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W skrócie...

WYSTAWA CZASOWA
do 27.01.2019 
Pokonkursowa wystawa czasowa "Świdnicka
szopka bożonarodzeniowa". Celem konkursu
jest kultywowanie tradycji świątecznych. Na
wystawie znajdują się szopki wykonane przez
dzieci i dorosłych. Szopki są wykonywane
indywidualne oraz zespołowo.
Wstęp: bezpłatny, miejsce: Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, organizator: Muzeum,
Młodzieżowy Dom Kultury

ALCHEMIA TEATRALNA - RZECZ O
HAMLECIE W PEWNYM POWIECIE
24.01.2019 - godz. 18:00
Co może się zdarzyć, gdy lokalna społecz-
ność musi wykazać się aktywnością na polu
kultury, bo tego oczekują władze? Co stanie
się, gdy jedna z uczestniczek zebrania przy-
pomni sobie, że była w teatrze na sztuce
"Omlet" lub "Amlet"?
Wstęp: 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ 
25.01.2019 (piątek), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

KONCERT NOWOROCZNY ZESPO-
ŁÓW "KRĄG" I "MAŁA ŚWIDNICA"
25.01.2019, godz. 17:00
Zespoły "Krąg" i "Mała Świdnica" witają
rok 2019 widowiskiem przygotowanym
przez Marię i Wojciecha Skiślewiczów.
Wstęp 10 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

IX SZACHOWE MISTRZOSTWA
ŚWIDNICY
26.01.2019, godz. 9:00
Serdecznie zapraszamy na IX Szachowe Mi-
strzostwa Świdnicy. Celem Turnieju jest
popularyzacja szachów wśród dzieci oraz
młodzieży i podniesienie poziomu gry ucze-
stników.
Wstęp:  juniorzy - 10zł; seniorzy - 20zł,
miejsce: Klub Bolko, organizator: MDK

KOLACJA POŻEGNALNA (spektakl)
26.01.2019, godz. 18:00
Tytułowa kolacja pożegnalna to wystawna
kolacja na cześć osoby, którą organizatorzy
wieczoru chcą się pozbyć ze swojego oto-
czenia... Występują: Małgorzata Foremniak,
Janusz Chabior, Piotr Gąsowski Reżyseria:
Tomasz Dutkiewicz
Wstęp: 85 zł (parter) / 70 zł (balkon), miej-
sce: Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organi-
zator: Impresariat Teatralny

KONCERTY ZIMOWE: PIOTR DA-
MASIEWICZ & ZUZANNA I MACIEJ
BATOROWIE
27.01.2019, godz. 17:00
Piotr Damasiewicz - trąbka Zuzanna Bator i
Maciej Bator - organy W programie jazz,
kolędy i autorskie kompozycje Piotra Dama-
siewicza oraz Macieja Batora.
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ŚWIDNICA

JERZY ŻĄDŁO NOWYM ZASTĘPCĄ PRE-
ZYDENT ŚWIDNICY

Prezydent Miasta Świdnicy powołała swoje-
go zastępcę. Od 22 stycznia funkcję tę pełnić
Jerzy Żądło. 
Jerzy Żądło jest absolwentem Politechniki
Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lą-
dowego. Ma na swoim koncie także dwa
kierunki studiów podyplomowych: mena-
dżerskie oraz zarządzanie jakością na Akade-
mii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył
wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in. roz-
woju umiejętności menadżerskich, komuni-
kacji, zarządzania ryzykiem, operatywnego
systemu zarządzania finansowego, audytu
wewnętrznego. Zdał egzamin państwowy na
członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. 

Od 1 czerwca 2016 roku był dyrektorem
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Związany jest z piłką nożną - był piłkarzem
MKS Polonia Świdnica, następnie Sparty
Świdnica i Stali Świdnica. Ukoronowaniem
działalności społecznej na rzecz rozwoju
sportu było przyznanie mu w 2015 roku, ty-
tułu Zasłużonego dla Gminy Świdnica.
- Pan Jerzy Żądło sprawdził się na stanowisku
dyrektora ŚOSiR. Wykazał się doskonałymi
umiejętnościami menadżerskimi i komunika-
cyjnymi - jest doceniany przez swoich pra-
cowników, jako osoba budująca dobre relacje
międzyludzkie. Biorąc to wszystko pod uwa-
gę, postanowiłam powierzyć mu stanowisko
mojego zastępcy. Mam do niego pełne zaufa-
nie i wiem, że sprosta nowym wyzwaniom -
mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska. 
Nowo powołany prezydent zajmie się tema-
tami: gospodarki przestrzennej, architektury,
geodezji i gospodarki nieruchomościami, go-
spodarki mieszkaniowej, sportu, transportu,
gospodarki odpadami oraz inwestycji miej-
skich.   
W związku z powołaniem Jerzego Żądło na
stanowisko zastępcy prezydenta miasta,
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Wstęp wolny, miejsce: Kościół Pokoju w
Świdnicy, organizator: ŚOK

