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W skrócie...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
13 X - ASSA (cz. 1 i 2) 1987, reż. S. Soło-
wiow (145 min.) 
20 X - GRAFFITI 2006, reż. I. Apasian (110
min.) 
27 X - OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy:
program filmów krótkometrażowych (90 min.)
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

ALCHEMIA TEATRALNA: "Maska ja-
ko źródło teatru" - lekcja prof. M. Kocura
09.10.2020, godz. 18:00
Dlaczego właśnie maska odgrywała tak
ważną rolę w teatrze antycznym? Czy maska
wpływała na zachowanie aktora? Czym róż-
nią się maski greckie od japońskich czy ba-
lijskich? Dlaczego Szekspir nie używał ma-
sek? Na te i inne pytania odpowie profesor
Mirosław Kocur podczas swojej lekcji te-
atralnej.
Wstęp bezpłatne wejściówki, miejsce: Ga-
leria Fotografii, Rynek 44, organizator:
ŚOK

II LIGI SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - NTSK Nysa
10.10.2020, godz. 17:00
Absolutny debiutant w tej klasie rozgrywkowej
- NTSK Nysa będzie rywalem siatkarek Volleya
Świdnica w trzeciej serii spotkań II ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

Spotkanie autorskie z AGNIESZKĄ DO-
BKIEWICZ - autorką książki "Mała No-
rymberga"
10.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna organizator: MBP

OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK
2020
10.10.2020, godz. 15:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Kamila
Norwida w Świdnicy kolejny raz włącza się
w Ogólnopolską Noc Bibliotek 2020.
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

SEMINARIUM "TWÓRCZOŚĆ, WOL-
NOŚĆ, KREATYWNOŚĆ"
15.10.2020, godz. 18:00
Seminarium dla twórców, oraz osób obcują-
cych z twórcami, jaki wpływ na twórcę mają
zachowania osób, z którymi obcujemy na co
dzień, którym pokazujemy swoje dzieła, czy
nawet szkice swoich wizji. Spotkanie popro-
wadzi Natalia Widuto.
Wstęp obowiązują zapisy, miejsce: Galeria
Fotografii, Rynek 44, organizator: ŚOK

WERNISAŻ WYSTAWY Przeciw Polskiej
Republice Rad! Walka z bolszewikami
16.10.2020, godz. 18:00

www.expressem.eu www.expressem.eu

KORONAWIRYUS 
- NOWE OBOSTRZENIA

Plakat nowe obostrzenia w zakresie korona-
wirusa obowiązujące od 10 października 2020
rokuOd 10 października wprowadzone zostaną
limity liczby osób biorących udział w zgroma-
dzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych - w
strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do
75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozosta-
nie ograniczenie do 50 osób. O wprowadzeniu
danego powiatu do strefy żółtej lub czerwonej,
mieszkańcy będą informowani za pośrednic-
twem systemu alertów RCB.

Podczas specjalnej konferencji prasowej
06.10.2020 minister zdrowia Adam Niedzielski
oraz komendant główny policji gen. insp. Jaro-
sław Szymczyk przedstawili nowe rozwiązania
dotyczące obostrzeń związanych z pandemią ko-
rona wirusa.

Wspólnie podkreślali, że mamy do czynie-
nia z dużym niebezpieczeństwem, a stosowa-
nie środków prewencyjnych jak dystans społe-
czny czy noszenie maseczek jest ogromnie
ważne. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, w
których funkcjonariusze policji muszą reago-
wać, ponieważ wiele osób nie stosuje się do
zaleceń.

W związku z tym, ogłoszona została "polity-
ka zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad
dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społe-
cznego związanego z przestrzeganiem DDM: de-
zynfekcji, dystansu i maseczek".

Z obowiązku zakrywania ust i nosa będą zwol-
nione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie
lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Od soboty 10.10.2020r. obowiązkiem będzie wyle-
gitymowanie się zaświadczeniem potwierdzającym
takie dolegliwości czy dysfunkcje.

Nowe obostrzenia dotyczą także udostępnia-
nia lokali gastronomicznych do imprez. Również
od 10.10.2020r. wprowadzone zostaną limity li-
czby osób biorących udział w zgromadzeniach,
w tym w przyjęciach rodzinnych - w strefie zie-
lonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób.
Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ogra-
niczenie do 50 osób.  

O wprowadzeniu danego powiatu do strefy
żółtej lub czerwonej, resort będzie informował
poprzez system alertów RCB.

DOTACJE DLA RODZINNYCH
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Pięć stowarzyszeń prowadzących w Świdni-
cy rodzinne ogrody działkowe otrzymało dofi-

nansowania, które pomogą im w modernizacji i
budowie infrastruktury ogrodowej. 

Dotację w wysokości 7,5 tys. zł przyznano
dla Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego
Ogrodu Działkowego Pod Grzybem" na remont
drogi wewnętrznej, naprawę ogrodzenia zewnę-
trznego i konserwację dwóch zbiorników wod-
nych. Członkowie ROD "Irys" otrzymane 4 tys.

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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Wernisaż Wystawy Przeciw Polskiej Repub-
lice Rad! Walka z bolszewikami i Cud nad
Wisłą ze zbiorów Antykwariatu Wu-eL Woj-
ciecha Lizaka w Szczecinie oraz Muzeum
Broni i Militariów w Witoszowie.
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek 37 58-100 Świdnica, or-
ganizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

WYSTAWA Przeciw Polskiej Republice
Rad! Walka z bolszewikami i Cud nad
Wisłą
17.10-29.11.2020
Wystawa Przeciw Polskiej Republice Rad!
Walka z bolszewikami i Cud nad Wisłą ze
zbiorów Antykwariatu Wu-eL Wojciecha Li-
zaka oraz Muzeum Broni i Militariów w
Witoszowie.
Wstęp -, miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, Rynek 37 58-100 Świdnica, orga-
nizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
ta Oborniki Wlkp.
17.10.2020, godz. 18:00
Przed szczypiornistami trudny rywal. Sparta
Oborniki Wielkopolskie to od lat czołowa
drużyna II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Wolsztyniak
18.10.2020, godz. 15:00
Drugi sezon w II lidze rozpoczynają piłkarki
ręczne APR-u. Ich rywalem będzie Wolszty-
niak, z którym w poprzedniej batalii dwu-
krotnie wygrały.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

TEATR POLSKA: "_on_line__" [spe-
ktakl familijny]
18.10.2020, godz. 15:30
Spektakle o 15.30 i 18.00. Biegaja?c, cho-
dząc, stojąc, siedząc, leżąc, turlając się?,
podskakując. Rodzinnie, w grupie rówieśni-
ków lub samemu. W pionie, w poziomie, na
ziemi i w powietrzu. W takt muzyki lub
wsłuchując się? we własny rytm. Jaki rysu-
nek na papierze może powstać? dzięki tym
różnym rodzajom ruchu?
Wstęp 20 zł (rodzic + dziecko), miejsce: sala
teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Volley II Wrocław
21.10.2020, godz. 17:00
Kolejny mecz świdnickich siatkarek. Tym
razem zmierzą się z ekipą z Łaska.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

www.expressem.eu

zł przeznaczą na wykonanie utwardzenia nawie-
rzchni pod pojemniki składowania odpadów se-
gregowanych oraz wykonanie instalacji wodnej
na terenie ogrodu. Dotacja w wysokości 3,5 tys.
zł pozwoli ROD "Tulipan" na zakup i transport
zbiornika hydroforowego. 6 tys. zł wsparcia fi-
nansowego z miasta umożliwi ROD "Aster"
modernizację instalacji elektrycznej i zamonto-
wanie wzdłuż alejek skrzynek przyłączeniowych
wraz z zabezpieczeniami. Otrzymane 9 tys. zł
ROD Księcia Bolka" przeznaczy na wykonanie
utwardzenia nawierzchni pod pojemniki składo-
wania odpadów segregowanych i modernizację
sieci energetycznej.

- Dotacje dla rodzinnych ogrodów działko-
wych przyznano drugi raz  w naszym mieście. Z
powodu pandemii możliwość składania wnio-
sków przedłużyliśmy do 15 września, a ich roz-
liczenie do końca listopada.  Zainteresowanie tą
formą wsparcia było duże. Pozwoli to na stopnio-
wą poprawę infrastruktury ogrodowej - mówi
Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Or-
ganizacji Pozarządowych. 

W tegorocznym budżecie miasta przezna-
czono na ten cel 30 tysięcy złotych. Przypomnij-
my, że udzielona dotacja nie może przekraczać
50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie mo-
że być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie.
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też
budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych,
sieci energetycznych lub wodociągowych. 

RUSZYŁA SPRZEDAŻ BILETÓW 
NA 6. EDYCJĘ SPEKTRUM

Ruszyła sprzedaż biletów na 6. edycję Świd-
nickiego Festiwalu Filmowego Spektrum! Na

oficjalnej stronie największej imprezy filmowej
regionu pojawiły się też pierwsze tytuły tegoro-
cznych konkursów i sekcji. "Dolina Bogów" -
długo oczekiwany, najnowszy film Lecha Maje-
wskiego, do którego zdjęcia powstawały m.in. w
Wałbrzychu, "Malowany ptak" - kontrowersyjna
adaptacja powieści Jerzego Kosińskiego, poka-
zywana w Polsce zaledwie kilka razy czy "Szar-
latan" okrzyknięty jednym z najlepszych filmów
w dorobku Agnieszki Holland - to tylko niektóre
tytuły konkursu SPEKTRUM, które będą mogli
zobaczyć widzowie Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury już za niespełna trzy tygodnie.

Na uczestników festiwalu czekają też spot-
kania z czołowymi przedstawicielami branży fil-
mowej i twórcami. Gośćmi festiwalu będą m.in.
Lech Majewski, Małgorzata Goliszewska, Ag-
nieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Ale-
ksandra Hamkało czy Agnieszka Zwiefka.

