
http://www.meksa.pl


2

W skrócie...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
27 X - OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy:
program filmów krótkometrażowych (90 min.)
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK

MAGIC SHOW - BARTOSZ LEWAN-
DOWSKI
23.10.2020, godz. 17:00 
Miejsce: SCK, ul. I.J. Paderewskiego 35,
Strzegom; bilety: 35 zł

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM
24.10-31.10.2020, godz. 11:00
6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM to wydarzenie prezentujące szero-
ki 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 nieoczekiwany
prezent urodzinowy, który wprowadzi wiele
zamieszania do życia przyjaciół. Żaden z
nich jednakowoż nie śmiał nawet przypusz-
czać, jak ta bajka się rozwinie. A takiego
zakończenia nikt by się nie spodziewał!
Wstęp 85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

CLEO - KONCERT
25.10.2020, godz. 16:30 
Miejsce: Hala OSiR, ul. Mieszka Starego 6,
Świebodzice;  bilety: od 40 zł

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

VIII FESTIWAL ORIGAMI - WYSTA-
WA PRAC
30.10.2020, godz. 17:00 
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SPEKTRUM ONLINE - JAK DZIAŁA
EDYCJA HYBRYDOWA?

6. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum
rozpocznie się już w najbliższą sobotę. W dniach
24-31 października na Dolnym Śląsku ponownie
zagości święto kina artystycznego! Widzowie bę-
dą mogli zobaczyć blisko 50 filmów, w tym
tytuły polskie i międzynarodowe, w konkursach
SPEKTRUM, "Okiem Młodych" i sekcjach
"Druga szansa", "Tutejszy klimat" czy "Oko na
dokument".

GOŚCIE SPEKTRUM
Mimo wprowadzonych ostatnimi czasy no-

wych obostrzeń sanitarnych, do Świdnicy przy-
będzie mnóstwo znakomitych gości - filmowców
, członków branży, młodych twórców z konkur-
sów "Okiem młodych". W spotkaniach z widza-
mi na żywo wezmą udział m.in. Rafał Zawieru-
cha ("Pewnego razu w Hollywood", "Bogowie"),

Aleksandra Hamkało ("Big Love", "Miszmasz,
czyli Kogel Mogel 3"), Malwina Laska ("Wszy-
stko dla mojej matki"), Jagoda Szelc ("Wieża.
Jasny dzień", "Monument"), Marek Lechki ("In-
terior"), Magdalena Łazarkiewicz ("Powrót") i
inni. Wszystkie spotkania będą transmitowane
na festiwalowym profilu Facebook. W programie
także spotkanie online z Agnieszką Holland, czy

Lechem Majewskim, których filmy - "Szarlatan"
i "Dolina Bogów" - prezentowane będą w kon-
kursie SPEKTRUM. 

HYBRYDOWA FORMUŁA FESTIWALU -
POKAZY STACJONARNE I ONLINE. 
W tym roku Spektrum przyjmuje formę festi-

walu hybrydowego. Wszystkie filmy z programu
będą wyświetlane stacjonarnie w Świdnickim
Ośrodku Kultury, a dodatkowo, w dniach 29-31
października, filmy krótkometrażowe z konkur-
sów "Okiem Młodych", będą dostępne online na
platformie mojeeekino.pl. 

Bilety na pokazy w Świdnickim Ośrodku
Kultury już dostępne na stronie https://bile-
ty.sok.com.pl/ 

Konkurs Spektrum, Otwarcie i Zamknięcie
festiwalu z wręczeniem nagród - 15 PLN. 

Oko na Dokument, Druga Szansa, Spektrum
Dzieciom, Tutejszy Klimat, Konkursy "Okiem
Młodych" - 10 PLN. 

Bilety na pokazy online dostępne na stronie
https: / /www.mojeekino.pl / od dnia 29
października, od godz. 10:00, w postaci kodu
ważnego przez 48h od momentu zakupu. 

Pięć bloków konkursowych: "Okiem Mło-
dych" - Fabuła - Blok I, "Okiem Młodych" -
Fabuła - Blok II, "Okiem Młodych" - Dokument

- Blok I, "Okiem Młodych" - Dokument - Blok
II, "Okiem Młodych" - Amatorzy. 

Jeden blok filmowy - 10 PLN. 
Pięć bloków filmowych - 30 PLN. 
Wszystkie wydarzenia w Świdnicy odbywać

się będą z zachowaniem bezpieczeństwa uczest-
ników festiwalu i mieszkańców miasta. Obo-
wiązkiem będzie zasłanianie nosa i ust w prze-

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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Miejsce: Biblioteka Publiczna, ul. Piasto-
wska 10, Żarów

NOCNE ZWIEDZANIE ZAMKU
GRODNO
31.10.2020, godz. 18:00 - 20:00 
Miejsce: Zamek Grodno, Zagórze Śląskie ;
bilety: 50 zł

TRUSKAWKA ON TOUR: JOHNNY
TRZY PALCE + MINDLESS W MIERO-
SZOWIE
31.10.2020, godz. 20:00-22:30 
Miejsce: Piwnica pod Zielonym Kotem, ul.
Żeromskiego 28, Mieroszów;  bilety: 10 zł

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

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
09.11.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Nie
Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród".
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

WERNISAŻ KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO "BARWY NIEPODLEGŁOŚCI"
09.11.2020, godz. 15:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż Kon-
kursu Plastycznego "Barwy Niepodległo-
ści"
Wstęp wolny, miejsce: www.mdk.swidni-
ca.pl, organizator: MDK

X TURNIEJ SZACHOWY O SZABLĘ
PIŁSUDSKIEGO
11.11.2020, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na X Turniej Sza-
chowy o Szablę Piłsudskiego. Tegoroczna
edycja turnieju zostanie rozegrana online na
portalu Lichess.
Wstęp  wolny,  miejsce:  h ttps: / / li-
chess.org/swiss/kUNE4Ro9, organizator:
MDK

www.expressem.eu

strzeni Świdnickiego Ośrodka Kultury i miej-
scach festiwalowych oraz podczas trwania po-
szczególnych seansów, a także dezynfekcja rąk i
trzymanie dystansu społecznego. Wydarzenia to-
warzyszące Spektrum, m.in. kino kulinarne czy
uwielbiane przez wszystkich imprezy i wieczory
integracyjne zostały w tym roku odwołane, by
powrócić za rok z jeszcze mocniejszym progra-
mem! 

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
finansowany ze środków miasta Świdnica oraz
współfinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
WIĘKSZA

Do ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyły
gminy powiatu jaworskiego - Jawor, Mściwo-
jów, Wądroże Wielkie, Paszowice, Męcinka oraz
Gmina Radków. Miało to miejsce podczas spot-
kania włodarzy gmin, które odbyło się w ponie-
działek, 19 października w Starej Kopalni Cen-
trum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu. Aglomeracja
Wałbrzyska to teraz 28 gmin, czyli 2.316 km2
powierzchni, 11 ,6 % obszaru Dolnego Śląska i
448.328 mieszkańców.

- Bardzo się cieszę że doszło do rozszerzenia
Aglomeracji. Szczególną moją radość budzi to,
iż w gronie tych gmin jest Jawor. Z miastem tym

łączą nas wielowiekowe tradycje. Kiedyś byli-
śmy wspólnie w Księstwie Świdnicko-Jawor-
skim, ale oczywiście nasze więzi trwają też
współcześnie. Mamy bardzo dobre relacje,
wspólnie uczestniczymy w różnych gremiach sa-
morządowych. To, co nas łączy w sposób wyjąt-
kowy - to nasze kościoły pokoju. Łączy nas też
po prostu serdeczne, życzliwe koleżeństwo z
burmistrzem Emilianem Berą. Cieszę się, że do-
łączyli do naszego grona, bo wierzę, iż da to
jeszcze lepszy efekt w perspektywie finansowej
2021-2027, gdy będziemy wspólnie występować
o środki unijne - mówi prezydent Świnicy, Beata
Moskal-Słaniewska

Tematem posiedzenia Komitetu Sterującego
były również plany działań ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.Bożena Dróżdż,
dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej przedstawiła najważniejsze założe-
nia do przyszłej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej - priorytety oraz liczbę wstępnie
zadeklarowanych przez gminy Aglomeracji
wniosków. Jest to materiał nad którym przedsta-
wiciele gmin będą teraz pracować, aby uzyskać
akceptację Urzędu Marszałkowskiego

- Przez  ostatnie 7 lat działalności Aglomera-
cja Wałbrzyska udowodniła, że razem można
więcej. Wspólnie jesteśmy bardziej skuteczni,

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

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
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 Aszkie-
łowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świdnica

XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI SZLA-
KIEM ZAMKÓW PIASTOWSKICH
15.11.2020, godz. 07:00
Serdecznie zapraszamy na XI Rajd Niepod-
ległości Szlakiem Zamków Piastowskich.
Program wycieczki: - Góry Ołowiane - Ru-
dawski Park Narodowy - trasa piesza: Bol-
ków - Pastewnik - Ruiny Zamku Niesytno
-trasa TRInO - źródło Kuczawy - Turzec
(680m) - Janowice Wlk. około 18 km
Wstęp 5 zł (ubezpieczenie), miejsce: Góry
Ołowiane, organizator: MDK

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-

efektywniej pozyskujemy środki, wspieramy się
nawzajem. Realizujemy wiele wspólnych proje-
któw, podczas których dzielimy się wiedzą,
udzielamy sobie też wsparcia technicznego, logi-
stycznego. Efektem tego jest bardzo dobre wy-
korzystanie środków, które wynikały z umowy
zawartej pomiędzy Aglomeracją, a Urzędem
Marszałkowskim - dodaje prezydent Świnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.

WRĘCZONO ŚWIDNICKIE GRYFY
W piątek, 16 października odbyła się uroczy-

sta Gala Przedsiębiorczości, podczas której wrę-
czone zostały statuetki Świdnickiego Gryfa. To
nagroda, której celem jest wyróżnienie, a także
promowanie firm i przedsiębiorstw działających
w naszym mieście, a w przypadku "Sudeckiego
produktu regionalnego" promowanie produktów
wytwarzanych w naszym regionie. 

Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska
wręczyła specjalne wyróżnienia - tytuły "Nesto-
rów Biznesu Lokalnego". Otrzymali je:

Ewa Durał - prowadzącą zakład zegarmi-
strzowski przy ul Długiej 1

Krystyna Popkowska, prowadząca sklep
AGD w Rynku nr 2

W tym roku kapituła konkursu przyznała
nagrody gospodarcze "Świdnicki Gryf" w nastę-
pujących kategoriach: 

Sudecki produkt regionalny - Wina z Winni-
cy Silesian

Lider przedsiębiorczości - WISTAL  Cze-
sław Wojtyla i Wspólnicy sp. jawna

Lider mikroprzedsiębiorczości - KORTAS
Agnieszka Kortas

Zdrowie i uroda - NAILS SPA Paweł Giera
Dobre smaki - Skarpa Sp. z o.o.
Nagrodą specjalną "Wybitna osobowość"

przyznaną przez Prezydent Miasta Świdnicy Be-
atę Moskal-Słaniewską, uhonorowano Andrzeja
Panasa.

Laureatem nagrody specjalnej przyznanej
przez prezydent Świdnicy dla organizacji poza-
rządowej została Świdnicka Grupa Biegowa .

Najlepsza firma transgraniczna:
firma JOPO Relax,  s. r. o. - - Rekreacni areal

Dolce
Wybitna osobowość pogranicza: Izabela Pa-

canova, Frantiszek Molik

ŚWIDNICKI TELEFON ZAUFANIA
DLA SENIORÓW

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przy-
czynić się do wzmocnienia aktywności społecz-
nej osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej
kondycji psychicznej, włączanie do życia społe-
cznego. To także odpowiedź na potrzeby osamot-
nionych lub mniej aktywnych seniorów, którym
szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi
ludźmi.

Pod numerem telefonu:
507 300 002

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00-13.00
dyżuruje zespół wolontariuszy

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem
operatora (jak na numery stacjonarne lub komór-
kowe)

Dla kogo jesteśmy?
Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów ma

służyć wszystkim, którzy potrzebują porozma-
wiać, podzielić się swoimi troskami, "wygadać
się" drugiej osobie. Szczególnie w tym trudnym
okresie  jaki mamy ze względu na obecną sytu-
acje epidemiologiczną. Dzwoniący mogą liczyć
na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przy-
jaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób
Telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, uła-
twiać osobom starszym udział w życiu społecz-
nym, czy realizację aktywności rekreacyjnej
bądź kulturalnej.

Jeśli czujesz się samotny i chcesz po prostu
porozmawiać to zadzwoń.

Dzwoniąc dowiesz się z jakich propozycji
Senior może w naszym mieście skorzystać.
Przedstawimy Ci m.in. ofertę  Dziennego Domu
"Senior-WIGOR", Klubów Seniora czy Uniwer-
sytetu III Wieku. Uzyskasz też informację jak
załatwić sprawę urzędową lub inną sprawę ważną
dla Seniora. 

Z kim możesz porozmawiać?
Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów

jest obsługiwany przez 
seniorów-wolontariuszy, mieszkańców

Świdnicy, uczestników zajęć prowadzonych
przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR". W tym
celu zostali oni przygotowani i przeszkoleni
przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy.

W czasie dyżuru seniorzy-wolontariusze od-
bierają telefony, wyszukują informacji, a także
oddzwaniają do osób, które próbowały się połą-
czyć poza godzinami dyżurów.

KONFERENCJA TURYSTYCZNA 
W ŚWIDNICY

Tegoroczna konferencja turystyczna w
Świdnicy dobiegła końca. Specjaliści z branży,
naukowcy oraz przedsiębiorcy z Polski i Czech
w tym roku spotkali się, aby dyskutować o sie-
ciowych produktach turystycznych wspólnego
pogranicza. Wydarzenie odbyło się w ramach
unijnego projektu "Turystyka - wspólna sprawa".
W jego trakcie przyznano również nagrody w
dwóch kategoriach: Produktu Turystycznego
Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Usługi Tury-
stycznej Polsko-Czeskiego Pogranicza.

Tegoroczne wydarzenie jest efektem zor-
ganizowanego przez Świdnicę w 2016 r. Kongre-
su Turystyki Polskiej. W tej edycji organizatorzy
postanowili skupić tematykę wydarzenia wokół
trzech aktualnych problemów branży turystycz-
nej - ogólnoświatową pandemią i jej skutkami dla
sektora, turystyce transgranicznej i jej proble-
mach oraz współpracy i sieciowych produktach.
W ciągu dwóch konferencyjnych dni odbyły się
liczne panele dyskusyjne, warsztaty, debaty i
dyskusje, oczywiście z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego. 

Konferencja turystyczna zorganizowana zo-
stała w ramach projektu "Turystyka - wspólna
sprawa" realizowanego przez miasto Świdnicę
oraz Trutnov, miasto partnerskie z Czech. Celem
tego projektu jest szeroko pojęta współpraca pol-
sko-czeska na rzecz rozwoju tego sektora, debaty

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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.
Śląska 35, organizator: Polonia-Stal Świd-
nica

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 rozgrywek.
ŚKPR jest zdecydowanym faworytem, ale
trzeba to jeszcze potwierdzić na parkiecie.
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
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.

o turystyce pogranicza, a także wzajemna promo-
cja produktów turystycznych. Jego ważnym ele-
mentem są nagrody przyznawane samorządom,
przedsiębiorcom i obiektom turystycznym uwa-
żanych za najlepszych z branży, którzy swoimi
pomysłami, nieszablonowym działaniem i kre-
atywnością zasługują na szczególne wyróżnie-
nie. W tym roku postanowiono wręczyć nagro-
dy w dwóch kategoriach - Produktu Turysty-
cznego Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz
Usługi Turystycznej Polsko-Czeskiego Pogra-
nicza.

Kapituła konkursu "Turystyka wspólna
sprawa" przyznała w tym roku kilku podmiotom
nagrody w kategorii "Produkt Turystyczny Pol-
sko-Czeskiego Pogranicza". Nagrodzono:

- Miasto Kłodzko za dobry klimat dla tury-
styki, w którym bardzo dobrze czują się zarówno
turyści z Czech jak i Polski. Miasto to zachwyca
zabytkowym, wielopoziomowym układem
architektonicznym, a jego najbardziej rozpozna-
walną częścią jest górująca nad nim twierdza. 

- Kopalnie Złota w Złotym Stoku za jedną z
najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej od-
wiedzanych marek turystycznych Dolnego Ślą-
ska i Polski. Marek rozpoznawalnych także
wśród turystów z Czeskiego Pogranicza.

- Ogród Dendrologiczny Arboretum Wojsła-
wice uznany za jeden z najpiękniejszych tego
typu obiektów na polsko-czeskim pograniczu.
Zdaniem odwiedzających najpiękniej jest tu
wiosną, latem i jesienią, gdy rozkwita niezliczo-
ną ilością barw. Znane z bogatego zbioru różane-
czników i azalii, liliowców, bukszpanów i niezli-
czonej ilości mnóstwa innych roślin.

Nagrody w tej kategorii otrzymały również
Rybrcoul-duch hor z.s., miasto Paczków oraz
Trutnov Trails.

Natomiast nagrody w kategorii Usługa Tury-
styczna Polsko-Czeskiego Pogranicza otrzymali:

- Ski-Raft sp. z o.o. z Barda, która na polsko-
czeskim pograniczu dba od lat o stale wysoki
poziom zarówno wody w rzece, jak i adrenaliny
krążącej we krwi wielu turystów, organizując
spływy pontonowe w kotlinie Kłodzkiej.

- DMO regionu Hradecko i  Centrum Infor-
macji Turystycznej w Hradec Kralove, którzy od
lat zarządzają turystyką i promocją turystyczną
regionu, w którym najpopularniejsze i najpięk-
niejsze miasto leżące u zbiegu rzek Łaby i Orlicy
nazywane jest "miastem czeskich królewien".
Nie tylko promują zabytki i atrakcje turystyczne,
ale także podejmują się działań przypominają-
cych o jego tożsamości,  unikalności tworząc i
rozwijając lokalny produkt Hradecko.

- Waldemar Brygier, redaktor naczelny po-
rtalu "Nasze Sudety", który potrafi poczęstować
słowem, z którego wydobywa się tradycyjny
smak kuchni polsko-czeskiego pogranicza.  

Nagrodzono także Autocamp Dolce oraz In-
forman centrum Vesely Vylet v Peci pod Snkou
a v Temnem Dole.

"Przyjazna Gmina" oraz najlepszy pro-
dukt i usługa turystyczna 

W pierwszym dniu konferencji "Sieciowe
produkty polsko-czeskiego pogranicza" wręczo-
no tytuły "Przyjazna Gmina 2020". Nagrodzono
także najlepsze produkty i usługi turystyczne
mijającego roku. 

Świdnica nagrodzona
Świdnica otrzymała nagrodę za konsekwen-

tną realizację polityki turystycznej, dzięki której
miasto staje się coraz bardziej zauważalnym pro-

duktem turystycznym wśród touroperatorów
krajowych i turystów indywidualnych.  

W tym roku Świdnica jako jedna z pier-
wszych gmin w Polsce, tuż po zakończeniu lock-
downu, zorganizowała wizytę studyjną dla czo-
łowych polskich dziennikarzy turystycznych i
blogerów, aby jak najszybciej przypomnieć o
sobie turystom i podkreślić, że świdnicka branża
i atrakcje turystyczne czekają na nich, spełniając
wszelkie standardy bezpieczeństwa związane z
COVID-em. 

Miasto rozpoczęło także szereg innych inten-
sywnych działań promocyjnych ukierunkowa-
nych na turystów i wycieczkowiczów. W sierp-
niu zmodernizowana została prowadzona od
ponad 20 lat Informacja Turystyczna. Jej siedzi-
ba przeniesiona została do nowocześnie wyposa-
żonego lokalu, w którym oprócz materiałów
turystycznychkupić można pamiątki, a także
dzieła sztuki, wytworzone w Świdnicy i na ziemi
świdnickiej przez lokalnych producentów i arty-
stów. 

