowy:
http://www.petraconsulting .pl/szkolenia/1-139-
Swidnica-Przedsiebiorcom---Konferencja-.html

"HOTELARKA"
TRZECIA W POLSCE

Kacper Mikosz z klasy 2g i Daria Pietrusze-
wska z 3g z Zespołu Szkół Hotelarsko- Turysty-
cznych im. Tony Halika w Świdnicy reprezen-
towali Świdnicę w VI Ogólnopolskim konkursie
"Literacka kuchnia", który odbył się 29
października w Gdańsku. 

W konkursie rywalizowali ze sobą ucznio-
wie z 15 szkół z Polski, a zadaniem było przy-
gotowanie zakąski i deseru inspirowanego
twórczością klasyków i pisarzy współczes-

nych. Uczestników oceniało jury degustacyjne
kucharskie, cukiernicze, literackie, design.
Uczniowie ZSHT zdobyli 3 miejsce w katego-
rii deser. Doceniła ich również dodatkowo
Akademia Czekolady z Łodzi. Kacper i Daria
wykonali makaroniki z kremem cytrynowym i
malinowym na bazie ganache z białej i mlecz-
nej czekolady. Inspiracją był utwór Sarah Ad-
dison Allen, Magiczny Ogród. Uczniów do
konkursu przygotowały nauczycielki przed-
miotów gastronomicznych: Ewa Rudownik i
Emilia Młynarczuk oraz pani polonistka - Ane-
ta Sośnicka.

Konkursowi zorganizowanemu przez ZSGH
w Gdańsku honorowo patronowali: Marszałek
Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator
Oświaty, Prezydent Polskiej Akademii Gastro-
nomicznej w Polsce Maciej Dobrzyniecki oraz
Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich pan
Krzysztof Szulborski. Gratulujemy.

Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych

DODATKOWE ŚRODKI
FINANSOWE 

PFRON W 2019 ROKU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Świdnicy informuje o otrzymaniu dodatkowych
środków finansowych PFRON przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społe-
cznej. 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone
na dofinansowanie przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych tj. pieluchomaj-
tek, cewników, kul łokciowych, materacy i
poduszek przeciwodleżynowych, wózków in-
walidzkich, ortez, obuwia ortopedycznego,
pionizatorów, aparatów słuchowych itp. W
związku z powyższym serdecznie zapraszamy
osoby niepełnosprawne do składania wnio-
sków o dofinansowania ze środków PFRON,
do tutejszego Centrum.

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o przyznanie dofinanso-

wania (druk wniosku dostępny w siedzibie PCPR
lub na stronie internetowej www.pcpr .swidni-
ca.pl (zakładka druki wniosków, wniosek - środ-
ki pomocnicze),

- kopia aktualnego dokumentu stwierdzają-
cego niepełnosprawność,

- faktura określająca kwotę opłaconą w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę
udziału własnego albo oferta określająca cenę
nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego oraz termin
realizacji zlecenia,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez sprzedawcę, kopia zrealizowanego zlece-
nia NFZ albo kopia zlecenia w przypadku oferty
cenowej.

Więcej informacji na temat form pomocy
finansowanych ze środków Funduszu można
uzyskać pod numerami telefonów: 74 851-50-21,
74 851-50-31, 74 851-50-29

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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

MIMOZOWO 
- LIRYCZNIE I MUZYCZNIE 

XV Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyc-
kiej "Mimozami jesień się zaczyna..." - podobnie
jak poprzednie edycje - przyniósł zgromadzo-
nym w nastrojowej auli III Liceum Ogólno-
kształcącego w Świdnicy wieczór pełen muzycz-
no-lirycznych wrażeń i niespodziewanych ocza-
rowań. 

Uczestnicy, rywalizujący w trzech katego-
riach (szkół podstawowych, ponadpodstawo-
wych oraz studia piosenki), zadbali o to, by nie
zabrakło tego jesiennego wieczoru (w czwar-
tek 24 października) nie tylko niebanalnych
interpretacji poetyckich piosenek, ale i rozbły-
sków prawdziwych wokalnych talentów. Je-
steśmy przekonani, że niebawem wielu z sie-
demnaściorga uczestników, którzy dotarli do II
etapu Konkursu, zobaczymy na "wielkich"
ogólnopolskich scenach. Warto dodać, że
przed południem młodzi artyści wzięli udział
w warsztatach wokalnych, które poprowadził
Łukasz Batóg - kompozytor, aranżer i wokali-
sta, absolwent III LO w Świdnicy. A oto nagro-
dzeni:

Grand Prix - Adam Chlebowski
Kategoria I Szkół Podstawowych:
I miejsce - Maja Krawczyk,
wyróżnienia - Zuzanna Złotnicka i Milena
Zelwis
Kategoria II Szkół Ponadpodstawowych:
I miejsce - Justyna Sitarek,
wyróżnienie - Weronika Wąsowska
Kategoria III Studia Piosenki:
I miejsce - Katarzyna Szulc
Nagroda Dyrektora III LO - Martyna Hołyń-
ska
Nagroda Publiczności - Katarzyna Szulc
Nagroda Specjalna (przewodniczącego jury)
- Mateusz Subocz

Uczestników oceniało jury w składzie:Łu-
kasz Batóg - przewodniczący, Aleksandra Kulak,
Krzysztof Frączek

Finalistom i laureatom serdecznie gratuluje-
my.

III LO

ZNOWU WYTAŃCZYLI PODIUM
W niedzielę 27 października 2019 r., po pię-

ciu miesiącach przerwy, Anna i Tomasz Wojaso-
wie ponownie wyszli na parkiet i rywalizowali w
turnieju Mistrzostw Polski w Tańcach Stand-
ardowych w Kętrzynie Koźle w dwóch katego-
riach wiekowych: powyżej 40 i powyżej 50 lat. 