A już 16 października, na tydzień przez roz-
poczęciem Spektrum, organizatorzy wraz z
wrocławskim klubem Czuła jest noc zapraszają
na wyjątkowe wydarzenie zapowiadające festi-
wal - Spektrum czułości. W programie: pokaz
krótkich metraży, które miały okazję pojawić się
w ubiegłych latach w sekcji konkursowej
"Okiem Młodych" oraz parkiet gorący od DJ-
skiego setu Rabano Picante, jednego z cieka-

ciąg dalszy na str. 4
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GALA WIEDEŃSKA - KONCERT SCE-
NY KAMIENICA
22.10.2020, godz. 18:00
Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncer-
tów, odbywających się w Wiedniu. Wystąpią
wybitni soliści śpiewacy z powodzeniem
odnoszący sukcesy na arenie międzynarodo-
wej. Całości dopełni piękna scenografia, re-
kwizyty i bajeczne kostiumy.
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 44, organizator: ŚOK

XXIX PRZEGLĄD PIOSENKI TURY-
STYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ NA
SZLAKU"
22.10.2020, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na XXIX Przegląd
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Na
szlaku". Celem Przeglądu jest popularyzacja
amatorskiej twórczości o tematyce turysty-
cznej i ekologicznej oraz popularyzacja
utworów o w/w tematyce.
Wstęp bezpłatny, miejsce: Amfiteatr MDK,
ul. Nauczycielska 2, organizator: MDK

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM
24.10-31.10.2020, godz. 11:00
6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM to wydarzenie prezentujące sze-
roki wachlarz gatunków filmowych,
wśród których znajdują się tytuły mające
swoje światowe premiery w latach 2019-
2020.
Wstęp różne ceny, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK, WFF

"LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ" (spektakl)
24.10.2020, godz. 16:00
Bill, rozwiedziony nudny statystyk, otrzy-
muje od swojego przyjaciela nieoczekiwa-
ny prezent urodzinowy, który wprowadzi
wiele zamieszania do życia przyjaciół. Ża-
den z nich jednakowoż nie śmiał nawet
przypuszczać, jak ta bajka się rozwinie. A
takiego zakończenia nikt by się nie spo-
dziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

wszych przedstawicieli wrocławskiej sceny klu-
bowej.

Konkurs SPEKTRUM
◆ "Dolina Bogów", reż. Lech Majewski
◆ "Ema", reż. Pablo Larran
◆ "Interior", reż. Marek Lechki
◆ "Kwiat szczęścia", reż. Jessica Hausner
◆ "Malowany ptak", reż. Vclav Marhoul
◆ "Niedosyt", reż. Carlo Mirabella-Davis
◆ "Sala samobójców. Hejter", reż. Jan Komasa
◆ "Supernova", reż. Bartosz Kruhlik
◆ "Szarlatan", reż. Agnieszka Holland
◆ "Wszystko dla mojej matki", reż. Małgorzata

Imielska
Sekcja "Oko na dokument"

◆ Blizny, reż. Agnieszka Zwiefka
◆ Kobieta, reż. Yann Arthus-Bertrand, Anasta-

sia Mikova
◆ Lekcja miłości, reż. Małgorzata Golisze-

wska, Katarzyna Mateja
◆ Tony Halik, reż. Marcin Borchardt

Sekcja "Tutejszy klimat" - NOWA SEKCJA!
◆ "Aquarius", reż. Kleber Mendona Filho
◆ "Antropocen. Epoka człowieka", reż. Jenni-

fer Baichwal
◆ "Powrót", reż. Magdalena Łazarkiewicz

Sekcja "Druga szansa" - NOWA SEKCJA!
◆ "Wieża. Jasny dzień", reż. Jagoda Szelc
◆ "Monument", reż. Jagoda Szelc
◆ "Big Love", reż. Barbara Białowąs

"Mistrzowie Polskiej Animacji" | Pokaz
przygotowany we współpracy z Filmoteką Naro-
dową - Instytutem Audiowizualnym

Spektrum dzieciom, we współpracy z Filmo-
teką Narodową - Instytutem Audiowizualnym

Blok Wśród przyjaciół" (4+)
"Byłem tu pierwszy" | "Nowe przygody Mi-

sia Uszatka" (1962), reż. Lucjan Dębiński
"Kundelek" (1969), reż. Lidia Hornicka
"Maluch" (1965), reż. Lucjan Dębiński
"Gapiszon w cyrku" | "Przygody Gapiszona"

(1964), reż. Jerzy Kotowski
"Na podwórzu" | "Zaczarowany ołówek"

(1964), reż. Karol Baraniecki
Blok Smoki, rycerze, księżniczki" (5+)
"Za Króla Krakusa" (1947), reż. Zenon Wa-

silewski
"Baśń o Korsarzu Palemonie" (1959), reż.

Jerzy Kotowski
"O pięknej Parysadzie" (1978), reż. Edward

Sturlis "Smok Barnaba" (1977), reż. Tadeusz
Wilkosz

"Król Midas" (1975), reż. Lucjan Dębiński
BILETY
Bilet wielokrotny:
10 seansów Konkursu Spektrum / 130 PLN
Bilety na pojedyncze wydarzenia:
Konkurs SPEKTRUM, Film Otwarcia, Film

Zamknięcia z wręczeniem nagród / 15 PLN
"Oko na Dokument", "Druga Szansa", Spe-

ktrum Dzieciom, Konkursy "Okiem Młodych" /
10 PLN

Zakup biletów przed rozpoczęciem festiwalu
możliwy tylko ONLINE, za pośrednictwem ofi-

cjalnej strony internetowej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury (https://bilety.sok.com.pl/).

Zakup biletów w trakcie trwania festiwalu
możliwy również w trybie last minute przed salą
projekcyjną w świdnickim Teatrze.

Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów
dotyczących Spektrum za pośrednictwem ofi-
cjalnych mediów społecznościowych festiwalu:
http://spektrumfestiwal.pl/

Facebook / https://www.facebook.com/SPE-
KTRUMfestiwal Instagram / https://www.insta-
gram.com/spektrumfestiwal/

Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum jest
organizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury
i Wrocławską Fundację Filmową oraz finanso-
wany ze środków miasta Świdnica i współfinan-
sowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

 W MDK...

KONKURS PLASTYCZNY 
"BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
Zapraszamy do udziału w konkursie plasty-

cznym z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. W swoich pracach przedstawcie bohate-
rów, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Chcemy też, jak co roku, przypomnieć postać
Mieczysława Kozara - Słobódzkiego patrona
MDK w Świdnicy. Namalujcie swoją własną
wersję "Barw niepodległości" przedstawcie na-
szą ojczyznę w biało-czerwonych barwach, swo-
je miasto, szkołę, dom.
◆ Format prac: A4, A3.
◆ Prace konkursowe powinny zawierać opis:
◆ Imię i nazwisko autora
◆ Wiek autora
◆ Nazwę, adres, telefon/fax placówki
◆ Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierun-

kiem, którego praca została wykonana.
Prace należy dostarczyć do: Młodzieżowego

Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2,
58-100 Świdnica, tel. 74 851 33 30

Termin składania prac: 28 października
2020 r.

POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
"NIE RZUCIM ZIEMI 

SKĄD NASZ RÓD"
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
Patriotycznej "Nie Rzucim Ziemi Skąd Nasz
Ród".

Eliminacje: 28-29 października 2020 r. godz.
10:00, Klub Bolko, Plac Grunwaldzki 11.

Finał : 09 listopada 2020 r., o godz. 10.00,
Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43.

 Cele konkursu
-popularyzowanie treści patriotycznych
-budowanie postaw patriotycznych wśród
młodego pokolenia Polaków
- uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej
- rozwijanie zdolności recytatorskich
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosfe-
rze
- zachęcanie do prezentacji scenicznych
Konkurs odbywa się zgodnie z reżimem sa-

nitarnym. Maseczki lub przyłbice obowiązko-
we.

MDK Świdnica

www.expressem.eu www.expressem.eu

ciąg dalszy ze str. 3
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MUZAZA: BLUESOWE NUTKI DLA
NASZYCH MALUTKICH
25.10.2020, godz. 10:00
Przeniesione z 4 kwietnia. Dwa koncerty:
godz. 10.00 i 11.30 Przed nami kolejny ro-
dzinny koncert gordonowski przeznaczony
dla niemowląt i małych dzieci (do 7 lat) oraz
kobiet w ciąży. Jego interaktywna forma ma
na celu wprowadzenie maluchów w muzy-
czny świat za pomocą dostosowanego dla
dzieci repertuaru.
Wstęp 10/15 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
28.10-29.10.2020, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Nie
Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród".
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Miedź II Legnica
31.10.2020, godz. 14:00
Rezerwy występującej w I lidze Miedzi Leg-
nica będą kolejnym rywalem piłkarzy Da-
bro-Bau Polonii-Stali Świdnica.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - MKS II Kalisz
07.11.2020, godz. 17:00
Rezerwy występującego w Polskiej Lidze
Siatkówki MKS-u Kalisz staną na drodze
siatkarek Volleya Świdnica w kolejnym me-
czu II ligi.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

WERNISAŻ KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
09.11.2020, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż Konkursu
Plastycznego "Barwy Niepodległości"
Wstęp wolny, miejsce: hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - LKS Goczałkowice
14.11.2020, godz. 13:30
Zespół z Goczałkowic, podobnie jak Polo-
nia-Stal jest beniaminkiem rozgrywek. Za-
powiada się zacięty mecz.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Tę-
cza Kościan
14.11.2020, godz. 18:00

OSiR informuje...

FREKWENCYJNY REKORD
Tak olbrzymiego zainteresowania Świdnic-

kimi Czwartkami Lekkoatletycznymi jeszcze nie
było od czasu ich reaktywacji w ubiegłym roku.
Na odbywające się 1 października drugich zawo-
dach trzeciego cyklu stawiło się aż 211 uczestni-
ków, w tym liczne zorganizowane grupy - mię-
dzy innymi z Wałbrzycha, Dzierżoniowa czy
Pszenna!

Impreza jak zawsze odbyła się na stadionie
im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Mimo
niepewnej pogody i momentami siąpiącego de-
szczyku dzieci i młodzież nie zawiodły, a swoją
liczbą nawet zaskoczyli organizatorów. Z fre-
kwencją poszły w parze walory sportowe. W
kilku biegach na starcie stanęli zawodnicy i za-
wodniczki trenujący lekkoatletykę na co dzień.
Najliczniejszą obsadę miał bieg na 800 metrów
dziewcząt (29 uczestniczek), a niewiele niższą
(25 uczestników) bieg na 800 metrów chłopców.

Nie odbyły się biegi na 1200 metrów chło-
pców - akurat w tych kategoriach tym razem nie
było chętnych.  

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. Sponsorami tej
edycji były firmy Matex i Szkoła Spawania Woj-
ciecha Brydaka. Na dzieci i młodzież czekało 12
biegów na dystansach od 60 do 1000 metrów. Na
wszystkich na mecie czekał słodki poczęstunek.

Przypomnijmy, że udział w zajęciach jest
bezpłatny. Kolejny Świdnicki Czwartek Lek-
koatletyczny już 5 listopada na stadionie im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy. Zapisy od
godziny 17.00. Pierwszy start o 17.30.

Terminy kolejnych spotkań: czwartek -
05.11.2020, czwartek - 03.12.2020 - finał cyklu.

Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co
najmniej trzech biegach, po zakończeniu cyklu 4
biegów otrzymają pamiątkowy medal i wezmą
udział w losowaniu nagród, które odbędzie się
podczas spotkań finałowych. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymają puchary i na-
grody rzeczowe.

