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W skrócie...

WOJNY PODWÓRKOWE - wystawa
do 12.12.2019, godz. 
Wystawa podsumowująca warsztaty, które
odbywały się w Świdnicy w ramach projektu
"Wojny Podwórkowe" realizowanego przez
Fundację Ładne Historie. Zaproszeni do pro-
jektu artystki i artyści, animatorki i animato-
rzy, edukatorki i edukatorzy pokazali ucze-
stniczkom i uczestnikom różne sposoby ro-
zumienia hasła wojna.
Wstęp wolny, miejsce: Wieża Ratuszowa,
sala na I piętrze, organizator: Fundacja Ład-
ne Historie

JAZZ WORLD PHOTO - wernisaż
22.11.2019, godz. 18:00
Jazz World Photo to konkurs, którego celem
jest promocja fotografii jazzowej i jazzowej
w kontekście pokrewnych gatunków, takich
jak blues, funk, muzyka światowa itp. W
roku 2019 pierwsze miejsce przypadło świd-
niczaninowi Mariuszowi Buczmie.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

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

CURLIG. OTWARTY TRENING Z RE-
PREZENTANTEM POLSKI
25.11.2019, godz. 20:00
Curling zwany czasem "szachami" na lo-
dzie" to fascynująca choć niszowa dyscypli-
na, która zdobywa coraz większą popular-
ność, także w Polsce. Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na otwarty tre-
ning z reprezentantem Polski, dziewięcio-
krotnym medalistą Mistrzostw Polski, Bar-
toszem Łobazą.
Wstęp 5 zł, miejsce: Lodowisko ŚOSiR, ul.
Śląska 36, organizator: ŚOSiR, Bartosz Łobaza
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ONI NAJLEPIEJ DOPINGOWALI
5.RST Półmaraton Świdnicki już za nami.

Udział w nim wzięłoponad 1700 zawodników
oraz liczna grupa kibiców i mieszkańców nasze-
go miasta. Świdniczanie oraz mieszkańcy gminy
Świdnica stworzyli niezapomnianą atmosferę
sportowego święta dopingując biegaczy na całej
trasie. 

Uczniowie szkół podstawowych wzięli
udział w konkursie na eko - dopingowanie. Jego
celem była promocja aktywnego stylu życia,
ekologii, dbania o środowisko naturalne oraz
nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania
sportowców. Na podstawie kart ocen kibicowa-
nia wypełnionych przez zawodników półmarato-
nu oraz przekazanej dokumentacji fotograficznej
stref kibicowania, komisja konkursowa przyzna-
ła następujące nagrody:
◆ I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 - strefa 12,

nagroda: 2.000 zł
◆ II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4 - strefa

15, nagroda: 1.500,00 zł
◆ III miejsca: Szkoła Podstawowa Nr 8 - strefa

14, nagroda: 1.000,00 zł
◆ IV miejsca: Szkoła Podstawowa Nr 2 - strefa

13, nagroda: 750,00 zł
◆ V miejsca: Szkoła Podstawowa Nr 1 - strefa

11, nagroda: 500,00 zł
"Czysta Świdnica" była współorganizatorem

konkursu, a sponsorami dwóch głównych nagród
były firmy Eneris Surowce S.A. oraz Zakład
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

Organizatorem kolejnego konkursu na do-
pingowanie, tym razem dla drużyn nieformal-
nych, była Świdnicka Grupa Biegowa przy zaan-
gażowaniu Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Sta-
rostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Wiej-
skiej. I tutaj uczestnicy wykazali się pomysłowo-
ścią, przekazując swoją pozytywną energię
wspomagali uczestników półmaratonu. Komisja
konkursowa, na podstawie materiału zdjęciowe-
go oraz kart oceny kibicowania wypełnionych
przez biegaczy, postanowiła przyznać następują-
ce nagrody:
◆ I miejsce: TEAM MUSIAŁ - strefa G2, na-

groda: 700 zł
◆ II miejsce: ZAKRĘCENI NA BIEGANIE -

strefa G3, nagroda: 500 zł
◆ III miejsce: BURKATOWIANKI - strefa G4,

nagroda: 300 zł
◆ IV miejsce: OPOCZANKI - strefa G1, nagro-

da: wyróżnienie, dyplom

◆ V miejsce: TAJFUNKI - strefa G5, nagroda:
wyróżnienie, dyplom

ŚWIĄTECZNE 
DEKORACJE W MIEŚCIE

Choć pogoda na to nie wskazuje, to Boże
Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. W
Świdnicy montaż dekoracji już się rozpoczął .
Świąteczne oświetlenie rozbłyśnie w Dniu Świę-
tego Mikołaja, 6 grudnia. Na słupach zainstalo-
wanych zostanie ponad 150 ozdób. Wzorem lat
ubiegłych umieszczono je w różnych częściach
miasta, m.in. przy ulicach: Bolesława Chrobre-
go, Henryka Pobożnego, Wałbrzyskiej, czy też
Westerplatte. Osiemnaście przywieszek pojawi
się na ulicy Grodzkiej, Kotlarskiej, Długiej, Ka-
zimierza Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łuko-
wej. 

Udekorowana zostanie również fontanna na
skwerze przy ul. Wałowej i tradycyjnie na placu
św. Małgorzaty. Decyzją konserwatora zabyt-
ków, fontanny świetlne w Rynku nie mogą zostać
zamontowane, dlatego też pojawią się one w
innych lokalizacjach miasta. Rozbłysną w Ogro-
dzie Różanym, na skwerze Kaczyńskiego, przy
al. Niepodległości i na małej fontannie przy pl.
św. Małgorzaty. Przy ul. Łukowej stanie anioł,
przy którym chętnie fotografują się świdniczanie.

Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zo-
staną w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu
Wolności, lampkami udekorowane będą również
choinki rosnące na placu Grunwaldzkim  oraz
przy ul. Jagiellońskiej. 

Świąteczne dekoracje z pewnością już nie-
długo pojawiają się w witrynach sklepowych, na
balkonach i przed domami. Przypominamy , że
tradycyjnie te najpiękniejsze zostaną nagrodzone
w konkursie na najładniej przystrojony i oświet-
lony dom oraz balkon.  

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W piątek, 22 listopada o godz. 10.00 rozpo-

cznie się XIII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Radni rozpatrywać będą 9 projektów uchwał. 

PRZYGOTOWANIA 
DO JUBILEUSZU 

40-LECIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
W 2020 roku przypada 40-lecie powstania

NSZZ "Solidarność". Miasto chce uczcić to świę-
to godnie. Obchody rozpoczną się 31 sierpnia
2020 roku, a uroczysta akademia planowana jest
na 4 września. W ubiegłym tygodniu u prezydent
miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej odbyło się
spotkanie dotyczące przygotowania tego jubileu-
szu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele związ-
ku Zofia Cierniewska - Przewodnicząca Rady

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
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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
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek.
Szare Wilki zmierzą się z solidną Trójką
Nowa Sól.

www.expressem.eu

Oddziału NSZZ "Solidarność" Powiatu Świdnic-
kiego oraz Tadeusz Grabowski.   

Wśród pomysłów uczczenia tego wydarze-
nia pojawiło się m.in. utworzenie Izby Pamięci -
miejsca, gdzie zgromadzone zostaną pamiątki
dotyczące działalności związku. Już dziś zwraca-
my się z prośbą do wszystkich, którym ta roczni-
ca nie jest obojętna. 

-  Zajrzyjcie do szuflad, pudełek, segregato-
rów. Każde zdjęcie, gazeta, broszura może stać
się cennym eksponatem. Koordynatorem obcho-
dów ze strony Urzędu Miejskiego będzie Joanna
Trojan-Skała, kierownik Referatu Kultury. Za-
praszam do kontaktowania się z nią w tej sprawie.
Sugestie i pomysły, dotyczące obchodów rów-
nież są miłe widziane - mówi prezydent, Beata
Moskal - Słaniewska. 

Pamiątki można przekazywać codziennie
bezpośrednio w siedzibie związku przy ul. Łuka-
sińskiego 13, w godzinach od 9.00 do 15 .00
(adres e-mail: swidnica@solidarnosc.org.pl), w
Urzędzie Miejskim w Referacie Kultury pokój
317, w godzinach od 7.30 do 15 .30 (adres e-mail:
j.trojan-skala@um.swidnica.pl) lub w sekreta-
riacie Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Długiej 33, w godzinach od 8.00 do 18.30 od
poniedziałku do piątku. 

ŚWIDNICA "BUDOWNICZYM
SPORTOWEJ POLSKI"

Świdnica otrzymała tytuł "Sportowej gminy
2019" i "Inwestora na medal XX  - lecia 1999-
2019" oraz wyróżnienie w kategorii "Sportowy
obiekt roku" za modernizację stadionu miejskie-
go. Miastu przyznano także nagrodę specjalną za
całokształt dotychczasowych działań na rzecz

rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w mieście, na rzecz promocji sportu
i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczno-
ści lokalnej, a tym samym za wspieranie progra-
mu "BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ".