Przed galą finałową (na próbie parkietu -roz-
grzewce) Anna Wojas doznała bolesnej kontuzji
stopy. Co dalej? Odpuścić start, by nie pogłębiać
urazu? Decyzja zapada szybko: startujemy, i to w
obu kategoriach. Tańczą jak najlepiej potrafią w tej
sytuacji . W obu kategoriach świdniccy tancerze
zajmują III miejsce; w kategorii pow. 40 lat to już
piąty medal Mistrzostw Polski z rzędu. Przed nimi
kolejne występy: Międzynarodowe Mistrzostwa
Holandii i Mistrzostwa Świata w Dublinie.

W MDK...
"KARTKA ŚWIĄTECZNA, 

BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Konkursie Plastycznym "Kartka Świąteczna,
Boże Narodzenie, Nowy rok". Celem konkursu
jest utrwalanie tradycji związanych z rodzinnym
i chrześcijańskim sposobem obchodzenia Świąt
Bożego Narodzenia, wykonanie prac plastycz-
nych związanych z Bożym Narodzeniem i No-
wym Rokiem w kulturze polskiej( tradycje i ob-
rzędy w polskim domu).

Tematyka prac powinna być związana z pol-
skimi tradycjami obchodzenia Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku.

Prace należy dostarczyć do MDK w Świdni-
cy do  2 grudnia 2019 roku. pod adres: Młodzie-
żowy Dom Kultury, ul. Nauczycielska 2, 58-100
Świdnica.

Wręczenie nagród planowane jest na dzień
21 grudnia 2019 w Teatrze Miejskim w Świdni-
cy, Rynek 43.

ciąg dalszy ze str. 5
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WYCIECZKA DO VERMEIREN
Wszyscy lubią piątki, a szczególnie takie

kiedy dzieje się coś ciekawego. Piątkowe popo-
łudnie było bardzo owocne w nowe doświadcze-
nia dla klasy 2A Technikum Ortopedycznego w
Świdnicy.  Uczniowie wraz z opiekunami wybra-
li się do zakładów Vermeiren. Firma ta produkuje
wózki inwalidzkie i sprzęty ortopedyczne. Nasi
uczniowie zobaczyli cały proces produkcji- od
wyrobu elementów do montażu i pakowania pro-
duktów. Największą atrakcją okazała się sala wy-
stawowa na której można było nie tylko dotknąć,
ale i wypróbować wszystkie wózki. Wózki ele-
ktryczne były wśród uczniów najbardziej popu-
larne, ale wszyscy wspólnie stwierdzili, że nigdy
nie chcieliby znaleźć się w sytuacji osoby, która
musi używać takiego sprzętu. Była to świetna
okazja by zobaczyć na żywo, to o czym ucznio-
wie uczą się na lekcji.

TO Świdnica

W MBP...
KONCERT ZESPOŁU LUDOWEGO

"KĄDZIOŁECZKA" 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana

K. Norwida w Świdnicy oraz Koło Emerytów
Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych
zapraszają na koncert Zespołu Ludowego "Ką-
dziołeczka" z Lutomi, który odbędzie się 12 li-
stopada 2019 r. o godzinie 17.00 w gmachu głów-
nym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

BIBLIOTEKA PODSUMOWUJE
WARSZTATY

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które

chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe
oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty
pisarskie.

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

Już za miesiąc ostatnie spotkanie, na którym
grupa przyjrzy się zadanym opisom i podsumuje
rok 2019.

Warsztaty - Tak było...
04.11.2019 - Pod znakiem antologii

W poniedziałek 4 listopada odbyły się przed-
ostatnie warsztaty literackie prowadzone przez
Barbarę Elmanowską. Tematem były teksty
uczestników, zgłoszone przez nich do antologii,
która ukaże się w grudniu nakładem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Najczęstsze błędy, rady dotyczące zapisu,
stylu, interpunkcji oraz analiza treści zdomino-
wały dyskusję.
07.10.2019 - Osobisty esej

Jak napisać esej wybitny literacko, porusza-
jący kwestie ważne, ponadczasowy? O "Włas-
nym pokoju" podarowanym ludzkości przez Vir-
ginię Woolf 7 października rozmawiała grupa

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

"WĘDROWNY BLASK" - RECITAL
PAMIĘCI R. KOŁAKOWSKIEGO
20.12.2019, godz. 18:00
"Wędrowny blask" to wyjątkowa propozy-
cja słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Reci-
tal jest zbiorem autorskich piosenek Romana
Kołakowskiego w ujęciu chronologicznym,
co pozwoli zapoznać się z różnorodną twór-
czością Artysty i pokaże, w jaki sposób
zmieniała się ona na przestrzeni lat pracy
artystycznej.
Wstęp 25 zł normalny / 15 zł ulgowy, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

WERNISAŻ "KARTKA ŚWIĄTECZ-
NA, BOŻE NARODZENIE, NOWY
ROK"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".
Wstęp wolny, miejsce: hol teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

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
pozytywnej energii koncertowe show w
takt melodii wygrywanych przez chary-
zmatycznego wirtuoza Waldemara Malic-
kiego.
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

ciąg dalszy na str. 8
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warsztatowa, prowadzona przez Barbarę Elma-
nowską.

Grupa przygotowuje się już do tworzenia
przyszłej antologii, co prowokuje ożywioną dys-
kusję o zgłoszonych do niej tekstach i ewentual-
nych poprawkach.
02.09.2019 - A gdyby tak...