19 PAŹDZIERNIKA RUSZĄ ZAPISY
NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI!

Trwają przygotowania do 13. Świdnickiego
Biegu Niepodległości. Charakter zaplanowane-
go na 11 listopada wydarzenia zostanie zachowa-
ny, ale w związku z trwającą epidemią uczestnicy
muszą przygotować się na kilka zmian organiza-
cyjnych. Najważniejsze z nich to: zapisy tylko
drogą elektroniczną, odbiór pakietu startowego
dzień lub dwa przed imprezą, skrócenie łącznego
dystansu biegu oraz wypuszczanie biegaczy na
trasę w falach po 250 osób.

Zgłoszenia do Biegu Niepodległości przyj-
mowane będą wyłącznie drogą elektroniczną
w terminie: od 19 października do 4 listopada
2020 r. do godz. 24.00 na wskazany adres
mailowy. W zgłoszeniu trzeba będzie podać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefo-
nu i miejscowość. Po zakończeniu zapisów
uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie i
miejscu odebrania pakietu startowego, przy-
dzieleniu do konkretnej fali biegu, godzinie
zgrupowania przed startem i godzinie samego
startu biegu. Adres mailowy, na który przyjmo-

wane będą zgłoszenia podany zostanie kilka dni
przed startem zapisów.

Limit uczestników - tak jak w latach poprze-
dnich został ustalony na 1500 osób. Planowa-
nych jest sześć fal po 250 osób każda. Starty fal
co 20 minut. Pierwsza wystartuje o godzinie
12.00, ostatnia o 13.40. W tym roku wyjątkowo
wszyscy biegacze mogą pokonać tylko jedno
okrążenie trasy o długości 1250 m: Rynek - Gro-
dzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Dale-
ka, Pułaskiego , Rynek. Po zakończeniu biegu
odbiorą pamiątkowy medal i poproszeni zostaną
o niegromadzenie się i opuszczenie Rynku.

Organizatorem Świdnickiego Biegu Niepod-
ległości jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przy współpracy z Urzędem Miejskim w
Świdnicy, Starostwem Powiatowym w Świdni-
cy, Lokalną Organizacją Turystyczną Księstwo
Świdnicko-Jaworskie.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące
Biegu zamieszczane będą na bieżąco na stronie
Organizatora: www.osir.swidnica.pl (w zakładce
POLECANE).

Polonia informuje...

NA SZCZYCIE SĄ TEŻ MŁODZICY...
Podobnie jak dwie drużyny trampkarzy i ju-

niorzy młodsi, liderami swojej tabeli są także
młodzicy Polonii-Stali Świdnica z ligi dolnoślą-
skiej. Drużyna trenera Mariusza Krupczaka po-
konała w swoim ostatnim występie ekipę Olym-
picu Wrocław. 

Biało-zieloni dobrze rozpoczęli to spotkanie
i po pół godzinie gry wygrywali już 3:0 po dwóch
trafieniach Igora Pierzchały i golu Aliego Nada.
Chwilę później było 4:0, kiedy to receptę na
bramkarza rywali znalazł Marek Kaźmierczak.
W drugiej części gry goście zdobyli honorowego
gola autorstwa Franciszka Wrzesińskiego. Final-
nie skończyło się rezultatem 4:1 dla naszej dru-
żyny. Świdniczanie z dorobkiem 15 punktów (5
wygranych i 1 remis) znajdują się na pierwszej
pozycji w tabeli ligi dolnośląskiej młodzików. 

Polonia-Stal Świdnica - Olympic Wrocław 
4:1 

Polonia -Stal :  Migas,  Duda, Dudek,
Kaźmierczak, Kołodziejczyk, Marczak, Pierz-
chała, Szeremeta, Urbańczyk, Sikora, Waśnio-
wski, Kiliszewski, Kuśnierz, Nada, Redlica. 

***
Gorzej poszło niestety naszej młodziutkiej

drużynie z rocznika 2009 występującej lidze
okręgowej. Zespół prowadzony przez trenera Ja-
kuba Rosiaka uległ na wyjeździe Orlikowi Ząb-
kowice Śląskie 1:3. Po raz kolejny nie udało nam
się utrzymać przewagi , choć tym razem była ona
skromna. Od 4. minuty prowadziliśmy po trafie-
niu Krystiana Monicy. Po pół godzinie gry strze-
lali już tylko miejscowi. Po dublecie Marcela
Grabowskiego i golu Michała Badeckiego Orlik
zwyciężył 3:1. Po tej porażce biało-zieloni spadli
z trzeciej na czwartą pozycję w tabeli, kosztem
właśnie ząbkowickiej ekipy. 

ciąg dalszy na str. 6
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Mocna w tym sezonie Tęcza Kościan stanie
na drodze piłkarzy ręcznych ŚKPR-u Świd-
nica w kolejnym meczu II ligi.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

II LIGA SIATKÓWKI KOBIET: Volley
Świdnica - Sobieski Oława
21.11.2020, godz. 17:00
Ciekawie zapowiadający się pojedynek, bo-
wiem poprzednim sezonie kilka zawodni-
czek Volleya broniło barw klubu z Oławy.
Wstęp - ..., miejsce: Hala Sportowo-Wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
organizator: Volley Świdnica

TURBO AKUSTYCZNIE - 40 -LECIE
ZESPOŁU
26.11.2020, godz. 18:00
Przesunięte z 3 kwietnia. Zespół świętuje 40
rocznicę istnienia, która to przypadła na
2020 rok. Muzycy przygotowali z tej okazji
przekrojowy program zawierający najważ-
niejsze utwory zespołu. Będzie go można
posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej i akustycznej. W Świdni-
cy usłyszymy tę drugą.
Wstęp 45/35 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

III LIGA PIŁKI NOŻNEJ: Dabro Bau
Polonia-Stal - Foto Higiena Gać
28.11.2020, godz. 13:30
Ostatni w tym roku mecz III ligi piłkarskiej.
Do Świdnicy zawita Foto Higiena Gać.
Wstęp ilość ograniczona, miejsce: Stadion
Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ślą-
ska 35, organizator: Polonia-Stal Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - Victoria Świebodzice
28.11.2020, godz. 15:00
Derby powiatu świdnickiego. Faworytem
będzie Victoria,ale takie mecze rządzą się
swoimi prawami...
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Spar-
takus Buk
28.11.2020, godz. 18:00
Spartakus Buk jest beniaminkiem rozgry-
wek. ŚKPR jest zdecydowanym faworytem,
ale trzeba to jeszcze potwierdzić na parkie-
cie.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica

KANDYDAT (SPEKTAKL)
29.11.2020, godz. 17:00

Orlik Ząbkowice Śląskie - Polonia-Stal Świdnica 
3:1

Polonia-Stal: Oleś, Hajduga, Piechurski, Ko-
zar, Monica, Szukalski, Ślipek, Wacht, Zienkie-
wicz, Maliszewski, Niedziałkowski, Orzecho-
wski, Studnicki, Zawada, Krystyniak. 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

DWA MECZE I DWA ZWYCIĘSTWA
Świetnie prezentują się w ostatnich tygo-

dniach trampkarze Polonii-Stali Świdnica trene-
ra Piotra Krygiera. Biało-zieloni w sobotę pewnie
rozprawili się z AKS-em Strzegom, a w ponie-
działek ograli po trudnym spotkaniu Akademię
Piłkarską Brzeg Dolny. 

Biało-zieloni w swoim pierwszym pojedyn-
ku pokonali na wyjeździe w meczu ligi okręgo-
wej trampkarzy AKS Strzegom aż 14:3. Hat-tric-
kiem popisali się Patryk Taratuta i Igor Malino-
wski, dublet ustrzelił Hubert Lipiński, a po jed-
nym golu dołożyli: Aleksander Jarosz, Karol
Wiatrowski, Dawid Matyszczyk, Mateusz Cho-
romański, Alan Sauter i Krystian Cybruch. Świd-
niczanie z dorobkiem 6 wygranych i 1 porażki
plasują się na pozycji lidera klasy okręgowej
trampkarzy. 

AKS Strzegom - Polonia-Stal Świdnica 
3:14 (0:7)

Polonia-Stal: Janas, Bereś, Choromański,
Cybruch, Holband, Jarosz, Kula, Lipiński, Mali-
nowski, Sauter, Sztabiński, Taratuta, Matysz-
czyk, Wiatrowski, Zawiła. 

***
Znacznie bardziej wyrównany przebieg miał

pojedynek w ramach ligi dolnośląskiej trampka-
rzy, w którym przyszło nam się zmierzyć na
wyjeździe z Klubem Piłkarskim Brzeg Dolny.
Rozpoczęło się po myśli gości. W 9. minucie z
czerwoną kartką (akcja ratunkowa) boisko mu-

siał opuścić zawodnik rywali - Jakub Swornio-
wski, a 2 minuty później na prowadzenie wypro-
wadził naszą drużynę Hubert Lipiński. Tuż po
zmianie stron siły na boisku się wyrównały. Ja-
kub Holband również musiał ratować się fau-
lem taktycznym i zobaczył czerwony kartonik.
Gospodarze uwierzyli, że są w stanie coś w
tym meczu jeszcze zdziałać i w 52. minucie
mieliśmy remis 1:1 (Antoni Paszek). 5 minut
później po raz drugi d sieci trafił Hubert Lipiń-
ski, ustalając wynik na 2:1 dla Polonii-Stali
Świdnica. Podopieczni trenera Piotra Krygiera
utrzymują pozycję lidera tabeli ligi dolnoślą-
skiej, mając w swoim dorobku 5 wygranych i
1 remis. 

AP Brzeg Dolny - Polonia-Stal Świdnica 
1:2 (0:1)

Polonia-Stal: Wiecheć, Holband, Paliński,
Nowak, Zawiła, Pawlik, Taratuta, Korab, Kindel,
Dudzic, Lipiński, Widła, Jarosz, Malinowski, Sa-
fian, Stańczak, Zaczyński.  

info: www.poloniastal.swidnica.pl

PIŁKARSKI THRILLER
Podopieczni trenera Grzegorza Borowego

rozpoczęli niedzielny mecz źle. Już w 7. minucie
gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Kac-
per Marszałek. Jakby tego było mało tuż po
przerwie na 2:0 dla Orła Ząbkowice Śląskie pod-
wyższył Robert Dąbkowski. Utrata drugiego go-
la przyniosła wbrew pozorom pozytywny efekt.
Świdniczanie rzucili się do ataków i w końcu
nasze starania się opłaciły. W 60. minucie konta-
ktowe trafienie zanotował Jakub Solarz, a kwa-
drans później do remisu doprowadził Kornel
Czochara. Goście nie zamierzali zadowalać się
punktem i zdołali postawić kropkę nad "i". W 83.
minucie zwycięski trafienie zanotował Kacper
Szewczyk, a pełna pula punktów pojechała do
Świdnicy. 

