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W skrócie...

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

LWÓW. PERŁA NIEPODLEGŁEJ
POLSKI
do 09.02.2020
Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6, Ja-
wor. Wstęp wolny

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 2019
do 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.
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

www.expressem.eu www.expressem.eu

BIEGIEM W NOWY ROK
Ruszają zapisy do Świdnickiego Biegu

Noworocznego ZUPBADURA!
We wtorek, 12 listopada o godzinie 18.00 w

serwisie www.datasport.pl ruszą zapisy do Świd-
nickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA
2020. Impreza tradycyjnie otwierająca sportowy
sezon w Świdnicy odbędzie się w niedzielę, 12
stycznia. Podobnie jak przed rokiem organizato-
rzy: Świdnicka Grupa Biegowa, firma ZUPBA-
DURA, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji i
Urząd Miejski w Świdnicy przygotują dla doro-
słych i dzieci trasy w okolicach hali Zawiszów.

Bieg główny zaplanowano na dwóch dystan-
sach: 5 i 10 km. Trasa posiada atest PZLA. Do-
datkowo odbędą się też biegi na krótszych dys-
tansach dla dzieci i młodzieży. Łączny limit
uczestników biegów głównych wynosi 450 osób,
zaś biegów towarzyszących - 150 osób. Zapisy
przez serwis www.datasport

Udział w biegach jest płatny. Dzieci: 10 zło-
tych, wpisowe zostanie przekazane na potrzeby
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świd-
nicy, Dorośli: 39 zł w dniach 12.11.2019-
30.11.2019, 49 zł w dniach 1.12.2019-3.01.2020.
W przypadku wolnych pakietów możliwe zapisy
w dniu imprezy: płatność gotówką w kwocie 59
zł.

Nagrody przewidziano dla minimum trzech
najlepszych zawodników i zawodniczek we
wszystkich kategoriach.

Facebook - Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA: 

https://www.facebook.com/
SwidnickiBiegNoworoczny/

STARTUJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE
SZKOLENIA W RAMACH

PROGRAMU
"E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Miasta Świdnica"

Świdnica otrzymała 84 tys. zł dofinansowa-
nia na realizację bezpłatnych szkoleń dla miesz-
kańców w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "E-AKTYW-
NI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DO-
LNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO".

Celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecz-
nego korzystania z tych mediów w celach zawo-
dowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. 

Mogą wziąć w nich udział wszyscy, którzy
ukończyli 25 rok życia. Każda z osób może sko-
rzystać z jednego szkolenia. W zależności od
potrzeb mogą być one realizowane z następują-
cych tematów:

- Rodzic w Internecie
- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci
Szkolenia będą się odbywały w dwunasto-

osobowych grupach, od poniedziałku do soboty,
w budynku Centrum Wspierania Organizacji Po-
zarządowych w Świdnicy  przy ul. Długa 33.

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:
- "Rodzic w Internecie", które odbędzie się w

dniu 19 i 26 listopada br., w godzinach 15.00
-21.00 

- "Działam w sieciach społecznościowych",
które odbędzie się w dniu 19 i 26 listopada br. w
godzinach 15.00 -21.00 

Można ich dokonać poprzez: 
- stronę internetową WWW. FWZR.PL/RE-

ZRERWACJE,
- elektronicznie na adres: k.halak@um.swid-

nica.pl , m.oknianska@um.swidnica.pl  
W treści maila proszę podać: imię i nazwisko,

telefon i mail kontaktowy, informacje czy są
Państwo mieszkańcami miasta Świdnica lub wo-
jewództwa  dolnośląskiego oraz informacja czy
są Państwo osobami niepełnosprawnymi (z orze-
czeniem czy bez).  

Telefonicznie 74 646 29 30 lub 646 29 16.
 Szczegółowe informacje można znaleźć w

regulaminie szkoleń. 

CHARYTATYWNY KONCERT
BOŻONARODZENIOWY 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich już po raz kolejny organizuje Cha-
rytatywny Koncert Bożonarodzeniowy pt. : "Ob-
razy dźwiękiem malowane"- wydarzenie artysty-
czne połączone z akcją charytatywną, odbędzie
się 14 grudnia 2019 roku.

Zagra Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu pod dyrekcją Bartosza Żurako-
wskiego, a pieniądze zebrane ze sprzedaży bile-
tów, zostaną przekazane na wsparcie uzdolnionej
młodzieży z regionu wałbrzyskiego.

ZADBAJ O ZDROWIE 
RAZEM Z NAMI

Już w najbliższą sobotę w Galerii Świdnic-
kiej czekać na Państwa będą specjaliści, którzy
zaproponują sprawdzenia stanu swojego zdro-
wia. Powiat Świdnicki i Galeria Świdnicka za-

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

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

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

X 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

www.expressem.eu

chęcają wszystkich mieszkańców powiatu świd-
nickiego do kreatywnego dbania o własne zdro-
wie. 16 listopada 2019 r zapraszamy po raz ko-
lejny do Galerii Świdnickiej na akcję bezpłat-
nych badań profilaktycznych pod hasłem "Nasze
Zdrowie" - mówi Alicja Synowska Członek Za-
rządu Powiatu Świdnickiego.

W godzinach od 14.00-18.00 czekać na Pań-
stwa będą specjaliści, którzy przeprowadzą sze-
reg badań m.in. USG tarczycy, spirometrię, ma-
saż limfatyczny kończyn. Będzie można spraw-
dzić swój wzrok oraz słuch - informuje Agata
Steczko-Szymańska- Dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiato-
wym w Świdnicy.

Nad naszą wagą, ilością tkanki tłuszczowej,
masy mięśniowej i wody w ciele, czuwać będzie
wykwalifikowany dietetyk, który w razie konie-
czności poradzi nam co robić, aby czuć się lepiej
oraz zdrowo się odżywiać.

Do odwiedzin w Galerii Świdnickiej za-
praszamy również mieszkańców, którzy będą
chcieli sprawdzić poziomu cukru i cholestero-
lu we krwi, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi,
zbadać wzrok czy też uzyskać fachowe porady
w zakresie rehabilitacji - informuje Alicja Sy-
nowska.

Przy pomocy smokerlyzera będzie można
dokonać pomiaru stężenia tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu - rzecz istotna dla palaczy! Jak
również będzie możliwość skorzystania z symu-
latorów alko- i narkogogli.

Będzie również możliwość uzyskania infor-
macji o tym czym jest floating i kto może sko-
rzystać tego rodzaju zabiegu.

O tym jak należy zadbać o biust informować
będzie brafitterka oraz Świdnickie "Amazonki".

Dla osób korzystających z badań organizato-
rzy przygotowali również niespodziankę.

REALIZATORZY: Zespół Usług Medycz-
nych "Medyk" Świdnica, CUM "Eskulap" Świd-
nica, Audio-Care Aparaty Słuchowe, Salon Op-
tyczny dr Marchewka Świdnica, Gabinet Fizjo-
terapii Edyta Zaorska-Rek, CalorEAT Gabinet
Dietetyczny Agnieszka Kwiatkowska, Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świd-
nicy, Świdnickie Stowarzyszenie Amazonek w
Świdnicy, Ocean Czasu Świdnickie Centrum
Floatingu, Brafitti Salon Bielizny Świdnica.

Zapraszają Powiat Świdnicki i Galeria Świd-
nicka.

TŁUMY 
NA BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie już 11 listopada w Świdnicy od-

był się Bieg Niepodległości. Impreza odbyła się
już po raz dwunasty. Na starcie stanęła rekordo-
wa liczba 1901 zapisanych uczestników!

Dla biegaczy przygotowano cztery okrążenia
trasy: Rynek, ul. Grodzka, ul. Zamkowa, ul. Kot-
larska, Rynek, ul. Długa, ul. Daleka, ul. Pułaskie-
go, Rynek. Długość jednego okrążenia wynosiła
1250 metrów. Przebiec można było maksymalnie
cztery pętle. Każdy sam decydował ile okrążeń

ciąg dalszy na str. 4
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"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.
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

chce pokonać. Tradycyjnie nie mierzono czasu.
Ważny był sam udział i dobra zabawa w atmo-
sferze radosnego rekreacyjno-patriotycznego
pikniku. Na pierwszych 1500 zapisanych osób
czekała pamiątkowa koszulka i na mecie pamiąt-
kowy medal. Najstarszym uczestnikiem biegu
okazała się Janina Kapa (rocznik 1939), zaś naj-
młodszym licząca dokładnie dwa miesiące i je-
den dzień Bianka Adamska.