Właśnie. A gdyby tak Jarosław Iwaszkiewicz
był uczestnikiem warsztatów pisarskich w Świd-
nicy? Nie mógł przyjść na pierwsze spotkanie po
wakacjach, które odbyło się 2 września, ale wy-
słał do oceny opowiadanie "Tatarak", poprosił o
przyjrzenia się mu pod kątem technicznym, jak
również fabularnym. Jakie wywołuje dyskusje,
emocje, czy jest dobrze napisane?

Taką zabawę zaproponowała przybyłym pro-
wadząca, Barbara Elmanowska. Grupa przyjrza-
ła się opowiadaniu z dużą uwagą, wyceniając je
na doskonałe.
01.07.2019 -  Kim jest nasz bohater

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek mie-
siąca (1 lipca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez
Barbarę Elmanowską. Spotkanie było poświęco-
ne bohaterowi. Przedziwne postacie z ich życio-
wymi bagażami mogą być komiczne lub tragicz-
ne. Losując do tego opowieści przestrzeń, co
było elementem prze-
prowadzonego ćwicze-
nia, otwiera się im nowe
drogi, nowe konflikty
wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Bohater może mieć
coś z samego autora,
może być mocno prze-
tworzonym lustrzanym
odbiciem lub kimś cał-
kowicie odrębnym.
03.06.2019 - Dialog ja-
ko zadanie pisarskie

3 czerwca w Miej-
skiej Bibliotece Publi-
cznej odbyły się war-
sztaty pisarskie prowa-
dzone przez Barbarę El-
manowską. Spotkanie
było poświęcone budo-
waniu dialogów przede
wszystkim w sztuce te-
atralnej, scenariuszu i
p rozie.  Prowadząca
przybliżyła zarówno te-
chnikę zapisu rozmowy,
jak również jej znacze-
nie dla utworu. Dialog
buduje konflikt, wbrew
pozorom największa
wartość tkwi w niedo-
powiedzeniach, a nie
ma niedopowiedzeń bez
rozmowy. Dialog to
również możliwość wy-
powiedzenia się bohate-
ra jego własnym języ-
kiem, czyli umożliwia

on budowanie wiarygodnej i ciekawej postaci.
Miejmy nadzieję, że uczestnicy zachowają tę

lekcję w pamięci, tworząc nowe literackie światy,
a budowane przez nich rozmowy, będą ożywiać
akcję i dodawać jej napięcia.
06.05.2019 - Wszędzie metafora

Jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesią-
ca (6 maja) odbyły się warsztaty literackie w
MBP w Świdnicy. Tematem przewodnim była
metafora. Na czym polega ten środek stylistycz-
ny, jak i po co go używać, jak go odczytywać.
Prowadząca, Barbara Elmanowska, zaprezen-
towała kilka przykładów zarówno w poezji, pro-
zie, jak i nauce.

Później grupa przeszła do dyskusji nad te-
kstem jednego z uczestników, co było pretekstem
do przyjrzenia się kompozycji, opisom i dialo-
gom w opowiadaniu.
01.04.2019 - Zakrzywienie czasoprzestrzeni

W poniedziałek 1 kwietnia na warsztatach
pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elma-
nowską dopisała frekwencja i bynajmniej to nie
jest żart w ramach prima aprilis. Na zajęciach
pojawiło się wiele znamienitości (warto wymie-
nić członków po czterech miesiącach spotkań),
mianowicie:

Justyna Nawrocka z Wałbrzycha, która hoj-
nie podzieliła się doświadczeniem pisania książki
"Paragon" wydanej nakładem wydawnictwa Ma-
miko.

Izabela Prypin, pisarka, autorka znakomi-
tych "Twarzy" opublikowanych w Roczniku Do-
lnośląskim "Pomosty" (Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich, Wrocław 2018, s. 110) oraz autorka
artykułów w "Gościu Niedzielnym" publikująca

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

SONORI ENSAMBLE - KONCERT
KARNAWAŁOWY
26.01.2020, godz. 18:00
Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
Wstęp 60/50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Sonori Ensamble

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 NIEPOKOJU
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...

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 
godz.9.00

ciąg dalszy ze str. 7

http://www.bojero.com.pl


pod pseudonimami narzucanymi losowo przez
redakcję (wprawny czytelnik rozpozna po stylu).

Tamara Hebes, poet(k)a, która wciąż szuka
idealnego, samowystarczalnego języka, rozmy-
śla nad warsztatem pisarskim, co nie przeszkadza
jej być autorką niezwykle płodną, z 4 zbiorami
poetyckimi na koncie: "ekstra nocne"(1998), "Ja
oniryczne" (2005) , "Muchoraj" (2007), "Błąd
paralaksy" (2015).

Marian Bełtkiewicz, pisarz, publikujący re-
gularnie na stronie internetowej opowi.pl pod
pseudonimem MarBe.

Krystyna Popławska, poetka, opisująca w
dawnym stylu uroki przyrody.

Joanna Baranowska z Wrocławia, rodem ze
Świdnicy, poetka i aktorka, aktualnie studentka
twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we
Wrocławiu.

Tomasz Droszkowski z Wrocławia, rodem
zaś z Pomorza, reportażysta i student twórczego
pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocła-
wiu.

Grzegorz Skoczylas, poeta, stypendysta
Urzędu Miasta 2018 roku, autor tomiku "Partia
szachów".

Paweł Buczma, znany świdnicki poeta i foto-
graf, outsider, organizator "Spotkań z poezją".

Martyna Czerniec, poetka młodego pokole-
nia.
04.03.2019 - Kto mówi w tekście?

4 marca odbyły się kolejne warsztaty pisarskie.
Prowadząca, Barbara Elmanowska, omówiła pro-
blematykę narratora w prozie. Kiedy narratora moż-
na utożsamić z autorem tekstu, czy narrator jest
wewnątrz, czy na zewnątrz świata przedstawione-
go, czy ocenia rzeczywistość fabularną, czy też
pozostaje wobec niej neutralny? Kiedy warto zasto-
sować pierwszą osobę, kiedy trzecią?