Nagrody przyznane zostały po raz dwudzie-
sty przez Klub Sportowa Polska. Konkurs orga-
nizowany jest w ramach programu "Budujemy
Sportową Polskę" m.in. pod patronatem Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego, Akademickiego
Związku Sportowego, Polskiego Związku Pły-
wackiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Centralnego Ośrodka Sportu, Fundacji Teraz
Polska. Jest jedynym tego rodzaju przedsięwzię-
ciem w kraju, w którym w sposób kompleksowy
analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje wyróż-
nienia osobom, instytucjom i firmom zaangażo-
wanym w realizację obiektów sportowych i re-
kreacyjnych, w którym doceniana jest rola wszy-
stkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

Nagrody "Budowniczego Polskiego Sportu"
zostały wręczone podczas uroczystej gali, która
odbyła się 14 listopada w Warszawie w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W imieniu
miasta odebrali je: Jerzy Żądło - zastępca prezy-
denta miasta, Andrzej Nowak - dyrektor Wydzia-
łu Inwestycji oraz Radosław Werner - kierownik

ciąg dalszy na str. 4
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Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

SPEKTAKL "ZABÓJCZA OFERTA"
14.12.2019, godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 80 zł

RECENZJE MUZYCZNE: Gro-
siak/Kartky/Rasta [panel dyskusyjny]
15.12.2019, godz. 17:00
Zapraszamy na panel dyskusyjny, w którym
wezmą udział Natalia Grosiak (MIKRO-
MUSIC) Jakub Janowski (KARTKY) Rafał
Rasta Piotrowski (DECAPITATED)
Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki,
miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
organizator: ŚOK

"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

WERNISAŻ "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".

Biura Sportu i Rekreacji Urzędu  Miejskiego w
Świdnicy . 

- Śmiało możemy powiedzieć, że Świdnica jest
swoistym centrum sportowo-rekreacyjnym w re-
gionie. Corocznie organizowanych jest u nas ponad
100 wydarzeń sportowych, zaczynając od zawo-
dów międzyszkolnych i kończąc na mistrzostwach
czy też turniejach o zasięgu ogólnopolskim. W
naszym mieście działa również ponad 40 organiza-
cji sportowych zrzeszających amatorów różnorod-
nych dyscyplin. Nasze działania to nie tylko pro-
mocja sportu i rekreacji, ale także  rozwój infrastru-
ktury, czyli tworzenie dogodnych miejsc do upra-
wiania sportu i aktywnego spędzania wolnego cza-
su. To w ostatnich latach m.in. modernizacja lodo-
wiska, przebudowa stadionu miejskiego, nowe pla-
ce zabaw, zewnętrzne siłownie czy też budowa sieci
ścieżek rowerowych, których jest w Świdnicy już
około 25 kilometrów  - dodaje Jerzy Żądło, zastępca
prezydenta Świdnicy. 

NAKŁADY INWESTYCYJNE
DOTYCZĄCE MIENIA

KOMUNALNEGO, 
szczególnie obiektów mieszkalnych 

 w Świdnicy w latach 2015-2019 
(poniesione i planowane)

Świdnicki zasób komunalny składa się z nie-
ruchomości różnego rodzaju - budynków miesz-
kalnych, użytkowych, garaży, ogródków przydo-
mowych i podwórek. Największą jego część sta-
nowią budynki mieszkalne i one też mają naj-
istotniejsze, ze społecznego punktu widzenia,
znaczenie dla gminy. Zasób komunalny zmienia
się z każdym  rokiem, a wpływ na te zmiany
mają:  prywatyzacja, budowanie nowych budyn-
ków, remonty lokali, pozyskiwanie nowych mie-
szkań. Zmienia się także struktura procentowa
lokali w dobrym i złym stanie technicznym.

Na stan komunalnego zasobu gminy bardzo
duży wpływ ma  fakt, że znaczna część  budyn-
ków znajduje się w staromiejskiej zabudowie. To
często dawne kamienice mieszczańskie wpisane
do rejestru lub ewidencji zabytków, których
modernizacje i remonty wymagają skompliko-
wanych i długotrwałych procedur. 

Różne inicjatywy podejmowane przez gmi-
nę, wspólnoty mieszkaniowe i  wielu mieszkań-
ców zmierzają jednak systematycznie do popra-
wy estetyki i stanu technicznego budynków i
lokali i ich wyposażenia. Efekty tych starań są
nie tylko widoczne gołym okiem, ale także od-
czuwane przez mieszkańców komunalnego za-
sobu, którym często w sposób znaczący udaje się
poprawić jakość życia. Szczególną uwagę należy
zwrócić na zmianę systemu ogrzewania z węglo-
wego na gazowe lub sieciowe z instalacji MZEC
oraz remonty, w wyniku których wielu lokatorów
doczekało się łazienki i toalety w mieszkaniu.
Wszystkie te działania są zgodne z "Polityką
Mieszkaniową Gminy Miasto Świdnica", przyję-
tą przez Radę Miejską w 2015 roku.

Pozyskiwanie  nowych mieszkań w zasobie
komunalnym

W latach 2015 - I połowa 2019 roku do
zasobu  komunalnego Świdnicy włączone zosta-
ły nowo wybudowane lokale przy ul. Robotni-
czej 8 (24 lokale) i powstałe w wyniku przebu-
dowy przy ul. Westerplatte 37A (4 lokale), ul.
1-go Maja 23 (20 lokali) i ul. Traugutta 11 (11
lokali), a także budynek zakupiony od Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Stefana Że-
romskiego 1 (5 lokali), budynek przejęty od PKP
przy ul. Okrężnej 40-42 (16 lokali) oraz 6 lokali
mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszka-
niowych przejętych także od PKP w wyniku
komunalizacji. 

W 2016 roku wynajętych zostało również na
potrzeby mieszkańców komunalnego zasobu gmi-
ny 20 mieszkań tzw. wysoko-czynszowych od
Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społe-
cznego w budynku przy ul. Spółdzielczej 2.

Budynek i lokale pozyskane od PKP oraz
budynek odkupiony od Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej (łącznie 27 lokali) przejęte  zostały
z lokatorami. Pozostałe obiekty po wybudowa-
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Wstęp wolny, miejsce: Hol Teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

SYLWESTROWY KONCERT, OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31.12.2019, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu. Piękne głosy, wspaniałe tańce,
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny a także znakomity kontakt z
publicznością.
Wstęp 85/75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY
ZUPBADURA
12.01.2020, godz. 10:00
Impreza tradycyjnie otwierająca sportowy
sezon w Świdnicy. Podobnie jak przed ro-
kiem organizatorzy: Świdnicka Grupa Bie-
gowa, firma ZUPBADURA, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski
w Świdnicy przygotują dla dorosłych i dzie-
ci trasy w okolicach hali Zawiszów. Biegi
główne na dystansie 5 i 10 km.
Wstęp wpisowe od 10 i 39 zł, miejsce: Hala
sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz, ul. Galla Anonima, organizator:
ŚGB, SOSiR, UM Świdnica

KRYSTYNA GIŻOWSKA - KONCERT
21.01.2020, godz. 18:00
Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjąt-
kowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W reci-
talu piosenkarka zaśpiewa swoje największe
przeboje, które znamy i lubimy: "Złote Ob-
rączki", "Przeżyłam z Tobą tyle lat", "Nie
było ciebie tyle lat".
Wstęp 40 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-

niu lub przebudowie przeznaczone zostały do
najmu socjalnego lub na mieszkania chronione i
wspierane (59 lokali). Na ten cel miasto przezna-
czyło prawie 10 mln 400 tys. zł. 

Poprawa stanu technicznego budynków 
i lokali komunalnych

Dofinansowanie remontów zabytkowych
kamienic

Starania gminy od lat zmierzają do poprawy
stanu technicznego obiektów. Praktykowanych
jest kilka sposobów, jednym z nich są dotacje
udzielane wspólnotom mieszkaniowym na re-
monty zabytkowych obiektów. Przeznaczane są
one m.in. na remonty dachów, czy też elewacji.
W latach 2015 - 2019 przyznano łącznie prawie
9,5 mln zł na ten cel, z czego na budynki, w
których gmina ma swoje udziały - ponad 3,8 mln
zł. Dotacje przyznano ponad 60 wspólnotom,
m.in. na remonty kamienic przy ulicach: Budow-
lanej 2, Długiej 19 i 45A,  Franciszkańskiej 6,
Grodzkiej 19-19B-19C, pl. Grunwaldzki 4, Ko-
lejowej 18, Komunardów 18, Kościelnej 5 , Kot-
larskiej 3, Księcia Bolka Świdnickiego 15 i 22,
Ofiar Oświęcimskich 4,  Kazimierza Pułaskiego
2,  Rynek 31, Świętokrzyskiej 2,  Westerplatte
54, Wrocławskiej 53, Stefana Żeromskiego 28. 