Podobnie jak przed rokiem atrakcją biegu
było pojawienie się Marszałka Józef6a Piłsud-
skiego, w którego wcielił się dyrektor Młodzie-
żowego Domu Kultury, Zbigniew Curyl. Obok
niego medale wręczali: prezydent Świdnicy Be-
ata Moskal-Słaniewska i jej zastępca: Jerzy Żąd-
ło, wicestarosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt
Worsa, komendant hufca ZHP Świdnica, Mariola
Pamuła, przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Świdnicy: Jan Dzięcielski, Lech
Bokszczanin, Joanna Gadzińska oraz radni Rady
Miejskiej: Marcin Wach, Danuta Morańska.

Po biegu odbyło się losowanie. Na uczestni-
ków biegu czekały vouchery do sklepu sporto-
wego i zaproszenia na obiekty ŚOSiR-u.

Głównymi organizatorami 12. Biegu Niepod-
ległości Świdnica 2019 byli: Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Lokalna Organizacja Turystycz-
na "Księstwo Świdnicko-Jaworskie", Urząd Miej-
ski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Współorganizatorzy: Muzeum Dawnego Kupiec-
twa, ZHP Hufiec Świdnica, Świdnicka Grupa Bie-
gowa, Ambasada San Esco BAR.

CURLING W ŚWIDNICY
Zapraszamy na otwarty trening 

z reprezentantem Polski!
Sunące po lodzie kamienie, specjalna szczot-

ka i naprawdę olbrzymie emocje. Curling zwany
czasem "szachami" na lodzie" to fascynująca

choć niszowa dyscyplina, która zdobywa coraz
większą popularność, także w Polsce. Spróbo-
wać swoich sił w curlingu będzie można również
w Świdnicy. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na otwarty trening z reprezentantem
Polski, dziewięciokrotnym medalistą Mistrzostw
Polski, Bartoszem Łobazą. Wydarzenie w ponie-
działek, 25 listopada o godzinie 20.00 na lodo-
wisku przy ulicy Śląskiej. 

- W curling może grać każdy i w zasadzie w
każdym wieku. Grają mężczyźni, kobiety, dzieci
i niepełnosprawni na wózkach. Najstarszy meda-
lista Igrzysk Olimpijskich miał 59 lat. To bardzo
towarzyska gra. W zawodach przyjęło się, że po
meczu zwycięzcy zapraszają rywali do baru -
opowiada Bartosz Łobaza. 32-latek z Wałbrzy-
cha pracuje w Świdnicy, a gra w klubie z Sopotu.
Jest też reprezentantem Polski, z którą przed
dwoma lat wywalczył srebrny medal Mistrzostw
Europy Dywizji B, co dało historyczny awans do
najwyższej klasy rozgrywkowej. Od 15 do 23
listopada w szwedzkim Helsingborgu Polacy z
Łobazą w składzie postarają się powtórzyć ten
sukces i ponownie awansować do europejskiej
elity. W Polsce warunki do uprawiania curlingu
są skromne. Istnieje tylko jedna profesjonalna
hala w Łodzi. Mimo trudności drużyn przybywa.
Rozgrywki ligowe PFKC odbywają się na trzech
poziomach. W najwyższej lisze występuje osiem
drużyn. Na świecie największą popularność cur-
ling cieszy się w Kanadzie, gdzie zarejestrowa-
nych jest około 900 tysięcy zawodników!

Trening z jednym z najlepszych polskich za-
wodników to niezwykła okazja, aby poznać taj-
niki curlingu i spróbować swoich sił w tej cieka-
wej dyscyplinie. - Już po pół godzinie instruktażu
i nauczeniu się podstawowych zasad można grać
i czerpać z tego satysfakcję - zapewnia Bartosz
Łobaza. 

Trening otwarty odbędzie się w poniedzia-
łek, 25 listopada o godzinie 20.00. Wstęp - 5 zł.
W tym czasie nie odbędzie się ogólnodostępna
ślizgawka. Na miejscu będzie dostępny sprzęt i
kamienie, które użycza Polska Federacja Klu-
bów Curlingowych. W Świdnicy była już próba
zaszczepienia curlingu w 2005 roku. Co ciekawe,
to właśnie na tamtych treningach Bartosz Łobaza
po raz pierwszy zagrał w tę grę i jak się okazało
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Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

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

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

KABARET MŁODYCH PANÓW 
11.12.2019 [pokazy 17.30 i 20.30]
"To jest chore" - najnowsza propozycja Ka-
baretu Młodych Panów, jak każdy ich pro-
gram, dotyka kwestii społecznych, tego z
czym spotykamy się na co dzień. "To jest
chore" mieści się w ramach wszystkiego, co
może zaistnieć w szeroko rozumianych rela-
cjach międzyludzkich, a co odbiega od nor-
my.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
TRÓJKA NOWA SÓL
14.12.2019, godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
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

złapał "bakcyla". Aktualnie grupa entuzjastów
curlingu spotyka się na świdnickim lodowisku
raz w tygodniu. Każdy może do tej grupy dołą-
czyć. Zainteresowani otrzymają szczegóły na tre-
ningu otwartym. 

CHŁÓD NIE PRZESZKADZAŁ
Rekordowy Świdnicki Czwartek

Lekkoatletyczny!
Coraz większym zainteresowaniem cieszą

się Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne. Mimo
chłodu i ciemności na trzeciej edycji zawodów
na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskie-
go w Świdnicy stawiła się rekordowa liczba aż
149 uczestników. Kolejne, a zarazem ostatnie w
tym roku spotkanie z "królową sportu" 5 grudnia.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to
wspólna inicjatywa Świdnickiej Grupy Biego-
wej, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do grona spon-

sorów dołączyły kolejne firmy: SONEL i Szkoła
Spawania Wiktora Brydaka.

Na dzieci i młodzież czekało 12 biegów na
dystansach od 60 do 1200 metrów. Dla najle-
pszych były drobne upominki, dla wszystkich
słodki poczęstunek i dobra zabawa. Udział w
zajęciach jest bezpłatny. Kolejny Świdnicki
Czwartek Lekkoatletyczny już 5 grudnia o godzi-
nie 17.00 na stadionie im. Janusza Kusocińskie-
go w Świdnicy.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwa
cykle po cztery spotkania każdy. Terminy spot-
kań:  czwartek - 12.09.2019, czwartek -

ciąg dalszy na str. 6
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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 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

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

03.10.2019, czwartek - 07.11.2019, czwartek -
05.12.2019 - finał cyklu; czwartek - 05.03.2020,
czwartek - 02.04.2020, czwartek - 07.05.2020,
czwartek - 04.06.2020 - finał cyklu.