Nasi piłkarze pokazali w tym meczu chara-
kter i zdołali się podnieść po dwóch straconych
golach wynikających z błędów w defensywie.
Dobre zmiany dali również zmiennicy, każdy
piłkarz dołożył swoją cegiełkę do końcowego
triumfu! 
Orzeł Ząbkowice Śląskie - Polonia-Stal Świdnica 

2:3 (1:0)

ciąg dalszy ze str. 5
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Polonia-Stal: Przyborowski (46’ Telicki),
Ratajczak (50’ Kałwak), M. Solarz, Duma (55’
Kruczek), Trybuszewski, Bujak, Michta (58’
Szewczyk), Gliwa (88’ Wyszyński), Migas, Czo-
chara, J. Solarz.

***
Tym razem po punkty nie udało się sięgnąć

naszym juniorom starszym. Drużyna trenera Se-
bastiana Błaszczyka uległa nie byle komu, bo
zdecydowanemu liderowi tabeli - Miedzi Legni-
ca, która legitymuje się kompletem punktów. Go-
ście otworzyli rezultat pojedynku i prowadzili do
przerwy 1:0 po trafieniu Szymona Matusika. Po
zmianie stron wyrównaliśmy za sprawą Tomasza
Trzyny, ale nasza radość z remisu trwała tylko
kilkadziesiąt sekund. Do świdnickiej sieci trafił
Maciej Urbański, a następnie na 3:1 podwyższył
Mateusz Wrzesiński. Miejscowi walczyli o gola
kontaktowego, który dawałby jeszcze nadzieję w
tym starciu. Tak się jednak nie stało. Poszliśmy
ambitniej do przodu, a goście skarcili nas po raz
czwarty (Adam Fraska), wygrywając 4:1. 

Polonia-Stal Świdnica - Miedź Legnica 
1:4 (0:1)

Polonia-Stal: Doliński, Sieradzki, Hruszo-
wiec, Stachurski, Staroń (70’ Zalewski), Klecho-
wicz (73’ Skóra), Trzyna, Madziała (75’ Żyżnie-
wski), Jajko (80’ Reczyński), Istelski, Krakowski
(82’ Lepak-Przybyłowicz). 

info: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA 
interweniowała...

25.09.2020r. godz. 14.00 
Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłosze-
nie, że na Placu Grunwaldzkim, kobieta
chcąc przekazać pieniądze osobie bezdo-
mnej została ugryziona przez jego psa. Z
uwagi na okoliczności, że jest to osoba bez-
domna a podobne zdarzenia już wcześniej
miały miejsce prowadzone są czynności aby
odebrać psa właścicielowi.

26.09.2020r. godz. 10.15 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od mieszkanki ul. Łukowej,
że na strychu jednego z budynków przebywa
lis. Na miejsce wezwano pracownika schro-
niska dla zwierząt. Lisa nie udało się odłowić
ale została tam zainstalowana żywo łapka i
gdy tylko znów się pojawi jego wizyta może
zakończyć się odłowieniem i przeprowadzką
w niezamieszkałe rejony miasta.

www.expressem.eu www.expressem.eu

Spektakl przeniesiony z 17 kwietnia. "Kan-
dydat" to błyskotliwy komediodramat, który
porusza bardzo aktualne zagadnienia. Opo-
wiada historię kandydata na urząd prezyden-
ta (Piotr Cyrwus) oraz jego trenerki (Graży-
na Wolszczak).
Wstęp 65/60 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

GIEŁDA STAROCI, NUMIZMATÓW I
OSOBLIWOŚCI
06.12.2020, godz. 08:00
Wstęp wolny miejsce: świdnicki Rynek, or-
ganizator: ŚOK

ŁATWO NIE BĘDZIE
07.12.2020, godz. 19:00
"Łatwo nie będzie" autorstwa Jean-Claude
Islerta, to niezwykle zabawna francuska ko-
media o miłości, o pozorach, o szukaniu
szczęścia na przekór konwenansom i o tole-
rancji dla własnych wybryków. Komedia,
nawiązująca do najlepszych tradycji gatun-
ku, opisująca poszukiwanie szczęścia i
uczuć bez względu na wiek.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET:
APR Świdnica - SPR Kępno
12.12.2020, godz., godz. 15:00
Ostatni w tym roku występ szczypiorni-
stek APR-przed własną publicznością.
Przeciwnikiem świdniczanek będzie ze-
spół z Kępna.
Wstęp wolny, miejsce: Hala Sportowo-Wi-
dowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no, organizator: APR Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - Polo-
nia Środa Wlkp.
12.12.2020, godz. 18:00
W ostatnim tegorocznym meczu II ligi po-
pularne świdnickie Szare Wilki zmierzą się
z beniaminkiem rozgrywek, Polonią Środa
Wlkp.
Wstęp 5 zł/do 18 lat - wolny, miejsce: Hala
Sportowo-Widowiskowa im. Haliny Asz-

ciąg dalszy na str. 8
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27.09.2020r. godz. 2.25 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji,
poprosił pełniących nocny dyżur strażni-
ków aby sprawdzili zgłoszenie dotyczące
leżącego mężczyzny w okolicy mostu przy
ul. Westerplatte. Przybyli na miejsce fun-
kcjonariusze nie potwierdzili tego zgłosze-
nia. W pobliżu zastali jednak mężczyznę
siedzącego na przystanku MPK i jak się
okazało to właśnie on zaalarmował służby
ratunkowe dzwoniąc na numer 112 choć
takie zdarzenie nie miało miejsca. Za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie oraz
bezpodstawne wezwanie patrolu został
ukarany mandatem karnym na kwotę 500
złotych. 

28.09.2020r. godz. 10.45 
Patrol Straży Miejskiej jadąc ul. Zamenhofa
zauważył kłęby czarnego dymu w okolicy
Parku Strzelnica. Jak ustalono na miejscu
powodem zadymienia było wypalanie kabli
w celu pozyskania złomu. Interwencja zosta-
ła zakończona ugaszeniem ognia oraz man-
datem za termiczne przekształcanie odpa-
dów.

28.09.2020r. godz. 20.20 
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie mie-
szkańca ul. Parko-
wej dotyczące przy-
wiązanego od dłuż-
szego czasu psa w
okolicy sklepu.
Przybyli na miejsce
strażnicy przepro-
wadzili rozpytanie
personelu oraz oko-
licznych mieszkań-
ców lecz nie udało
się ustalić właści-
ciela. Wezwano na
miejsce pracowni-
ków schroniska dla
zwierząt, którzy za-
opiekowali się pie-
skiem. Kundelek
czeka w schronisku
na swojego właści-
ciela.

01.10.2020r. godz. 17.40
Operator monito-
ringu miejskiego
zauważył, że na pe-
ronie dworca PKP
dwójka młodych lu-
dzi czas oczekiwa-
nia na pociąg umila
sobie dymkiem z
papierosa.   W tro-
sce o zdrowie mło-
dej pary interweniu-
jący strażnicy zasto-
sowali środek wy-
chowawczy w po-
staci mandatu.

***
W minionym tygodniu zrealizowano  140

interwencji.
info: Straż Miejska w Świdnicy

Nominowani do nagrody 
ŚWIDNICKI GRYF 2020

dokończenie prezentacjinominowanych firm
Nagroda gospodarcza "Świdnicki Gryf" jest

rozpoznawalną marką i prestiżowym wyróżnie-
niem dla firm, jak i osób fizycznych działających
w biznesie w Świdnicy i na obszarze całego pol-
sko-czeskiego pogranicza. 

W tegorocznej, nietypowej ze względu na
epidemię koronawirusa edycji, kapituła konkur-
su złożona z przedstawicieli władz miasta, orga-
nizacji okołobiznesowych oraz ubiegłorocznych
laureatów konkursu "Świdnicki Gryf", zgłosiła
kandydatów i  nominowała  do  nagrody
w kategoriach: "Sudecki produkt regionalny",
"Lider przedsiębiorczości", "Lider mikroprzed-
siębiorczości", "Dobre smaki", "Zdrowie i uro-
da", następujące firmy i przedsiębiorców:

DOBRE SMAKI
Skarpa sp. z o.o. , Świdnica ul. Wrocławska

1 - prowadząca restaurację WołoWina.  Jak sama
nazwa wskazuje można tu zjeść najlepszego ste-
ka wołowego oraz wypić lampkę wspaniałego
wina. Właścicielki restauracji bazują wyłącznie
na produktach najlepszej jakości i wszystko po-
cząwszy od pieczywa powstaje w ich kuchni.
Nazwa restauracji nie oznacza jednak, że serwo-
wane są tam wyłącznie dania z wołowiny. W

ciąg dalszy ze str. 7
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica
**********************************
Wybrane...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
29.09-27.10.2020, godz. 18:00
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

13.10 wtorek, godz. 18.00
ASSA (cz. 1 i 2) 1987
reż. S. Sołowiow (145 min.)
Na granicy dwóch epok, ZSSR i Transfor-
macji, rodzą się nowe, nieznane dotychczas
radzieckiej młodzieży sposoby na wolność.
Przestępczość i rock. Młoda i romantyczna
dziewczyna, spragniona pięknego i beztro-
skiego życia, staje się kochanką "ojca chrze-
stnego" miejscowej mafii. Przypadkowo po-
znaje też innego mężczyznę i inną drogę do
swobody: towarzystwo muzyków, artystów
i włóczęgów. 
Dwa te światy zderzają się w dramatycz-
nych okolicznościach. "Assa" - to pier-
wszy film, w którym na wielkim ekranie
zobaczymy prekursorów rosyjskiego ro-
cka w rolach samych siebie: to początek
gwiazdorskiej kariery grup Kino, Brawo i
Akwarium.

20.10 wtorek, godz. 18.00
GRAFFITI 2006
reż. I. Apasian (110 min.)
Młody malarz, student ostatniego roku ASP
zafascynowany sztuką graffiti zdobi ściany
stołecznych przejść i naraża się członkom
miejscowego gangu motocyklowego. Za-
miast wyjechać z ukochaną i przyjaciółmi z
roku do Włoch, musi pozostać w kraju i
ratować swoją reputację i pracę dyplomową.
Zamiast w Wenecji ląduje na głębokiej pro-
wincji, gdzie zatrudnia się w miejscowym
ośrodku kultury, lecz nawet tutaj czekają na
niego przygody.

27.10 wtorek, godz. 18.00
OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy
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karcie widnieją potrawy z różnych stron świata.
Na stole mogą zagościć również owoce morza,
ryby i pasty. Jest to firma z 20 letnią,  rodzinną
tradycją.