W ciągu ostatnich 5 lat w mieście przepro-
wadzonych zostało szereg inwestycji i prac, dzię-
ki którym Świdnica staje się piękniejsza i bar-
dziej przyjazna zarówno dla mieszkańców, jak i
odwiedzających ją turystów. Rewitalizacja Sta-
rówki, renowacja kamienic i małej architektury,
odrestaurowanie barokowych XVIII-wiecznych
fontann w Rynku, budowa ścieżek rowerowych,
zmodernizowana hala sportowa, stadion miejski,
czy rewitalizacja Parku Centralnego i Parku Si-
korskiego. To także edukacja regionalna, nowe
atrakcje i produkty turystyczne, Międzynarodo-
wy Turniej Rycerski, replika samolotu Fokker
asa przestworzy "Czerwonego Barona" wraz z
trasą turystyczną w aplikacji mobilnej szlakiem
pilota - to tylko niektóre z projektów.

Gminy przyjazne 
Przyjazna Gmina to ogólnopolski program,

który redakcja "Forum Biznesu" po raz dwunasty
skierowała do polskich miast i gmin. Celem kon-
kursu jest wyłonienie najlepszych samorządów
w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także
promocja gmin w zakresie gospodarczym, spo-
łecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodni-
czym i historyczno-kulturowym. Program reali-
zowany jest pod honorowym patronatem Związ-
ku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialne-
go oraz Federacji Euroregionów Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Statuetki Przyjazna Gmina 2020 otrzymali:
Gmina Ciasna, woj. śląskie - gmina wiejska

o charakterze rolniczym
Wiodącą funkcją produkcyjną gminy jest rol-

nictwo, a bogactwo flory i fauny oraz kojąca
cisza kuszą każdego, kto pragnie odpocząć na
łonie natury. Oprócz rolnictwa ważną dziedziną
gospodarki już od początku XVI w. jest hodowla
karpi - cały współczesny system kanałów i sta-
wów powstał jeszcze w XIX w., co było wówczas
dużym osiągnięciem technicznym. Nazwa gmi-
ny Ciasna, jak podają encyklopedie nazwa po-
chodzi od wyrazu ciasny i odnosi się do chara-

ciąg dalszy na str. 6



6www.expressem.eu www.expressem.eu

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-
kiełowicz-Wojno, organizator: ŚKPR Świd-
nica
**********************************
Wybrane...

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
Wstęp wolny
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44, orga-
nizator: ŚOK
27.10 wtorek, godz. 18.00
OSIEŃ kinofest 2019 w Świdnicy
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.

6. ŚWIDNICKI FESTIWAL FILMOWY
SPEKTRUM
24 października 2020 - 31 października 2020
Miejsce: Świdnica, różne ceny biletów

6. Świdnicki Festiwal Filmowy SPE-
KTRUM to wydarzenie prezentujące szero-
ki wachlarz gatunków filmowych, wśród
których znajdują się tytuły mające swoje
światowe premiery w latach 2019-2020.
Oprócz wybitnych filmów, starannie wyse-
lekcjonowanych spośród aktualnego reper-
tuaru tzw. kina arthouse’owego, prezento-
wanych w ramach czterech konkursów, pro-
gram festiwalu obfituje w szereg wydarzeń
towarzyszących: wykłady, prelekcje, spot-
kania z twórcami filmowymi, warsztaty oraz

kteru topograficznego pierwotnie zlokalizowa-
nej miejscowości pomiędzy stawami, zatem w
ciasnym miejscu.

Gmina Nowa Wieś Wielka - tytuł Przyjazna
Eko Gmina w kategorii gmina wiejska o chara-
kterze wielobranżowym

Przyroda jest tam na wyciągnięcie ręki, a
powietrze jest bardzo czyste. Nie ma tam i nigdy
nie było dużego i ciężkiego przemysłu, ani ucią-
żliwych dla otoczenia form produkcji rolnej. Po-
tencjalne zanieczyszczenia powietrza gmina mo-
nitoruje zarówno we własnym zakresie, jak i
współpracując z innymi samorządami - umiesz-
czono w newralgicznych punktach gminy czuj-
niki , które online monitorują jakość powietrza i
ujawniają w internecie występowanie odstępstw
od norm. To tylko jedna z szeregu podejmowa-
nych inwestycji, ukierunkowanych na zaspoko-
jenie cywilizacyjnych potrzeb mieszkańców.
Priorytetem władz samorządowych jest koncep-
cja zrównoważonego i wszechstronnego rozwo-
ju.

Specjalne wyróżnienie "Siła Osobowości w
kategorii Samorząd" przyznano Burmistrzowi
Ostrowi Mazowieckiej Jerzemu Bauerowi. To
nagroda przyznawana prezesom, menadżerom
firm i instytyucji, a także samorządowcom, pre-
zydentom, burmistrzom miast i gmin, których
siła i zdecydowanie sprawiają, że organizacje
którymi kierują, rozwijają się, determinują su-
kces, przyczyniając się do rozwoju polskiej
przedsiębiorczości, nauki i samorządności.

Turystyczny Produkt i Turystyczna Usłu-
ga Roku 2020

Program Turystyczny Produkt Roku i Tury-
styczna Usługa Roku mają wskazywać ciekawe
i warte odwiedzenia miejsca w naszym kraju oraz
interesujące produkty i projekty z branży turysty-
cznej. Nagrody turystyczne i cała kampania, któ-

ra idzie w ślad za nimi , stanowią skuteczną
pomoc w działaniach marketingowych i wize-
runkowych dla organizatorów turystyki.

Program ma za zadanie wskazywać te usługi
i produkty z branży turystycznej, które reprezen-
tują najwyższe standardy i gwarantują klientom
otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym
poziomie. Jego celem jest kreowanie i wzmac-
nianie pozytywnego przekazu związanego z
działalnością kulturową, zarówno dla lokalnej
społeczności, jak i turystów. 

Za działania, projekty, produkty i usługi tu-
rystyczne w 2020 roku nagrodzono:

- w kategorii Turystyczny Produkt: 
Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
Przekroczenie bram muzeum gwarantuje

zmysłowe podróże w czasie. Realizowane są tam
warsztaty historycznego wypieku i dekoracji
piernika. Wystrój sal, stroje prowadzących i ję-
zyk pokazów są stylizowane na XVI w. (w sali
średniowiecznej) i pocz. XX w. (w sali miesz-
czańskiej). Oferta skierowana jest do szerokiego
grona odbiorców: dzieci, studentów, rodzin, se-
niorów, osób z niepełnosprawnościami (w tym
pokazy z audiodeskrypcją), turystów bizneso-
wych oraz zagranicznych. Właściciele Muzeum
Piernika prowadzą także dwa inne interaktywne
obiekty: Dom Legend Toruńskich i Bunkier-Wis-
ła. Placówki tworzą pakietową ofertę, przygoto-
wują i przeprowadzają gry miejskie, tematyczne
zwiedzania Torunia.

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w
Kaliszu za Dworek Marii Dąbrowskiej w Rus-
sowie

Maria Dąbrowska pisarka i publicystka, uro-
dziła się w Russowie pod Kaliszem. Spędziła w
Russowie jedynie dzieciństwo i młodość, ale do
końca życia czuła się związana z ziemią kaliską.
Dała temu wyraz w utworach literackich, wspo-
mnieniach, a także w swoich słynnych "Dzienni-
kach". Na terenie zabytkowego parku krajobra-
zowego z końca XIX w. znajduje się Dworek
Dąbrowskiej oraz skansen drewnianej archite-
ktury wiejskiej z terenu powiatu kaliskiego. W
Dworku pamiątki po pisarce, np. maszyna do
pisania, akwarele jej autorstwa, rękopisy oraz
ekspozycja zabytkowych wnętrz dworskich. Po-
łożony 14 km od Kalisza Russów jest znakomi-

ciąg dalszy ze str. 5
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tym miejscem na weekendową wycieczkę. Mu-
zeum organizuje w Russowie szereg imprez
związanych tematycznie z Marią Dąbrowską
oraz etnografią.

Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
Zabytkowy, jeden z największych na Do-

lnym Śląsku, olbrzymi młyn z czerwonej cegły,
wybudowany przez rodzinę Hilbert w latach 40.
XIX w. zakończył swoją pracę w 2016 roku. Dziś
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego
na Śląsku, przekształca go w muzeum techniki
młynarskiej XIX w. Odwiedzający będą też mo-
gli wziąć udział w pasjonujących warsztatach
edukacyjnych. Fundacja opiekuje się już takimi
obiektami, jak Muzeum Kolejnictwa w Jaworzy-
nie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku "Wal-
cownia" w Katowicach, a w planach jest udostę-
pnienie do zwiedzania m.in. Muzeum Porcelany
Śląskiej w Tułowicach, Muzeum Techniki Rol-
niczej w Piotrowicach Świdnickich, Muzeum
Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie.

Podziemne Miasto Osówka
Podziemia udostępnione do zwiedzania dzie-

lą się na 3 sztolnie, z których najdłuższa ma około
450 metrów. Zarządca tej części obiektu dba o to,
by trasy zwiedzania rozwijać i uatrakcyjniać, po
to, by lekcja trudnej historii, która się odbywa
podczas zwiedzania była zrozumiała dla różnych
grup wiekowych. W tym celu w ubiegłym roku
trasę rozbudowano w urządzenia multimedialne,

dzięki którym jeszcze bardziej można poczuć
historię. Jest to jeden z najchętniej odwiedzanych
obiektów turystycznych na ziemi wałbrzyskiej.

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich,
Ostrów Mazowiecka

Główną misją placówki jest zachowanie w
pamięci dzieła życia rotmistrza Witolda Pileckie-
go, jego żony Marii z domu Ostrowskiej, rodo-
witej ostrowianki (to właśnie jej rodzinny dom
jest głównym zabytkiem będącym częścią muze-
um). Od momentu powołania, jeszcze w trakcie
budowy siedziby, placówka rozpoczęła od razu
swoją pracę, realizując szereg projektów, z któ-
rych rocznie korzysta ok. 5 tys. osób, głównie
młodzieży. 