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

KLASYFIKACJE (3 pierwsze miejsca)
W kolejnych rubrykach: liczba punktów za
start z 7.11, (liczba punktów ogółem), liczba
startów w cyklu
60 metrów dziewcząt 20015 i młodsze
1. Łucja Trzcińska 50 (149) 3
2. Antosia Stanecka 49 (49) 1
3. Kasia Janeczko 48 (145) 3
60 metrów chłopców 2015 i młodsi
1. Antoni Kraus 50 (100) 2
2. Radosław Pazdur (PK) - - 3
3. Piotr Filipowicz 48 (144) 3
100 metrów dziewcząt 2013-2014
1. Martyna Brańka 150 (150) 3
2. Iza Majewska 49 (97) 2
3. Gabrysia Orleańska 48 (146) 3
100 metrów chłopców 2013-2014
1. Tomasz Strauss 49 (149) 3
2. Franciszek Piekarz 50 (148) 3
3. Kajetan Dzien vel Rakoczy 48 (144) 3
200 metrów dziewcząt 2011-2012
1. Zosia Malczyk 50 (100) 2
2. Natalia Bienias 49 (97) 2
3. Maja Ćwik 48 (97) 2
200 metrów chłopców 2011-2012
1. Jakub Piekarz 50 (148) 3
2. Karol Walczak 49 (49) 1
3. Błażej Mikołajczyk 48 (96) 2
400 metrów dziewcząt 2009-2010
1. Ola Świerczek 50 (100) 2

2. Maja Długołącka 49 (148) 3
3. Michalina Kozak 48 (145) 3
400 metrów chłopców 2009-2010
1. Robert Mikołajczyk 50 (100) 2
2. Krystian Grzybowski 49 (98) 2
3. Stanisław Piekarz 48 (146) 3
800 metrów dziewcząt 2007-2008
1. Oliwia Brańka 50 (149) 3
2. Martyna Budzyń 49 (146) 3
3. Kinga Mierlak 48 (90) 2
800 metrów chłopców 2007-2008
1. Błażej Nikoniuk 50 (149) 3
2. Oscar Zych 49 (145) 3
3. Dorian Pyk 48 (147) 3
1000 metrów dziewcząt 2005-2006
1. Martyna Markiewicz 50 (149) 3
2. Hania Świerczek 49 (97) 2
3. Pola Rosiak 48 (98) 2
1000 metrów chłopców 2005-2006
1. Adam Wróblewski 50 (100) 2
2. Mateusz Samek 49 (147) 3
3. Jakub Greinert 48 (96) 2
1200 metrów dziewcząt 2002-2004
1. Alicja Klag 50 (100) 2
2. Kinga Kubisztal 49 (148) 3
3. Emilia Jabłońska 48 (48) 1
1200 metrów chłopców 2002-2004
1. Patryk Rzepecki 50 (147) 3
2. Igor Kańczuga 49 (143) 3
3. Kuba Włodarczyk 48 (140) 3

info: OSiR Świdnica

OBCHODY NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści rozpoczęły się 8 listopada od Patriotycznych
Śpiewanek, które Powiat Świdnicki zorganizo-
wał wspólnie z III Liceum Ogólnokształcącym,
Młodzieżowym Domem Kultury, Świdnickim
Ośrodkiem Kultury i Świdnickim Stowarzysze-
niem Patriotycznym. W spotkaniu brali udział
członkowie stowarzyszeń kombatanckich i żołnier-
skich, młodzież a program artystyczny zapewnił
chór III LO Prima Voce oraz dzieci z zespołu Mała
Świdnica. Główne uroczystości rocznicowe odbyły
się 11 listopada na Pl. Jana Pawła II. 

Na uroczystościach Powiat Świdnicki repre-
zentował Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz,

ciąg dalszy ze str. 5
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Wicestarosta Zygmunt Worsa oraz Członek Za-
rządu Powiatu Marek Zywer. Kolejnym punktem
obchodów Narodowego Święta Niepodległości
był Bieg Niepodległości, który już po raz 12.
wystartował ze świdnickiego rynku, punktualnie
o godz. 12. W biegu wzięło udział przeszło 1000
biegaczy a medale na mecie wręczał Wicestaro-
sta Świdnicki Zygmunt Worsa.

SMAK ŻYCIA 
 DROGA OD KUCHNI REGIONALNEJ 

DO KUCHNI FUSION

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy
zrealizowali Projekt "Smak życia - droga od ku-
chni regionalnej do kuchni fusion" ze środków
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z
dotacji MEN. W ramach wymiany uczniowie
nabyli wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie
realizując wspólny harmonogram z grupą proje-
ktową z Ukrainy. Razem spędzili czas zarówno
w Polsce, jak i na Ukrainie poznając kulturę,
obyczaje, historię, dzieląc się soją wiedzą i umie-
jętnościami, tworząc i kreując jakość we współ-
czesnym szkolnictwie. 

W ramach wymiany zorganizowano zajęcia
warsztatowe, zawodoznawcze, szkolenia, poga-
danki, wykłady tematyczne dotyczące żywienia
i dietetyki. Nie zabrakło narodowych akcentów -
zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie.
Współczesna szkoła, to szkoła kreatywna i inno-
wacyjna, dlatego staramy się pobudzać do my-
ślenia i namawiamy do spełniania marzeń. Każde
doświadczenie to krok naprzód, w życie, które
czeka na ludzi twórczych. Jako szkoła potrafimy
inspirować, dlatego efektem naszej pracy jest
publikacja książki w języku polskim i ukraiń-
skim "Smak życia - od kuchni regionalnych do

kuchni fusion". Naszymi pomysłami pragniemy
podzielić się ze wszystkimi, którzy kochają ku-
chnię tak samo jak my.

Zespół Szkół nr 1

KONCERT PRYMA VOCE W
NARODOWYM FORUM MUZYKI 

Chór III Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy od kilku lat uczestniczy w Projekcie
"Śpiewająca Polska" realizowanym przez Aka-
demię Chóralną.

Tym razem koncert finałowy regionu dolnoślą-
skiego, który odbył się 10 listopada we Wrocławiu,
zgromadził na scenie 18 chórów. Młodzi wykonaw-
cy zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar
klasyczny - w tym "Kum i kuma" Stanisława Mo-
niuszki, patriotyczny w nietuzinkowym jazzowym
opracowaniu Michała Artura Wadowskiego - np.
"Białe róże" Mieczysława Kozara-Słobódzkiego,
jak i utwory napisane przez Jana Krutula specjalnie
na zamówienie projektu Akademia Chóralna - pio-
senka finałowa "Miej marzenia".

Chórzyści z III LO zaprezentowali się wspania-
le i otrzymali bardzo pochlebne recenzje za profe-
sjonalne przygotowanie. Gratulujemy kolejnego
udanego występu, a szczególne słowa podzięko-
wania kierujemy do Pani Dyrygent Joanny Janas.

III LO
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"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...

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

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
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
do 11 grudnia 2019
godz.18.00 lub 20.00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica wstęp wolny

ciąg dalszy na str. 8
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ZAŚPIEWALI DLA NIEPODLEGŁEJ
W piątkowe popołudnie (08.11.2019 r.)mło-

dzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Świdnicy wzięła udział w
śpiewankach patriotycznych, które od kilku lat
odbywają się pod hasłem "Zaśpiewajmy za cały
nasz kraj wspaniały". Pieśni i piosenki patrioty-
czne, z mieszkańcami Świdnicy i młodzieżą z
MDK, zaśpiewał Chór Pryma Voce, kierowany
przez Panią profesor Joannę Janas. Spotkanie
poprowadzili uczniowie z klasy 3d naszej szkoły,
których opiekunkami były Pani profesor Marze-
na Łysoniek-Manikowska i Pani profesor Joanna
Szałek.

Dziękujemy wszystkim świdniczanom, za
wspólnie spędzony czas i wszystkie miłe słowa
oraz podziękowania, które po zakończonym
spotkaniu kierowali w stronę naszych uczniów.

III LO

W MDK...
IX TURNIEJ SZACHOWY O

SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO
Tegoroczny Turniej Szachowy o Szablę Pił-

sudskiego po raz pierwszy został przeprowadzo-
ny na Hali Sportowej OSiR Zawiszów. Turniejo-
wi kolejny raz towarzy-
szył rekord frekwencji.
W ubiegłym roku zagra-
ło 153, a w tym roku 187
szach istów, którzy
rywalizowali w trzech
grupach na dystansie 8
rund. W Grupie A grali
seniorzy oraz juniorzy
starsi. W Grupie B grały
dzieci w wieku od dzie-
więciu do dwunastu lat,
a w Grupie C zagrały
dzieci do ósmego roku
życia. Turniej odbył się
dzi ęk i sponsorom:
Urzędowi Miejskiemu
w Świdnicy oraz dzięki
firmie ZUPBADURA.
Sędzią głównym turnie-
ju był Damian Daniel,
k tóremu pomagali :
Wojciech Kowalczuk,
Marcin Korzekwa, Mał-
gorzata Chiciak-Gału-
szka oraz Natalia Miel-
nik. Nad sprawną orga-
nizacją turnieju czuwali
pracownicy Młodzieżo-
wego Domu Kultury z
Leszkiem Matusem i
Adamem Brożbarem na
czele oraz rodzice ze
Stowarzyszenia Klub
Szachowy GAMBIT
MDK Świdnica, m. in.
Dorota Moląg, Marek
Śliwowski i Roland Za-

polski. Na zakończenie turnieju Zbigniew Curyl -
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - wręczył
uczestnikom dyplomy, medale oraz nagrody.