Rewitalizacja budynków gminnych
Rewitalizacja obejmie 11 budynków usytuo-

wanych w centrum miasta i strefie śródmiejskiej,
czyli przy ul. Spółdzielczej 23-31, ul. 1 Maja 3,
ul. Kotlarskiej 5A, ul. Gdyńskiej 3-3A, ul. Stefa-
na Żeromskiego 6, ul. Przechodniej 3, 5,  6, 8 i
10 i ul. Teatralnej 25. Program realizowany jest
ze wsparciem finansowym z funduszy unijnych
za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Miasto otrzymało na ten cel 3,5 mln zł, całość
prac wyniesie ok. 5,8 mln zł. Rewitalizacja doty-
czy remontów dachów i elewacji, włącznie z
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Dodat-
kowo mieszkania w budynkach przy ul. Prze-
chodniej 3,4,5,6,8 i 10 podłączone zostały do
miejskiej sieci ogrzewania. Koszt tego zadania to
1,4 mln zł. 

Zmiana systemu ogrzewania
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkal-

nych i podniesienie komfortu życia mieszkań-
ców to także likwidacja węglowych, lokalnych
źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbu-
dowanej sieci ciepłowniczej w ramach tzw. Pro-
gram KAWKA. W ramach inwestycji podłączo-
ne zostały 554 lokale w 88 budynkach, co po-
zwoliło na zlikwidowanie 762 źródeł ciepła na
paliwo stałe. Zadanie to zrealizowane zostało w
87 lokalach komunalnych. Nakłady na tę zabu-
dowę wyniosły prawie 1 mln 800 tys. zł.  

Inwestycja zrealizowana została w wielu bu-
dynkach, m.in. przy ul. Siennej, ul. Wrocławskiej,
ul. Saperów, ul. Kościelnej, ul. Teatralnej, ul. Par-
kowej, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Ofiar
Oświęcimskich, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Koł-
łątaja, ul. Jodłowej, ul. 1-go Maja, ul. Dębowej, ul.
Wodnej, ul Franciszkańskiej, ul. Siostrzanej, ul.
Grodzkiej, ul. Przechodniej, ul. Kazimierza Puła-
skiego, ul. Mieszka I i w Rynku. Koszty programu
to około 18 185 000 zł, dofinansowanie ze środków
zewnętrznych wyniosło 10 683 000 zł.

Remonty pustostanów 
i budynków komunalnych

W ciągu 5 lat Miejski Zarząd Nieruchomości
wyremontował 178 mieszkań, w roku 2015 - 45,

w 2016 - 37, w 2017 - 39, w 2018 - 30 i do
30.09.2019 - 27. Dodatkowo Wydział Inwestycji
Urzędu Miejskiego remontował lokale socjalne
z dotacją z Banku Gospodarstwa Krajowego - 7
szt. oraz bez dotacji - 2 szt. Co łącznie daje 187
wyremontowanych mieszkań. Wszystkie one by-
ły pustostanami i zasiedlone zostały przez rodzi-
ny czekające na mieszkanie socjalne lub miejski
lokal mieszkaniowy. 

Miejski Zarząd Nieruchomości zleca rów-
nież wykonanie remontów najbardziej wyeks-
ploatowanych części budynków komunalnych.
Są to roboty dekarskie, stolarskie, elektryczne,
instalacyjne i budowlane. W latach 2015 - 2019
przeznaczono na ten cel prawie 3,5 mln, w tym
w roku 2015 - 804 045,16 zł, 2016 - 768 685,76
zł, 2017 - 582 021,09 zł, 2018 - 763 048,94 zł i
do 30.09.2019 - 570 069,38 zł. W ostatnim roku
wykonano m.in.: 

- 10 pieców kaflowych (39 800 zł)
- zainstalowano 6 kotłów gazowych (25
652,84 zł) 
- wykonano remont podłogi i wentylacji w
dwóch lokalach (24 548,28 zł)
- zakupiono 19 kuchenek gazowych (13 281
zł)
- wymieniono okna w dwóch lokalach mie-
szkalnych oraz w jednym budynku na klatce
schodowej  (7 719,04 zł).
Pod uwagę bierze się też ewentualne zadłu-

żenie lokatora. Gdy dług taki istnieje, MZN wy-
konuje jedynie prace w ramach zgłoszonych
awarii, zagrażających bezpieczeństwu lokato-
rów. 

Plany remontowe sporządzane są na podsta-
wie przeglądów technicznych budynków i zgło-
szeń lokatorów. W pierwszej kolejności realizo-
wane są prace wymagające najpilniejszej inter-
wencji. Ich ilość uzależniona jest od wysokości
środków finansowych w danym roku budżeto-
wym.

Miejski Zarząd Nieruchomości zleca i nad-
zoruje także remonty w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, które znajdują się w ich admi-
nistracji. Finansowane są one przez współwłaści-
cieli danej nieruchomości. W bieżącym roku wy-
konano m.in.:

- remont 7 dachów (648 416,88 zł)
- wymianę lub naprawę instalacji gazowej w
7 budynkach (84 133,44 zł)
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w
3 budynkach (46 682,72 zł)
- remont elewacji w 8 budynkach (577
378,92 zł).

ŚWIDNICA LIDEREM
ZRÓWNOWAŻONEGO
GOSPODAROWANIA

PRZESTRZENIĄ
Miasto Świdnica zostało laureatem III edycji

konkursu "Lider Zrównoważonego Gospodaro-
wania Przestrzenią". Jest on organizowany przez
Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Zwią-

ciąg dalszy na str. 6
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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

"KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" (ope-
retka)
08.02.2020, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Teatr Arte Creatura

"TO TYLKO SEX" (spektakl)
23.02.2020, godz. 17:00
Wielki przebój West Endu w opracowaniu
artysty kabaretowego Szymona Jachimka
związanego z kabaretem Limo. Aktorka Ol-
ga Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru
przedstawi cenne rady i wskazówki, które
wzbogacą życie erotyczne wszystkich, bez
wyjątków!
Wstęp 80/70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"KOCHANIE WRÓCIŁEM" (spektakl)
28.02.2020, godz. 18:00
Szalona francuska farsa w gwiazdorskiej ob-
sadzie z Marią Pakulnis i Marta Wierzbicką
na czele.

zek Miast Polskich. Nagrodę w imieniu miasta,
14 listopada podczas Kongresu Polityki Miej-
skiej w Kielcach odebrała prezydent miasta, Be-
ata Moskal - Słaniewska. 

Świdnica doceniona została "za trudną sztu-
kę łączenia rozwoju przestrzennego miasta z po-
szanowaniem wartości historycznych i walorów
przyrodniczych. Za umiejętność powiązania in-
teresów różnorodnych grup mieszkańców, co
umożliwia wzbogacenie przestrzeni publicznej i
poprawę wizerunku miasta". 

W tym roku kapituła szczególną uwagę przy-
wiązywała do oceny sposobu gospodarowania
przestrzenią poprzez m.in.: realizację wizji roz-
woju przestrzennego miasta; partycypację; osz-
czędne gospodarowanie przestrzenią, jako zaso-
bem nieodnawialnym oraz  ochronę i wykorzy-
stania zabytkowych fragmentów miasta i rewita-
lizacji. W jej składzie zasiada kilkanaście osób,
są to m.in.: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna
Pawłowska (wykładowca Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałów:
Geografii i Geodezji, a także Zarządzania i Ko-
munikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim), dr hab. Iwona Jażdżewska (wykładow-
ca w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu na
Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu
Łódzkiego. Kieruje Zakładem Geoinformacji w
IGMiT), prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
(kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania
Regionalnego Wydziału Architektury Politech-
niki Gdańskiej, Przewodniczący Rady i były Pre-
zes Towarzystwa Urbanistów Polskich), dr hab.
Barbara Szulczewska (prof. SGGW) oraz An-
drzej Porawski (dyrektor Biura Związku Miast
Polskich) i dr Wojciech Jarczewski (dyrektor In-
stytutu Rozwoju Miast i Regionów).  

Organizatorom konkursu zależy na wzmoc-
nieniu profesjonalizmu i podnoszeniu kompeten-
cji administracji w zakresie zarządzania prze-
strzenią miast, a także na kreowaniu pozytywne-

go wizerunku władz samorządowych. Podkre-
ślają, iż "tegoroczna edycja konkursu pokazała,
że mimo postępującej zapaści, w jakiej znajduje
się od lat polskie planowanie przestrzenne oraz
braku wyczekiwanych rozwiązań systemowych
w tym zakresie, część włodarzy miast prowadzi
mądrą i odpowiedzialną gospodarkę przestrzen-
ną."