Zamek Grodno
Ten produkt" ma ponad 700 lat. 7 wieków

historii, którą zapoczątkowali Piastowie Świdni-
cy, budując w malowniczej Dolinie Bystrzycy, na
szczycie Góry Choina warownię, która miała
pełnić funkcje obronne dla tej części potężnego
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pokazy specjalne. To największa impreza na
Dolnym Śląsku zajmująca się prezentacją
kina artystycznego. Również w tym trud-
nym dla filmowców roku pandemii korona-
wirusa, zachowując standardy bezpieczeń-
stwa, dostarczymy do Świdnicy wartościo-
we produkcje.
W ramach festiwalu odbywa się Konkurs
SPEKTRUM z 10 najciekawszymi filmami
sezonu, projekcjom towarzyszą spotkania i
dyskusje . Co najważniejsze: jedynym juro-
rem w tych zmaganiach pozostaje festiwalo-
wa publiczność. Na imprezę składa się też
bogata sekcja "Okiem Młodych" z konkur-
sem fabularnym i dokumentalnym dla krót-
kich metraży twórców do 35. roku życia i
konkursem dla amatorów do 21 lat, a także
sekcja "Oko na Dokument" z najważniejszy-
mi filmami non-fiction ostatnich miesięcy.
Festiwalowymi nowościami są sekcje "Tu-
tejszy Klimat" oraz "Druga Szansa". W ra-
mach tej pierwszej przyglądamy się spe-
ktrum filmów podejmujących tematykę lo-
kalności, zarówno w wymiarze potrzebnej
zmiany kierunku, jak i w kontekście opresyj-
ności małych społeczności.
Prócz tego czeka nas moc spotkań z gwiaz-
dami kina, dyskusji i wydarzeń towarzyszą-
cych. Do zobaczenia w Świdnicy!
Bilety na bilety.sok.com.pl
Wszystkie festiwalowe wydarzenia odbędą
się zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wy-
tycznymi. Prosimy o zapoznanie się i prze-
strzeganie obowiązujących zasad zgodnych
z WYTYCZNYMI DLA UCZESTNIKÓW
IMPREZ W ŚWIDNICKIM OŚRODKU
KULTURY W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ
PANDEMIĄ COVID-19 oraz wydrukowa-
nie i wypełnienie OŚWIADCZENIA, które
należy przekazać obsłudze wraz z biletem
przed każdym z wydarzeń.

24 października (sobota)
11:00 Teatr, DRUGA SZANSA: "Mistrzo-
wie Polskiej Animacji" (73’) + prelekcja
12:45 Teatr, DRUGA SZANSA: "Wieża.
Jasny dzień" reż. Jagoda Szelc, Polska, 2017
(106’) + spotkanie z reżyserką

ciąg dalszy na str. 8
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księstwa świdnicko-jaworskiego. Dziś jest to jed-
na z ważniejszych i najlepiej zachowanych wa-
rowni na terenie Dolnego Śląska, z fragmentami
dobrze zachowanych średniowiecznych murów
i przebudowanych w renesansowym stylu po-
mieszczeń. W ostatnich latach na terenie obiektu
przeprowadzono kilka inwestycji proturystycz-
nych. Jedną ważniejszych jest otwarcie na jego
terenie Centrum Bioedukacji Multimedialnej z
nowoczesną salą poświęconą Rezerwatowi Przy-
rody "Góra Choina" i salą kinową.

- w kategorii Turystyczna Usługa Roku:
Gmina Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-

pomorskie za Szlaki Historyczno-Przyrodnicze
We wszystkie ciekawe miejsca można się

udać wykorzystując szlaki turystyczne, m.in.
Szlak 18-go południka z symbolicznym obeli-
skiem oznaczającym punkt przecięcia się 18 po-
łudnika i 53 równoleżnika (jedyne takie oznacze-
nie w Polsce). Dokonano uporządkowania i po-
nownego oznakowania tras już istniejących oraz
wyznaczenia nowych. Prowadzą one przez miej-
sca niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i history-
cznie, związane z wieloma ważnymi i ciekawymi
wydarzeniami.

Sieć Hoteli Historycznych Wrocławia za jed-
ną z najdłużej trwających usług hotelarskich we
Wrocławiu

Hotel Europejski,
który otwarto w 1876
roku, Hotel Piast, który
rozpoczął przyjmować
gości w 1908 roku i Ho-
tel Polonia, który rozpo-
czął działalność w 1911
oraz remontowany Ho-
tel Grand. Obiekty te
zlokalizowane na tej sa-
mej ulicy - Piłsudskie-
go, tworzą grupę Histo-
rycznych Hoteli Wroc-
ławia, stanowiącą jedną
z ciekawszych atrakcji
turystycznych Dolnego
Śląska, dziś nagrodzo-
nej za zachowanie tych
zabytkowych obiektów
oraz pełnioną misję go-
ścinności i świadczony
pakiet usług hotelar-
skich.

MATURA 
NA 100% 

Mateusz Drąg, te-
goroczny absolwent II
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Ba-
nacha, znalazł się w gro-
nie 96 najlepszych ma-
turzystów w Polsce (eg-
zamin zdawało w sumie
259272 osób). Uzyskał
tytuł finalisty VII edycji

Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 pro-
cent". 

Do uzyskania tytułu niezbędne jest otrzyma-
nie ze wszystkich egzaminów wyniku minimum
90%. Na Dolnym Śląsku trzem absolwentom
udało się osiągnąć taki w tym roku taki wynik: 

Wyniki egzaminów maturalnych Mateusza
Drąga: JĘZYK POLSKI 99%, JĘZYK ANGIEL-
SKI 98%, MATEMATYKA 100% w części obo-
wiązkowej i 96% na poziomie rozszerzonym,
CHEMIA 97%, INFORMATYKA 94% 

Mateusz Drąg rozpoczął studia na Wydziale
Chemii Politechniki Wrocławskiej, uzyskując naj-
lepszy wynik podczas rekrutacji. Warto wspo-
mnieć, że w trakcie uroczystości rozpoczęcia roku
akademickiego na wydziale studentów reprezen-
towali maturzyści, którzy osiągnęli najlepsze wyni-
ki rekrutacyjne. Na Wydziale Chemii wśród pięciu
wyróżnionych studentów było dwoje tegorocznych
Absolwentów II LO w Świdnicy. Oprócz Mateusza
wyróżniona został jeszcze Nadia Antonowicz. Ma-
teusz Drąg w Święto Edukacji Narodowej odebrał
z rąk Jacka Iwancza -dyrektora szkoły Dyplom
Finalisty, gratulacje od Marszałka Dolnego Śląska
oraz listy rekomendacyjne. 

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 

W MDK...

X TURNIEJ SZACHOWY O SZABLĘ
PIŁSUDSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
X Turnieju Szachowym o Szablę Piłsudskiego,
który odbędzie się 11 listopada 2020r. o godz.
10:00.

ciąg dalszy ze str. 7
15:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Malowany Ptak" reż. Vaclav Marhoul, Cze-
chy / Słowacja /Ukraina, 2019 (169’)
19:00 Teatr, OFICJALNE OTWARCIE /
OKO NA DOKUMENT: "Lekcja Miłości"
reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna
Mateja, Polska, 2019 (73’) + spotkanie z
reżyserką i bohaterkami filmu
21:30 Klub Bolko, Bingo Czułości (80’) +
AlterClips (90’)

25 października (niedziela)
9:30 Teatr, NIEDZIELNY PORANEK FIL-
MOWY: SPEKTRUM DZIECIOM:
"Wśród przyjaciół [4+]" (42’) + prelekcja
11:00 Teatr, NIEDZIELNY PORANEK
FILMOWY: SPEKTRUM DZIECIOM:
"Smoki, rycerze, księżniczki [5+]" (56’) +
prelekcja
13:00 Teatr, TUTEJSZY KLIMAT: "Antro-
pocen. Epoka człowieka" reż. Jennifer Bai-
chwal / Nicholas de Pencier / Edward Bur-
tynsky, Kanada 2018 (87?)
14:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Dolina Bogów" reż. Lech Majewski, Pol-
ska / Luksemburg / USA, 2019 (131’) +
spotkanie z reżyserem
18:15 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Wszystko dla mojej matki" reż. Małgorzata
Imielska, Polska 2019 (103’) + spotkanie z
aktorką Malwiną Laską
21:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Niedosyt" reż. Carlo Mirabella-Davis,
Francja / USA 2019 (94’)

26 października (poniedziałek)
15:15 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "In-
terior" reż. Marek Lechki, Polska 2019 (90’)
+ spotkanie z reżyserem
18:00 Teatr, TUTEJSZY KLIMAT: "Po-
wrót" reż. Magdalena Łazarkiewicz, Polska
2018 (106’) + spotkanie z reżyserką i akto-
rem Tomaszem Sobczakiem
21:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Ema" reż. Pablo Larrain, Chile 2019 (107’)

27 października (wtorek)
12:30 Teatr, DRUGA SZANSA: "Monu-
ment" reż. Jagoda Szelc, Polska 2019 (108’)

http://www.bojero.com.pl


Celem Turnieju:
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz

młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Sportowa forma uczczenia Narodowego

Święta Niepodległości.
Ze względu na pandemie Sars - COV - 2

tegoroczny turniej zostanie rozegrany online na
portalu Lichess.

Link  do turn ieju:  ht tps:/ / l i-
chess.org/swiss/kUNE4Ro9

Turniej będzie przeprowadzony systemem
szwajcarskim na dystansie 11 rund.

Tempo gry: 5 minut + 3 sekundy na ruch.

XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI
SZLAKIEM ZAMKÓW

PIASTOWSKICH
Serdecznie zapraszamy na XI Rajd Niepod-

ległości Szlakiem Zamków Piastowskich, który
odbędzie się 15 listopada 2020r.

Program wycieczki:
- Góry Ołowiane - Rudawski Park Narodowy
- trasa piesza: Bolków - Pastewnik - Ruiny

Zamku Niesytno -trasa TRInO - źródło Kuczawy
- Turzec (680m) - Janowice Wlk. około 18 km

Wyjazd godz. 7:00
Powrót około godz. 17:00
Zapisy w sekretariacie MDK, ul. Nauczy-

cielska 2, tel. 74 851 33 30
8:00 - 16:00
koszt: 5 zł (ubezpieczenie)

W MBP...

Berkanan w bibliotece
Duet - Dariusz Miziarski i Witek Kowaliszyn

po raz kolejny zachwycili świdniczan niezwykłą
muzyką i wyjątkowym talentem. Za nami wie-

czór autorski pełen muzycznych emocji, cieka-
wostek o instrumentach i rozmów.