Wyniki w poszczególnych grupach:
GRUPA A (seniorzy i juniorzy starsi):
Kobiety:

1. Ewelina Wróbel (MGLKS Parnas Oława)
2. Aleksandra Ziobrowska (Świdnica)
3. Ewelina Omańska (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)

Mężczyźni:
1. Jakub Żeberski (KSz Polonia Wrocław)
2. Jacek Komendecki (KSz Miedź Legnica)
3. Maciej Świcarz (KSz Polonia Wrocław)

Dziewczęta do lat 18:
1. Maria Lascar (KSz Miedź Legnica)

Chłopcy do lat 18:
1. Wiktor Lewandowski (KSz Miedź Legnica)
2. Krystian Kudela (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
3. Jakub Jaworski (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)

Dziewczęta do lat 14:
1. Wiktoria Śmietańska (KSz Polonia Wroc-
ław)
2. Justyna Łochina (WKS Kopernik Wrocław)
3. Wiktoria Olszewska (UKS SP 3 w Boga-
tyni)

Chłopcy do lat 14:
1. Michał Demski (KSz Polonia Wrocław)
2. Antoni Komendecki (KSz Miedź Legnica)
3. Piotr Kejna (KSz Miedź Legnica)

GRUPA B (juniorzy od 9 do 12)
Dziewczęta do lat 12:

1. Tatiana Rybka (UKS Giecek Radków)

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
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

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-
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2. Joanna Pietrzyk (UKS SP 3 w Bogatyni)
3. Angelika Kołodziejczyk (GLKS Goniec
Żarów)

Chłopcy do lat 12:
1. Piotr Butkiewicz (WKS Kopernik Wrocław)
2. Kacper Ugorek (UKS Skoczek Milicz)
3. Michał Kościański (UKS SP 3 w Bogatyni)

Dziewczęta do lat 10:
1. Roksana Zapolska (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
2. Małgorzata Mikłosz (KSz Miedź Legnica)
3. Hanna Pietryk (UKS SP 3 w Bogatyni)

Chłopcy do lat 10:
1. Gabriel Karaszewski (KSz Miedź Legnica)
2. Michał Owczarz (UKS SP 3 w Bogatyni)
3. Eryk Krawczyk (MUKS MDK Śródmie-
ście Wrocław)

GRUPA C (juniorzy do 8 lat):
Dziewczęta do lat 8:

1. Julita Zych (Sekcja szachowa "Ziębickie
Orły" Ziębice)
2. Maja Borkowska (GLKS Goniec Żarów)
3. Milena Regner (Sekcja szachowa "Ziębic-
kie Orły" Ziębice)

Chłopcy do lat 8:
1. Remigiusz Trusewicz (KSz Jelonka Jele-
nia Góra)
2. Filip Henning (GLKS Goniec Żarów)
3. Franciszek Serwach (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)

Dziewczęta do lat 6:
1. Patrycja Malinowska (KSz Miedź Legni-
ca)
2. Marianna Ligierko (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)
3. Liliana Pacek (KSz GAMBIT MDK Świd-
nica)

Chłopcy do lat 6:
1. Adam Zych (Przedszkole na Orlej Polanie
Ziębice)

2. Maksymilian Janeczek (Klub Szachowy
Junior Lubin)
3. Kornel Waligóra (KSz GAMBIT MDK
Świdnica)

FINAŁ POWIATOWEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI PATRIOTYCZNEJ
"Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród" słowna

napisane przez wielką patriotkę Marię Konopnic-
ką. Za jej przykładem przybliżamy młodemu
pokoleniu wartości patriotyczne poprzez organi-
zowanie Powiatowego Konkursu Patriotycznego
Poezji Patriotycznej.

Eliminacje odbył się 29.10 i 30.10 2019 r. 17
recytatorów w dzisiejszym dniu 12 listopada w
sali ŚOK odbył się finał konkursu .

Jury w składzie: Teresa Cora - polonistka,
instruktor teatralny Uniwersytetu III wieku, Te-
resa Wagilewicz - poetka, polonistka, Mariusz Ko-
złowski - animator kulturalny ŚOK, laureat nagród
recytatorskich OKR oceniało 17 recytatorów; po-
stanowiło nagrodzić następujące osoby:

1. Konstancja Kulak - Szkoła Podstawowa nr
8 w Świdnicy
2. Martyna Schienke - I Liceum Ogólno-
kształcące w Świdnicy
3. Karolina Warzecha - II Liceum Ogólno-
kształcące w Świdnicy
4. Kacper Sowa - Zespół Szkół Mechanicz-
nych im. M. Kopernika w Świdnicy
5. Anna Galicka - I Liceum Ogólnokształcą-

ce w Świdnicy
6.  Martyna Słobodzian
- Szkoła Podstawowa nr
2 w Świdnicy
Wyróżnienia otrzymali
1.  Amelia Kostyk -
Szkoła Podstawowa w
Goczałkowie
2. Konstancja Borko-
wska - Szkoła Podsta-
wowa nr 105 w Świdni-
cy
3. Hanna Kędzierska -
Szkoła Podstawowa nr 8
w Świdnicy
4. Sandra Matyszczyk -
Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy
5. Nikola Markowska - I
Liceum Ogólnokształ-
cące w Świdnicy

Nagrody książkowe
oraz statuetki i poczę-
stunek ufundował
Urząd Miasta Świdnica

KONKURS
PLASTYCZNY 

"BARWY NIEPOD-
LEGŁOŚCI"

"Malujcie tak, by Pol-
ska zmartwychwstała"

Tak mówił do swo-
ich uczniów Jacek Mal-
czewski, wybitny polski
malarz przełomu

www.expressem.eu www.expressem.eu

cych w ustach chłopca, który nie należał do
czyścioszków myjących zbyt często zęby,
będąc jednocześnie wielkim miłośnikiem
słodyczy. Proste, dydaktyczne przesłanie
powiastki połączone z atrakcyjną formą
przekazu spowodowały, że "Karius i Ba-
ktus" stała się nie tylko ulubiona lekturą
skandynawskich dzieci, ale także doczekała
się wielu tłumaczeń, adaptacji teatralnych i
filmowych . Jeleniogórskie przedstawienie,
niezwykle barwne, posługujące się suge-
stywnymi środkami wyrazu scenicznego
jest adresowane do widzów 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.

RAPSODIA ŚWIDNICKA #7 [bitwa fre-
estyle rap]
16 listopada 2019, godz. 18:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Wstęp: 10 zł - 30 zł

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.
NAGRODY
I miejsce: 1500 zł + voucher Dystrykt (100
zł) + krata piwa Hoppy Lab
II miejsce: 100 zł + voucher Dystrykt (200 zł)
III miejsce: 100 zł + voucher Dystrykt (200
zł)
IV miejsce: 100 zł + voucher Dystrykt (100
zł)
PARTNERZY: Dystrykt + Hoppy Lab
JURY: Pejter / Łoker / Madział
PROWADZENIE: wkrótce
PODKŁADY: Rad74Nice
BILETY/WPISOWE:
20 zł (do 15.11) / 30 zł (w dniu imprezy)
ZGŁOSZENIA DO BITWY należy wysyłać
najpóźniej do 15 listopada 2019 na adres:
rapsodia@sok.com.pl wpisując w temacie
maila: WRS7, a w treści maila podając:
1. ksywę,
2. miasto,
3. numer telefonu

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
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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.