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ" 
27.01.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 25zł

FERIE Z PASJĄ
28.01-09.02.2019, godz. 11:00
Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna
i Świdnicki Ośrodek Kultury przygotowały
szereg atrakcji na czas zimowych ferii.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

HOP SANKI
31.01.2019, godz. 8:30
Zapraszamy na "Hop Sanki". Zapisy na wyjazd
do 28 stycznia 2019 r. Koszt wyjazdu obejmuje
ubezpieczenie i herbatę w schronisku.
Wstęp 5 zł, miejsce: Świdnica-Andrzejów-
ka, organizator: MDK

KONCERTY ZIMOWE: CHÓR KAME-
RALNY "AD LIBITUM"
01.02.2019, godz. 18:00
Goszczący wiosną 2017 roku na festiwalu
"Nowowiejski-Świdnica-Organy" Chór Ka-
meralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabelli
Zieleckiej-Panek z Cieszyna ponownie za-
wita do Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

KOLACJA DLA GŁUPCA [spektakl
Wrocławskiego Teatru Komedia]
02.02.2019, godz. 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bile-
ty: w cenie 70 zł

RECENZJE MUZYCZNE: SARIUS
02.02.2019
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11;
bilety: 35 zł (przedsprzedaż), 45 zł w dniu
koncertu, organizator ŚOK

KOT W BUTACH - SPEKTAKL FAMI-
LIJNY
03.02.2019, godz. 16:00
Jeden z najpopularniejszych utworów dla
najmłodszych tym razem w nieco innej kon-
wencji. Spektakl nawiązuje w warstwie pla-
stycznej do teatru barokowego. A skoro ba-
rok, to opera. A skoro opera to śpiew. Znana
historia w formie spektaklu muzycznego po-
każe zabawę konwencjami teatralnymi.
Wstęp: 13 zł (parter) / 11 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

SALSA - ZATAŃCZ Z NAMI! (PIER-
WSZE SPOTKANIE)
05.02.2019, godz. 19:00
"Salsa - zatańcz z nami!" To nowe warsztaty
taneczne w ŚOK-u. W programie tańce laty-
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ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNI-
CY

W piątek, 25 stycznia o godz. 10.00 rozpocz-
nie się IV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy.
Radni rozpatrywać będą 11 projektów
uchwał. Przedstawiony zostanie także raport
za lata 2016 i 2017 z wykonania "Programu
ochrony środowiska". 
W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w
sprawie szczegółowych zasad wnoszenia oby-
watelskiej inicjatywy uchwałodawczej; w spra-
wie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakre-
sie wykonywania prac społecznie użytecznych
na 2019 rok; zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu korzystania z dworca
autobusowego w Świdnicy.   

AKTUALIZACJA "LOKALNEGO PRO-
GRAMU REWITALIZACJI MIASTA
ŚWIDNICY" 

Świdnica przystępuje do prac nad aktualiza-
cją "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Miasto Świdnica na lata 2015-2024" w
zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych, w tym wprowadzenia nowych proje-
któw mających wpływ na poprawę infrastru-
ktury społecznej, gospodarczej, technicznej i
środowiskowej. Program dostępny jest na
stronie internetowej urzędu: www.um.swid-
nica .pl/pages/pl/moje-miasto/rewitaliza-
cja.php
Propozycje projektów i przedsięwzięć prosi-
my zgłaszać na wzorze formularza, który jest
dostępny pod linkiem:http://bip .swidni-

ca.nv.pl/swidnica,a,120254,aktualizacja-lo
kalnego-programu-rewitalizacji-gminy-mia
sto-swidnica-na-lata-2015-2024.html. Nale-
ży składać je w Urzędzie Miejskim w Świd-
nicy, ul. Armii Krajowej 49, w pokoju 204 (II
pi ę t ro )  lub  drogą mailową:  b  .s tar-
ke@um.swidnica.pl. Nabór potrwa do 30 sty-
cznia br. do godz. 15.30.
Szczegółowych informacji na ten temat
udziela Barbara Starke, pracownik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Prosimy o kontakt mailowy pod adresem
b.starke@um.swidnica.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 74 8562 965 lub 74 8562 904.