Tytuł "Lider Zrównoważonego Gospodaro-
wania Przestrzenią" w roku 2019 otrzymały na-
stępujące miasta:

- w kategorii miast wojewódzkich - Gdańsk;
- w kategorii miast na prawach powiatu (z
wyłączeniem miast wojewódzkich) - Gliwi-
ce;
- w kategorii miast powiatowych - Świdnica;
- w kategorii pozostałych miast - Radzion-
ków i Stary Sącz.
Miasta nie poniosły żadnych opłat w związ-

ku z udziałem w konkursie.

"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,

ciąg dalszy ze str. 5
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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
województwa  dolnośląskiego oraz informa-
cja czy są Państwo osobami niepełnospraw-
nymi (z orzeczeniem czy bez). 
- telefonicznie 74 646 29 30 lub 646 29 16.
 Szczegółowe informacje można znaleźć w

regulaminie szkoleń.    

ZAPROSZENIE
IV wyjazdowe seminarium dla małych

przedsiębiorców i osób rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą

Działanie w ramach projrktu: "Miasto Trut-
nov i Świdnica - Razem dla biznesu"

Numer projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/
16_026/0001074

Miejsce:  Hotel Patria - kavrna, Nchodsk
358, 541- 01 Trutnov,

Termin: 2. grudnia  2019 w godz. 10:00 do
15:00. Rejestracja od godz.  9:30

Program:

9:30 - 10:00  Rejestracja, przerwa kawowa
10:00 - 10:15 Przywitwanie gości i prezenta-
cja projektu - Gmina Trutnov
10:15 - 12:45  "Jak to jest w praktyce? Obo-
wiązki małych przedsiębiorców i rozpoczy-
nających działalność w Czechach", JUDr.
David Borovec, radca prawny (autor podrę-
cznika dla początkujących przedsiębiorców
w Czechach)
12:45 - 13:00  Przerwa na kawę
13:00  -  14:30  "Jak to jest w praktyce?
Obowiązki małych przedsiębiorców i rozpo-
czynających działalność w Polsce."
14: 30 - 15: 00  Przerwa obiadowa
15:00 - 16:00  Wizyta studyjna w Urzędzie
Skarbowym w Trutnovie - dla zainteresowa-
nych
Seminarium będzie tłumaczone dla polskich

i czeskich gości przy pomocy słuchawek.
Z powodu ograniczonej liczby miejsce pro-

szę o zgłoszenie chęci uczestnictwa.
Osoba do kontaktu: Paula Pilarska-Skoruch,

mail:  p.skoruch@um.swidnica.pl

OBCHODY 30-LECIA MSZY
POJEDNANIA W KRZYŻOWEJ
W dniach 12-13 listopada Powiat Świdnicki

odwiedziły delegacje z Powiatu Bergstrasse,
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Wstęp 95/85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

JAZZ WORLD PHOTO - WERNISAŻ
WYSTAWY POKONKURSOWEJ
22 listopada 2019, godz. 18:00 - 19:00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica
Wstęp wolny

Jazz World Photo to konkurs, którego celem
jest promocja fotografii jazzowej i jazzowej
w kontekście pokrewnych gatunków, takich
jak blues, funk, muzyka światowa itp. Co
roku zwycięzcy i jurorzy spotykają się pod-
czas głównego koncertu na międzynarodo-
wym festiwalu Jazzinec w Trutnovie w Cze-
chach. W roku 2019 pierwsze miejsce przy-
dało świdniczaninowi Mariuszowi Buczmie.
O skali jego sukcesu świadczy, że w szranki
stanęło 354 fotografów z 43 krajów świata.
Spośród ich propozycji jury wybrało 30 najle-
pszych zdjęć. Drugie miejsce zajął Chilijczyk
Pablo Reyes, a trzecie Oleg Panov z Ukrainy.

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

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)

ciąg dalszy na str. 8
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Gminy Kleinmachnow oraz Powiatów Kartu-
skiego i Tatrzańskiego, aby wspólnie z przed-
stawicielami Powiatu Świdnickiego Starostą
Piotrem Fedorowiczem oraz Wicestarostą Zyg-
muntem Worsą uczestniczyć w uroczystych ob-
chodach 30-lecia Mszy Pojednania oraz między-
narodowej konferencji samorządowej "30 lat
polsko - niemieckiego pojednania. 

Samorządowy wymiar porozumienia" w
Krzyżowej. Powiat partnerski Bergstrasse repre-
zentowali Starosta Christian Engelhardt, Wice-
starosta Diana Stolz, Przewodniczący Rady Got-
tfried Schneider, Wiceprzewodniczący Rady
Hans - Jurgen Schocke odpowiedzialna za
współpracę partnerską Ewa Redemann oraz
Przewodniczący Stowarzyszenia Brucke/Most
e.V. Philipp - Otto Vock , Gminę Kleinmachnow
reprezentowali Zastępca Burmistrza Hartmut
Piecha, Przewodniczący Rady Gminy Henry
Liebrenz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Klaus- Jurgen Warnick, Powiat Kartuski Członek
Zarządu Janina Kwiecień, Powiat Tatrzański Se-
kretarz Marek Borkowski. Historyczna msza po-
jednania z 12 listopada 1989 była początkiem
nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemiec-
kich. Premier pierwszego niekomunistycznego
rządu Polski Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz
Niemiec Helmut Kohl
przekazali sobie znak
pokoju, który urósł do
rangi symbolu polsko-
niemieckiego pojedna-
nia.

POLSKA ZNOWU
WOLNA

W III Liceum Ogól-
nokształcącym w Świd-
nicy gościliśmy wielu
znamienitych gości,
którzy przyjęli zapro-
szenie na XVIII Powia-
towy Konkurs History-
czny "Polska znów wol-
na". Pomysłodawcą te-
go wyjątkowego wyda-
rzenia, przypominające-
go o odzyskaniu przez
nasz kraj niepodległo-
ści, jest Pan Dyrektor
Stanisław Szelewa. W
tegorocznym finale ucz-
niowie zmierzyli się z
pytaniami dotyczącymi
m.in. społeczeństwa,
polityki i bohaterów
okresu międzywojen-
nego. 

Zwycięzcą został
Grzegorz Kania, który
reprezentował II Lice-
um Ogólnokształcące
im. S. Banacha w Świd-
nicy. Na pozostałych

miejscach uplasowali się:
◆ II - Marcin Kłos - II Liceum Ogólnokształcą-

ce w Świdnicy.
◆ III - Wiktor Ulatowski - I Liceum Ogólno-

kształcące w Świdnicy.
◆ IV - Łukasz Konstanty - III Liceum Ogólno-

kształcące w Świdnicy
◆ V - Michał Oliwa - ZS w Strzegomiu.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom ser-
decznie gratulujemy. Warto również wspomnieć,
że już od wielu lat, konkurs przygotowują na-
uczyciele historii z III LO (profesor Małgorzata
Klęsk-Guźlińska i profesor Grzegorz Mikołaj-
czyk) oraz ZSE (profesor Arkadiusz Jackowiak)
w Świdnicy. O program artystyczny w duchu
niepodległościowo-patriotycznym zadbały: Pani
profesor Joanna Janas z chórem Pryma Voce oraz
Pani profesor Joanna Szałek z uczniami klasy 3d,
1ag i 1d.

III LO

DZIEŃ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO

14 listopada, w sali widowiskowej przy ul.
Pionierów, odbyły się obchody Dnia Pracownika
Socjalnego połączone z jubileuszem XX lecia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy. 

Na uroczystości przybyli pracownicy socjal-
ni z gminnych ośrodków pomocy społecznej,
pracownicy PCPR, samorządowcy oraz członko-
wie i sympatycy stowarzyszeń niosących pomoc
osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.
Zgromadzonych powitał Wicestarosta Świdnicki
Zygmunt Worsa. Kolejnym punktem uroczysto-

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

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
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
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ści był wykład Alicji Synowskiej - Członka Za-
rządu Powiatu, na temat XX lat pomocy społecz-
nej w Powiecie Świdnickim. Po wykładzie na
scenie zaprezentowała się grupa teatralna "Na
pżekur" z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mo-
krzeszowie. Kolejnym wykładowcą obchodów
był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, pedagog i
socjolog, Dyrektor naukowy Centrum Profila-
ktyki Społecznej w Milanówku, który w bardzo
ekspresyjny sposób przedstawił zgromadzonym
wykład na temat "Zachowania ryzykowne a psy-
chospołeczna i moralna kondycja dzieci i mło-
dzieży". Ostatnim punktem obchodów były po-
dziękowania i nagrody dla pracowników socjal-
nych z terenu Powiatu Świdnickiego. Podczas
całej uroczystości zgromadzonym czas umilał
zespół Futyma Oktet.