Temat spotkał się z wieloma pytaniami i po-
mysłami. Pojawiła się również wątpliwość, czy

istnieje proza, która dotyczyłaby wyłącznie
przedmiotów, nie zaś bohaterów i wydarzeń. Być
może jeden z uczestników warsztatów niedługo
przedstawi grupie wynik prowadzonego przez
siebie eksperymentu.
04.02.2019 - Nożyce poszły w ruch...

Takim tytułem można by zatytułować relację
z warsztatów pisarskich poświęconych przerzut-
ni w wierszu. Na spotkaniu, które odbyło się 4
lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prowa-
dząca, Barbara Elmanowska, zaproponowała
ćwiczenie dzielenia tekstu na wersy za pomocą...
nożyczek. Tym sposobem słuchacze uczyli się
wyczuwać miejsca w wierszu, na które chcą
zwrócić uwagę przyszłych czytelników.

W drugiej części spotkania swoje prace czy-
tały Tamara Hebes oraz Krystyna Popławska, a
odmienny charakter formalny wierszy stał się
podstawą dyskusji na temat rymów, rytmu i oma-
wianej przerzutni.

Uczestnikom został również przedstawiony
regulamin warsztatów oraz warunków zgłasza-
nia swoich tekstów do mającej zakończyć spot-
kania antologii. Grupa jest wciąż otwarta na no-
wych słuchaczy, którzy ze wspomnianym regu-
laminem mogą zapoznać się na stronie interneto-
wej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
07.01.2019 - Poeci i pisarze rozpoczynają pra-
cę.

7 stycznia w MBP w Świdnicy rozpoczął się
kolejny cykl warsztatów pisarskich, prowadzo-
nych przez Barbarę Elmanowską. Tegoroczną
edycję zakończy wydanie antologii tekstów

uczestników, więc oso-
by piszące mają o co
walczyć.

Podczas pierwszego
spotkania, na którym
frekwencja dopisała, zo-
stały omówione kwestie
organizacyjne, propo-
nowany plan pracy w
2019 roku. Zajęcia mają
być każdorazowo po-
dzielone na rozgrzewkę,
czyli zadanie wykony-
wane na gorąco; analizę
tekstów przygotowa-
nych wcześniej oraz
dyskusję na tematy lite-
rackie wedle aktualnych
potrzeb uczestników.

Po tym formalnym
wstępie grupa przeszła
do pierwszego z zadań
pisarskich: opisu przed-
miotu,  k tó rym była
szczotka do włosów, w
trzech wybranych kon-
wencjach literackich. Tu
dominowały kryminały
i romanse, więc raz bo-
haterka porzucała boha-
tera, a szczotka do wło-
sów pozostaje reliktem
dawnej miłości, by in-
nym razem stać się do-
wodem w sprawie o
morderstwo, a włosy
poddane badaniu DNA.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Msza Święta w intencji Ojczyzny celebro-
wana 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 Prezyden-
ta 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 Turystycznej
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
Rekreacji, Lokalna Organizacja Turystycz-
na "Księstwo Świdnicko-Jaworskie". 
Szczegóły na stronie www.osir.swidnica.pl
Podczas uroczystości służbę pełnić będą har-
cerze ze świdnickiego Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego

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

środa 13.11.2019
godz. 18.00
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
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godz. 18.00
Świdnicka Scena Literacka
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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
13 listopada 2019, godz.18:00 - 11 grudnia
2019, godz.20:00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica wstęp wolny

13 listopada 18:00
D. Wiertow Człowiek z kamerą 1929 (80 min)
Nie tylko dokument, nie tylko eksperyment,
nie tylko bezkompromisowa klasyka awan-
gardy. Człowiek z kamerą to zbiorowy po-
rtret nowoczesnego miasta z 1929 roku zło-
żony z obrazów Moskwy, Kijowa i Odessy.
Bez napisów, bez scenariusza, bez aktorów.
Dziga Wiertow stworzył tu prawdziwie mię-
dzynarodowy, absolutny język filmowy, zu-
pełnie inny od języka literatury i teatru, bar-
dziej współczesny niż to, co dzisiaj uznaje-
my za współczesne.

20 listopada 18:00
W. Tumajew Biały mech 2014 (96 min, po
projekcji spotkanie z kostiumologiem Iriną
Miłakową dotyczące pracy na planie Białe-
go mchu)
Półwysep Jamał i jego rdzenni mieszkańcy,
Nieńcy. Prawdziwa wyprawa do świata Da-
lekiej Północy. Prosta i smutna historia mło-
dzieńca, który czeka na swoją ukochaną z
Wielkiego Lądu, lecz musi poślubić kobietę
wybraną mu przez matkę dla dobra swego
plemienia i wierności tradycjom.

27 listopada 18:00
N. Michałkow Krewniacy 1981 (98 min)
Liryczna komedia, jeden z najbardziej lubia-
nych rosyjskich filmów lat 80-tych. Sympa-
tyczna i prostolinijna Maria Konowałowa
przyjeżdża ze wsi do miasta wojewódzkie-
go, żeby odwiedzić córkę i wnuczkę. Oka-
zuje się, że świat wielkiego miasta zupełnie
zwariował i należy niezwłocznie go napra-
wić. Jak to w komedii - zamiar przynosi
zupełnie przeciwne efekty.

04 grudnia 18:00
K. Szachnazarow Kurier 1986 (88 min)
Iwan zdał maturę, ale nie dostał się na studia.
Zostało mu kilka miesięcy przed pójściem

www.expressem.eu

Zajęcia zakończyły się tradycyjnie analizą
tekstów oraz ciekawą dyskusją.