ZGŁOŚ PROJEKT DO STRATEGII ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZ-
NYCH

Miasto Świdnica przygotowuje Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2019 - 2025. Jednym z jej zadań jest
zdiagnozowanie najważniejszych proble-
mów społecznych, jakie występują w Świd-
nicy. Pierwsze prace rozpoczęły się pod ko-
niec ubiegłego roku od przygotowania i prze-
prowadzenia ankiety wśród mieszkańców.
Teraz czekamy na Państwa propozycje proje-
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noamarykańskie. Zajęcia we wtorki i czwar-
tki od godz. 19.00.
Wstęp: cena karnetu miesięcznego na zaję-
ciach, miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki
11, organizator: ŚOK

HOP SANKI
07.02.2019, godz. 08:30
Serdecznie zapraszamy na "Hop Sanki". Za-
pisy na wyjazd do 4 lutego 2019 r. Koszt
wyjazdu obejmuje ubezpieczenie i herbatę w
schronisku.
Wstęp 5 zł, miejsce: Świdnica - Andrzejów-
ka, organizator: MDK

SPEKTAKL MUZYCZNY "MILORD
DE PARIS" 
10.02.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 45/50 zł

FINISAŻ WYSTAWY MALWINY GAJ:
"NOWA TWARZ"
09.02.2019, godz. 18:00
"Nowa twarz" to pierwsza wystawa indywi-
dualna Malwiny Gaj mająca charakter intro-
dukcji autorki szerszemu gronu odbiorców.
Jest to zbiór portretów wykonanych w róż-
nych technikach - od rysunku po malarstwo,
po drodze wykorzystujących elementy takie
jak kolaż czy ilustracja książkowa.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

KONCERTY ZIMOWE: THE TIME
QUARTET
17.02.2019, godz. 17:00
Zapraszamy na ostatni w tym sezonie Kon-
cert Zimowy. Wystąpi The Time Quartet, a
w programie pop i rock w klasycznym wy-
daniu .
Wstęp wolny, miejsce: Muzeum Dawnego
Kupiectwa, Rynek - Świdnica, organizator:
ŚOK

"MAŁY KSIĄŻĘ" - TEATR PIASKU
TETIANY GALITSYNY
22.02.2019, godz. 18:30
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczy-
ni programu "Mam Talent", wraz z Gwiazdą
"Mam Talent" VLODYR-em, najszybszym

któw, które mogą być uwzględnione w tym
dokumencie. 
- Projekt należy zgłosić elektronicznie. Aby to
uczynić, proszę wysłać maila na adres j.le-
gut@um.swidnica.pl z prośbą o przyznanie ko-
du umożliwiającego dostęp do systemu. Proszę
o podanie nazwy podmiotu, adresu, imienia i
nazwiska osoby reprezentującej oraz liczbę pro-
jektów, jaką mają Państwo zamiar wpisać do
systemu. Dla  każdego projektu zostanie przy-
porządkowany osobny kod dostępu - wyjaśnia
Danuta Nowicka, dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych. 
Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod
adresem http://spoleczne-projekty.bada-
nie.net/ i wypełnić formularz ankiety proje-
ktu społecznego. Wszelkich informacji na ten
temat udziela pracownik Wydziału Polityki
Społecznej i Spraw Socjalnych - Jerzy Legut
(nr tel. 74/856 28 52  w godzinach od 9.00 do
14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres
j.legut@um.swidnica .pl).
Projekty społeczne, które zostaną zgłoszone
w terminie, będą następnie analizowane w
zakresie możliwości ich realizacji. Te, które
pozytywnie przejdą proces weryfikacji, zo-
staną umieszczone na liście projektów społe-
cznych w strategii. Nie oznacza to jednak, że
przyznane zostanie dofinansowanie na ich
realizację. Propozycje projektów można
zgłaszać do 8 lutego br. 