SCENY DLA DOROSŁYCH, CZYLI
SZTUKA KOCHANIA [spektakl]
22 listopada 2019, godz.17:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 70 zł - 90 zł

Spektakl to przezabawna komedia na czte-
rech aktorów (Katarzyna Skrzynecka, Piotr
Gąsowski, Magdalena Margulewicz oraz Ja-
kub Przebindowski), w której sceny przepla-
tane są piosenkami i żywą interakcją z wi-
dzami. "Sceny dla dorosłych, czyli sztuka
kochania" w reż. Krzysztofa Jasińskiego, z
muzyką Jakuba Przebindowskiego opowia-
dają o "kochaniu" w sposób niezwykle do-
wcipny i pikantny, lecz bez wulgaryzmów, z
lekkim przymrużeniem oka, a jednocześnie
świadomością jak wielką wagę przywiązuje
się do tej sfery życia. W tej komedii brawu-
rowe aktorstwo, frywolne teksty i zabawne
piosenki bawią widzów bez względu na
płeć, czy doświadczenie w tych sprawach.

PAWLIK/MONIUSZKO - POLISH
JAZZ
24 listopada 2019, godz.19:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 25 zł - 35 zł

Najnowsza płyta autorska i trasa koncertowa
Włodka Pawlika - pianisty, kompozytora,
laureata Grammy ukazuje się w roku 2019-
jubileuszowym Roku Moniuszkowskim
uchwalonym zarówno przez Sejm RP jak też

www.expressem.eu

XIX/XX wieku, przedstawiciel symbolizmu,
uczeń Jana Matejki. Malczewski uważał ,że
"sztuka to patriotyczny oręż". W swoich obra-
zach przedstawiał marzenie o wolnej Polsce,w
której było mu dane żyć tylko 11 lat. ( "Hamlet
Polski", "Polonia 1918", "Portret brygadiera Jó-
zefa Piłsudskiego z Nike"). Dzisiaj do młodych
artystów, dzieci i młodzieży można powiedzieć:
malujcie tak, by Polska nie zginęła

7 listopada 2019 r. , w Klubie Bolko, odbyło
się uroczyste podsumowanie XIII Konkursu Pla-
stycznego "Barwy Niepodległości". Na konkurs
wpłynęło prawie 300 prac z 25 placówek oświa-
towych. Komisja w składzie Pani Olena Surina i
Pani Dorota Hurlak przyznała 22 nagrody i 46
wyróżnień. Pan Zbigniew Curyl, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, wręczył
laureatom nagrody i wyróżnienia, ufundowane
przez Urząd Miejski w Świdnicy. Oprawę muzy-
czną wernisażu przygotowała Pani Agnieszka
Banach. Z piosenkami patriotycznymi wystąpiła
reprezentacja zespołu "Wirusy" w składzie: Zo-
sia Gołowkin, Zuzia Synowska, Martyna Kawa.
Szczególne podziękowania dla Pana Leszka Ma-
tusa i Pana Adama Brożbara za pomoc w przy-
gotowaniu konkursu i wernisażu.

Komisja w składzie Pani Dorota Hurlak i
Pani Olena Surina oceniła 284 prace, które wpły-
nęły na konkurs i postanowiła przyznać 22 na-
grody i 46 wyróżnień. 

Nagrody: 1. MARTYNA  KĘPA - SP 6 Świd-
nica, 2. JULIA  ZIOMEK SP -  6 Świdnica, 3.
WIKTORIA  GADZIŃSKA -  SP 105 Świdnica,
4. WOJCIECH  BĘTKOWSKI -  SP 1 Świdnica,
5. NATALIA  CHOWANIEC - ZSH-T Świdnica,
6. ENA  WĘGRZYN - MCK Legnica, 7. ZU-
ZANNA  WILCZYŃSKA  - SP w Strzelcach, 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. ZUZAN-
NA  LUDKOWSKA - SP w Marcinowicach, 14.
CYPRIAN  MACIĄG - SP 66 Wrocław, 15. JA-
KUB  TOPOLSKI - Społeczna SP Stowarzysze-
nia Edukacyjnego Gorzów Wielkopolski, 16.
MAKSYMILIAN  KRUPKA -  MDK Świdnica,
17. AGATA  HRUSZOWIEC   MDK Świdnica,
18. ANDRZEJ  BONDARENKO MDK Świdni-
ca, 19. ZOFIA  MAŁY  MDK Świdnica, 20. WI-
KTORIA  GOŁUCH  I LO Świdnica, 21. KAMI-
LA  ŁUCZAK  II LO Świdnica, 22. JULITA
WILCZYŃSKA - SP 105 Świdnica

info: MDK Świdnica

W MBP...
FINAŁ KONKURSU 

PIĘKNEGO CZYTANIA
W dniu 6.11.2019 r. o godzinie 12.00 w Filii

nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
odbył się Finał Konkursu Pięknego Czytania pod
hasłem "Początki państwa polskiego. Konkurs
zorganizowany był w ramach miejskich obcho-
dów 11 listopada - Narodowego Święta Niepod-
ległości - Świdnica 2019.

Jury w składzie: Małgorzata Andrzejewska,
Marta Wojciechowska, Elżbieta Surdyka-Stec po
wysłuchaniu uczestników konkursu zadecydo-
wało, że nagrody otrzymują:

* I nagrodę - Nicola Kępa

* dwie równorzędne II nagrody: Julia Brule-
wska, Antonina Lipiecka

* cztery równorzędne III nagrody: Piotr Chu-
dziński, Patrycja Zygmunt, Aleksandra Przycho-
dzka, Zofia Malczyk

W konkursie mogły wziąć udział wszyscy
uczniowie klas drugich i trzecich ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Świdnicy. Każdy uczestnik mu-
siał przygotować do przeczytania fragment do-
wolnego utworu związanego z początkami pań-
stwa polskiego. Prezentacja tekstu miała nie
przekraczać 3 minut.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe
oraz dyplomy i upominki.

MBP Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
01.11.2019r. godz. 9.24

Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące incydentu na ulicy
Moniuszki. Kobieta zgłaszająca interwencję
twierdziła, że wyszła na spacer ze swoim
psem, prowadząc go na smyczy. W pewnym
momencie oboje zostali zaatakowani przez
innego psa, którego właścicielka wyprowa-
dziła bez smyczy. Pies skarżącej został po-
gryziony. Skierowany na miejsce patrol po-
twierdził zgłoszenie. Właścicielka agresyw-
nego psa została ukarana mandatem.

01.11.2019r. godz. 12.17 oraz godz. 13.02
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenia dotyczące grupy obcokrajow-
ców, żebrzących na terenie cmentarzy przy
ulicy Brzozowej i ulicy Słowiańskiej. Patrole
straży potwierdziły te zgłoszenia. Po prze-
prowadzeniu rozmowy ostrzegawczej wszy-
stkie osoby żebrzące opuściły cmentarze.

02.11.2019r. godz. 0.17 
Zgłoszenie operatora monitoringu wizyjne-
go. Młody mężczyzna przechodząc ulicą Łu-
kową kopnął kwietnik przewracając go. Po
chwili zniknął z pola widzenia kamer. Skie-
rowany na miejsce patrol nie zlokalizował
huligana. Operator monitoringu nie poddał
się jednak tak łatwo, intensywnie obserwując
teren centrum miasta. O godzinie 5.05 wan-
dal ponownie pojawił się na ekranach moni-
toringu. Tym razem strażnicy zdążyli. Młody
mężczyzna został ukarany mandatem kar-
nym.

04.11.2019r. godz. 11.15 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie mieszkańca ulicy Budowlanej.
Mężczyzna prosił o pilną pomoc, gdyż z II
piętra kamienicy przy ulicy Budowlanej 2
ekipa remontowa wyrzucała gruz przez ok-
no. Całe podwórze i zaparkowane pojazdy
były pokryte warstwą pyłu. Tym razem rów-
nież interwencja zakończyła się ukaraniem
sprawcy wykroczenia.