Firma "KOROLEWICZ" Marcin Korole-
wicz, Świdnica ul Akacjowa 5 - prowadzi  restau-
rację TreMonti, która szczyci się wielkim uzna-
niem licznej rzeszy klientów, którzy chętnie odkry-
wają ciągle zmieniające się smaki. Tradycyjne re-
ceptury dań zawarte są w autorskich zdrowych
kompozycjach smakowych, które zawierają wyso-
kiej jakości składniki. W przygotowywanych da-
niach wykorzystuje się lokalnie dostępne produkty
regionalne jak ryby, sery kozie, krowie, warzywa,
owoce, napoje, miody. Smaki włoskiej kuchni -
jednej z najbardziej lubianych na świecie, zostały
przeniesione poprzez restaurację na ziemię świdnic-
ką, sprowadzono prosto z Neapolu piec do pizzy
neapolitańskiej. Niepowtarzalna atmosfera miej-
sca, serwowane wyszukane pyszne dania, przemiła
obsługa, ściągają liczne rzesze klientów. Dokonana
ostatnio modernizacja "Letniej restauracji" - prze-
szklone zadaszenie i ściany, powiększyły powierz-
chnię konsumpcji, plac zabaw dla dzieci, wpłynęły
na stworzenie niepowtarzalnego klimatu.

GAŁKA  gelato&caffe Szymon Słomka,
Świdnica Rynek 33 - to przede wszystkim miej-
sce spotkań, w którym poza lodami można wypić
kawę jakości speciality oraz spróbować wyjątko-
wych ciast od lokalnych dostawców. Firma wkła-
da mnóstwo serca, ciężkiej pracy i zaangażowa-
nia, aby dbać o każdy detal, tworząc ciepłą atmo-
sferę w zespole i dobre warunki pracy. Firma nie
używa gotowych baz, sztucznych past smako-
wych, stabilizatorów i aromatów, czy tanich wy-
pełniaczy takich jak: syrop glukozowy, syrop
glukozowo - fruktozowy albo maltodekstryna.
Tworzy także lody odpowiednie dla wegan, na
bazie ekologicznych napojów roślinnych, bez
dodatku cukru. 

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SONEL S.A. , Świdnica ul. Stanisława Wo-

kulskiego 11 - firma odniosła w 2019 roku zna-
czące osiągnięcia. Sprzedaż uzyskała rekordowy
poziom, przekraczając 100 mln zł. Udało się to
zrealizować dzięki stałym inwestycjom w rozwój
zaplecza i produktów firmy. Laboratorium Ba-
dawczo-Wzorcujące SONEL S.A. rozszerzyło
swój zakres akredytacji ISO 17025 o nowe dzie-
dziny. Do oferty wprowadzono wiele nowych
produktów, z których na szczególną uwagę zasłu-
guje analizator izolacji MIC-15k1, który otrzy-
mał nagrodę złoty Volt od Polskiej Izby Gospo-
darczej Elektrotechniki za wyróżniający się pro-
dukt elektrotechniczny, a także miernik wielo-
funkcyjny MPI-540, który został uznany za In-
nowację Roku w programie Najwyższa Jakość
pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

SONEL S.A. aktywnie pomaga młodym i
dojrzałym elektrykom poprzez ciągłe partner-
stwo ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
(SEP) na poziomie krajowym i lokalnych oddzia-
łów. Wspiera także różne organizacje i wydarze-
nia społeczności studenckiej w całej Polsce, jak
m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka w
Poznaniu, ODME 2019.

SONEL S.A. nie zapomina o naszej lokalnej,
świdnickiej społeczności. Firma stale współpra-
cuje z Zespołem Szkół Budowlano-Elektrycz-
nych, dając możliwość przyszłym elektronikom

praktycznego zdobywa-
nia umiejętności na no-
woczesnym sprzęcie .
Podczas "Miasta Dzie-
ci" najmłodsi mogli
przez zabawę poznać za-
wód elektronika na stoi-
sku firmy. SONEL rów-
nież regularnie pomaga
podopiecznym Zespołu
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych  w
Świdnicy. 

Wszystkie to odby-
ło się w uroczystej atmo-
sferze, bo SONEL ist-
nieje już od 25 lat i z
okazji jubileuszu firma
zorganizowała różne
uroczystości dla swoich
partnerów i pracowni-
ków. 

JARPAK  Zakład
Produkcji Opakowań z
Tektury sp. z o.o., Świd-
nica ul. Wincentego Wi-
tosa 8 - firma rodzinna
zajmująca się produkcją
opakowań z tektury od
1996 roku. Produkuje
opakowania kartonowe
z całej gamy rodzajów.
Klientami są firmy  z
różnych branż. Aby za-
pewnić zarówno dobrą
jakość produktów, jak
również ich funkcjonal-
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Program filmów krótkometrażowych: W.
Policzenko, T. Wigel, I. Kirejewa, Z. Dży-
dżyława, I. Chodiusz, M. Miesteckij (90
min.)
Po raz drugi gościmy w Świdnicy filmy
młodych rosyjskich reżyserów związa-
nych z Moskiewskim festiwalem OSIEŃ
Kinofest. Samotność, przyjaźń i miłość -
oto trójkąt, w którym wirują akcje lakoni-
cznych, zabawnych i nieco melancholij-
nych filmików młodych reżyserów, któ-
rych pełnometrażowe obrazy na razie na-
leżą do przyszłości.

ALCHEMIA TEATRALNA: "MASKA
JAKO ŹRÓDŁO TEATRU" - LEKCJA
PROF. M. KOCURA
9 października 2020 godz.18:00 - 19:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bezpłatne wejściówki

Dlaczego właśnie maska odgrywała tak
ważną rolę w teatrze antycznym? Czy maska
wpływała na zachowanie aktora? Czym róż-
nią się maski greckie od japońskich czy ba-
lijskich? Dlaczego Szekspir nie używał ma-
sek?
Na te i inne pytania odpowie profesor Miro-
sław Kocur podczas swojej lekcji teatralnej
w piątek 9 października o godz. 18.00 w
Galeriii Fotografii, Rynek 44.
Mirosław Kocur - antropolog teatru i reży-
ser, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i
PWST im. L. Solskiego w Krakowie, absol-
went Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz
Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
PWST (1986). Projektował i budował mosty
na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w
przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Je-
rzego Grotowskiego, był kierownikiem arty-
stycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie
(1987-1990) i dyrektorem międzynarodo-
wego festiwalu sztuki "Broken Walls" w Ka-
lifornii (1991). W roku 2005 otrzymał sty-
pendium naukowe od fundacji Fulbrighta.
Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajca-
rii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i
Stanach Zjednoczonych. Opublikował "Te-
atr antycznej Grecji" (2001, Nagroda indy-
widualna MENiS i "Dolnośląski Brylant Ro-
ku"), "We władzy teatru. Aktorzy i widzowie
w antycznym Rzymie" (2005, Nagroda im.
Wojciecha Bogusławskiego), "Drugie naro-
dziny teatru. Performanse mnichów anglo-
saskich" (2010), "Teatr bez teatru. Perfor-
manse w Anglii Wschodniej u schyłku śred-
niowiecza" (2012) oraz "Źródła teatru"
(2013).

IV KONCERTY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
10 października 2020 - 17 października 2020
Wstęp: bezpłatne wejściówki, organizator:
Fundacja Dobrej Muzyki

Dolny Śląsk jest pełen niezwykłych, urokli-
wych miejsc, które sprzyjają nie tylko tury-
styce, ale i kulturze. Kotlina Kłodzka, Kar-
konosze, Wrocław Tereny piękne i dobrze
wszystkim znane. Takich wyjątkowych
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ność, firma ciągle udoskonala produkcję. Stawia
na innowacyjność, dlatego wdrażane są nowe
technologie, które wspomagają pracę ludzi oraz
dbają o środowisko. Na terenie Świdnicy firma
działa od 2005 roku i  poprzez swoją działalność
stała się rozpoznawalna także poza terenem Do-
lnego Śląska, promując tym samym region do-
lnośląski. Misją firmy jest promowanie polskie-
go przemysłu oraz polskich produktów. Zatrud-
nia osoby w różnym wieku, także osoby niepeł-
nosprawne. Pracownicy wspólnie dzielą się pasją
tworzenia. Ważne jest środowisko, a potwierdze-
niem działań są posiadane przez firmę certyfika-
ty. Cały asortyment produktów jest wytworzony
z materiałów ekologicznych, nadających się do
ponownego przetworzenia.
WISTAL  Czesław Wojtyla i Wspólnicy sp. jaw-
na, Świdnica ul. Mikołaja Kopernika 1 -  to
przedsiębiorstwo rodzinne działające na dolno-
śląskim rynku stalowym od 1991 roku. Asorty-
mentem oferowanym przez firmę są wszelkiego
rodzaju wyroby hutnicze. Obecnie firma zatrud-
nia 18 osób. Kadra pracuje w firmie od wielu lat,
niektórzy od jej założenia, warto to wyraźnie
zaakcentować. Jako przedsiębiorstwo - "WI-
STAL" jest jednym z kluczowych dostawców
wyrobów hutniczych w regionie, cenionym za
jakość dostaw, zarówno pod względem logisty-
cznym, jak i towarowym. Atuty firmy "WI-
STAL" : własna baza magazynowa, profesjonal-
na załoga, duży rynek zbytu,  indywidualna wy-
cena, organizacja transportu, najwyższa jakość.

Podczas gali przedsiębiorczości, którą zapla-
nowano na 16 października, wręczone zostaną
również Świdnickie Gryfy dla "Najlepszej firmy
transgranicznej" i "Wybitnej Osobowości Pogra-
nicza" oraz  "Wybitnej Osobowości".

GMINA ŚWIDNICA
ROBI SIĘ CIEMNO - ZADBAJ 

O BEZPIECZEŃSTWO
Październik to miesiąc, w którym dni stają się

krótsze i szybciej zapada zmrok.  Temperatury
powoli przestają nas rozpieszczać, a słońce coraz
krócej obdarza nas swoimi złotymi promieniami.
Mamy do czynienia ze zmiennymi warunkami
atmosferycznymi. W tym szczególnym okresie
należy pamiętać, że posiadanie elementów od-
blaskowych  dotyczy  każdego pieszego, który
porusza się po zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
gminy Świdnica, przypominamy, że zmrok czy
deszczowa pogoda, nie sprzyjają dobrej widocz-
ności na drodze, warto zatem  zadbać o to, by
zawsze mieć przy sobie element odblaskowy.

Apelują o to także funkcjonariusze świd-
nickiej policji, uczulając, że to głównie piesi
są narażeni na niebezpieczeństwo w tej kwe-
stii, a odblaski  znacząco poprawiają widocz-
ność pieszego, mogą nawet uratować mu życie,
ponieważ kierowcy mogą o wiele wcześniej go
zauważyć.