WSKAŻ, GDZIE MA STANĄĆ REPLIKA
SAMOLOTU "CZERWONEGO BARONA"

Urząd Miejski zaprasza mieszkańców do
udziału w konsultacjach społecznych na te-
mat miejsca ekspozycji mobilnej repliki sa-
molotu Fokker Dr1, podobnej do tej, na której
podczas I wojny światowej latał "Czerwony

Baron" - jeden z najsłynniejszych mieszkań-
ców Świdnicy, ikona współczesnej popkultu-
ry, którego legenda wykorzystywana jest
m.in. w komiksach, filmach, bajkach dla
dzieci, grach komputerowych. Replika samo-
lotu została skonstruowana w ramach polsko-
czeskiego mikroprojektu "Odlotowe miasta -
Świdnica i Trutnov", który zakończy się w
marcu br. Konsultacje prowadzone są ele-
ktronicznie, swoje opinie można przesyłać do
5 lutego br. poprzez formularz google dostę-
pny pod linkiem: https://tiny.pl/txlsz. 
Zgodnie z warunkami polsko-czeskiego pro-
jektu "Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov"
oraz strategią rozwoju turystycznego Świdni-
cy, replika powinna stanąć w miejscu łatwo
dostępnym dla turystów i mieszkańców. Spo-
śród wielu takich miejsc w Świdnicy wyty-
powano trzy - główną aleję Parku Sikorskie-
go oraz dwa zaniedbane obecnie skwery: te-
ren zielony pomiędzy ulicami Zamkową a
Muzealną, na którym wiele lat temu był usta-
wiony radziecki samolot Jakowlew oraz
skwer u zbiegu ulic Traugutta i Pionierów i
Wałbrzyskiej. 
- Prosimy mieszkańców o zagłosowanie na
miejsce, w którym ich zdaniem należy usta-
wić czerwonego Fokkera Dr1. Chcemy, by
była to decyzja większości biorących udział
w ankiecie świdniczan ukierunkowana na do-
bre publicity miasta oraz na naturalny ruch
turystyczny, który przebiega przez Świdnicę.
Samolot ma być ciekawostką i atrakcją, przy
której wielu turystów zrobi sobie pamiątko-
we zdjęcie - powinien więc zostać wyeks-
ponowany  w miejscu, które będzie łatwo
dostępne i bezpieczne. Wśród osób, które
wezmą udział w naszym krótkim sondażu,
rozlosujemy drobne upominki-nagrody - za-
chęca do wypełnia formularza Sylwia Osoj-
ca-Kozłowska, kierownik Referatu Turysty-
ki. Nagrody dla ich uczestników zostaną roz-
losowane 6 lutego br. 
Wyeksponowanie w przestrzeni publicznej
Świdnicy repliki samolotu Fokker DR 1 za-
planowane zostało na marzec tego roku - i
będzie połączone z wizytą studyjną dzienni-
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malarzem na świecie oraz grupą artystów,
przygotowywała unikalne widowisko - hi-
storię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-
Exupryego, malowaną na żywo piaskiem,
światłem i na wodzie.
Wstęp: 70 zł/ 55 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: TPTG

DOROTA MIŚKIEWICZ - PIANO.PL
(KONCERT)
23.02.2019, godz. 19:00
Agencja "Arte" Artur Janicki i Świdnicki
Ośrodek Kultury zapraszają na koncert Do-
roty Miśkiewicz w ramach 26. Międzynaro-
dowych Świdnickich Nocy Jazzowych.
Wstęp: bilety: 45 zł/35 zł (przedsprzedaż),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: ŚOK

WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
24.02.2019, godz. 18:00
Zapraszamy na wyjątkowy wieczór, prze-
pełniony węgierskim folklorem, popiso-
wym tańcem i śpiewem! Podczas spektaklu
usłyszycie i zobaczycie Państwo wszystkie
czardasze, jakie zostały napisane w historii
muzyki operetkowej i instrumentalnej.
Wstęp: 55 / 50 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Scena Kamie-
nica

DON VASYL
02.03.2019, godz. 18:00
Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu
kulturalnego polskich Cyganów oraz
organizatorem i pomysłodawcą Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kul-
tury Romów. 
W Świdnicy wykona program "Jedno jest
niebo dla wszystkich".
Wstęp: 80 zł (parter) / 70 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Don Vasyl