06.11.2019r. godz. 9.32 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące handlu grzybami
przy Placu Grunwaldzkim. Na miejscu straż-
nicy potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna
oferował do sprzedaży grzyby, na które nie
posiadał atestu. Przypominamy, że osoby
sprzedające świeże grzyby muszą otrzymać
pozytywną decyzję od klasyfikatora grzy-
bów i grzyboznawcy, który opisze w dokładny
sposób paramtery danego zbioru grzybów.
Atest grzybów świeżych obejmuje partię bada-
ną, której maksymalny okres przechowywania
wynosi 48 godzin. Grzybiarz doskonale wie-
dział o tym obowiązku, jednak po prostu go
zlekceważył. W związku z odmową przyjęcia
mandatu, sprawa zostanie rozpatrzona przez
Sąd Rejonowy w Świdnicy.
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07.11.2019r. godz. 15.22 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące poważnego zady-
mienia w rejonie ulicy Jodłowej. Już po
chwili strażnicy zlokalizowali źródło zady-
nienia. Jeden z mieszkańców postanowił
spalić pokaźną ilość odpadów roślinnych za-
dymiając całą okolicę. Ogień został ugaszo-
ny, a sprawca tego czynu ukarany mandatem.
info: SM Świdnica (www.sm.swidnica.pl)

 GMINA ŚWIDNICA
ŚNIADANIE PATRIOTYCZNE 

W BYSTRZYCY GÓRNEJ 
Śniadanie patriotyczne - scena, flagi biało-

czerwone11 listopada, punktualnie o godzinie
9.00 w kościele parafialnym w Bystrzycy Gór-
nej, rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji
ojczyzny, po czym wierni przeszli do świetlicy,
by tradycyjnym Śniadaniem Patriotycznym ucz-
cić Narodowe Święto Niepodległości.

W klimat patriotycznej biesiady, licznie
przybyłych gości, a wśród nich wójt gminy
Świdnica Teresę Mazurek, wprowadził spe-
ktakl, przygotowany specjalnie na tę okazję
przez uczniów Szkoły Podstawowej w By-
strzycy Górnej. Nie zabrakło również wspól-
nie odśpiewanych pieśni patriotycznych i piose-
nek żołnierskich.

O JUŻ XXX LAT HISTORYCZNEJ
MSZY POJEDNANIA 

12 listopada 1989 roku Krzyżowa na Do-
lnym Śląsku stała się miejscem historycznego
wydarzenia - Mszy Św. Pojednania - pod prze-
wodnictwem J.E. Ks. Bpa Alfonsa Nossola z
udziałem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej -

Tadeusza Mazowieckiego oraz Kanclerza Nie-
miec - Helmuta Kohla. Dokładnie w XXX rocz-
nicę tych wydarzeń w Krzyżowej, odbędą się
Jubileuszowe obchody, które będą miały chara-
kter międzynarodowy oraz ekumeniczny. Wez-
mą w nich udział przedstawiciele z Polski i Nie-
miec: zaproszeni zostali przedstawiciele władz
szczebla krajowego i samorządowego, osoby du-
chowne reprezentujące Kościół Katolicki oraz
Ewangelicko-Augsburski, naukowcy, publicy-
ści.

Gospodarzem tego historycznego wydarze-
nia sprzed 30 lat był ówczesny Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Grodzisz-
czu Ks. Prałat Bolesław Kałuża, Honorowy Oby-
watel Gminy Świdnica. Symboliczny Znak Po-
koju, który przekazali sobie szefowie obu rzą-
dów miał decydujący wpływ na proces zbliżenia
dwóch europejskich narodów: polskiego i nie-
mieckiego. Od tego momentu Krzyżowa jest
miejscem pojednania i dialogu, budowania toż-
samości europejskiej Polaków i Niemców,
kształtowania poczucia współodpowiedzial-
ności za przyszłość Europy.

Obecnie Krzyżowa to miejsce spotkań i dia-
logu. Pracuje na rzecz porozumienia europej-
skiego i wzajemnego poszanowania narodów,
społeczności i jednostek. Swoim doświadcze-
niem służy budowie społeczności obywatelskiej
w Europie.

przez UNESCO. W tym roku większość wy-
darzeń kulturalnych będzie nawiązywała do
bezpośrednich inspiracji muzyką twórcy
polskiej opery narodowej. Tak też jest w
odniesieniu do projektu "Pawlik/Moniuszko
- Polish Jazz". Światowej sławy polski pia-
nista jazzowy Włodek Pawlik wziął na war-
sztat najsłynniejsze pieśni i arie Stanisława
Moniuszki aranżując je i nagrywając w jaz-
zowej estetyce. Efekt - jak zwykle w odnie-
sieniu do tego wybitnego artysty - fantasty-
czny. Muzyka z najnowszego albumu piani-
sty, to rozkosz dla ucha i ducha. Bez cienia
wątpliwości otrzymujemy dzieło najwy-
ższej próby, które zadowoli zarówno pra-
wdziwych koneserów muzycznych jak też
szerokie grono słuchaczy. Na koncercie za-
brzmią znajdą się prawdziwe perły twórczo-
ści moniuszkowskiej. W odróżnieniu do bar-
dzo licznych opracowań muzyki Chopina
przedsięwzięcie Włodka Pawlika jest pio-
nierskie i wyjątkowe.
Wykonawcy
Uznawany za jednego z największych pol-
skich jazzmanów, rozpoznawalny na całym
świecie , jedyny polski laureat Grammy w
kategorii jazzu - Włodek Pawlik nie po raz
pierwszy w swej twórczości nawiązuje do
idiomu muzyki klasycznej. Już na płycie
"America" z 2015 roku, prezentowanej na
ponad 200 koncertach na całym świecie,
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WITAMINA M... SEKRETEM NA
DŁUGOWIECZNOŚĆ PANI HELENY 

100 lat życia to niecodzienna i bardzo do-
niosła uroczystość. Swój wyjątkowy jubileusz w
otoczeniu rodziny, wójt gminy Świdnica, sąsia-
dów i zaproszonych gości świętowała dzisiaj pa-
ni Helena Koprowska z Lutomi Górnej.

Z tej niecodziennej okazji wójt Teresa Mazu-
rek wręczyła wzruszonej Jubilatce list gratula-
cyjny wraz z koszem kwiatów i słodkimi upo-
minkami. Życzenia dla pani Heleny przesłała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i wojewoda
dolnośląski oraz KRUS.

Pani Helena jest obecnie drugą, najdłużej
żyjącą mieszkanką gminy Świdnica, a piątą w
dotychczasowej historii. Wyrażam podziw i uz-
nanie dla pięknej jesieni Pani życia, głęboko
wierząc, że wielu ludzi korzysta z Pani wiedzy i
doświadczenia, a Pani wiek jest naszym wspól-
nym, drogocennym dziedzictwem - mówiła Te-
resa Mazurek.

Pani Helena urodziła się 28 października
1919 r. we wsi Marianówka na Wołyniu. Miała
sześcioro rodzeństwa, 4 siostry i 2 braci. W wie-
ku 19 lat wyszła za mąż za Józefa Koprowskiego.
W Marianówce na świąt przyszła jej córka i
dwóch synów. Jak wspomina wspólnie z mężem
tworzyli szczęśliwą rodzinę, do momentu kiedy
nie musieli uciekać z Wołynia do Zdołbunowa
przez Ukraińcami. Niestety jej mama zginęła. W
mieście dokąd przybyli niedługo cieszyli się spo-
kojem. Wybuchła wojna, jej mąż został powoła-
ny do służby. Pani Helena została z trojką małych
dzieci. Zaczęły się przesiedlenia. Jak podkreślała
pani Helena, w towarowym wagonie wywiezio-
no nas do Polski Centralnej w okolice Hrubieszo-
wa. Po powrocie męża z wojny, obawiając się o
bezpieczeństwo rodziny (bandy UPA) wyjecha-
liśmy na ziemie odzyskane, do Lutomi, gdzie na
świat przyszedł ich trzeci syn Jerzy, z którym
mieszka do dzisiaj. Pani Helena doczekała się 10
wnuków, 16 prawnuków i 3 praprawnuków. Naj-
młodsza z nich Zosia ma dopiero 1,5 roku.