Z policyjnych statystyk wynika, że pieszy
ubrany w ciemny strój jest widziany przez kieru-
jącego pojazdem z odległości około 40 metrów.
Osoba piesza, mająca na sobie elementy odbla-
skowe, staje się widoczna nawet z odległości 150
metrów.

Od sierpnia 2014 r. obowiązek posiadania
elementu odblaskowego, umieszczonego w spo-
sób widoczny da kierowców, dotyczy  każdego
pieszego, który porusza się po zmierzchu po dro-
dze poza obszarem zabudowanym. Rzeczonymi
elementami mogą być przedmioty doczepiane do
ubrań kamizelki, smycze oraz opaski. Ich umie-
szczanie zaleca się na wysokości dłoni, kolan, w
okolicach środka klatki piersiowej oraz pleców.

Pamiętajmy, że ten jeden, z pozoru mało
ważny szczegół, może uchronić nas przed po-
ważnymi konsekwencjami związanymi na przy-
kład z potrąceniem. Dbajmy o siebie i naszych
bliskich, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że
bezpieczeństwo w tym przypadku jest tak łatwo
osiągalne.

NA... GRZYBY
Choć do weekendu pozostało jeszcze kilka

dni, już teraz zachęcamy Państwa do aktywnego
spędzenia czasu. Nasza propozycja to spacer po
lesie  połączony z grzybobraniem, a pięknych
lasów przepełnionych darami natury nie brakuje
na terenie Gminy Świdnica.

Mieszkańcy chętnie chwalą się nam swoimi
zbiorami, wysyłają zdjęcia znalezionych, wyjąt-
kowych okazów. Swoje kosze zapełniają głów-
nie w lasach w okolicxy Bystrzycy Górnej, Lu-
bachowa czy Lutomi. Nadesłane zdjęcia cieszą,
ale jednocześnie wzbudzają poczucie obowiązku
przypomnienia o tym, że zbieranie grzybów wy-
maga doświadczenia i wiedzy.

Zbierajmy grzyby, co do których mamy cał-
kowitą pewność. Niewłaściwie rozpoznanie ja-
dalnych i trujących grzybów, spożycie ich, może
nieść nieprzyjemne skutki w postaci chociażby
zatrucia pokarmowego. Pamiętajmy, że objawy
zatrucia mogą wystąpić nawet po kilkunastu go-
dzinach od zjedzenia (nudności, bóle brzucha,
wymioty, bóle głowy, podwyższona temperatu-
ra). Jeśli rzeczone objawy się pojawią, należy
natychmiast skontaktować się z numerem alar-
mowym 999 lub 112, wezwać pomoc medyczną
lub samodzielnie przewieźć zatrutą osobę do
szpitala.

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Świdnicy, najczęstsze i naj-
bardziej niebezpieczne zatrucia spowodowane są
na skutek spożycia Muchomora sromotnikowe-
go, który mylony jest z takimi grzybami jadalny-
mi jak: kania czubajka, gąska zielona.

Niezależnie jednak od posiadanej na temat
grzybów wiedzy, jedzenia grzybów nie zaleca się
kobietom karmiącym i w ciąży, dzieciom, oso-
bom starszym oraz z zaburzeniami pracy prze-
wodu pokarmowego.
UWAGA 

Jeśli nie mamy pewności co do jadalności
zebranych grzybów, możemy przynieść je do
najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej, gdzie uzyskamy bezpłatną ocenę. Za-
chęcamy także do korzystania z atlasu grzybów,
gdzie znajdują się szczegółowe informacje doty-
czące gatunków, miejsc występowania, a przede
wszystkim zdjęcia grzybów. Dostępne są także
aplikacje mobilne (najpopularniejsza to Mushro-
om Identify) , które pozwalają za pomocą smart
fonów identyfikować nasze zbiory.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK
CHARYTATYWNY DLA ASI

MALINOWSKIEJ Z BURKATOWA
Po raz kolejny społeczność gminy Świdnica

włączą się akcję niesienia pomocy potrzebują-
cym. Tym razem w Burkatowie, 10 października
w rodzinnej miejscowości Joanny Malinowskiej
odbędzie się piknik  charytatywny.

miejsc nie brakuje również w okolicach
Świdnicy - dowiedzie tego już niebawem
cykl Koncerty Ziemi Świdnickiej, zorgani-
zowany szlakiem zakątków mniej znanych i
rzadziej odwiedzanych, a zdecydowanie
wartych zobaczenia! Te wartościowe budyn-
ki na dwa wieczory zamienią się w sale
koncertowe i zaproszą Słuchaczy do spotka-
nia z muzyką klasyczną w ich miejscach
zamieszkania oraz bliskiej okolicy.
Cykl będzie okazją do odwiedzenia swojej
najbliższej okolicy w poszukiwaniu muzy-
cznych i estetycznych wrażeń w ramach IV
Koncertów Ziemi Świdnickiej! Programy
koncertów zostały zaplanowany bez tzw.
"hitów" klasyki, ale z programem, który
również jest atrakcyjny.

Program koncertów
IV Koncerty Ziemi Świdnickiej
Grodziszcze - Makowice
10.10.2020, SOBOTA
Kościół parafialny św. Anny w Grodziszczu

Magdalena Cornelius-Kulig (Hamburg) -
mezzosopran 
Thomas Cornelius (Hamburg) - organy 
W programie: Chopin, Moniuszko, Corne-
lius

Magdalena Cornelius-Kulig jest absolwen-
tką wydziału wokalnego w klasie śpiewu E.
Czermak Akademii Muzycznej im. K. Lipiń-
skiego we Wrocławiu. Ukończyła także hi-
storię na Wydziale Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocła-
wskiego. Występowała na
licznych festiwalach, koncertach i recitalach
wokalnych w kraju i za granicą, m.in. na
Międzynarodowym Festiwalu Moniuszko-
wskim w Kudowie-Zdroju, Festiwalu Wra-
tislavia Cantans, Schleswig-Holstein Musik
Festival. Jest laureatką wielu konkursów
wokalnych, m.in. III miejsca w Tiit Kuusik
International Lied Competition w Estonii
(2011). Posiada w swoim repertuarze wiele
partii operowych, operetkowych i oratoryj-
no-kantatowych. Magdalena Cornelius-Ku-
lig pełni funkcję dyrektora generalnego Do-
lnośląskiego Festiwalu Muzycznego.
Thomas Cornelius to organista, pianista, kla-
wesynista i kompozytor. Autor muzyki do
ponad 30 filmów dla niemieckiej telewizji,
m.in. Arte, ARD, ZDF. Jako pianista i orga-
nista koncertuje z największymi niemiecki-
mi orkiestrami, m.in. NDR Elbphilharmonie
Orchester, Bamberger Symphoniker, Ham-
burger Symphoniker. W 2015 r. skompono-
wał brakujące Agnus Dei do Mszy c-moll
KV 427 Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Premiera zakończyła się wielkim sukcesem,
uwieńczonym zamówieniem wykonania
utworu m.in. w Kelner Philharmonie.

17.10.2020, SOBOTA
Pałac Makowice 
Reed Connection Trio (Zielona Góra)
Michał Mogiła - obój
Jarosław Podsiadlik - klarnet 
Rafał Dołęga - fagot

www.expressem.eu www.expressem.eu
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W programie wydarzenia zaplanowano licz-
ne atrakcyjne. Tor przeszkód, tyrolka, box spor-
towy, piękne motocykle z grupy Raiders, samo-
chody rajdowe oraz wiele innych. Główną licy-
tacją będzie lot helikopterem oraz balonem i
voucher na lot samolotem.

Nie zabraknie także gościa specjalnego, któ-
rym tego dnia będzie Mistrz Polski w skoku w
dal - Mateusz Jopek.

Wszystkie zebrane podczas Pikniku środki,
przekazane zostaną na leczenie Asi Malino-
wskiej, mieszkanki Burkatowa, która jeszcze do
niedawna była pełną energii osobą, niedościg-
nioną na górskich wycieczkach. Teraz musi wal-
czyć o swoje zdrowie, a my możemy w tym
pomóc.

W akcję, poza głównymi organizatorami -
sołectwem, radą sołecką, Ochotniczą Strażą Po-
żarną , Kołem Gospodyń Wiejskich i drużyną
sportową Gryf Burkatów, włączają się: gmina
Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji a także liczne sołectwa i organizacje po-
zarządowe. Serdecznie zapraszamy, w sobotę 10
października. Start godz. 13.00 boisko sportowe
w Burkatowie. 

CO SŁYCHAĆ
W KLUBIE ABC SENIORA?

1 października na całym świecie obchodzony
był Dzień Osób Starszych. Gmina Świdnica z tej
okazji zorganizowała I Gminną Senioriadę pod
honorowym patronatem wójta gminy Świdnica
Teresy Mazurek, we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury Sportu  i Rekreacji (GO-
KSiR), Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej (GOPS), sołectwem Lubachów, Szkolnym
Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie i
Gminnym Kołem PTTK Teraz Sudety.

Były to wyjątkowe obchody, czas przepeł-
niony licznymi atrakcjami, wśród których mię-
dzy innymi koncert zespołu UNIVERSE, wspól-
ne grzybobranie, gotowanie z gwiazdą TVN An-
drzejem Polanem, a także wycieczka i zwiedza-
nie czeskiego miasta Liberec.

Warto jednak podkreślić, że gmina Świdnica
dba o swoich najstarszych mieszkańców nie tyl-
ko w dniu ich święta, tym  bardziej biorąc pod
uwagę fakt, że osoby starsze na terenie gminy
stanowią niemałą grupę. Od wielu lat zrzeszają
się w kołach gospodyń  wiejskich czy klubach
seniora, aby wspólnie spędzać czas jesieni życia,
korzystać, bawić się i stawiać czoła nowym wy-
zwaniom.

Seniorzy nie kryją wdzięczności,  za możli-
wości jakie dają władze gminy Świdnica. Przy-
kładem takich działań jest Klub ABC Seniora,
powstały w lipcu 2019 roku. Klub stał się miej-
scem bezpłatnych spotkań i integracji.

Nie szukając daleko - na przełomie ostatnich
miesięcy członkowie Klubu ABC Seniora w By-
strzycy Dolnej, wzięli udział w mocno angażują-
cych wyobraźnię zajęciach artystycznych, pod-
czas których przelewali swoje emocje na papier,
malując intrygujące obrazy.