Berkanan jest wypadkową połączenia się
dwóch dusz, opartą na symbiozie dwóch struktur
muzycznych, elektroniki ambientowej oraz in-
strumentów etnicznych i folkowych. Twórczość
zespołu to swoiste historie opowiedziane
dźwiękami, ze szczyptą melancholii, dramaty-
zmu czy nostalgii, gdzieniegdzie z liryczną, sub-
telną finezją, a gdzieindziej podniosłą epicką
opowieścią. Śmiało możemy wpisać ich twór-
czość muzyczną do takich nurtów jak: Neo Dark
Folk, Dark Ambient Ethno, Shamanic & Mystic
Music czy Cinematic Emotional Music. To pra-
wdziwa uczta muzyczna dla osób, które cenią
sobie organiczność w muzyce!

Członkowie zespołu  w pi ą tek 16
października zaprosili świdniczan na wieczór au-
torski, który odbył się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świdnicy. W programie spotkania
poza mini recitalem odbyła się prezentacja in-
strumentów folkowych, etnicznych i elektronicz-
nych. Emocji nie brakowało.

MBP Świdnica

NOC BIBLIOTEK 2020
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna

przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Noc
Bibliotek". Akcja odbyła się w sobotę 10
października w godz. od 15.00 do 20.00. Choć
pandemia pokrzyżowała plany i wszystko odby-
wało się w pełnym reżimie sanitarnym, z ograni-
czeniem liczby osób uczestniczących w wyda-

rzeniu, to nie brakowało
atrakcji.

Rozpoczęcie Nocy
Bibliotek 2020

Noc Bibliotek za-
inaugurowało wspólne
czytanie wiersza "kli-
mat na czytanie", napi-
sanego specjalnie na
akcję przez Jacka Cyga-
na .

Następnie w miasto
wyruszyli uczestnicy
gry miejskiej, aby roz-
wiązywać ukryte w róż-
nych miejscach zagadki
i zadania. Dobrych hu-
morów nie popsuła na-
wet deszczowa pogoda.
Wręczenie nagród od-
było się pod koniec "No-
cy Bibliotek", o godz.
19.00.

Gra miejska KLI-
MAT NA CZYTANIE,
plac z DZIKAMI

O godz. 18.00 bib-
lioteka zaprosiła na
spotkanie z Agnieszką
Dobkiewicz, autorką
książki "Mała Norym-
berga", która relacjonu-
je rozgrywaj ące si ę
wówczas przed świdnic-
kim sądem procesy by-
łych esesmanów, katów,
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15:45 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Kwiat szczęścia" reż. Jessica Hausner, Nie-
mcy / Austria / Wlk. Brytania 2019 (100’)
18:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM:
"Szarlatan" reż. Agnieszka Holland, Czechy
/ Polska / Słowacja 2020 (118’) + spotkanie
online z reżyserką

28 października (środa)
12:30 Teatr, GODZINA SENIORA: OKO
NA DOKUMENT: "Kobieta" reż. Yann Art-
hus-Bertrand / Anastasia Mikova, Francja
2019 (114’)
17:00 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "Su-
pernova" reż. Bartosz Kruhlik, Polska 2019
(78’) + spotkanie z twórcami
19:30 Teatr, KONKURS SPEKTRUM: "Sa-
la samobójców. Hejter" reż. Jan Komasa,
Polska 2020 (130’)

29 października (czwartek)
12:30 Teatr, GODZINA SENIORA: TU-
TEJSZY KLIMAT: "Aquarius" reż. Kleber
Mendonca Filho, Brazylia 2016 (146’)
17:30 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
I (100’) + spotkanie z twórcami
20:30 Teatr, DRUGA SZANSA: "Big Love"
reż. Barbara Białowąs, Polska 2012 (100’) +
spotkanie z aktorką Aleksandrą Hamkało

30 października (piątek)
10:00 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok I (95’)
12:00 Teatr, Okiem Młodych - Amatorzy (80’)
13:45 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
I (100’)
16:00 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
II (100’)
18:00 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok I (95’) + spotkanie z twórcami
20:30 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok II (76’) + spotkanie z twórcami
22:30 Klub Bolko, Filmowe Podlasie Kuru-
je! (70’) + AlterClips (90’)

31 października (sobota)
09:30 Teatr, Okiem Młodych - Dokument:
Blok II (76’)
12:00 Teatr, Spotkanie z aktorem Rafałem
Zawieruchą
13:15 Teatr, Okiem Młodych - Amatorzy
(80’) + spotkanie z twórcami
15:00 Teatr, Okiem Młodych - Fabuła: Blok
II (100’) + spotkanie z twórcami
17:30 Teatr, OKO NA DOKUMENT: "Bli-
zny" reż. Agnieszka Zwiefka, Polska 2020
(80’) + spotkanie z reżyserką
20:00 Teatr, WRĘCZENIE NAGRÓD /
OKO NA DOKUMENT: "Tony Halik" reż.
Marcin Borchardt, Polska 2020 (90’)
22:00 Klub Bolko, Gorączka Świdnickiej
Nocy - impreza przebierana!

TRUSKAWKA on tour: JOHNNY TRZY
PALCE + MINDLESS w Mieroszowie
31 października 2020 godz.20:00 - 22:30
Miejsce: Piwnica pod Zielonym Kotem, Że-
romskiego 28, Mieroszów; bilety: 10 zł

"Truskawka on tour" czyli Świdnicki Prze-
gląd Muzyczny rusza w trasę! Na rozpoczę-

www.expressem.eu
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wartowników Kl Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Przez cały czas trwania imprezy można było

pograć w gry planszowe,a także wziąć udział w
akcji uwalniania książek.

MBP Świdnica

GOŚĆ BIBLIOTEKI
Autor ponad 30 książek i 1 tys. artykułów

naukowych, w tym głośnej książki "Cmentarz
Łyczakowski we Lwowie 1786-1986", honoro-
wy obywatel Strzegomia, budowniczy Uniwer-
sytetu Opolskiego, historyk - Stanisław Sławo-
mir Nicieja odwiedził Miejską Bibliotekę Publi-
czną we wtorek 6 października.

Stanisław Sławomir Nicieja od zawsze zwią-
zany jest z Dolnym Śląskiem i powiatem świd-
nickim. Urodził się w 1948 r. Strzegomiu. Jego
rodzice po robotach przymusowych w Nie-
mczech osiedli na poniemieckim Dolnym Ślą-
sku, nie wracając do swych rodzinnych Wado-
wic. Ukończył szkołę podstawową w Strzego-
miu, Liceum Pedagogiczne w Świdnicy, a nastę-
pnie studia historyczne w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej  w  O polu .  Tu  t e ż  w l a tach
późniejszych rozpoczął pracę, w której od po-
czątku zajmował się bardzo aktywną działal-
nością publicystyczną w zakresie popularyza-
cji historii. Opublikował w latach 1975-1990
na łamach miesięcznika "Opole" kilkadziesiąt
artykułów popularyzujących najnowszą histo-
rię, ponad 80 recenzji nowych książek o tema-
tyce historycznej. Wtedy też powstał jego cykl
liczący 28 odcinków pt. "Dzieje łyczakowskiej
nekropolii" opublikowanych w latach 1982-
1987 na łamach miesięcznika "Opole", który
stał się podstawą do jego głośnej książki wy-
danej w roku 1988 przez wrocławskie Ossoli-
neum pt. "Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
1786-1986", która miała cztery wydania (w
sumie ponad 250 tysięcy egzemplarzy), uzy-
skując wielki rozgłos i została uznana za
"Książkę roku 1989" - otrzymał za nią wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień zarówno w
kraju (m.in. nagroda "Polityki", "Życia Lite-
rackiego", "Przeglądu Wschodniego", "Gazety
Krakowskiej"), jak i za granicą (nagroda Pol-
skiej Fundacji Kulturalnej w Londynie).

Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000
artykułów naukowych, publicystycznych i popu-
laryzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt
biogramów i artykułów biograficznych (m.in.
Edwarda Raczyńskiego, Karola Zbyszewskiego,
Marii Danilewicz-Zielińskiej, prymasa Augusta
Hlonda, Adama Kossowskiego - rzeźbiarza i ma-
larza).

Zasłużony Obywatel Miasta Opola od 1993
roku, Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia
od 2008 roku, kawaler "Glorii Artis" - nagroda
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (2005), "Pro Memoria" - nagroda główna
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(2012) za książkę "Lwów. Ogród snu i pamięci",
2015 wyróżnienie Nagrody Klio za książkę "Kre-
sowa Atlantyda".

WERNISAŻ WYSTAWY 
ZESTAW 2020

Tadeusz Koniarz z Tarnowa i Lidia Misztal
zdobyli uznanie jury tegorocznego Międzyna-
rodowego Konkursu Fotografii "Zestaw - Świd-
nica 2020". Dzisiaj odebrali nagrody w wysoko-
ści 1,5 tys. zł. Tym samym rozpoczęło się trwa-
jące do niedzieli święto fotografii.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świd-
nicy odbył się dzisiaj wernisaż wystawy i wrę-
czenie nagród w Międzynarodowym Konkursie
Fotografii "Zestaw - Świdnica 2020". Spo-
śród122 prac, jakie wpłynęły na konkurs, jury w
składzie Andrzej Rutyna, Piotr Tomczyk oraz
Andrzej Protasiuk, zdecydowało o nieprzyzna-
waniu w tym roku nagrody grand prix. W dziale
fotografii reportażowej I nagrodę i 1,5 tys. zł
przyznano Tadeuszowi Koniarzowi z Tarnowa za
zestaw "Wodzu prowadź". II miejsce i 1 tys . zł
zdobyła Maria Różańska z Wejherowa za zestaw
"Codzienność". Wyróżnienie i 500 zł nagrody
przyznano Markowi Czarneckiemu z Mogilna za
zestaw "Siła Cabo". W dziale fotografii poszuku-
jącej I nagrodę i 1,5 tys. zł zdobyła Lidia Misztal
z Gdańska za zestaw "Rodzaje milczenia". II
miejsce i 1 tys. zł zdobyła Maria Laskowska z
Gdańska za zestaw "Migawki". Wyróżnienie i
500 zł nagrody przyznano Annie Jakubowskiej z
Gdańska za zestaw "Pola malowane".