 "KTO TO NAPISAŁ?" NAGRODY
14 listopada na uroczystej akademii z okazji

Święta Niepodległości w III Liceum Ogólno-
kształcącym w Świdnicy uroczyście wręczono
nagrody uczennicom, które uzyskały największą
liczbę punktów w konkursie literackim "Kto to
napisał?" zorganizowanym przez bibliotekę
szkolną. Nagrody (karty podarunkowe do EMPi-
Ku) ufundowane przez Radę Rodziców oraz dy-
plomy wręczyły wicedyrektor p. Beata Szumska
i nauczyciel bibliotekarz p. Barbara Dominiak.
◆ I miejsce - Wiktoria Stamborska z klasy III a
◆ II miejsce - Nadia Konopka z klasy III c
◆ III miejsce - Wiktoria Czuber z klasy III b

W konkursie wzięło udział 74 uczniów.
Dziękując wszystkim uczniom, którzy wzięli
udział w konkursie p. B. Dominiak przytoczyła
cytat z "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk,
tegorocznej laureatki Nagrody Nobla w dziedzi-
nie literatury i życzyła , aby wszyscy byli "czy-
telnikami sito"

III LO

"Jest czytelnik gąbka, czytelnik lejek, czytel-
nik cedzidło i czytelnik sito.

Gąbka wchłania w siebie wszystko, jak leci,
jasne jest, że potem dużo z tego pamięta, lecz nie
umie wydobyć najważniejszego.

Lejek - przyjmuje jednym końcem, drugim
zaś wszystko, co przeczytane, z niego wylatuje.

Cedzak przepuszcza wino, a zatrzymuje win-
ny osad; ten w ogóle nie powinien czytać i lepiej,
żeby zajął się rzemiosłem.

Sito zaś oddziela plewy, żeby otrzymać najle-
psze ziarno"

Olga Tokarczuk - "Księgi Jakubowe".

HALLOWEEN 2019
W Technikum Ortopedycznym w Świdnicy

było ostatnio naprawdę strasznie. A to wszystko
dlatego, że świętowaliśmy Halloween. 31
października nasza szkoła zmieniła się w dom
strachów, a z każdej klasy wychodziły tego dnia
potwory, czarownice, duchy  by wystraszyć  na-
uczycieli. Po przygotowaniu klas, przebrań i
smakołyków uczniowie czekali wspólnie z wy-
chowawcami na komisje, która oceni ich stara-
nia. Nasze jury wystawiało oceny w trzech kate-
goriach: smak i wygląd przekąski halloweeno-
wej, wygląd kelnera obsługującego przy stole
oraz wygląd stołu i dekoracja całej sali. Konku-
rencja była ogromna, a każda klasa stworzyła
całkiem odmienny klimat w swojej sali, co moż-
na zobaczyć na załączonych zdjęciach. Najle-
psza okazała się jednak klasa 4C, która przygo-
towała salę naprawdę przerażająco. Ciemność,

krzyki, widok stołu peł-
nego gałek ocznych
przestraszyła by najwię-
kszego twardziela. Cała
klasa świetnie się zaan-
gażował, a ciasto było
przepyszne.  Gratuluje-
my klasie 4, ale również
innym klasom, które
świetnie się spisały się
na medal. 

Punkty, które uzy-
skały klasy zostaną wpi-
sane na poczet pier-
wszego etapu  we-
wnątrzszkolnego kon-
kursu "Wyścig po złoto"
, który ma na celu wska-
zać najbardziej zaanga-
żowaną klasę.

TO Świdnica

W MDK...
POSZUKIWANIE
ŚW. MIKOŁAJA

Zapraszamy do
wzięcia udziału w po-
szukiwaniu św. Mikoła-
ja. Wycieczka odbędzie
się 11 grudnia 2019 r.,
wyjazd godz .  8 :00,
MDK, ul. Nauczyciel-
ska 2.
Program:
- Wyjazd do Jeleniej Gó-
ry

www.expressem.eu www.expressem.eu

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,
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 uho-
norowana tytułem doktora honoris causa,
przyznanym przez Akademię Muzyczną im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Odbierając ten zaszczytny tytuł Artystka po-
wiedziała - Moim najważniejszym osiągnię-
ciem 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.

9
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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
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.

www.expressem.eu

- Zwiedzanie Muzeum Karkonowskiego w Jele-
niej Górze
- Spektakl "Opowieść wigilijna" w teatrze im.
Cypriana Kamila Norwida
- Spacer po starówce
- Paczki od św. Mikołaja w Młodzieżowym Do-
mu Kultury w Jeleniej Górze

Koszt 20 zł
(Pierwszeństwo mają uczestnicy Biegu Pa-

trolowego "Śladami Mieczysława Kozara-Sło-
bódzkiego, który odbył się 19.10 2019 r.)

 Zapisy w sekretariacie MDK: tel. 74 851 33
30.

 "RAZ DOKOŁA" PO RAZ OSTATNI
Premiera spektaklu odbyła się w lutym 2019

na Transformacjach w świdnickim teatrze, od
tego czasu "Cedeen" ze spektaklem " Raz doko-
ła" wystąpiło na Ogólnopolskim Festiwalu Ma-
łych Form Teatralnych " Arlekinada", w Bole-
sławcu na " Teatralnych czwartkach", na zakoń-
czenie roku oświatowego w Młodzieżowym Do-
mu Kultury na scenie świdnickiego teatru.

W dniu 15.11.2019 w sali widowiskowej I
Liceum Ogólnokształcącego młodzież świdnic-
kich szkół średnich mogła obejrzeć spektakl "
Raz dokoła", czyli próbę interpretacji " Wesela"
Stanisława Wyspiańskiego. Prezentacja spotkała
się z uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli,
którzy oglądali spektakl z wielkim skupieniem i
nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Spektakl
został zrealizowany dzięki uprzejmości dyrekcji
I Liceum Ogólnokształcącego oraz Starostwu
Powiatowemu. Wielkie podziękowania należą
się widowni, która w ilości około 300 osób obej-
rzała przedstawienie. Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w tym aktorzy i opiekun grupy Joanna Choj-
nowska dziękują dyrekcjom i nauczycielom: II
Liceum Ogólnokształcącego, I Liceum Ogólno-
kształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych,
Zespołu Szkół Mechanicznych, III Liceum Ogól-
nokształcącego oraz widzom Uniwersytetu III
wieku i indywidualnym miłośnikom teatru.

Skład zespołu aktorskiego z 15.11.2019: Elż-
bieta Tądel, Kacper Sowa, Zuzanna Wolińska,
Daria Miechurska, Adrianna Lasończyk, Nadia
Antonowicz, Dagmara Brendowska, Angelika
Czerkawska, Zofia Witoń,  Julia Żydek, Anasta-
zja Kaźmierczak, Martyna Trelewska, , Franci-
szek Tabor, Norbert Sułek,  Włodzimierz Mai-
ster. Reżyseria: Joanna Chojnowska.

"CZŁOWIEK Z DŁUTEM I PASJĄ"
15 listopada 2019 r. w pracowni plastycznej

"Mansarda" odbyło się spotkanie z Panem Ry-
szardem Łomańskim - grafikiem amatorem, któ-
ry tworzy exlibrisy w technice linorytu. Pan Ry-
szard pracował w kopalni jako technik górnik.
Swój pierwszy exlibris wykonał w 1984 r. dla
Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Ślą-
skiej. Plastyką interesował się od najmłodszych
lat, niestety nie miał możliwości uczęszczania na
zajęcia w takiej placówce jak dom kultury. Twór-
ca exlibrisów opowiedział młodzieży o swojej
pasji, tworzeniu rysunków, inspiracjach czerpa-
nych z książek, ciągłej potrzebie tworzenia no-
wych prac. Młodzi plastycy z "Mansardy" z cie-
kawością obejrzeli prace artysty, zadawali pyta-
nia dotyczące warsztatu grafika i samodzielnie
wykonali odbitki z matrycy wyciętej przez Pana

Ryszarda. Była to bardzo interesująca lekcja pla-
styki, po której określenie "ekslibris" nie jest już
tajemnicą dla młodzieży, ale jak pisał Marian Jan
Wojciechowski "exlibris jest najwłaściwszym i
najszlachetniejszym sposobem oznaczenia włas-
ności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztu-
ki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc
jednocześnie dowodem kultury jej właściciela."

Dziękujemy Panu Ryszardowi za lekcję i trzy
exlibrisy, które wykonał dla Młodzieżowego Domu
Kultury w Świdnicy, Joanny Waksmundzkiej i
Zbigniewa Curyla. Piątkowe spotkanie w pracowni
plastycznej było dowodem na to, że pasja tworzenia
łączy przedstawicieli różnych pokoleń.