Geny długowieczności z pewnością odzie-
dziczyła po swoim ojcu, który dożył 95 lat. A co
jest sekretem pani Heleny Koprowskiej na dłu-
gowieczność? Z pewnością witamina M..czyli
młodość, a dokładnie przebywanie w otoczeniu
młodych ludzi. Pani Helenie udało się stworzyć
wielopokoleniowy dom. Obecnie mieszka z sy-
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znajdziemy niezwykłe jazzowe interpretacje
utworów I. J. Paderewskiego i F. Chopina.
Również na płycie "Songs without words" z
roku 2017 nagrana została jazzowa impresja
pieśni F. Chopina - "Wiosna" na fortepian
solo. Do nagrania płyty "Pawlik/Moniusz-
ko-Polish Jazz" pianista zaprosił muzyków
tworzących na co dzień najsłynniejszy pol-
ski zespół jazzowy "Włodek Pawlik Trio" -
Pawła Pańtę na kontrabasie i Adama Zagór-
skiego-perkusja.

DIAMENTOWY JUBILEUSZ IRENY
SANTOR
Data: 30 listopada 2019
Godzina: 18.00 
Miejsce: Teatr Miejski w Jaworze
Bilety do nabycia w kasie Teatru lub na
www.JOK.jawor.pl w cenie:
90,00 zł - do dnia 31 lipca
100,00 zł - do 30 września 
110,00 zł - do 30 listopada

Irena Santor, niekwestionowana Pierwsza
Dama Polskiej Piosenki, uwielbiana przez
kolejne pokolenia słuchaczy, w 2019 roku
obchodzi diamentowy jubileusz pracy. Arty-
stka świętować go będzie, wspólnie z Pań-
stwem, podczas wyjątkowej trasy koncerto-
wej "Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem".
Irena Santor, jako pierwsza polska artystka
z dziedziny muzyki rozrywkowej, została
uhonorowana tytułem doktora honoris causa
, przyznanym przez Akademię Muzyczną
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Ło-
dzi. Odbierając ten zaszczytny tytuł Artystka
powiedziała - Moim najważniejszym osiąg-
nięciem jest to, że przez dziesiątki lat nigdy
nie brakowało mi publiczności na widowni,
nigdy nie byłam artystką bezrobotną. Ciągle
jeszcze towarzyszy mi uczucie, że jestem
potrzebna, że do dziś mam dla kogo śpiewać.
I właśnie to uważam za moje największe
osiągnięcie. 
Zapraszamy na wyjątkowy koncert, który
wypełnią piosenki starannie na tę okazję wy-
brane przez Irenę Santor, piosenki, które z
Jej punktu widzenia były i są ważne, które
wpisały się w Jej życie, ale także w Państwa
serca i wspomnienia. Zabrzmią zatem znane
przeboje, a także nowe piosenki, które niosą
przesłanie Artystki i już znalazły uznanie
publiczności. Muzyczną podróż dopełnią
opowieści i wspomnienia Jubilatki.

KONCERT 10 TENORÓW
1 grudnia 2019, godz.18:00
Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy
Bilety: 120 zł

10 TENORÓW przynoszą miłość do Polski
w 2019 r.
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. Nic dziwnego - jest ich aż
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nem, synową, ich córką z mężem oraz dziećmi.
Młodzi ludzi zawsze byli wokół mnie - mówi z
uśmiechem pani Helena. Z kolei członkowie ro-
dziny mówią, że najpyszniejsze bułeczki droż-
dżowe z serem, kruszonką i cynamonem piecze
ich mama, babcia i prababcia czyli Helena Ko-
prowska.

Jubilatce jeszcze raz składamy najserdecz-
niejsze życzenia wiele sił, dalszych długich lat w
zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz jak najwię-
cej powodów do radości.

5. RST PÓŁMARATON ŚWIDNICKI
ZA NAMI 

Na starcie 5. RST Półmaratonu Świdnickie-
goZwycięstwem ukraińskiego biegacza Romana
Romanenko zakończyła się piąta edycja RST
Półmaratonu Świdnickiego. Triumfator uzyskał
rewelacyjny rezultat - 1:05:11, przerywając tym
samym zwycięską passę Kenijczyków, którzy
uzupełnili podium (Nokua Sakong - 1:06:18,
Nelson Cherutich - 1:07:30). Najlepszym z Pola-
ków, Jacek Stadnik był szósty, tracąc do zwycięz-
cy ponad 7 minut.

Wśród pań, jak przed rokiem, trumfowała
Kenijka Ruth Mbatha z czasem 1:18:42, przed
swoją koleżanką z reprezentacji Nelly Jepchum-
ba, której do zwycięstwa zabrakło zaledwie 5
sekund. Najlepszą trójkę zamknęła Ukrainka Na-
talija Semenovych (1:19:33) . Na czwartym miej-
scu dobiegła polka Anna Ficner, której zmierzo-
no rezultat 1:26:08.

Szczegółowe wyniki na: https://wyniki.data-
sport.pl/results3144/

Galeria zdjęć na: https://www.facebo-
ok.com/UrzadGminySwidnica/

DEKLARACJA PATRIOTYZMU 
W GRODZISZCZU 

8 listopada społeczność Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Grodziszczu dała
wyraz swojej patriotycznej postawy.  W
związku z przystąpieniem do programu "Ka-
tyń ocalić od zapomnienia" i zasadzeniem
DĘBU PAMIĘCI dla uhonorowania aspiranta
Policji Państwowej Stanisława Sysakowskie-
go zamordowanego strzałem w tył głowy przez
NKWD w Twerze w 1940r. właśnie 8.11.19
zorganizowano przemarsz uczniów ze sztan-
darem do kościoła parafialnego, gdzie odpra-
wiona została msza święta w intencji Stanisła-
wa Sysakowskiego.

Następnie zorganizowano uroczysty apel
niepodległościowy, odśpiewano hymn państwo-
wy, a na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości
przeszli pod Dąb Pamięci, gdzie nastąpiło jego
poświęcenie. Ceremonię uświetnili swoją obe-
cnością: pani Teresa Gwara- prezes stowarzysze-
nia Dolnośląska Rodzina Katyńska wraz z dele-
gacją, Maria Jaworska- dyrektor Gminnego Ze-
społu Oświaty, Daniel Wieczorek- wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Świdnica, Agnieszka
Karwala- sołtys solectwa Grodziszcze oraz ro-
dzice wraz z uczniami.

Narodowe Święto Niepodległości to najważ-
niejsze polskie święto narodowe- po 123 latach
niebytu państwowego właśnie 11.11 .1918r. na
mapy Europy  powróciła Niepodległa. Ten
szczególny dzień skłania do zamanifestowania
patriotyzmu: organizowane są uroczyste apele
żołnierskie, pod pomnikami bohaterów narodo-
wych składane są kwiaty i palone są znicze na

grobach poległych, domy i ulice dekorowane są
polskimi flagami. 

BOHATERska AKCJA W
WITOSZOWIE DOLNYM 

BohaterON  to ogólnopolska kampania o te-
matyce historycznej mająca na celu upamiętnie-
nie i uhonorowanie uczestników Powstania War-
szawskiego.  Najmłodsi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Witoszowie Dolnym wraz z Izabelą
Rataj postanowili dołączyć do akcji i stworzyć
przepiękne kartki z życzeniami i pozdrowieniami
dla powstańców. Wysłaliśmy ponad 120 kartek i
listów. Za pośrednictwem kampanii chcemy pro-
mować patriotyczne postawy i tożsamość naro-
dową w Polsce, a także tworzyć wspólnotę pa-
miętającą o historii naszego kraju i jego bohate-
rach przez cały rok.

https://bohateron.pl/

ŚWIĘTO DYNI Z SENIORAMI 
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w

Bystrzycy Dolnej świętowały Dzień Dyni. Do
wspólnej zabawy dzieci zaprosiły panie i panów
z Klubu ,,ABC Seniora". Wspólnie z seniorami
każda grupa przygotowała zdrowy poczęstunek.
Na stołach pojawiły się soki dyniowo - jabłkowo
- pomarańczowe oraz pyszne ciasto dyniowe.