Prace można oglądać na parterze oraz I pię-
trze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Franciszkańskiej.

MBP Świdnica

OSiR informuje

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO! 
(HARMONOGRAM ŚLIZGAWEK/CEN-

NIK/ZASADY COVID 19)
W sobotę, 17 października ruszył nowy se-

zon na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Ceny pozostały na poziomie z po-
przedniego sezonu. Zajdą jednak pewne zmiany.
Obok specjalnych zaleceń sanitarnych, częścio-
wo zmienią się godziny funkcjonowania obiektu
oraz maksymalna liczba osób korzystających
jednocześnie ze ślizgawki.

Lodowisko czynne będzie od poniedziałku
do środy w godzinach 8.00-19.30, w czwartki,
piątki oraz weekendy, święta i w okresie ferii
zimowych w godzinach 8.00-21.00. Godziny do-
stępności obiektu mogą jednak czasowo ulegać
zmianie w związku z duzym zainteresowaniem

wynajęciem obiektu przez kluby sportowe itp.
Informacje o aktualnych zmianach publikowane
będą  na stronie internetowej Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osir.swidni-
ca.pl oraz powiązanych stronach na portalach
społecznościowych.

W ofercie na nowy sezon ponownie pojawiły
się promocyjne weekendowe ślizgawki na godzi-
nę 8.00 (120 minut w cenie jednego biletu) oraz
regularne otwarte treningi curlingu organizowa-
ne przez Dolnośląski Club Curlingowy "Dzik"
Świdnica. Zajęcia będą odbywały się w ponie-
działki o dogodniejszej dla uczestników godzinie
20.00.

Aktualnie z jednej ślizgawki może korzystać
maksymalnie 150 osób. Liczba korzystających
może być zmieniona, zgodnie z wytycznymi sa-
nitarnymi lub decyzją zarządcy obiektu. Goście
mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie
obiektu, dezynfekcji rąk przed wejściem i wyj-
ściem z obiektu oraz utrzymywania dystansu
społecznego. Podczas jazdy na łyżwach nie ma
obowiązku, ale zaleca się zasłanianie ust i nosa. 

W zależności od dnia tygodnia godzinna śliz-
gawka kosztuje od 5 do 6 złotych (bilet ulgowy)
oraz od 10 do 12 złotych (bilet normalny). Bilet
upoważnia do wypożyczenia kasku ochronnego
dla dziecka, a za dodatkową opłatą w ofercie
wypożyczalni są łyżwy i specjalne pingwiny-
ślizgacze, których zadaniem jest w pomoc dziec-
ku w nauce jazdy na łyżwach. W sprzedaży są
również karnety.

Zasady korzystania z Lodowiska
w zw. z COVID-19
Przestrzegaj poniższych zasad oraz poleceń

pracowników Lodowiska ŚOSiR!
* Zakaz korzystania z lodowiska przez osoby

z objawami infekcji
* Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos na tere-

nie obiektu. Osoby nie stosujące się do tego
obowiązku nie będą wpuszczone do obiektu. Za-
słanianie ust i nosa zalecamy także podczas jazdy
na łyżwach

- Zachowaj 1,5 m dystans między osobami (z
wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących)

* Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce
* W holu lodowiska przebywaj jedynie w

celu zakupu biletu i przebrania się. Następnie
niezwłocznie przejdź na taflę lodu lub opuść
obiekt

* Ustaw się w kolejce przed kasą z zachowa-
niem dystansu; bilet najlepiej opłać kartą zbliże-
niową

* Jeśli opłaciłeś bilet za wypożyczenia łyżew
lub chodzika, ustaw się przed wypożyczalnią.
Pamiętaj o zachowaniu dystansu

* Ustaw się w kolejce przed szatnią odzieży
wierzchniej z zachowaniem dystansu. Obuwie
oddaj w torbie. Zalecamy przychodzenie z włas-
nym workiem na obuwie

* Po zejściu z lodu ustaw się w kolejce przed
szatnią odzieży, by odebrać obuwie. Użytą
wcześniej torbę foliową wrzuć do kosza z uży-
wanymi torbami

* Wypożyczone łyżwy oddaj do wypoży-
czalni

* Bezzwłocznie opuść obiekt, aby umożliwić
dezynfekcję holu i wejście osób na następną turę
jazdy

* Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce
Aktualnie z lodowiska może korzystać ma-

ksymalnie 150 osób jednocześnie. Liczba korzy-
stających może być zmieniona, zgodnie z wyty-
cznymi służb sanitarnych lub decyzją zarządcy
obiektu
GODZINY OTWARCIA/HARMONOGRAM

ŚLIZGAWEK:
Poniedziałek-środa: 8.00-19.30 

www.expressem.eu
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cie zaprezentujemy muzyków z miasta gryfa
i dzików w mieście dzików i zielonego kota.
Johnny Trzy Palce zwyciężyli na Truskawce
2012 a parę lat później wydali płytę "Wszy-
stko będzie dobrze" (2015). I chyba tak jest!
Mimo dosadnych tekstów (a może dzięki
nim?) potrafią porwać publiczność do tańca,
co owocuje zaproszeniami na wiele wyda-
rzeń w całej Polsce.
Mindless powstał pod koniec 2017 roku, od
2020 zasilony przez lidera nieistniejącego
już Rohele. Obraca się w gatunkach rocka
alternatywnego lat 90, inspirowanego sceną
Seattle oraz stoner rockiem. Wkrótce wyda-
dzą debiutancki album "Nice Fucking Day".
Obie grupy oprócz koncertowego udziału w
przeglądzie Truskawka mają na koncie na-
grania w ramach projektu "setka w teatrze".
Ich nagrania audio, wideo oraz zdjęcia znaj-
dziecie na naszej stronie:
https://sok.com.pl/setka/

www.expressem.eu
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Ślizgawki dla szkół i grup zorganizowanych:
8.00-14.30 (wymagana wcześniejsza rezerwacja
tel. 74 856 94 63). 

Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00,
18.30

Oferta dodatkowa:
Poniedziałek: 20.00 - Otwarty trening Do-

lnośląski Club Caurlingowy Dzik Świdnica
Czwartek-piątek: 8.00-21.00 
Ślizgawki dla szkół i grup zorganizowanych:

8.00-14.30 (wymagana wcześniejsza rezerwacja
tel. 74 856 94 63). 

Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00,
18.30, 20.00

Sobota, niedziela, święta, ferie zimowe):
8.00-21.00. 

Ślizgawki ogólnodostępne: 8.00-10.00 (pro-
mocja 120 minut w cenie jednego biletu), 11.00,
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00.

18.10.2020 ŚLIZGAWKI NA GODZINĘ
11.00 i 12.30 NIE ODBEDĄ SIĘ!

CENNIK:
BILET TYGODNIOWY (poniedziałek -

czwartek): 10 zł normalny, 5 zł ulgowy* 
BILET WEEKENDOWY (piątek - niedzie-

la, świeta oraz dni powszednie, w które ustalony
został weekendowy rozkład ślizgawek): 12 zł
normalny, 6 zł ulgowy 

BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ DUŻEJ
RODZINY: dorosły - bilet ulgowy, dzieci - 1 zł 

BILET ZE ŚWIDNICKĄ KARTĄ SENIO-
RA: bilet ulgowy 

KARNET DZIESIĘCIOWEJŚCIOWY: 90
zł normalny, 40 zł ulgowy 

KARNET FERIE: 50 zł (tylko dla dzieci i
młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych) 

BILET GRUPOWY 1 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,00 zł

Kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica przy organizacji cyklicznych zawodów
i turniejów towarzyskich wysokiej rangi, promu-
jących Miasto Świdnica, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świd-
nica realizujące obowiązkowe zajęcia wychowa-
nia fizycznego i szkolenia w ramach klas sporto-
wych i nieposiadające wystarczającej bazy spor-
towej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnica
działające na rzecz dzieci i młodzieży 

BILET GRUPOWY 2 (w godzinach 8.00 -
14.30): 1,50 zł

Kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta
Świdnica na prowadzenie zajęć treningowych,
organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i
młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu
Miasta Świdnica realizujące obowiązkowe zaję-
cia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach
klas sportowych, nieposiadające wystarczającej
bazy sportowej 

WYPOŻYCZENIE KASKU OCHRONNE-
GO DLA DZIECKA: na podstawie biletu 

WYPOŻYCZENIE CHODZIKA DLA
DZIECKA: 5 zł 

WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW: 5 zł (osoby
indywidualne), 3 zł (szkoły, grupy zorganizowa-
ne, ŚKDR) 

OSTRZENIE ŁYŻEW: 10 zł (poniedziałek,
środa, piątek w godzinach 17.00-19.00) 

* wszystkie ceny biletów za godzinną ślizgawkę
** szczegóły - kontakt z administracją obie-

ktu: 74 852 12 62
ŚOSIR HONORUJE KARTY: Multisport,

Fitprofit, Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świd-
nicka Karta Seniora

FUNKCJONOWANIE 
PŁYWALNI KRYTEJ

Od poniedziałku, 19 października Pływalnia
przy ulicy Równej czynna jest poniedziałku do
piątku w godzinach 7 .00-22.00. W weekendy
obiekt będzie nieczynny.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawarty-
mi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 16
października z pływalni mogą korzystać wyłącz-
nie osoby uprawiające sport w ramach współza-
wodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub
wydarzeń sportowych, studentów i uczniów - w
ramach zajęć na uczelni lub w szkole

Kasa w obiekcie pozostanie nieczynna dla
klientów indywidualnych.

ZAPISY NA BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI!

Od poniedziałku, 19 października od godzi-
ny 12.00 do wtorku, 3 listopada do godziny 24.00
trwają zapisy do 13. Świdnickiego Biegu Nie-
podległości. Z uwagi na panującą sytuację epide-
miologiczną zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE
drogą elektroniczną.