MDK Świdnica

SPOTKANIE Z TAJEMNICAMI
DOLNEGO ŚLĄSKA 

18 listopada 2019 r. w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym odbyło się spotkanie uczniów
Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych z nie-
zwykłą osobą. Pani Joanna Lamparska, znana
pisarka, badaczka tajemnic, podróżniczka i auto-
rka wielu publikacji opowiadała o najnowszych
odkryciach na Dolnym Śląsku. 

Zaprezentowała m.in. ostatnie odkrycie z oko-
lic Świdnicy, wspomniała o medalionie bulli anty-
papieża Benedykta XIII, znalezionym na zamku
Grodno. Rozpaliła serca młodzieży barwnymi opo-
wieściami. Spotkanie zorganizowali nauczyciele
ZSHT: Katarzyna Okorowska-Wojnarowska, Mar-
cin Niemczyk i Łukasz Soboczyński.

ZSH-T

MINIPIŁKA KOSZYKOWA
DZIEWCZĄT klas 5-6 SP

Młode koszykarki z SP 4 w Świdnicy stanęły
na najwyższym podium w zawodach Minipiłki
koszykowej dziewcząt klas 5-6 SP w ramach
rozgrywek Współzawodnictwa szkolnego 2019-
2020. Do zawodów, które odbyły się 13 listopada
w Hali Zawiszów przy SP 1 stanęły tylko trzy
reprezentacje świdnickich podstawówek, pozo-
stałe trzy wcześniej zgłoszone w ostatniej chwili
nie dotarły na imprezę. W tym wypadku wiado-
mo było, że każda drużyna wyjdzie z zawodów
z medalami. Zespół z SP 4 rozpoczął bardzo
pewnie wygrywając swoje pierwsze spotkanie
23-4 z dziewczętami z SP 2. Drugi mecz bardziej
wyrównany z SP 6 zawodniczki czwórki również
wygrały 24-14, tym samym zapewniając sobie
pierwsze miejsce w igrzyskach i awansowały do
dalszych szczebli rozgrywek . Na zakończenie
bardzo wyrównana rywalizacja o drugie miejsce
czekała drużyny SP 2 i SP 6. Przez całe spotkanie
wynik oscylował w granicach remisu i dopiero
ostatnia kwarta, a właściwie ostatnie 2 minuty
lepszej skuteczności rzutowej dały zwycięstwo
koszykarkom z SP 2 , które wygrały 14-11. Na
zakończenie organizator zawodów, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotował pamiąt-
kowe dyplomy oraz medale. Wyróżnione zostały
też najlepsze zawodniczki swoich drużyn: Ale-
ksandra Nieciąg (SP 2), Izabela Skowrońska (SP
4), Jagoda Regnowska (SP 6).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

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

MINIPIŁKA KOSZYKOWA
CHŁOPCÓW klas 5-6 SP

Gospodarze, chłopcy z SP 1 w Świdnicy,
wykorzystali atut swojego boiska i wygrali za-
wody Minipiłki koszykowej klas 5-6, które od-
były się 15 listopada na Hali Zawiszów przy SP
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1. Młodzi koszykarze z jedynki w pierwszych
meczach najpierw gładko pokonali zawodników
SP Społecznej (23-0) oraz drużynę SP 315 (40-2).
Ich trzeci mecz z SP 6, jak się później okazało
mecz o pierwsze miejsce w turnieju pomiędzy
tymi zespołami, po bardzo wyrównanej walce
zakończył się zwycięstwem SP 1 różnicą tylko
jednego kosza (16-14). Ostatnie spotkanie było
tylko formalnością gdzie jedynka pokonała chło-
pców z SP 8 (18-2) ,choć to ósemka zdobyła w
tym meczu pierwsze punkty. Zawodnicy SP 1
wygrywając turniej automatycznie awansowali
do dalszych szczebli rozgrywek w mini koszy-
kówce. W spotkaniu o czwarte miejsce pomiędzy
SP 315 i SP Społeczną dopiero dogrywka zade-
cydowała o zwycięstwie. Ostatecznie jednym
trafieniem lepsi okazali się koszykarze SP 315.
W zawodach wzięło udział pięć reprezentacji
świdnickich podstawówek. Turniej zorganizo-
wany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji rozgrywany był systemem każdy z każdym
w kwartach po 5 minut. Reguła rywalizacji w
meczu polegała na grze w pierwszej kwarcie
pierwszą piątką zawodników, w drugiej kwarcie
piątką drugą. Od kwarty trzeciej skład zespołu
mógł być dowolny. Na zakończenie imprezy or-
ganizator przygotował pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlespi za-
wodnicy: Aleksander Jarosz (SP 1), Wiktor Ur-
bańczyk (SP 6), Kacper Skonieczny (SP 8), Alan
Wajdzik (SP 315), Eryk Dolata (SP Społeczna).

Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):

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

info: OSiR Świdnica

STRAŻ MIEJSKA interweniowała...
10.11.2019r. o godz. 9:25  

Mieszkanka ul. Robotniczej zgłosiła do Stra-
ży Miejskiej, że obok ławki leży mężczyzna.
Przybyli na miejsce strażnicy zastali leżące-
go mężczyznę z krwawiącą raną na głowie.
Na miejsce wezwano zespół pogotowia ra-
tunkowego, który zabrał mężczyznę do szpi-
tala "Latawiec".

10.11.2019r. o godz. 20:05 
Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na parkin-
gu przy szpitalu "Latawiec" chodzi mężczy-
zna ubrany na czarno, który nie reaguje na
jeżdżące tam pojazdy i stwarza zagrożenie na
drodze. Strażnikom udało się ustalić, że męż-
czyzna jest podopiecznym schroniska dla
bezdomnych, ma problemy z pamięcią przez
co nie wie jak tam wrócić. Strażnicy odwieźli
mężczyznę do miejsca gdzie przebywa i
przekazali opiekunowi.

11.11.2019r. o godz. 14:56 
Dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłosze-
nie, że na ul. Kolejowej pali się uliczny kosz
na śmieci. Interweniujący na miejscu straż-
nicy ugasili ogień.

12.11.2019r. o godz.9:43 
Do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
mieszkanki ul. Henryka Brodatego, że na
jednym z balkonów kobieta wzywa pomocy.
Przybyły na miejsce patrol stwierdził, że ko-

RECENZJE MUZYCZNE: Grosiak /
Kartky / Rasta [panel dyskusyjny]
15 grudnia 2019, godz. 17:00 - 18:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

Już po raz 4 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ W
ŚWIDNICY?
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 22 grud-
nia a szczegóły konkursu znajdziecie na
stronie:
http://sok.com.pl/wydarzenie/recenzje201
9/
Tydzień wcześniej, 15 grudnia, zapraszamy
na panel dyskusyjny, w którym wezmą
udział
Natalia Grosiak (MIKROMUSIC)
Jakub Jankowski (KARTKY)
Rafał Rasta Piotrowski (DECAPITATED)

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODBIO-
RU WYŁĄCZNIE W KASACH ŚOK!

Spotkanie poprowadzi Artur Rawicz (CGM
/ Mystic / Show The Show), który razem z
zaproszonymi gośćmi poszuka odpowiedzi
na pytanie "po co komu dziennikarstwo mu-
zyczne?" Rzucimy okiem na to zagadnienie
z perspektywy artystów, wytwórni, mediów,
promotorów i fanów.
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bieta wyszła na balkon i została tam za-
mknięta przez swoją wnuczkę. Potrzebna w
tym przypadku była interwencja straży po-
żarnej, która dostała się do mieszkania i
uwolniła kobietę.

13.11.2019r. o godz.9:01  
Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że przy  Szko-
le Podstawowej nr 6 na ul. Wodnej dzieci
znalazły domowego szczura. Zwierzę było
osłabione i wyziębione. Na miejsce wezwa-
no pracownika schroniska dla zwierząt, który
zaopiekował się szczurem, a dzieci wróciły
na lekcje.

13.11.2019r. o godz. 16:15  
Operator monitoringu miejskiego zauważył
dwóch mężczyzn na peronie dworca PKP,
którzy oczekiwanie na pociąg postanowili
umilić sobie wódką. Przerwali to interweniu-
jący strażnicy, a Pan został ukarany manda-
tem.

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

GMINA ŚWIDNICA
TO JUŻ 25 LAT ZESPOŁU PIEŚNI I

TAŃCA BYSTRZYCA 
W najbliższą sobotę na deskach świdnickiego

teatru Zespół Pieśni i Tańca "Bystrzyca" święto-
wać będzie jubileusz 25-lecia swojej działalno-
ści. Od ćwierć wieku promuje gminę i polski
folklor, przybliżając tradycyjne tańce, pieśni i
obrzędy ludowe.