MBP Świdnica

PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW
KLAS 7-8 SP

Ostatnie 3 sekundy meczu zadecydowały o
zwycięstwie drużyny chłopców z SP 6 w meczu
finałowym z SP 4 w zawodach Piłki koszykowej
klas 7-8 Szkół Podstawowych. Choć z przebiegu
turnieju wynikało, że cichymi faworytami byli
zawodnicy SP 4 to w spotkaniu o pierwsze miej-
sce zawodnicy szóstki od początku objęli prowa-
dzenie. W samej końcówce o zwycięstwie mógł
zadecydować tylko jeden punkt, wtedy to właś-
nie na 3 sekundy przed końcem spotkania w
posiadaniu piłki byli koszykarze z SP 4. Trafiony
przez nich rzut za 2 punkty niestety tuż po syrenie
kończącej mecz dał zwycięstwo uczniom z SP 6,
którzy ostatecznie wygrali 13-12. W meczu o
trzecie miejsce pomiędzy drużynami SP 1 i SP 8
skuteczność zawodziła oba zespoły. Trochę le-
piej jednak zagrali chłopcy z SP 1 i to oni stanęli
na najniższym stopniu podium. Zawody zorgani-
zowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w ramach Współzawodnictwa szkolnego
2019-2020 rozegrane zostały na Hali Zawiszów
przy SP 1 i zgromadziły 5 reprezentacji świdnic-
kich podstawówek. Tradycyjnie mecze rozgry-
wane były systemem każdy z każdym. Na zakoń-
czenie imprezy organizator przygotował pamiąt-
kowe dyplomy oraz medale. Wyróżnieni zostali
też najlepsi zawodnicy: Miłosz Kałwak (SP 1),
Filip Dadas (SP 4), Jakub Safian (SP 6), Maks
Bondarenko (SP 8), Damian Suppa (SP 315).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

1. SP 6 - 10 pkt
2. SP 4 - 8 pkt
3. SP 1 - 7 pkt
4. SP 8 - 6 pkt
5. SP 315 - 5 pkt

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
25.10.2019r. godz. 1.55 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące zauważenia na ulicy
Polna Droga mężczyzny idącego w piżamie i
kapciach. Skierowany na miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie. Mężczyzna w podeszłym wieku
oświadczył, że wyszedł do sklepu aby kupić pa-
pierosy. Po dłuższej chwili strażnicy ustalili, że
spacerowicz jest podopiecznym schroniska im.
Św. Brata Alberta w Świdnicy. Mężczyznę prze-
wieziono do miejsca jego pobytu i przekazano
kierownikowi schroniska.
25.10.2019r. godz. 6.45 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefoni-
czne zgłoszenie od obsługi Katedry św. Stani-
sława i św. Wacława, dotyczące starszej kobie-
ty, która wtargnęła tuż przed mszą do zakrystii
i zażądała aby udzielono jej pomocy, gdyż jest
osoba bezdomną i Kościół powinien się nią
zaopiekować. Osoba ta nie chciała opuścić po-
mieszczenia zakrystii. Skierowani na miejsce
strażnicy szybko doszli do porozumienia z tą
osobą. Kobietę przewieziono do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazano pra-
cownikom socjalnym, którzy udzielili jej sto-
sownej pomocy.

25.10.2019r. godz. 9.03 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-

ne zgłoszenie dotyczące lokomotywy spalinowej
stojącej od dłuższego czasu na dworcu kolejo-
wym Świdnica Miasto z załączonym silnikiem.
Niestety w tym wypadku strażnicy nie mogli
podjąć skutecznej interwencji, gdyż przepisy
Kodeksu Drogowego nie dotyczą ruchu kolejo-
wego. Należy pamiętać, iż silnik lokomotywy
spalinowej znacząco różni się od tych w naszych
samochodach. Może on mieć od 6 do 20 cylin-
drów i pojemność skokową od 40 do 270 litrów.
Uruchamianie i gaszenie takich silników nie jest
tak proste jak silników samochodowych i czasa-
mi mogą one stanowić pewną uciążliwość, jed-
nak do czasu elektryfikacji linii kolejowej w
Świdnicy wszyscy musimy liczyć się z tymi ucią-
żliwościami.
27.10.2019r. godz. 6.55

Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie
od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące
osoby na peronie dworca kolejowego Świdnica
Miasto. Mężczyzna palił papierosa i degustował
przy tym alkohol. W związku z faktem, iż obie te
czynności są zabronione w takim miejscu, osoba
ta została ukarana mandatem. Mężczyzna tłuma-
czył się, że jedzie właśnie do pracy i dlatego
postanowił zapalić i coś do tego wypić.
29.10.2019r. godz. 16.01 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który na
ulicy Kopernika upadł na chodnik uderzając gło-
wą w wiatę przystankową. Upadek spowodował
poważne obrażenia głowy. Na miejsce skierowa-
no patrol straży oraz wezwano pogotowie ratun-
kowe. Poszkodowany został zabrany do szpitala.
Przypominamy, iż tego typu zgłoszenia należy
kierować bezpośrednio do Centrum Powiada-
miania Ratunkowego 112. Osoba poszkodowana
zdecydowanie szybciej otrzyma niezbędną po-
moc.
30.10.2019r. godz. 1.54 

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące gołębia zaplątanego w
siatkę zabezpieczającą balkon w budynku przy
ulicy Wrocławskiej 30. W związku z faktem, iż
w mieszkaniu strażnicy nikogo nie zastali, nie-
zbędna była pomoc straży pożarnej. Gołąb został
uwolniony i bezpiecznie odleciał w przestworza.