Nasi seniorzy uwielbiają także spędzać czas
w aktywny sposób, o czym świadczyć może cho-
ciażby zainteresowanie projektem naukowym,
którego celem jest zebranie danych na temat

W programie: Leclair, Mozart, Beethoven,
Joplin, The Beatles, Zimmer

Trzon zespołu Reed Connection stanowią
muzycy Tria danches, soliści Filharmonii
Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. Arty-
ści udzielają się również w międzynarodo-
wych projektach orkiestrowych, kameral-
nych, solowych, pedagogicznych i organiza-
cyjnych. Główną ideą powstałego w 2008
roku zespołu Reed Connection była chęć
wspólnego grania, prezentacja i promocja
polskiej i światowej muzyki kameralnej
przeznaczonej na instrumenty dęte. Różno-
rodne doświadczenia artystyczne pozwalają
im z powodzeniem prezentować muzykę
wielu stylów i epok (od baroku do współ-
czesności), a z pomocą założonego przez
nichStowarzyszenia Artystów "Zdolni do
Wszystkiego" proponują ciekawe projekty
(od edukacyjnych, przez muzykę poszcze-
gólnych narodów np.: niemiecką, włoską,
francuską do polskiej muzyki współczesnej
i inne). Muzycy występują w różnych for-
macjach np. tria, kwartetu, kwintetu, kwin-
tetu fortepianowego czy zespołu wokalno-
instrumentalnego.
Na wszystkie koncerty obowiązują bezpłat-
ne wejściówki! Bezpłatną wejściówkę wy-
syłamy e-mailem, napisz do nas na: kon-
takt@fundacjadobrejmuzyki.pl?
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uwarunkowań aktywności fizycznej i zachowań
siedzących wśród starszych dorosłych. Projekt
ten prowadzony jest przez Ewę Kuliś z Uniwer-
sytetu SWPS. Od września w Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnym w Witoszowie seniorzy po-
nownie korzystają z bezpłatnych zajęć w ramach
aqua aerobiku.

Poza aktywnością artystyczną i  fizyczną,
seniorzy pielęgnują także polskie tradycje kuli-
narne, biorąc udział  na przykład w warsztatach
pieczenia chleba, gdzie zdobywają wiedzę na
temat ekologicznego jedzenia, rodzajów mąk i
zakwasów czy dodatków do wypieków.

To tylko część działań i zajęć w jakich biorą
udział osoby starsze z gminy Świdnica. Nie bra-
kuje im chęci poznawania świata, a energii poza-
zdrościć im mogą o wiele młodsi. 

Uczestnicy Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej spotykają się dwa razy w tygodniu: we

wtorki i środy, w godz. 14.00-19.00. Zajęcia są
bezpłatne. Szczegółowych informacji dotyczą-
cych funkcjonowania Klubu udzielają pracowni-
cy GOPS pod nr tel. 74 852 12 26 wew. 110, 112.
Serdecznie zapraszamy.

JESIEŃ ŻYCIA 
Z DOBRYMI 

RADAMI SENIORÓW 
Pierwsza Gminna Senioriada za nami, a my

wciąż wspominamy najpiękniejsze chwile, spę-
dzone w gronie mieszkańców gminy Świdnica
będących w jesieni życia. W sierpniu bieżącego
roku Klub ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej
obchodził swoje pierwsze urodziny. Mimo, że
tego dnia to seniorzy byli solenizantami, to Oni
wręczali prezenty. Jednym z nich był podarowa-
ny wójt gminy Świdnica Teresie Mazurek piękny
słój, przepełniony 365 ulubionymi aforyzmami,
złotymi myślami - na każdy dzień. Z zaciekawie-
niem losujemy zwinięte w rulonik kartki i czyta-
my płynące z ich przesłania. Jaką myśl wyloso-
waliśmy dzisiaj?

"Potrzeba czasu, żeby dokonać rzeczy trud-
nych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrze-
ba trochę więcej czasu."

A zatem pełni energii do czynienia trudnego,
a czasem i niemożliwego, wkraczamy w dalszą
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Dyrektor artystyczna: Zuzanna Bator
Organizator: Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Przyjaciele Dobrej Muzyki, Dar-
czyńcy zbiórki urodzinowej 
Partnerzy: Fundacja PZU, Gmina Świdnica,
Pałac Makowice

www.fundacjadobrejmuzyki.pl
www.facebook.com/FundacjaDobrejMuzy
ki

SEMINARIUM "TWÓRCZOŚĆ, WOL-
NOŚĆ, KREATYWNOŚĆ"
15 października 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica; organizator: Świdnicki Ośrodek
Kultury; wstęp: obowiązują wcześniejsze
zapisy

Seminarium dla twórców, oraz osób obcują-
cych z twórcami, jaki wpływ na twórcę mają
zachowania osób, z którymi obcujemy na co
dzień, którym pokazujemy swoje dzieła, czy
nawet szkice swoich wizji.
Spotkanie poprowadzi Natalia Widuto:
27-letnia artystka z kilkuletnim doświadcze-
niem scenicznym. Wokalistka, autorka te-
kstów i melodii, współtworząca również
muzykę oraz mająca czynny udział w każ-
dym aspekcie procesu twórczego, w który
się angażuje. Ma na koncie jedną płytę stwo-
rzoną w duecie, a obecnie pracuje nas solo-
wym albumem.
Wstęp bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapi-
sy: zgłoszenia prosimy wysyłać na adres
sok@sok.com.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona. Wydarzenie od-
będzie się zgodnie z aktualnymi zaleceniami i
wytycznymi. Prosimy o zapoznanie się i prze-
strzeganie obowiązujących zasad zgodnych z
WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW IM-
PREZ W ŚWIDNICKIM OŚRODKU KULTURY
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ CO-
VID-19  oraz wydrukowanie i wypełnienie
OŚWIADCZENIA , które należy przekazać ob-
słudze w dniu wydarzenia.

GALA WIEDEŃSKA/koncert SCENY
KAMIENICA
22 października 2020, godz.18:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 75 zł

Podczas galowego wieczoru, zabrzmią najwię-
ksze przeboje króla walca - Johanna Straussa, a
także innych kompozytorów związanych z muzy-
cznym Wiedniem. Nie zabraknie także popiso-
wych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta
nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdów-
ka", "Noc w Wenecji". Publiczność usłyszy m.in.:
Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię
Barinkaya "Wielka sława to żart", przebojowe
"Brunetki, blondynki", czy arie i kuplety kapryś-
nej Adeli, Duet wszech czasów "Usta milczą du-
sza śpiewa" czy polki "Grzmoty i błyskawice" i
"Tritsch- Tratsch" w zabawnej choreografii bale-
tu. Koncert programowo nawiązywał będzie do
tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, od-
bywających się w Wiedniu. Wystąpią wybitni so-
liści śpiewacy z powodzeniem odnoszący sukcesy
na arenie międzynarodowej. Całości dopełni pięk-
na scenografia, rekwizyty i bajeczne kostiumy.
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część tygodnia, serdecznie pozdrawiając na-
szych seniorów i raz jeszcze dziękując za ten
wyjątkowy prezent

LAPTOPY DLA SENIORÓW 
DO WYGRANIA W KONKURSIE
MINISTERSTWA CYFRYZACJI 
Filmy, muzyka, zdjęcia, artykuły, przepisy

kulinarne - to i o wiele więcej możemy obecnie
bez problemu znaleźć w Internecie. Z tych zaso-
bów korzystają w dużej mierze młodzi ludzie, ale
coraz częściej także seniorzy. Zdarza się niestety,
że mimo otwartości i chęci poznawania inter-
netowego świata, osoby starsze nie posiadają
komputerów czy laptopów, z różnych powodów,
głównie finansowych.

Ministerstwo Cyfryzacji wychodzi  naprze-
ciw oczekiwaniom, a przede wszystkim potrze-
bom seniorów, organizując konkurs, w którym
do wygrania są laptopy.

W rzeczonym konkursie jednak nie mogą
wziąć udziału sami seniorzy.  Chcąc zmobilizo-

wać do działania tych młodszych, Ministerstwo
ustaliło, że muszą oni przesłać formularz, w któ-
rym opiszą "Czego nauczył ich senior, a czego
oni chcą nauczyć seniorów w Internecie?".  Do-
łączając wspólne zdjęcie, zgłaszający zwiększa
swoje szanse na wygraną. Nagrodzonych lapto-
pami zostanie 10 najciekawszych zgłoszeń, a te
można przesyłać do 19 października.

Po szczegóły dotyczące konkursu zaprasza-
my na stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/z-inter
netem-nic-cie-nie-ominie---e-senior-potrafi

i

Występują:
Liza Wesołowska - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Kameraliści Straussowscy
Czas trwania koncertu: 110 minut (w tym
jedna przerwa 15-minutowa)

TURBO AKUSTYCZNIE - 40-LECIE
ZESPOŁU
26 listopada 2020, godz.18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 35 zł- 45 zł

Grupa powstała w styczniu 1980 roku w Poznaniu,
a niecałe cztery miesiące później (23 kwietnia) za-
grała swój pierwszy koncert. Po udanym debiucie,
Turbo zostało zaproszone przez organizatorów do
wzięcia udziału w pierwszym festiwalu muzyki roc-
kowej "Jarocin 80". Od tamtego czasu zespół za-
grał tysiące koncertów w Polsce, biorąc udział w
wielu istotnych festiwalach rockowych i metalo-
wych. Grupa kilkukrotnie wyjeżdżała koncerto-
wać poza granice ojczyzny, między innymi do
Austrii, Czech, Irlandii, Niemiec, Słowacji,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, a ostatnio także do
Rosji.
W trakcie swojej kariery zespół miał przyjemność
grać na tej samej scenie między innymi z takimi
wykonawcami jak: Hanoi Rocks, Pretty Maids,
Helloween, Running Wild, Overkill, Kreator, Ci-
tron, Sepultura, Deep Purple, Uriah Heep.
Od początku działalności Turbo oscylowało w
kierunku hard rockowym, z biegiem lat coraz
bardziej udoskonalając styl w oparciu o kolejne
metalowe trendy. Jednocześnie cały czas udawało
się grupie zachować własny, charakterystyczny
styl pozwalający kwalifikować zespół w gatun-
kach heavy i thrash metalu.
Twórczość zespołu wielokrotnie zdobywała uzna-
nie krytyków i dziennikarzy. W muzycznych ran-
kingach płyty Turbo otrzymywały tytuł "Płyty
roku", muzycy zajmowali pierwsze miejsca w
branżowych plebiscytach, a grupa była nomino-
wana do najbardziej prestiżowych nagród, w tym
dwukrotnie do Fryderyków.
Formacja posiada w swoim dorobku sporo wy-
dawnictw, w tym dwanaście albumów studyjnych.
Już pierwsza płyta, zatytułowana "Dorosłe dzie-
ci", wydana w 1983 roku, stała się dużą sensacją,
a to za sprawą bezkompromisowej energii i nowa-
torskich jak na tamte czasy aranżacji. Utwór tytu-
łowy stał się nie tylko jednym z najważniejszych
i największych przebojów początku lat 80-tych,
ale i całej polskiej muzyki rockowej.
Zespół świętuje 40 rocznicę istnienia, która to
przypadła właśnie na 2020 rok. Muzycy przygo-
towali z tej okazji przekrojowy program zawiera-
jący najważniejsze utwory zespołu. Będzie go
można posłuchać na koncertach w dwóch odsło-
nach: elektrycznej lub akustycznej. W Świdnicy
usłyszymy tę drugą.