Jak zapowiadają artyści będzie to prawdziwe
krakowskie, wiejskie wesele! Serdecznie zapra-
szamy. Sobota, 23 listopada godz. 17 .00 sala
Świdnickiego Ośrodka Kultury.

SPOTKANIE SENIORÓW 
W OPOCZCE 

Ponad 60 seniorów odpowiedziało na zapro-
szenie organizatorów z okazji DNIA SENIORA
na świetlicy w Opoczce. O tym, że seniorzy
potrzebują takich spotkań niech świadczy fakt, że
najstarsza z uczestniczek, pani Zosia miała 91 lat.

W listopadzie  obchodzimy światowy oraz
ogólnopolski Dzień Seniora. Te święta maja
wspólny cel, kształtowanie właściwego społecz-
nego, postrzegania osób starszych oraz zapew-
nienie im godnego życia.

To wy drodzy seniorzy macie ogromna wie-
dzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytu-

www.expressem.euwww.expressem.eu

Artur Rawicz poprowadzi też w Świdnicy
warsztaty pisania recenzji muzycznych (16-
17 grudnia). Udział w nich ułatwi Wam na-
pisanie tekstu do naszego konkursu. 

WĘDROWNY BLASK - RECITAL PA-
MIĘCI ROMANA KOŁAKOWSKIEGO
20 grudnia 2019, godz. 18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy (senio-
rzy i uczniowie); w dniu koncertu 35 nor-
malny, 25 ulgowy

"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. Usłyszymy utwory z pier-
wszych nagrań winylowych, piosenki napi-
sane z myślą o wielkich widowiskach plene-
rowych, aż po ostatnie produkcje Teatru Pio-
senki. Utwory zabrzmią w nowych, osobis-
tych interpretacjach, a zaprezentowane zo-
staną przez najbliższych współpracowni-
ków i przyjaciół Artysty.
Występują:
Agata Klimczak-Kołakowska - wokal
Bartłomiej Abramowicz - pianino, wokal
Grzegorz Bukowski - gitara, bas, wokal
Rafał Konieczny - gitary, pianino, synteza-
tor, wokal

RECENZJE MUZYCZNE: zdecyduj kto
zagra w Świdnicy! [konkurs]
22 grudnia 2019

Już po raz 4 pytamy Was:
JAKICH ARTYSTÓW CHCIELIBYŚCIE
ZOBACZYĆ W ŚWIDNICY?
Odpowiedzi w formie recenzji płyt wysyłaj-
cie do 22 grudnia. Na 10 najlepszych auto-
rów czekają m.in. nagrody finansowe z puli
1000 zł a artystów zaprezentowanych w
najciekawszych tekstach zaprosimy do
nas! W poprzednich edycjach nadesłali-
ście 60 tekstów a 15 z nich zaowocowało
koncertami.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. zapoznaj się z krótkim regulaminem,
2. wybierz płytę polskiego artysty, która zo-
stała wydana w latach 2018-2019
2. napisz recenzję tej płyty,
3. wyślij ją do nas i czekaj na wyniki.
NIE WIESZ JAK SIĘ ZABRAĆ DO PISA-
NIA?
Weź udział w warsztatach pisania recenzji z
Arturem Rawiczem (16-17 grudnia / udział
bezpłatny)
SPOTKAJ SIĘ Z ARTYSTAMI!
Weź udział w panelu dyskusyjnym ze spe-
cjalnymi gośćmi (15 grudnia / wstęp 5 zł)
ARTYŚCI, którzy wystąpili w ramach Re-
cenzji Muzycznych (chronologicznie):
71Tonman / Meek, Oh Why? / Arka Noego
/ Pablopavo i Ludziki / Sarius / Dr Misio /
Luxtorpeda (x2) / Coma / Hunter / KęKę /
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acji. Jesteście strażnikami tradycji religijnych,
patriotycznych, rodzinnych. Niech wartości, któ-
re przez lata waszego życia były dla was drogo-
wskazem, staną się przykładem również dla
młodszego pokolenia. Wszystkim Seniorom ży-
czę wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła,
zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, aby
w kolejnych latach nigdy nie zabrakło wam za-
pału do wspierania kolejnych pokoleń, a każdy
dzień niech dostarcza Państwu wiele radości i
uśmiechu na twarzy. Zachęcam tych z Państwa,
którzy mają energię i dużo pomysłów do odwie-
dzin naszego Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Organizatorem spotkania w Opoczce byli:
wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Ar-
kadiusz Piaseczny, członkowie  Koła Przyjaciół
Opoczki i Makowic, sołtys, rady sołeckie z Opo-
czki, Makowic i Jakubowa.

ANDRZEJKOWA ZABAWA 
W STYLU LAT 80.

Jest czas na ciężką pracę, ale i na zabawę.
Podkreśla sołtys i rada sołecka z Bystrzycy Do-
lnej, którzy byli gospodarzami tegorocznej zaba-
wy Andrzejkowej w swojej miejscowości. W
oryginalny sposób postanowili wrócić do wspo-
mnień z lat 80.tych. Czy organizatorom udało się
odtworzyć klimat tamtych lat, oceńmy sami.

Wiadomo, że imprezy nawiązujące do cza-
sów Polski Ludowej cieszą się olbrzymią popu-
larnością. Stąd pomysł na Andrzejki w stylu lat
osiemdziesiątych. Mimo, że wielu uczestników
zna historię tamtych lat z opowieści swoich ro-
dziców, to doskonale odtworzyli klimat PRLu i
nie tylko. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydo-
wana większość z 11 osobowego składu rady
sołeckiej to młodzi mieszkańcy Bystrzycy Do-
lnej. Angażują się społecznie w organizację licz-
nych inicjatyw na terenie swojej miejscowości,
ciężko pracując. Teraz był czas na wspólną inte-
grację i zabawę - mówi Dariusz Szymkiewicz,
sołtys Bystrzycy Dolnej.

REGION
DROGA WOLNA - RUSZAMY 

Kolejnictwo to najważniejszy element tożsa-
mości Jaworzyny Śląskiej. Święto Kolejarzy
przypadające 25 listopada  jest polskim świętem
obchodzonym od 38 lat w dniu wspomnienia św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.

Muzeum Kolejnictwa w tym roku obcho-
dzi je wyjątkowo uroczyście kilkoma wyda-
rzeniami. 

Po dwuletniej przerwie  22.11.2019 r. po
godz. 12 00  ponownie udostępnione zostaną
ekspozycje Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.
W 2016 r. dawny budynek warsztatu lokomo-
tywowni w Jaworzynie Śląskiej mieszczący
pomieszczenia ekspozycji został zamknięty i
poddany gruntownemu remontowi, który objął
m.in. wymianę pokryć dachowych i okien, re-
mont instalacji elektrycznej i montaż ogrzewa-
nia. Finalnym etapem modernizacji muzeum
była organizacja nowych ekspozycji stałych
Muzeum Kolejnictwa na Śląsku prezentują-
cych historię kolei i techniki kolejowej od XIX
wieku do okresu PRL. W częściowo chronolo-
gicznym układzie wyodrębniono 7 tematycz-
nych przestrzeni ekspozycyjnych: Naczelnik
1930 (historia kolei w Jaworzynie Śląskiej
1843 - 1945), Naczelnik 1977 (historia kolei w

Jaworzynie 1945 - 1990), pracownia ODRA
(prezentująca jedyną na Dolnym Śląsku cyfrową
maszynę obliczeniową ODRA 1305), Kolejowa
Kasa, Kolejowa Medycyna Pracy, Zawody PKP,
drukarnię oraz zabytkową makietę kolejową H0
prezentowaną w nowej aranżacji. Intencją Muze-
um było opowiedzenie historii kolei, jednego z
najważniejszych wynalazków w dziejach naszej
cywilizacji, w oparciu o lokalny, dobrze udoku-
mentowany kontekst w zrekonstruowanych wnę-
trzach stanowiących autentyczne i atrakcyjne
tło dla głównej narracji. Zawartość ekspozycji
stanowią w dużej mierze nie prezentowane
wcześniej artefakty ze zbiorów Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku i pozostałych oddziałów
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowe-
go Śląska. Dużej liczbie różnorodnych rodza-
jowo zabytków towarzyszy bogaty materiał
ilustracyjny Ś tekstowy, mapowy oraz ikono-
graficzny. Oprócz przygotowania nowej prze-
strzeni ekspozycyjnej, dzięki przeprowadzo-
nym pracom przygotowane zostały dwie nowe
sale konferencyjne z pełnym zapleczem po-
zwalające na organizację spotkań, szkoleń czy
konferencji.