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

GMINA ŚWIDNICA
SZKOŁA PAMIĘTA, 

UCZNIOWIE PAMIĘTAJĄ...
W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej "Szkoła pamięta" uczniowie klasy siód-
mej wraz z wychowawcą Beatą Sosnowską ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wybrali
się na cmentarz komunalny przy al. Brzozowej w
Świdnicy, aby posprzątać grób, w którym spo-
czywają szczątki więźniów politycznych obozu
koncentracyjnego w Gross - Rosen.

Uczniowie wykonali prace porządkowe, zło-
żyli kwiaty, zapalili znicze i chwilą modlitwy
uczcili pamięć pomordowanych. Uczniowie za-
palili również znicze pod tablicą upamiętniającą
obrońców Lwowa, poległych w bitwie pod Za-
dwórzem w 1920 r.

JESIENIĄ DO ARIMR PO POMOC 
Z PROW 2014-2020 

W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg
programów pomocy skierowanych do mieszkań-
ców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych
instrumentach wsparcia, które są obecnie dostę-
pne w ramach Programu Rozwoju Obszarów
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Wiejskich na lata 2014-2020.  Wśród nich są
dwie nowości.     

TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW
28 października 2019 r. Agencja rozpoczęła

przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego na "Tworzenie grup producentów i
organizacji producentów". Nabór zakończy się
13 grudnia.

Pomoc skierowana jest do nowych grup pro-
ducentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018
r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby
fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowa-
dzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które
spełniają następujące warunki: zostały uznane
przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR
na podstawie planu biznesowego; łączą produ-
centów jednego produktu lub grupy produktów,
którzy nie byli członkami grupy producentów
lub organizacji producentów utworzonej ze
względu na ten sam produkt lub grupę produ-
któw, której przyznano i wypłacono pomoc na
rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1
maja 2004 r.; w skład grupy producentów nie
wchodzą małżonkowie członków, o których mo-
wa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio
z nimi kapitałowo lub osobowo; zadeklarują re-
alizację planu biznesowego w trakcie trwania
5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w okresie pier-
wszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od
dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej,
jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości
przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży pro-
duktów lub grupy produktów, wytworzonych
przez jej członków w poszczególnych latach.
Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą
być osoby należące do grupy producentów,

współmałżonkowie takich osób, podmioty po-
wiązane kapitałowo lub osobowo z beneficjen-
tem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość pomocy od 2019 r. wzrosła i wy-
nosi obecnie: w pierwszym roku - 10 proc. przy-
chodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim
roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w
piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit pomocy
to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego
okresu przyznawania wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie
grup producentów zajmujących się hodowlą dro-
biu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podro-
bów.

ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
Do 20 listopada przedsiębiorcy, którzy

świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwi-
jać swoją działalność, mogą złożyć wniosek o
pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój
usług rolniczych". 

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna,
osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która jako mikro-
lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla
gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jed-
nego z następujących kodów Polskiej Klasyfika-
cji Działalności: 01.61.Z - Działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną; 01.62.Z -

do wojska i jak wielu jego rówieśników
zatrudnia się tymczasowo na stanowisku ku-
riera. Kurier to obraz wyjątkowego czasu
"pomiędzy". Pomiędzy epokami własnego
życia i dwoma układami: rozkładającym się
socjalizmem i rodzącym się w pierestrojce
nowym rosyjskim kapitalizmem.

11 grudnia 18:00
Film niespodzianka

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,
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ciąg dalszy na str. 12



Działalność usługowa wspomagająca chów i ho-
dowlę zwierząt gospodarskich; 01.63.Z - Działal-
ność usługowa następująca po zbiorach przez
okres co najmniej dwóch lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów
kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in.
koszty zakupu lub leasingu (zakończonego prze-
niesieniem prawa własności) nowych maszyn,
narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, apa-
ratury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania służących do za-
rządzania przedsiębiorstwem, opłat za patenty i
licencje . Pomoc przyznaje się i wypłaca do wy-
sokości limitu, który wynosi maksymalnie 500
tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieru-
chomości, rzeczy używanych, jak także kosztów
robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz po-
datku VAT.

Z pomocy wykluczone są podmioty które
otrzymały wsparcie w ramach działania "Mod-

ernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW
na lata 2007-2013. Co ważne, warunek ten doty-
czy wnioskodawcy, a nie małżonka.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie

trwał nabór wniosków na tzw. małe przetwór-
stwo. Tym razem jednak, i to jest nowość w
PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłą-
cznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć
działalność w ramach rolniczego handlu detali-
cznego (RHD).

O pomoc będą się mogli ubiegać rolnicy lub
ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy
ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą
lub zamierzają prowadzić działalność przetwór-
czą i sprzedaż produktów przetworzonych w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Li-
sta produktów przetwarzanych i jednocześnie
zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym
przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw,
przetwory zbożowe, oleje; wędliny, produkty
mleczne.

Wsparcie jest przyznawane w formie refun-
dacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych po-
niesionych na realizację inwestycji. Maksymalna
kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

W katalogu kosztów inwestycji, na które
można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty

www.expressem.euwww.expressem.eu

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.
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.
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zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia nie-
zbędnego do prowadzenia działalności w zakre-
sie przetwarzania produktów rolnych, koszty bu-
dowy lub modernizacji budynków wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności przetwór-
czej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń
gospodarczych oraz pomieszczeń służących do-
tychczas przygotowaniu posiłków; zakupu tzw.
kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie bę-
dzie prowadzona działalność przetwórcza, pod
warunkiem, że będą one trwale związane z nie-
ruchomością; zakupu wraz z instalacją maszyn
lub urządzeń do przetwarzania i magazynowa-
nia, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Warto podkreślić, że dofinansowanie nie
obejmuje zakupu środków transportu oraz uży-
wanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPO-
DARSTW

22 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem na
złożenie wniosku w ARiMR przez tych rolników,
którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed
skutkami suszy i otrzymać dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa rolnego. 