SONORI - KARNAWAŁOWA GALA
OPEROWO-OPERETKOWA
03.03.2019, godz. 18:00
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjal-
nie skomponowany program, zawierający
słynne czardasze, walce, toasty, miłosne
arie, duety i ansamble operowe, sceny ope-
retkowe, a także standardy jazzowe to nie-
powtarzalny spektakl.
Wstęp: 60 / 50 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Sonori En-
samble

KLIMAKTERIUM 2
10.03.2019, godz. 17:00
Ponad 1800 przedstawień "Klimakteriumi
już" w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie
pokazuje, że kobieta wraz z jej problemami,
to temat niewyczerpany. Nasze bohaterki

karzy turystycznych, blogerów z Polski i
Czech, którym zostanie zaprezentowana tak-
że będącą elementem projektu trasa turysty-
czną.  - W tym samym dniu zostanie również
otwarta wystawa poświęcona historii "Czer-
wonego Barona". Będzie można na niej obej-
rzeć m.in.  jak legenda lotnika wywodzącego
się ze Świdnicy wykorzystywana jest we
współczesnej popkulturze i marketingu, a
także dowiedzieć się co nieco o Igo Etrichu -
który jest tematem wiodącym działań proje-
ktowych u naszego partnera w Trutnovie -
dodaje Sylwia Osojca-Kozłowska.
Budowa repliki samolotu wyniosła 47 500
złotych, w tym koszt, jaki poniosło miasto z
tytułu jej skonstruowania to około 4 700 zł
(85 % to dofinansowanie unijne i 5% - środki
krajowe).

***
Projekt "Odlotowe miasta -Świdnica i Trut-
nov" jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 -2020 IN-
TERREF V-A Republika Czeska -Polska
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Eu-
roregionu Glacensis. Jego podstawą jest pró-
ba rozwiązania kilku problemów zdiagnozo-
wanych na polsko-czeskim pograniczu,
wśród których najistotniejsze to: niewyko-
rzystanie dziedzictwa związanego z historią
regionu w szczególności odnoszącego się do
pionierskiego lotnictwa z początków XX
wieku, w którym przodowali - as myśliwski
I wojny światowej, świdniczanin Manfred
von Richthofen zwany "Czerwonym Baro-
nem" i Igo Etrich z Trutnova. Wykorzystanie
potencjału turystycznego, jaki niosą ze sobą
obaj piloci, może przyczynić się do rozwoju
produktu turystycznego pogranicza i uatra-
kcyjnienia istniejącej już oferty tego regionu.
Czerwony Baron jest współcześnie ikoną po-
pkultury, rozpoznawaną na całym świecie,
jego silny związek ze Świdnicą, pozwala na
wzbogacenie utworzeniu w oparciu o jego
legendę wyrazistego, ciekawego produktu
turystycznego, szczególnie iż w Świdnicy

pozostało najwięcej materialnych śladów z
nim związanych. Z uwagi na zmiany granic
po II wojnie światowej, niewłaściwymi inter-
pretacjami historii, zarówno Czerwony Ba-
ron jak i Igo Etrich jako mieszkańcy tych
ziem, zostali w swoich rodzinnych miastach
na długie lata zapomniani. Obecnie, gdy tu-
rystyka staje się motorem napędowym regio-
nów, jest właściwy czas, aby ich historię przy-
bliżyć w regionach, z których się wywodzą,
a także utworzyć w oparciu o nich nowe
atrakcje dla turystów w Świdnicy i u partnera w
Trutnovie. Do kolejnych problemów, w oparciu
o które skonstruowano projekt należą:
* Mała intensywność ruchu turystycznego i
krótkotrwały pobyt turysty w Świdnicy oraz
na pograniczu. Aby zatrzymać turystę i wy-
cieczkowicza na dłużej, potrzeba jest kolej-
nych atrakcji i produktów turystycznych,
dzięki którym czas pobytu turystów w Świd-
nicy i regionie się wydłuży się.
* Niewystarczająca ilość produktów turysty-
cznych i atrakcji ukierunkowanych na turystę
zainteresowanego historią oraz lotnictwem.
* Niewystarczająca świadomość współczes-
nych mieszkańców pogranicza odnośnie ich
przodków na tych ziemiach oraz fałszowanie
historii. 