Zgłoszenia do Biegu Niepodległości przyj-
mowane są we wskazanym terminie pod adresem
mailowym: zapisy@osir.swidnica.pl

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: IMIĘ
I NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, NUMER

11
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TELEFONU I MIEJSCOWOŚĆ. Zgłoszeń mo-
gą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie (które w dniu weryfikacji
czyli 10 listopada 2020 nie ukończyły 18 lat)
mogą być zapisane na listę uczestników wyłącz-
nie przez rodzica lub opiekuna prawnego, który
musi być obecny przy weryfikacji uczestników i
posiadać dokument tożsamości.

Po zakończeniu zapisów uczestnicy zostaną
drogą elektroniczną powiadomieni o sposobie i
miejscu odebrania pakietu startowego, przydzie-
leniu do konkretnej fali biegu, godzinie zgrupo-
wania przed startem i godzinie samego startu
biegu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegóły wy-
darzenia w regulaminie.

W związku z aktualną sytuacją Bieg Niepod-
ległości odbędzie się na nieco innych zasadach.
Limit uczestników - tak jak w latach poprzednich
został ustalony na 1500 osób. Planowanych jest
sześć fal po 250 osób każda. Starty fal co 20
minut. Pierwsza wystartuje o godzinie 12.00,
ostatnia o 13.40. Pobiegną tylko osoby zgłoszona
i zweryfikowane wcześniej, zaopatrzone w nu-
mer i pakiet startowy.

W tym roku wyjątkowo wszyscy biegacze
mogą pokonać tylko jedno okrążenie trasy o
długości 1250 m: Rynek - Grodzka, Zamkowa,
Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego,
Rynek. Po zakończeniu biegu odbiorą pamiątko-
wy 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).

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
09.10.2020r. godz. 17.12 

Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie od operatora monitoringu wi-
zyjnego dotyczące dwóch mężczyzn palą-
cych papierosy na peronie dworca PKP
Świdnica Miasto. W miejscu tym obowiązu-
je bezwzględny zakaz palenia. Dodatkowo
należy pamiętać, że w miejscach ogólnodo-
stępnych nałożony jest obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa. Nie ma w tym przypadku
zwolnień dla miłośników tytoniu. Skierowa-
ni na miejsce strażnicy ukarali obu mężczyzn
za palenie papierosów w miejscu niedozwo-
lonym i pouczyli o obowiązku noszenia ma-
seczek w miejscach ogólnodostępnych.

09.10.2020r. godz. 13.20
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące dewastacji pomni-
ka na Placu Grunwaldzkim przez grupę mło-
dzieży. Skierowani na miejsce strażnicy nie
potwierdzili zgłoszenia, gdyż młodzież jedy-
nie siedziała na cokole pomnika. Interwencja
jednak zakończyła się nałożeniem mandatu,
gdyż jedna w tych osób spożywała alkohol.

09.10.2020r. godz. 20.01  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące osoby bezdomnej
na wózku inwalidzkim, która w rejonie skle-
pu "Biedronka" przy ulicy Kliczkowskiej za-
czepiała przechodniów. Mężczyzna zacho-
wywał się agresywnie i wulgarnie. Jak usta-
lono, osoba ta była skierowana do schroniska
im. Świętego Brata Alberta przez jedną z
gmin z powiatu wałbrzyskiego, jednak w

związku z niestosowaniem się do obowią-
zującego tam regulaminu, mężczyzna został
usunięty z ośrodka. Od tego czasu funkcjo-
nował jako bezdomny na terenie naszego
miasta. W związku z faktem, iż w stosunku
do jego osoby straż miejska wielokrotnie
podejmowała interwencje w związku z agre-
sywnym zachowaniem, spożywaniem alko-
holu, zakłócaniem spokoju i porządku publi-
cznego, wspólnie z pracownikiem MOPS
podjęto decyzję o przewiezieniu mężczyzny
do jego macierzystej gminy, gdzie został on
przekazany pod opiekę pracownikom socjal-
nym.

14.10.2020r. godz. 14.04  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące mężczyzny śpiące-
go w kłębowisku szmat w Zaułku Kupiec-
kim. Skierowani na miejsce strażnicy stwier-
dzili, że sprawa dotyczy znanego nam dosko-
nale bezdomnego Janusza Ch. Mężczyzna

wielokrotnie przebywał w schronisku dla
bezdomnych, jednak za każdym razem był z
niego usuwany w związku z nadużywaniem
alkoholu. Straż miejska wraz z pracownika-
mi MOPS wielokrotnie interweniowała w
stosunku do tego mężczyzny oferując mu
daleko idąca pomoc. Niestety nigdy nie był
nią zainteresowany. Janusz Ch. był wielo-
krotnie karany przez sąd za naruszanie po-
rządku prawnego, kary te nie zmieniły jego
zachowania. W chwili obecnej problem ten
pozostaje nierozwiązany.

15.10.2020r. godz. 14.20  
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące kobiety leżącej na
chodniku w rejonie Placu Drzymały. Osoba
zgłaszająca nie była w stanie powiedzieć nic
więcej na ten temat, gdyż odeszła z tego
miejsca. Natychmiast we wskazany rejon
udał się patrol straży miejskiej. Na miejscu
zgłoszenie potwierdzono. Szybko udało się
dobudzić kobietę, która był pod wpływem
alkoholu. "Poszkodowaną" przekazano pod
opiekę rodziny.

***
W minionym tygodniu zrealizowano 133 in-

terwencje.  
***

Nie mam maseczki i jej nie potrzebuję! Takie
słowa od 16 - latka usłyszeli strażnicy interwe-
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niujący na przystanku MPK w rejonie Placu
Grunwaldzkiego.

Tuż po godzinie 20.00 w dniu 14 października
operator monitoringu wizyjnego zauważył grupę
dzieci w wieku około 13-15 lat na przystanku MPK
na Placu Grunwaldzkim. Jeden z chłopców nie
posiadał maseczki, palił papierosa i od czasu do
czasu zapijał go wódką wprost z butelki. Przybyli
na miejsce strażnicy nie zrobili na nim żadnego
wrażenia. Okazało się, że młodzieniec ma 16 lat i
pozostaje pod opieką dziadków, którym został prze-
kazany. W związku z zachowaniem wskazującym
na demoralizację, sprawa została przekazana Policji
celem wszczęcia postępowania opiekuńczego wo-
bec nieletniego.

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

GMINA ŚWIDNICA
ZMIANY W OBSŁUDZE KLIENTA

W związku z kolejnymi obostrzeniami w za-
kresie COVID-19 zwracamy się z apelem o ograni-
czenie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego
minimum. Uprzejmie prosimy o składanie doku-
mentów drogą elektroniczną, poprzez platformę E-
PUAP, a wszelkie pytania o kierowanie na adres
poczty elektronicznej urzad@gmina.swidnica.pl

Z dniem 20 października do odwołania
wprowadzamy ograniczenia dotyczące porusza-
nia się po budynku Urzędu Gminy  wprowadza-
jąc I i II STREFĘ OBSŁUGI KLIENTA. Tym
samym wprowadzony zostaje zakaz wejścia na I
i II piętro urzędu.

I STREFA - WEJŚCIE BOCZNE DO
URZĘDU GMINY OD STRONY PARKIN-
GU

Obsługa w zakresie:
◆ pomocy społecznej - pokój  110 oraz świad-

czeń: rodzinnych alimentacyjnych, i wycho-
wawczych  - pokój 111,

◆ świadczenia usług komunalnych - pokój 114,
◆ ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarki

odpadami, rozliczeń dotacji na wymianę pie-
ców, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
lub krzewów,  decyzji środowiskowych - po-
kój 114,

◆ obsługi sołectw  - pokój 114,
◆ obsługi kasowej - pokój 115.

II STREFA - SALA OBSŁUGI KLIENTA
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO URZĘDU GMI-
NY OD UL. GŁOWACKIEGO

Obsługa w zakresie:
◆ ewidencji ludności i dowodów osobistych,
◆ budownictwa oraz planowania i zagospoda-

rowania przestrzennego,
◆ zamówień publicznych,
◆ ewidencji działalności gospodarczej,
◆ mieszkań i infrastruktury technicznej
◆ podatków i opłat lokalnych.

Obsługa kasowa dla Klientów Urzędu Gmi-
ny prowadzona jest: PONIEDZIAŁEK, ŚRO-
DA, CZWARTEK 800 - 1500 WTOREK: 800-
1630 PIĄTEK 800-1330 PRZERWA: 900-930 i
1200 - 1215

Zachęcamy do składania dokumentów drogą
elektroniczną. Cały szereg usług można załatwić
drogą mailową (urzad@gmina.swidnica .pl) lub
za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Sprawy można wyjaśniać także telefonicz-
nie: 74 852 30 67, 74 852 12 26,  74 852-24-88,
852-02-74.

Wykaz numerów telefonów dostępny jest na
stronie www.gmina.swidnica.pl zakładka KON-
TAKTY W przypadku braku możliwości skorzy-

stania z usług elektronicznych  informujemy, że
na zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do
Urzędu od strony parkingu) znajduje się skrzyn-
ka podawcza,w której można zostawić dokumen-
ty.

Przypominamy, że wizyty w urzędzie odby-
wają się przy zachowaniu środków ostrożności:
◆ obowiązkowo zasłaniamy nos i usta w bu-

dynku urzędu,
◆ obowiązkowo przed wejściem dezynfekuje-

my dłonie,
◆ płyny do dezynfekcji udostępniamy Państwu

przed wejściem i na stanowiskach związa-
nych z obsługą Klienta,

◆ zachowujemy odpowiedni dystans społecz-
ny,

◆ obsługa Klienta na poszczególnych stanowi-
skach odbywa się pojedynczo z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.
W ramach przyjęć interesantów w sprawach

skarg i wniosków Wójt Gminy Świdnica oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica udziela-
ją informacji wyłącznie telefonicznie w każdy
wtorek w godz. 10.00-13.00 lub drogą mailowa
urzad@gmina.swidnica.pl

Sekretariat Wójta Gminy 74 852 30 67, 74
852 12 26,  74 852-24-88,  852-02-74 wew. 200

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica - tel.
604 516 453

Obsługa w zakresie Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji jak i Gminnego Zespołu
Oświaty odbywać się będzie po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu wizyty z urzędnikiem.

Mieszkańców prosimy o załatwianie wyłącz-
nie niezbędnych spraw.