Ta nowa forma pomocy realizowana jest w
ramach działania "Modernizacja gospodarstw
rolnych". Wsparciem finansowym mogą zostać
objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już
istniejące instalacje nawadniające; powiększają-
ce obszar nawadniania; jednocześnie powiększa-
jące obszar nawadniania oraz ulepszające już
istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie nale-
ży: w przypadku ulepszenia istniejących instala-
cji -doprowadzić do oszczędności wody na po-
ziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powię-
kszenia obszaru nawadniania - wykazać brak
znaczącego negatywnego oddziaływania inwes-
tycji na środowisko; w przypadku inwestycji
wpływających na jednolite części wód powierz-
chniowych lub podziemnych, których stan ze
względu na ilość wody został w planie gospo-
darowania wodami w dorzeczu określony jako
mniej niż dobry - wykazać  faktyczną (efektyw-
ną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwesty-
cji w nawadnianie musi mieć zainstalowane
urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i
jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc.
kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn
i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatnia-
nia, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, in-
stalacji nawadniających i systemów do sterowa-
nia nawadnianiem.

Nabory dotyczące nawadniania w gospodar-
stwach rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

ZAPOBIEGANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁO-
WYM

Również do 22 listopada 2019 r. można składać
wnioski o "Wsparcie inwestycji w środki zapobie-
gawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzy-
stnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się dwie
grupy odbiorców. Pierwszą są rolnicy prowadzą-
cy chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń,
którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizo-

wać inwestycje zapobiegające rozprzestrzenia-
niu się ASF. Maksymalny limit wsparcia to 100
tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na
budowę ogrodzeń chlewni, utworzenie lub zmo-
dernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,
zakup urządzeń do dezynfekcji, remont pomiesz-
czeń w celu utrzymywania świń w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach. 

Drugą grupę stanowią spółki wodne lub
związki spółek wodnych, które zamierzają za-
opatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń
wodnych służących zabezpieczeniu gospo-
darstw przed zalaniem, podtopieniem lub nad-
miernym uwilgoceniem spowodowanym przez
powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku
limit pomocy wynosi 1 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania w obu
przypadkach wynosi 80 proc.

ODBUDOWA PRODUKCJI W GOSPO-
DARSTWIE   

Do 31 grudnia 2019 r. mogą ubiegać się o
pomoc rolnicy, którzy ponieśli w gospodar-
stwach straty spowodowane klęskami żywioło-
wymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń (ASF). Nie warto jednak czekać ze złoże-
niem wniosku do ostatniej chwili. Pomoc jest
bowiem przyznawana według kolejności wpły-
wu wniosków do Agencji.

O udzielenie wsparcia w ramach działania "In-
westycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą
stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spo-
wodowane przez co najmniej jedną z następujących
klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, su-
szę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezi-
mowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, hura-
gan, uderzenie pioruna. Drugą grupą są rolnicy,
którzy w celu zwalczania ASF musieli wybić świnie
lub zniszczyć ich zwłoki.
Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w
gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej
przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź
strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Warunek: mia-
ły one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch
lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.

Straty w uprawach rolnych, zwierzętach go-
spodarskich czy rybach muszą wynosić co naj-
mniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej
lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego
odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwa-
lifikujących się do udzielenia wsparcia. Wyso-
kość poniesionych strat z powodu wystąpienia
klęski szacuje komisja powołana przez wojewo-
dę. Na tej podstawie określana jest wysokość
pomocy, jaką może otrzymać rolnik.  

Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o
pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powia-
towy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decy-
zji, zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu
zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej
decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych
świń.

Wsparcie w obu przypadkach nie może prze-
kroczyć limitu pomocy, który wynosi do 300 tys.

zł na rolnika i gospodarstwo. Refundacji podlega
do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl,
w punktach informacyjnych w biurach powiato-
wych i oddziałach ARiMR, pod numerem bez-
płatnej infolinii: 800-38-00-84

i

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.

GOŚĆ ALCHEMII TEATRALNEJ: KA-
TARZYNA HERMAN
18 listopada 2019, godz.12:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, wstęp
wolny