ZŁÓŻ WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE
REMONTU ZABYTKOWYCH OBIE-
KTÓW

688 tysięcy złotych zarezerwowano w tego-
rocznym budżecie miasta Świdnicy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących  się w gmin-
nej ewidencji zabytków. Do końca lutego

ciąg dalszy na str. 6
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"wyklęte wstały z poniżenia" i realizują to,
o co tak walczyły w pierwszej części: udo-
wadniają, że klimakterium to nie koniec
świata..
Wstęp: 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Klimaty

XIII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
13.03.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na XIII Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Ce-
lem konkursu jest wspieranie postaw patrio-
tycznych młodego pokolenia, propagowanie
treści patriotycznych poprzez edukację arty-
styczną młodzieży.
Wstęp bezpłatny, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: MDK

KŁAMSTWO
15.03.2019, godz. 17:00
Spektakle o 17.00 i 20.00 "KŁAMSTWO"
to niesamowite i przenikliwe, a przy tym,
o zgrozo, zabawne studium, właśnie kłam-
stwa. Obsada wymienna: Joanna Liszo-
wska, Milena Suszyńska, Sambor Czarno-
ta, Wojciech Malajkat, Ada Kalska, Miko-
łaj Roznerski, Piotr Szwedes, Izabela Ku-
na
Wstęp: w cenie 95 zł (parter) / 85 zł (balkon),
miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, or-
ganizator: G-Invest

RECENZJE MUZYCZNE: WYJAZD
NA HAPPYSAD
16.03.2019, godz. 18:00
Organizowany jest wyjazd autokarowy ze
Świdnicy na koncert Happysad do Starej
Kopalni w Wałbrzychu! Promocyjne pakiety
do kupienia już w styczniu! Happysad zajął
2. miejsce w 3. edycji Świdnickich Recenzji
Muzycznych.
Wstęp: 60 zł, miejsce: Stara Kopalnia (wy-
jazd ze Świdnicy), organizator: ŚOK

RECENZJE MUZYCZNE: PABLOPA-
VO I LUDZIKI
16.03.2019, godz. 20:00
apraszamy na 12. koncert w ramach projektu
Świdnickie Recenzje Muzyczne, dzięki któ-
remu decydujecie kto wystąpi w naszym
mieście! Tym razem będą to: PABLOPAVO
I LUDZIKI
Wstęp: 35 zł (przedsprzedaż) / 45 zł, miej-
sce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, orga-
nizator: ŚOK

WESOŁA WDÓWKA (OPERETKA)
23.03.2019, godz. 18:00
Operetka Wesoła wdówka Franza Lehara z
roku 1905 odniosła ogromy sukces i okrzyk-
nięto ją arcydziełem gatunku. Uznawana jest
za najlepszą i najczęściej graną operetkę,
przepełnioną szlagierami na czele z najwię-

czekamy na wnioski, które składać mogą
właściciele zabytków, czyli osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także
spółki prawa handlowego. 
- Dotowane mogą być wyłącznie prace, które
powinny zakończyć się najpóźniej do 15
grudnia tego roku. Maksymalna wielkość
dofinansowania to 80 % wartości inwestycji
- dodaje Barbara Sawicka, Pełnomocnik Pre-
zydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabyt-
ków. 
Przypomnijmy, że dotacje na prace przy za-
bytkach udzielane są z budżetu miasta Świd-
nicy corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero
od 2015 roku kwoty te są o wiele wyższe niż
w latach ubiegłych, gdyż prezydent miasta
przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysoko-
ści około 50% wartości zadania właścicielom
zabytków, którzy złożyli wnioski. Od tego
czasu przeznaczono na ten cel ponad 8 milio-
nów złotych. W 2014 roku 8 podmiotom
przekazano kwotę 406800 zł. Ale już w ko-
lejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad
cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono do-
tacji 19 podmiotom na kwotę 1838032 zł. W
2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatko-