W weekend 23-24 listopada Muzeum Kolej-
nictwa przyłącza się do akcji promocyjnej POL-
SKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ
CENY, organizowanej przez Polską Organizację
Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"
to wykorzystanie sprawdzonej formuły weeken-
dowych akcji zniżkowych organizowanych
przez polskie miasta i regiony i przeniesienie jej
na poziom krajowy. Serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji i zapra-
szamy do odwiedzenia Muzeum Kolejnictwa na
Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Uczestnikom ofe-
rujemy bilety na przejazd po tzw. Trasie Parowo-
zowej za pół ceny*. Przejazdy po bocznicy mu-
zealnej w sobotę i niedzielę o godzinie 12:00 i
14:00. Skład naszego pociągu tworzy zabytkowa
lokomotywa spalinowa oraz wagon osobowy
bądź wagon letni w zależności od warunków
atmosferycznych. W trakcie przejazdu grupie to-
warzyszy Przewodnik, który w kompetentny i
przystępny sposób prezentuje ważne dla historii
techniki kolejowej obiekty, a także - dba o bez-
pieczeństwo podróżnych.

25 listopada o godz. 10 00 w Święto Koleja-
rza  Kustosz Muzeum Kolejnictwa na Śląsku,
wieloletni pracownik PKP, maszynista Zbigniew
Gryzgot zaprasza byłych i aktualnych kolejarzy
na spotkanie z okazji Święta Kolejarza. 

Na spotkanie "Kolej łączy pokolenia" zo-
stali zaproszeni emeryci - seniorzy oraz  dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
i młodzieży klasy kolejowej z ZSZ w Żarowie
. Celem spotkania jest zainteresowanie mło-
dych ludzi tematyką kolejnictwa - na terenie
historycznej lokomotywowni w Jaworzynie
Śląskiej. W programie uroczystości: powitanie
gości ,spotkanie z dziećmi i młodzieżą Kolej
łączy Pokolenia, spotkanie wspominkowe,
oprowadzenie po nowej wystawie prezentują-

cą historię kolei i techniki kolejowej od XIX
wieku do okresu PRL.

Kolejarze swoje święto łączą niedołącznie z
dobrą zabawą Andrzejkową, dlatego też serdecz-
nie zapraszamy na  Andrzejkową Biesiadę Kole-
jową 30 listoapda 2019 r. podczas , których bę-
dzie okazja  poznać tradycje i obrzędy, posmako-
wać znakomitych kolejowych potraw prosto z
kotła parowozu oraz pysznego chmielowego
przysmaku z pianą. Posiedzenie przy stole prze-
platane muzyką, dowcipami, wróżbami oraz noc-
nym zwiedzaniem Muzeum Kolejnictwa. Czas
uderzyć kuflem o stół i rozpocząć zabawę!

Po zakończeniu imprezy uczestnicy mogą
przenieść się na nocleg do Willi Fischer.  Impreza
odbędzie się w nowo zrewitalizowanych w 2
salach parowozowni.

Zainteresowane osoby prosimy o rezerwacje
na maila rezerwacje@muzeatechniki.pl lub tele-
fon 692407401

i

Kortez / KAT / Janusz Radek / Dawid Kwiat-
kowski.

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2019, godz.20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 85 zł normalny / 75 zł ulgowy (dla
emerytów, rencistów i grup powyżej 10
osób)

Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu.
Piękne głosy, wspaniałe tańce, stylowe ko-
stiumy, humor, wdzięk, wyjątkowa muzy-
kalność i niespotykany temperament sceni-
czny a także znakomity kontakt z publiczno-
ścią.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści
Wrocławskich Scen Muzycznych w ponad
100-minutowym koncercie w Sylwestrowy
Wieczór. Zapraszamy do wspólnego powita-
nia Nowego Roku w najlepszym stylu z
gwarancją artystycznych wrażeń najwyżej
klasy.

Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Mirosław Owczarek (baryton)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec oriental-
ny)
Duet Instrumentalny w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utwo-
rów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Realizacja:
Prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
Scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankie-
wicz
Choreografia: Andrzej Jankiewicz, Anna
Jankiewicz
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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 Decydując o ważnych sprawach
kieruj się wyłącznie własnymi przemyśle-
niami i intuicją. Nie licz w tym względzie
na pomoc znajomych, którzy niekoniecznie
mają rację. Tydzień dobry pod względem
finansowym. Nareszcie coś drgnie w Twoich
interesach. Tak więc będzie się z czego cie-
szyć.
BYK Chociaż będziesz bardzo dużo praco-
wał, będą to dni bardzo udane. Wydarzy się
coś, o czym od dawna nieśmiało marzyłeś.
Sprawy domowe ulegną niewielkim kompli-
kacjom, a to za sprawą nowych obowiązków,
które na Was spadną. Postarajcie się wspólnie
planować każdy dzień, a obejdzie się bez kłót-
ni.

BLIŹNIĘTA To ostatnie tak pogodne dni,
więc postaraj się więcej przebywać na świe-
żym powietrzu. Powinieneś zbierać energię na
to, co czeka Cię już niebawem. Będziesz mu-
siał ostro przyłożyć się do swoich obowiąz-
ków. Pojawi się szereg nowych okoliczności,
z którymi będziesz musiał się zmierzyć. 
RAK Twoje układy z partnerem nie wyglądają
najlepiej. Zastanów się jak to było na początku
i kto tak naprawdę się zmienił, on czy Ty. Może
warto coś zmienić, jakoś ożywić Waszą co-
dzienność. Sprawy zawodowe ułożą się bar-
dzo pomyślnie. Być może otrzymasz nawet
podwyżkę.
LEW Oczekuj wiadomości od przyjaciela.
Choć początkowo będziesz miał w związku z
nią mieszane uczucia, to po zastanowieniu
okaże się, że to bardzo dobra wiadomość.
Sprawy finansowe nie będą wyglądały najle-
piej, więc zrezygnuj ze zbędnych wydatków.
To nie będzie takie trudne, jak Ci się wydaje. 
PANNA Każdy dzień przyniesie coś nowego.
Wiele się wydarzy, a Ty będziesz miał wraże-
nie, że czas biegnie za szybko. Tak więc nie
będzie okazji do nudy i zastanawiania się nad
problemami, które i tak wkrótce rozwiążesz.
Pieniędzy Ci nie zabraknie, choć nie będziesz
miał ich na tyle, aby sobie pozwolić na szaleń-
stwa. 
WAGA Ktoś będzie chciał skomplikować Ci
życie. Jest to osoba z najbliższego kręgu. Mu-
sisz więc na nią uważać i w porę zadziałać.
Reszta spraw ułoży się po Twojej myśli, tak że
tydzień ocenisz jako udany. Będziesz dumny

ze sukcesu, jaki odniesie Twój przyjaciel. Bę-
dzie wspólne jego świętowanie. 
SKORPION Niepotrzebnie utrzymujesz kon-
takty z kimś, kto niczego, poza zazdrością, do
Ciebie nie czuje. Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie. To stara prawda. Skieruj
więc swoją uwagę na inne tory. Sprawy finan-
sowe ułożą się na tyle dobrze, że poprawi Ci
to humor na kilka najbliższych dni. 
STRZELEC W domu miła i życzliwa atmo-
sfera. W pracy również wszystko będzie się
dobrze układało. Zaczniesz więc przygotowa-
nia do czegoś, co od dawna planowałeś. Może
będzie to jakiś niewielki remont, jakieś po-
rządki lub spotkanie w gronie przyjaciół. Spra-
wy finansowe nie ulegną wielkim zmianom. 
KOZIOROŻEC Nadchodzące dni będą
sprzyjały rozwojowi Twojej pracy zawodo-
wej. Interesy ułożą się tak, jakbyś tego chciał.
Nie bądź jednak chciwy, możesz w ten sposób
wiele stracić. Nad Twoim związkiem krąży
jakiś konflikt, który może być wynikiem zwy-
kłych niedomówień. Postarajcie się szczerze
porozmawiać o tym, co Was boli. 
WODNIK Nieoczekiwany zastrzyk finan-
sowy spowoduje, że znajdą się środki na
uregulowanie rachunków. Będziesz z tego
powodu bardzo szczęśliwy. Wiele czasu po-
święcisz na porządkowanie jakiś spraw ro-
dzinnych, do czego od dawna się zabierałeś.
Wysiłek z tym związany z pewnością nie
pójdzie na marne. 
RYBY Będziesz wiele rozmyślał nad swoją
sytuacją. Nie warto popadać w rozpacz i
przygnębienie. Nie jest tak źle jak Ci się
wydaje. Wkrótce niebo się nad Tobą rozjaś-
ni, a wiele spraw załatwisz pomyślnie. W
trudnych chwilach możesz liczyć na pomoc
przyjaciół. Nie zostawaj więc sam ze swoi-
mi problemami.

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 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.

N I E R U C H O M O Ś C 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
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