To pierwsze, ale na pewno nie ostatnie
wspólne działania przedszkolaków i seniorów.
Proces wychowania jest naturalną sytuacją , w
której dochodzi do zetknięcia się przedstawicieli
różnych pokoleń. Uczy dzieci współpracy i sza-
cunku do osób starszych, dostarcza wielu korzy-
ści zarówno jednym i jak i drugim. Integracja
taka ma służyć przekonaniu, szczególnie młode-
go pokoleniu , że osoby starsze niosą wartości i
doświadczenia, które trzeba szanować i z których
warto korzystać. Działalność Klubu Seniora w
naszym przedszkolu daje nam tę możliwość, z
której na pewno nie raz jeszcze skorzystamy.
Mam nadzieję że z korzyścią i dla nas przedszko-
laków, i seniorów - podkreśla Beata Klęsk dyre-
ktor placówki w Bystrzycy Dolnej.

KOLEJNY POKAZ UMIEJĘTNOŚCI
TRIATHLONISTÓW 

Uczniowie klasy sportowej o profilu triathlo-
nowym przy Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym nie zwalniają tempa. Już po raz drugi
zaprezentowali swoje umiejętności podczas go-
dzinnego pokazu na basenie przyszkolnym. Za-
jęcia cieszą się ogromną popularności, o czym
może świadczyć licznie zgromadzona grupa ro-
dziców dzieci pretendujących do klasy w przy-
szłym roku.

Wśród kibiców nie mogło zabraknąć wójt
gminy Świdnica. Serce rośnie! Cieszymy się, że
po roku można zaobserwować tak duże postępy
pływackie wśród naszych uczniów. Młodzież
pływa już wszystkimi stylami - mówiła Teresa
Mazurek podczas XV sesji Rady Gminy Świdni-
ca.

i

DZIESIĘCIU, więc i repertuar szeroki i mo-
żliwości znaczące. Ale to przecież nie jest
cała prawda o 10 Tenorach z Polski i Ukrainy
- ważnym elementem jest perfekcja z jaką
wykonują muzykę, oraz skala talentu, który
pozwala na sięganie równocześnie do twór-
czości Johanna Straussa i Leonarda Cohena.
Jakie są rezultaty tego spotkania? Oceńcie
Państwo sami
Program: C. Porter "Cest magnifique" z mu-
sicalu "Can-Can", Il Divo "La vida sin
amor",  A. Lara "Granada", N. Rota "Parla
piu piano" z muzyki do filmu "Ojciec chrze-
stny", F. Lehar Septet z operetki "Wesoła
Wdówka", P. Majboroda "Moja rodzona
matko", J. Strauss-syn Aria Barinkaya
"Wielka sława to żart" z operetki "Baron
cygański", E. De Curtis "Wróć do Sorrento",
G . Verdi "La donna e mobile" z opery "Ri-
goletto", E. Cannio "O surdato" nnammura-
to, C. Velazquez "Besame mucho", L. Danza
"Funicul?, funicula", Q. Mendoza y Cortes
"Cielito Lindo", C. Pesa, L. Greco, G. Mec-
cia, J. Fontana "Il mondo", R.Valens Ludo-
wa piosenka meksykańska "La Bamba",
Secret Garden "You raise me up", C. D.
Labati "Help yourself", Typewriter" orkie-
stra, L. Reed "Delilah", J. Groban "Per te",
W. Iwasiuk "Czerwona Ruta", L. Cohen
"Hallelujah", D. Modugno "Volare", F. Sar-
tori "Con te partiró", H. Carpendale Liberta,
B. Joel "Uptown Girl", F. Mercury "We are
the champions".

KABARET MŁODYCH PANÓW - To
jest chore!
11 grudnia 2019, godz.20:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 65 zł

"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 wszy-
stkiego, co może zaistnieć w szeroko rozu-
mianych relacjach międzyludzkich, a co od-
biega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co
nienormalne, bezsensowne i absurdalne w
naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt
Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko nie-
zdiagnozowani" i ten program w pełni to
potwierdza. Zabawne skecze i zaskakujące
puenty, których tutaj nie brakuje, świetne
scenki łączące, jak i ironiczne, mądre pio-
senki sprawiają, że dwie godziny mijają nam
bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt.
Wszystko wykonane na najwyższym pozio-
mie estradowym i z pełnym zaangażowa-
niem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm
z umiarkowanym realizmem nie koncentru-
jąc się wyłącznie na zaletach, ani na wadach
świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych
proporcjach i pochopnie nie uogólniają.
Świetny program i fantastyczna zabawa.
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ści za treść publikowanych ogłoszeń.

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

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

BARAN Przyszedł czas na zakończenie od-
poczynku. Zbyt długie leniuchowanie niko-
mu jeszcze nie wyszło na dobre, dlatego
weź się ostro do pracy, bo zapowiada się na
to, że będziesz miał jej dużo. 
BYK Gwiazdy nie sprzyjają ostatnio Two-
jemu znakowi drogi byku. Mars zapowia-
da kolejne komplikacje i nie wiadomo czy
uda Ci się wyjść z nich obronną ręką,
dlatego przygotuj się na poważną walkę z
losem. 
BLIŹNIĘTA Kończy się dla Ciebie okres
beztroskiej zabawy. Pora poważnie wziąć
się do roboty. Przestań myśleć tyko o so-
bie i zwróć uwagę na otoczenie, bo ktoć
ma dla Ciebie bardzo atrakcyjną propozy-
cję.
RAK Twoje ostatnie zachowanie spowo-
dowało Ci mnóstwo kłopotów. Powinie-
neś jak najszybciej naprawić popełnione
przez Ciebie błędy. Gdy Ci się to uda,
sytuacja diametralnie się odmieni. Oby na
lepsze. 
LEW Jesteś zbyt agresywny. Odpychasz
swoim zachowaniem bardzo życzliwych Ci
ludzi, którzy mogą Ci pomóc. Zmień to, bo
w przeciwnym wypadku popadniesz w nie-
zwykle poważny konflikt z otoczeniem. 
PANNA W najbliższej dekadzie czuwać bę-
dzie nad Twoim znakiem Jowisz. Nie po-
zwoli on na to, by zły los pomieszał Ci

szyki. Nie przyzwyczajaj się jednak do
komfortowych sytuacji, gdyż mogą one
ulec zmianie. 
WAGA Twoje kontakty z kimś bardzo Ci
bliskim ulegną pewnemu zachwianiu. Jed-
nak po niedługim czasie wszystko wróci do
normy. Zastanów się nad tym, czy nie wy-
rządziłeś ostatnio komuś krzywdy. Jeżeli tak
- napraw to. 
SKORPION Wenus w kwadrylionie z
Plutonem pozwoli Ci trochę odpocząć.
Nie będzie to jednak trwało zbyt długo,
gdyż zbliża się dla Ciebie pracowity
okres. Posłuchaj swojego serca i idź za
jego głosem 
STRZELEC Pamiętaj skorpionie, że nie
wszystko złoto, co się świeci. Nie daj się
więc oczarować, gdyż ktoś rzekomo bardzo
Tobie życzliwy szykuje na Ciebie poważną
pułapkę. Możesz nie wyjść z niej cały. 
KOZIOROŻEC Twoje stosunki z naj-
bliższym otoczeniem uległy ostatnio po-
gorszeniu. Postaraj się to naprawić.
Uśmiechnij się i bądź znowu sobą, to na
pewno zdrowsze niż zamartwianie się i
użalanie nad sobą.
WODNIK Czeka Cię wspaniały okres.
Sukcesy w domu i w pracy. Uważaj jednak
na stawiane przez siebie kroki, gdyż tuż za
rogiem czai się niebezpieczeństwo. Nie
pozwól na to, by ktoś zniszczył Twoje
plany. 
RYBY Najbliższy okres nie zapowiada się
dla Ciebie najpomyślniej. Musisz mieć wię-
cej zaufania do swoich przełożonych. Są
bardziej doświadczeni i na pewno wiedzą co
robią.

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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