Obecnie Turbo występuje w składzie:
Tomasz Struszczyk - śpiew
Wojciech Hoffmann - gitara prowadząca
Bogusz Rutkiewicz - gitara basowa, śpiew
Mariusz Bobkowski - perkusja
Przemysław Niezgódzki - gitara rytmiczna
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ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Nadszedł czas, abyś przestał udawać,
że wszystko jest w porządku. Na dłuższą metę tak
nie można żyć. Oszukujesz siebie wierząc, że bez
żadnych działań coś się zmieni na lepsze. Powi-
nieneś jasno określić swoje oczekiwania wzglę-
dem bliskiej osoby i starać się je egzekwować. 
BYK Nadchodzące dni nie będą dostarczały wiele
powodów do radości, ale nie będą złe. Ot, szara
codzienność. Weekend upłynie spokojnie, bez
szczególnych wydarzeń. Poświęcisz się życiu ro-
dzinnemu i spotkaniom w gronie bliskich osób.
Zrezygnuj ze zbędnych, nadprogramowych wydat-
ków na które Cię teraz nie stać. Unikniesz dzięki
temu kłopotów w przyszłości. 
BLIŹNIĘTA Smucisz się bez powodu. Jest wiele
sposóbów na spędzenie wolnego czasu. Niekonie-
cznie trzeba mieć portfel pełen pieniędzy. Uruchom

tylko swoją wyobraźnię, a zobaczysz, że możesz
wspaniale zorganizować każdy nadchodzący
dzień. Wiele Bliźniąt ma szansę na spotkanie
kogoś, kto wzbudzi ich zainteresowanie. 
RAK Koniecznie powinieneś wyciągnąć wnio-
ski z ostatniej rozmowy przeprowadzonej z
bliską osobą. W jej słowach było wiele racji.
W tak ważnych dla Was sprawach Twój upór
może zaszkodzić. Sprawy zawodowe nabiorą
tempa i będziesz musiał poświęcić im sporo
czasu. 
LEW Dwulicowość nie wyjdzie Ci na dobre. Nie
doceniasz inteligencji ludzi z Twojego otoczenia.
Jeżeli nadal będziesz w ten sposób postępował, to
zostaniesz przejrzany i skompromitowany. Graj w
otwarte karty. Tylko w ten sposób osiągniesz pra-
wdziwy sukces. Sprawy sercowe odejdą na dalszy
plan. 
PANNA Od tego jak teraz postąpisz zależy dalszy
los Twoich bliskich. Powinieneś wziąć pod uwagę
ich opinie. We wszystkim kieruj się jednak sercem
i własnym rozsądkiem. Z realizacją najbliższych
marzeń będziesz musiał trochę poczekać. Muszą
być ku temu sprzyjające okoliczności, które w krót-
ce się pojawią. Cierpliwości! 

WAGA Powinieneś mieć więcej czasu dla siebie.
Zadbaj o swój wizerunek, zrób sobie jakąś przyje-
mność. Najwyższy czas pomyśleć o sobie, choć o
rodzinie też nie zapominaj. Bardzo dobry tydzień w
pracy. Wszystkie zadania gładko wykonasz i bę-
dziesz odczuwał z tego powodu wiele satysfakcji. 
SKORPION Nie oglądaj się na innych, tylko
realizuj swoje plany! Wszystkie znaki na niebie
wskazują, że w tym tygodniu powinno Ci się
udać. Nie żałuj pieniędzy na inwestycje, bo z
pewnością zaprocentują zyskiem. Nie będzie on
wielki, ale zawsze będzie. Wątpliwości omów z
partnerem. 
STRZELEC Więcej ruchu na świeżym powie-
trzu, a przestaniesz narzekać na zbędne kilogra-
my. Ciągłe objadanie się przed telewizorem nie
wychodzi na dobre Twojej kondycji i samopo-

czuciu. Nadchodzące dni będą sprzyjały konta-
ktom towarzyskim. 
KOZIOROŻEC Przygotuj się na rozmowę z
szefem. Jeżeli wykażesz odrobinę dyplomacji,
może ona okazać się nie tylko miła, ale i korzy-
stna dla Twojej pozycji w pracy. Postaraj się nie
zalegać z zapłatą rachunków i nie zaniedbywać
obowiązków domowych. Być może pojawi się
okazja na krótki wyjazd. 
WODNIK Za bardzo się niecierpliwisz i ten
Twój niepokój udziela się wszystkim wokół. Co
ma być to będzie i niewiele da się teraz zrobić.
Cokolwiek by nie było i tak wyjdzie Ci na dobre.
Tak przynajmniej wynika z gwiazd. W środę
pojawi się możliwość zarobienia pieniędzy. Nie
przegap szansy. 
RYBY Kochaj swojego partnera albo go rzuć.
Przestań nieustannie zatruwać mu życie swoimi
nastrojami i głupimi zachowaniami. Nie jesteś nie-
zastąpiony! Związek w którym ciągle dochodzi do
kłótni nie ma sensu. Najwyższy czas żebyś przemy-
ślał swoje zachowanie i coś w nim zmienił. Tylko
wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi. 

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 prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ OKAZYJNIE sprzedam BETONIAR-
KĘ - 130 l. Użyta kilka razy do prac
przydomowych. Tel. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż

◆ 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
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, garaż 360.000 zł
10293 46,75 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
nie miejskie, balkon, 186.000 zł
0-6443  25,10 m kw., garsoniera, II piętro, wyso-
ko standard, 190.000 zł
0-6442 59,80 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewa-
nie gazowe, 269.000 zł
10306 51,80 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewa-
nie gazowe, winda, Centrum, 295.000 zł
0-6438 70 m kw. 3 pokoje,  dwupoziomowy apar-
tament, wysoki standard, 595.000 zł
0-6366 65,69 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrze-
wanie piecowe + kominek - udziały 116.000 zł
0-6329 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrze-
waniegazowe + garaż 17 m kw. 236.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po
remoncie, ogrzewanie gazowe, miejsce parkin-
gowe 358.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, 359.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum,
ogrzewanie centralne - piec węglowy, balkon,
248.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie
gazowe, rozkładowe, 285.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzin-
nego, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek,
duży ogród, 419.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-6490 60,70 m kw., 3 pokoje, parter, miejscepo-
stojowe, nowyZawiszów 382.000 zł
0-6498 60,06m kw. 3 pokoje, IV piętro, ogrzewa-
niemiejskie 365.000 zł
10393 61 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie-
miejskie 330.000 zł
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrze-
waniemiejskie - 309.000 zł-Zawiszów

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w
Jaworzynie Śląskiej, 42 m kw., III piętro, ogrze-
wanie centralne, balkon -193.000 zł
0-6458 ładne mieszkanie z ogródkiem w Jagod-
niku, 46,10 m kw., 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie
piecowe 155.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a,
okolice Świdnicy, 168.000 zł 
0-5631  działka o pow. 11,90 a - BystrzycaG. 83.300 zł
0-5631  działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna
99.960 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6320B 78,81 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie - kocioł olejowy, Lubachów 125.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do re-
montu, 10 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie
elektryczne, Słotwina 250.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW
DO WYNAJMU:
0-6022 WM 50 m kw., pokój z aneksem, sypial-
nia, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy
Zawiszów 2.000 zł

10059 WM 51 m3, pokój z aneksem, sypialnia,
miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Za-
wiszów 3.100 zł
008800 WM 52,20 m kw., dwa pokoje, II piętro,
ogrzewanie gazowe, Centrum, 1.500 zł
10339 WM 49 m kw.,  2 pokoje, II piętro, oś.Za-
wiszów 1.800
0-5832 WM kawalerka, 26,50 m kw., III piętro,
ogrzewanie miejskie, Centrum 1.350 zł
002184 WM 50 m kw., dwa pokoje, I piętro,
ogrzewanie miejskie oś. Zawiszów 1.500 zł
0-5735 WM 96 m kw., 5 pokoi, piętro i poddasze
domu z oddzielnym wejście, oś. Słowiańskie
2.500 zł
0-6205 WM 53,55 m kw., 2 pokoje, III piętro, oś.
Zawiszów 1.350 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od
Świdnicy, 95.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu,
170.000 zł
0-6086 15,82 a, okolice Żarowa, 98.500 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 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.
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 Dzierżo-
niowska 100zł/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 dro-
dze krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł -
WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł -
WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 16,18 a, Burkatów, 85.00 zł/m kw.
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDA-
ŻY I WYNAJĘCIA:
0-6416 SL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie, 450.000 zł
0-6415 WL 68 m kw., parter, duża sala sprzeda-
żowa + zaplecze magazynowe i socjalne, ogrze-
wanie miejskie 2.500 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomiesz-
czenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20
zł netto/m kw.
0-6490 97,70 m kw., lokal użytkowy, sala sprze-
daży + magazyn + zaplecze socjalne, 3.500 zł +
653 zł czynsz

10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Cen-
trum I piętro, 3.000 zł
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie
- kotłowani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie
- kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto
+ 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna,
parter, Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80m kw., II piętro, 3 pomieszcze-
nia biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900
zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomiesz-
czenia biurowe + zaplecze socjalne 1.800
zł+1000zł media
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Cen-
trum 207.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie ga-
zowe, 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 Mar-
cinowice 110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marci-
nowice 70.000 zł netto
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Cen-
trum, wynajem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jawo-
rzyny Śl.  wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy-
sprzedaż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,
sprzedaż - 1.900.000 zł
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wyna-
jem - 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6380 120 m kw., działka 8,67 ara, 10 km od
Świdnicy - kierunek Wałbrzych, 295.000 zł
0-6373 273 m kw., działka 17,20 a, dom - wysoki
standard + dom w stanie deweloperskim
1.000.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świd-
nicy, 650.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu
w willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całoro-
cznego domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy,
350.000 zł
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok
800 m kw., działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świd-
nica, 1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończe-
nia, okolice Świdnicy 490.000 zł
0-5313 180m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świd-
nicy, 100.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000
zł
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięk-
nie położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar,
248.000 zł

WIĘCEJ OFERT NA
www.nowak-az.pl

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