wano z budżetu miasta 1405850 zł. W 2017
roku 1426885 zł przeznaczono na wsparcie
prac remontowych dla 17 obiektów. A w 2018
roku prawie 3 miliony złotych trafiły do 29
wnioskodawców. 
- Dzięki tak dużym środkom z budżetu miasta
starówka zyskuje na uroku, ale ważne jest
także to, że powstrzymujemy dekapitalizację
kamienic. Wybierając wnioski do zatwier-
dzenia przez Radę Miejską zawsze kierujemy
się przede wszystkim zasadami: remontuje-
my elementy zewnętrzne, czyli dachy, elewa-
cje przednie lub tylne, ratujemy zabytki bę-
dące w najgorszym stanie, szczególnie te,
gdzie występują znaczne ubytki w poszyciu
dachowym lub elewacja uległa znacznej de-
gradacji, zwracamy także uwagę na ekspozy-
cję danego zabytku -  mówi prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska. 
Wnioski dostępne są na stronie interneto-
wej urzędu: www.um.swidnica.pl w za-
kładce urząd miejski - konkursy i dotacje -
dotacje celowe.  Należy je składać w za-
mkniętej, opieczętowanej kopercie z napi-
sem: "Nabór wniosków o dotacje na prace
przy zabytkach", osobiście w pokoju 1a  na
parterze lub przesłać pocztą na adres urzę-
du. Termin naboru wyznaczono do dnia 28
lutego br.
Wszelkich informacji na ten temat udziela
Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta
ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (pokój
nr 321, nr tel. 74 856 28 85).  

ciąg dalszy ze str. 5
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kszym bodaj hitem scen operetkowych Usta
milczą, dusza śpiewa.
Wstęp 60 zł, miejsce: Sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Arte Creatura

DECAPITATED + SUPPORTY [MET-
AL]
24.03.2019, godz. 17:00
Po niedawnej trasie w ramach Knock Out
Tour, obejmującej największe polskie mia-
sta, Decapitated wybierze się wiosną na kil-
ka mniejszych koncertów. Teraz pojawią się
także w Świdnicy w Klubie Bolko!
Wstęp: informacja wkrótce, miejsce: Klub
Bolko pl. Grunwaldzki 11, organizator:
ŚOK

**********************************
FERIE W MUZEUM

Na czas tegorocznych ferii zimowych Fun-
dacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego
Śląska przygotowała wiele atrakcji dla od-
wiedzający Dolny Śląsk :
Młyn Hilberta zaprasza do zwiedzania XIX
-wiecznego historycznego obiektu z pełnym
zabytkowym wyposażeniem produkcyjnym
z lat 30 tych XX wieku. Ponadto w Młynie
dostępna jest do końca lutego największe w
Polsce Piernikowe Miasto. 
Budynki z piernika, a wśród nich m.in. ra-
tusz, wieża ciśnień czy synagoga, stoją na
makiecie, która odwzorowuje zarys histo-
rycznego Dzierżoniowa.
W szczególności zapraszamy na warsztaty
zdobienia pierników i zwiedzanie zabytko-
wego Młyna Hilberta w Dzierżoniowie. Za-
praszamy zarówno dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym jak i zorganizowane
grupy dorosłych. Zaprezentujemy ziarna, z
których produkuje się mąki; pokażemy też
zabytkowe maszyny i urządzenia. 
Warsztaty ozdabiania pierników dostosowa-
ne są zarówno do poziomu i umiejętności
dorosłych, jak i dzieci. 
Muzeum Kolejnictwa zaprasza na zwiedza-
nie zabytkowej lokomotywowni z 1908 roku
w Jaworzynie Śląskiej o powierzchni ponad
2 hektarów z zachowaną infrastrukturą ko-

ROK SZKOLNY 2019/2020 W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT
ŚWIDNICKI