GMINNI DZIELNICOWI
ZAWIESZAJĄ DYŻURY W URZĘDZIE

Ze względu na obecną sytuację epidemiologi-
czną informujemy, że wtorkowe dyżury dzielnico-
wych w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Gło-
wackiego 4 zostają zawieszone do odwołania.

W celu zawiadomienia funkcjonariuszy o
ewentualnym przestępstwie lub załatwienia in-
nej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny .

Asp. Adam Kłyszejko +48-797-306-418
REJON SŁUŻBOWY: Bojanice, Bystrzyca

Dolna, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Jakubów,
Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna, Lutomia
Górna, Lutomia Mała, Opoczka, Stachowice,
Stachowiczki, Wieruszów.

St. sierż. Rafał Jarosz +48-797-306-422
REJON SŁUŻBOWY: Boleścin, Gogołów,

Jagodnik, Miłochów, Niegoszów, Krzczonów,
Panków, Pszenno, Słotwina, Sulisławice, Wil-
ków, Wiśniowa, Zawiszów.

Sierż. sztab. Marta Balewicz +48-797-306-
424

REJON SŁUŻBOWY: Burkatów, Komorów,
Lubachów, Modliszów, Mokrzeszów, Pogorzała,
Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Złoty Las.

Posterunek Policji w Słotwinie: 47 87 55
880, 47 87 55 881

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy: 47
87 55 200, 47 87 55 219.

NOWY PLAC ZABAW  W
BYSTRZYCY GÓRNEJ NA FINISZU

Trwają ostatnie prace przy realizacji projektu
pn. "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Gór-
nej". Na ten cel zostało wykorzystane dofinanso-
wanie Samorządu Województwa Dolnośląskie-
go w wysokości 30 tys. zł.  na przyjazne miesz-
kańcom zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania zrealizowano roboty
ziemne wraz z wywozem ziemi, zamontowano
obrzeża elastyczne oraz wykonano bezpieczną
nawierzchnię ze żwiru, a także - co najbardziej
istotne dla najmłodszych mieszkańców Bystrzy-
cy Górnej - zamontowano urządzenia zabawo-
we: zestaw  wielofunkcyjny, huśtawkę wahadło-
wą podwójną, wagową, huśtawkę wahadłową
typu bocianie gniazdo, piramidę linową, stoły do
gry chińczyka, w szachy, warcaby. Dodatkowo
na terenie placu zabaw usadowiono elementy
małej architektury - 4 ławki z oparciem, stojak na
rowery, tablice z regulaminem oraz kosze na
śmieci.

Realizacja projektu w Bystrzycy Górnej umo-
żliwi aktywne spędzanie czasu przez dzieci i mie-
szkańców, a także przyczyni się do ich wspólnej
integracji. Całkowita wartość prac to 95.207,36 zł,
w tym dofinansowanie z Programu Odnowa Do-
lnośląskiej Wsi w wysokości 30.000,00 zł.

Warto dodać, że tylko w 2019 roku dzięki
promesie Samorządu Województwa Dolnoślą-
skiego powstał plac zabaw w Komorowie, który
niezwykle cieszy mieszkańców wsi. 

MISTRZOWIE POLSKI 
18 października odbyły się Międzynarodowe

Mistrzostwa Polski w Fitness Gimnastyczno-
Akrobatycznym FIT KIDS  Federacji WBBF
WFF w Skarszewach. Aż dwójka naszych ucz-
niów ze Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej
zdobyła tytuł mistrza i wicemistrzyni w mię-
dzynarodowych zawodach.

Akrobatyka jest sportem, który świetnie roz-
wija całe ciało, zwiększa koordynację ruchową
oraz siłę i wytrzymałość. W tę dziedzinę sportu,
jak w każdą inną, trzeba włożyć wiele pracy, a to
uczy sumienności.  Jesteśmy dumni z tego, że
nasi uczniowie mają takie pasje, wciąż rozwijają
swoje umiejętności i odnoszą międzynarodowe
sukcesy. Serdecznie Wam gratuluję! - mówi wójt
gminy Teresa Mazurek.

W tym roku, pomimo pandemii koronawiru-
sa zgłosiło się o wiele więcej uczestników niż
poprzednio, a poziom tegorocznych międzyna-
rodowych mistrzostw był bardzo wysoki- pod-
kreślał Wojciech Nadolski organizator i prezes
WBBF WFF.

Mistrzami Polski 2020 w Fitness Gimnasty-
czno-akrobatycznym Skarszewy 2020 są:

Oskar Rudnicki  - kat. chłopcy do lat 12
Karolina Kozieł - kat. dziewczęta do lat 15
Wicemistrzynie Polski 2020 w Fitness Gi-

mnastyczno-akrobatycznym Skarszewy 2020
Marika Rudnicka, Karolina Kozieł, Hanna

Czoch - Trio kat. powyżej 13 lat
Hanna Czoch - kat. do lat 16
Brązowy medal  zdobyli:
Bianka Rafalont, Jan Socha - duo  kat. powy-

żej 13 lat - miejsce 3
Hanna Kubryńska, Oskar Rudnicki - duo do

lat 10 - miejsce 3

i
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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 Sprawy finansowe staną się źródłem
Twoich zmartwień. Ogarnie Cię apatia. Głowa do
góry! Ze wszystkim dasz sobie radę. Będzie trze-
ba lepiej zaplanować wydatki w najbliższych
dniach. Partner chowa coś w zanadrzu. Będzie to
dla Ciebie wielką i miłą niespodzianką.
BYK To będzie zwariowany tydzień. Ciągły
brak czasu i bieganina doprowadzą Cię do szału.
Nie wpadaj w panikę. Lepiej się zorganizuj i nie
oczekuj, że ktoś załatwi Twoje sprawy. Z pewno-
ścią ucieszysz się z dodatkowych dochodów. Nie
wydaj od razu wszystkiego. Unikaj sprzeczek z
partnerem. 
BLIŹNIĘTA Nie myśl więcej o poniesionych
porażkach, tylko zacznij spełniać swoje marze-
nia. Czasu i tak nie cofniesz. Każdy popełnia
błędy. Pomyśl o przyszłości. Nie warto się zała-

mywać. Gwiazdy będą Ci sprzyjały w najbliż-
szym czasie. Sprawy finansowe ułożą się dobrze.
Dopisze Ci także wspaniałe zdrowie. 
RAK Zadbaj o właściwe relacje z partnerem. W
Wasz związek powoli wkrada się rutyna i znudze-
nie, które mogą być początkiem końca. Sprawy
zawodowe ułożą się po Twojej myśli. Kolejny raz
intuicja Cię nie zawiedzie. Zachowaj dyskrecję.
Ktoś będzie chciał Ci zaszkodzić. 
LEW Pewne wydarzenia wprawią Cię we
wspaniały humor. Będziesz się ogromnie cie-
szył, a Twoja radość udzieli się również naj-
bliższym. W pracy wszystko na dobrej drodze.
Nadal się staraj o poprawienie wyników. Pod
koniec tygodnia spotkanie z kimś, kogo już
dawno nie widziałeś. 
PANNA Swoim ostatnim postępowaniem bar-
dzo komuś pomogłeś. Nawet nie wiesz, jak ta
osoba jest Ci wdzięczna. W ostatniej chwili ura-
towałeś sytuację. W przyszłym tygodniu odpo-
czniesz od pracy zawodowej. Będziesz miał wię-
cej wolnego czasu, który przeznaczysz na spot-
kania towarzyskie w miłym gronie. 
WAGA Działasz zbyt pochopnie i nieprzemyśla-
nie. Później żałujesz podjętych decyzji. Zwolnij

tempo. Zastanów się nad wydatkami. Nie wszy-
stkie musisz ponieść sam. Dobrze ułożą się sto-
sunki z partnerem. Zadbaj, aby ta sielanka szyb-
ko się nie skończyła. Wszystko teraz w Twoich
rękach. 
SKORPION Pogubiłeś się w swoich kłam-
stwach. Nie wiesz już sam, co komu powiedzia-
łeś. Teraz prawda może wyjść na jaw. Najlepiej
sam się do wszystkiego przyznaj. W pracy poja-
wią się nowe wyzwania, dzięki którym możesz
pokazać na co Cię stać. Będzie się to wiązało z
dodatkowym wynagrodzeniem. 
STRZELEC Dużo czasu spędzisz z bliskimi.
Będą dyskusje, żarty a także wzajemne oskarże-
nia. Nie przejmuj się ich gadaniną. Nie masz
sobie nic do zarzucenia. Zrobiłeś wszystko, co

możliwe. Sprawy zawodowe będą źródłem su-
kcesu. Uważaj na kolegów z pracy, jest w nich
wiele zawiści. 
KOZIOROŻEC W najbliższych dniach wszy-
stko podporządkujesz pracy. Będziesz miał mało
czasu dla siebie, co spowoduje, że poczujesz się
bardzo zmęczony. Dopiero koniec tygodnia
przyniesie rozluźnienie. Sprawy rodzinne same
świetnie się poukładają. Nie martw się więc o ich
przebieg. W finansach bez zmian. 
WODNIK Trudno będzie przekonać innych do
swoich racji. Mają już wyrobiony pogląd na spra-
wę i jest to dla nich nawet wygodne. Nie przejmuj
się drobnymi przeciwnościami. Niech wszystko
samo się potoczy. Świetnie ułożą się stosunki z
partnerem. Niebawem zrozumiesz jak wiele dla
Ciebie znaczy. 
RYBY Będziesz bardzo szczęśliwy. Ucieszysz
się każdą drobną sprawą, dopisze Ci wspaniały
nastrój. Twój optymizm stanie się zaraźliwy. Ko-
niecznie skontaktuj się z przyjacielem. Potrzebu-
je teraz wsparcia. Sprawy finansowe ułożą się
pomyślnie, więc będziesz mógł uregulować zo-
bowiązania. 

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
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewa-
nie gazowe, po kompleksowym remoncie
319.000 zł
0-6505 61,50 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewa-
nie elektryczne, 197.000 zł
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 MŁODYCH
0-6506 SM 36,01 m kw., 2 pokoje, IV piętro,
ogrzewanie miejskie 175.000 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 345.000 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 - BystrzycaGórna
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
0-6025A 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, 139.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO
SPRZEDAŻY 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

http://www.nowak-az.pl


http://www.lo3.net.pl