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
Katarzyna Herman - ukończyła Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Jej
talent został dostrzeżony niemal od razu. Już
w 1994 roku otrzymała wyróżnienie za rolę
Iriny w "Musztra - sztuka i życie" na XII
Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dy-
plomowych Szkół Teatralnych w Łodzi. W
tym samym roku aktorka debiutowała w te-
atrze rolą Agafii Tichonowny w "Ożenku".
W roku następnym dostała za tę rolę nagrodę
na XXXV Kaliskich Spotkaniach Teatral-
nych. W filmie debiutowała w 1996 roku
rolą Iwony w filmie "Urok wszeteczny". W
1997 roku zagrała Janeczkę Jurewicz, siostrę
Marysi w popularnym serialu "Boża podsze-
wka". W 2004 roku pojawiła się w "M jak
miłość" i od tamtego czasu występuje w
wielu lubianych przez telewidzów produ-
kcjach takich jak "Magda M.", "Kryminal-
ni", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Ko-
misarz Alex", "Barwy Szczęścia" czy "Dru-
ga Szansa". Znana jest też z licznych ról
filmowych, m.in. w "Pokocie", "Wszystko,
co kocham", "Płynących wieżowcach", "Ge-
nerale Nilu", "Układzie Warszawskim",
"Oszukanych", "Paniach Dulskich" i "Vol-
cie". Związana była z licznymi teatrami war-
szawskimi: Teatrem Powszechnym, Teatrem
Ateneum, Teatrem Nowym, Teatrem Dra-
matycznym oraz Teatrem Rozmaitości. Od
2018 roku należy do zespołu Teatru Polskie-
go w Warszawie. Pracowała na scenie z ta-
kimi reżyserami jak Remigiusz Brzyk, Ag-
nieszka Glińska, Piotr Cieplak, Łukasz Bar-
czyk czy Grzegorz Jarzyna.
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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 Twoje ostatnie zachowanie bardzo de-
nerwuje otoczenie. Nie można kierować się wy-
łącznie własnym "widzi mi się". Zbytnia pew-
ność siebie może zniweczyć cały Twój dotych-
czasowy dorobek. Sprawy finansowe ułożą się
bardzo pomyślnie, gorzej z realizacją planów
weekendowych. 
BYK Nie dąż za wszelką cenę do realizacji tego,
co sobie zaplanowałeś. Są rzeczy o wiele waż-
niejsze, o których ostatnio tak jabyś zapomniał.
Ktoś oczekuje na wiadomość od Ciebie. Nie za-
niedbuj kontaktów z tą osobą, gdyż jest Twoim
prawdziwym przyjacielem. Sprawy finansowe
bez zmian. 
BLIŹNIĘTA Ciągłe problemy z pieniędzmi nie
wpływają dobrze na Twoje samopoczucie i rela-
cje z rodziną. Od kłopotów finansowych nie
uciekniecie tak od razu. Postarajcie się dostrzec
pozytywne strony życia. Jest przecież tyle innych
powodów do zadowolenia. W pracy pojawią się
jakieś nowości, które bardzo Cię zaintrygują.
RAK Już wkrótce wyjdziesz na prostą i wszystko
wyda Ci się znacznie łatwiejsze niż teraz. Zacho-
waj spokój i bądź cierpliwy. Nie podejmuj więc
żadnych pochopnych decyzji, opartych na nega-
tywnych emocjach. Twoje obawy są bezzasadne.
Wszystko dobrze się ułoży. 
LEW W tym tygodniu postaraj się wykorzystać
swoje zdolności i zdobyte umiejętności zawodo-
we. Ktoś umożliwi Ci wykazanie się w pracy,
którą aktualnie wykonujesz. Zyskasz uznanie
przełożonych ale i nie obejdzie się bez zazdrości
ze strony kolegów. Sprawy finansowe ułożą się
po Twojej myśli. 
PANNA Wiele sytuacji konfliktowych i powo-
dów do kłótni. Postaraj się zachować zimną krew
i nie wnikać w szczegóły indywidualnych roz-

grywek, które tak naprawdę Ciebie nie dotyczą.
Jeżeli wyczujesz taką konieczność, idź na kom-
promis w imię mniejszego zła. Pod koniec tygo-
dnia sytuacja znacznie się polepszy. 
WAGA Zapowiada się tydzień pełen pracy. Pew-
ne zadanie pochłonie Cię bez reszty. Będzie trze-
ba zrezygnować z drobnych uciech, na które po
prostu zabraknie czasu. Spotkania z przyjaciółmi
również trzeba będzie przełożyć. Sprawy finan-
sowe ułożą się na tyle dobrze, że będą dla Ciebie
źródłem przyjemności. 
SKORPION Za bardzo oglądasz się w prze-
szłość. Tymczasem życie ucieka i nie warto mar-
nować czasu na rozstrząsanie dawnych zaszłości.
Spróbuj wszystko poukładać od nowa. Zoba-
czysz, że warto. Sprawy finansowe ułożą się na
tyle pomyślnie, że będziesz mógł wybrać się na
wymarzone zakupy. 
STRZELEC W ciągu najbliższych dni będzie
towarzyszyło Ci roztargnienie. Ciągle będziesz o
czymś zapominał, coś gubił, czegoś szukał. A
wszystko to za sprawą zbyt dużej ilości obowiąz-
ków. Postaraj się uporządkować zadania do wy-
konania, poproś o wsparcie partnera. Doskonale
pomoże Ci w prostych sprawach. 
KOZIOROŻEC Dobrym dniem będzie środa. Na
ten dzień zaplanuj załatwienie wszystkich trudnych
spraw, bo gwiazdy będą sprzyjały Twoim posunię-
ciom. Stanowczo powinieneś zmienić sposób od-
żywiania, zadbać o ruch na świeżym powietrzu i
znaleźć czas na wypoczynek. Decyzje finanowe
przemyśl i przedyskutuj z najbliższymi. 
WODNIK Bardzo dobry tydzień. Wiele ułoży
się tak, jak sobie życzysz. Będziesz miał dobry
nastrój i kilka naprawdę dobrych pomysłów, któ-
re warto byłoby zrealizować. Nie oglądaj się na
innych. Kieruj się swoją własną intuicją, nie ule-
gaj wpływom. Sytuacja finansowa bez zmian. 
RYBY Przekonasz się, jak wiele dla kogoś zna-
czysz. Będziesz zaskoczony oddaniem tej osoby.
A wszystko za sprawą pewnego wydarzenia, któ-
rego nawet się nie spodziewasz. Sprawy finanso-
we ułożą się bardzo dobrze, postaraj się trochę
zaoszczędzić. 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone
przez doświadczonego nauczyciela z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Ul. Lelewe-
la 14/2a, telefon: 601 828 654. Serdecznie
zapraszam - Barbara Solecka-Szyja. 

 N A U K A 

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

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

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

N I E R U C H O M O Ś C I

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie
gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
gazowe + garaż 17 m kw. 250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

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

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

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice
70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

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

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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

http://www.nowak-az.pl
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