Od 1 września 2019 r. skutki zmian w syste-
mie oświaty związanych przede wszystkim z
likwidacją gimnazjów dotrą do szkół śred-
nich. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne
zostaną wtedy przekształcone w szkoły
ponadpodstawowe. Trzyletnie licea ogólno-
kształcące staną się czteroletnimi liceami
ogólnokształcącymi, a czteroletnie technika
przekształcą się w technika pięcioletnie. Nic
nie zmienia się odnośnie branżowych szkół I
stopnia, które już dwa lata temu zastąpiły
zasadnicze szkoły zawodowe.
W następnym roku szkolnym kluczowe jest
jednak nie samo wydłużenie o rok cyklu
kształcenia, czy też zmiana nazwy w przy-
padku szkół branżowych, ale różne poziomy
wykształcenia wymagane od kandydatów do
szkół średnich. Absolwenci gimnazjów
przyjmowani będą wyłącznie do klas pier-
wszych trzyletnich liceów ogólnokształcą-
cych i czteroletnich techników, a absolwenci
ośmioletnich szkół podstawowych do liceów
czteroletnich i techników pięcioletnich. Mi-
mo że obie te grupy spotkają się 1 września
2019 r. jako uczniowie pierwszej klasy w
wybranej przez siebie szkole ponadpodsta-
wowej, to jednak nie będą oni mogli uczyć
się w tych samych oddziałach. Stąd postępo-
wania rekrutacyjne dla absolwentów gimna-
zjów i szkół podstawowych będzie prowa-
dzone odrębnie, a oferta szkół średnich musi
uwzględniać ten aspekt.
Zmiany powyższe nie ominą także Powiatu
Świdnickiego. Od 1 września 2019 r. wszy-
stkie licea ogólnokształcące i technika pro-
wadzone przez Powiat Świdnicki zostaną
przekształcone w szkoły ponadpodstawowe.
Takim typem szkoły staną się również bran-
żowe szkoły I stopnia. Zarówno absolwenci
gimnazjów jak i absolwenci szkół podstawo-
wych, położonych na terenie powiatu, znajdą
dla siebie miejsce w szkołach średnich pro-
wadzonych przez Powiat Świdnicki. Dyre-
ktorzy szkół razem ze swoimi radami peda-
gogicznymi przygotowali, a Zarząd Powiatu
w Świdnicy zaakceptował, ofertę edukacyj-
ną. Zostanie uczniem pierwszej klasy wybra-
nego liceum, technikum czy branżowej szko-
ły nie powinno być w Powiecie Świdnickim
dla żadnego gimnazjalisty ani dla żadnego
ósmoklasisty problemem. Ale o przyjęciu do
wybranej szkoły - jak zawsze - decydować
będą tylko i wyłącznie punkty rekrutacyjne,

bez względu na to, czy ktoś jest absolwentem
ośmioletniej szkoły podstawowej, czy też
ukończy trzecią klasę gimnazjum.

SUKCES MICHAŁA
Michał Pfanhauser uczeń klasy trzeciej II
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Ba-
nacha w Świdnicy awansował do etapu cen-
tralnego XLV Olimpiady Historycznej. W II
etapie okręgowym uzyskał najwyższy wynik
na Dolnym Śląsku - 95 punktów na 100. 
Zawody składały się z dwóch części - pise-
mnej i ustnej. Wypracowanie Michała zostało
ocenione na ocenę bardzo dobrą, za którą
uzyskał 45 punktów, a odpowiedź ustną na
ocenę celującą, za którą otrzymał 50 pkt. W
zeszłym roku szkolnym Michał z powodze-
niem (II etap okręgowy) reprezentował II LO
w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.
Opiekunem ucznia jest pani Małgorzata
Krawczyk. Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w finale, który odbędzie się na począt-
ku kwietnia w Warszawie.

SUKCES OLIMPIJSKI POLONISTÓW
Koniec semestru to nie tylko czas podsumo-
wań, ale i wysyp informacji związanych z
organizowanymi olimpiadami przedmioto-
wymi. Uczniowie z klasy II a - humanistycz-
nej z edukacją muzyczną i teatralną osiągnęli
wysokie wyniki w Olimpiadzie Literatury.
Prace Ewy Pyt i Konrada Marcjana zostały
wysoko ocenione przez komisję Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, dzięki temu
zostali zakwalifikowani do etapu okręgowe-
go. Już w lutym zmierzą się ze swoimi ró-
wieśnikami z Dolnego Śląska w czasie olim-
pijskich zmagań we Wrocławiu. Gratulujemy
i życzymy sukcesów.  Opiekunką olimpij-
czyków jest Aleksandra Kulak.

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z KOMBA-
TANTAMI

W środę, 16 stycznia, członkowie związków
żołnierskich i kombatanckich naszego regio-
nu zasiedli przy wspólnym stole podczas tra-
dycyjnego spotkania opłatkowo-noworocz-

ciąg dalszy na str. 8
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nego. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości
goście, dzieląc się opłatkiem, życzyli sobie
zdrowia i wszystkiego najlepszego na Nowy
Rok. Przedstawiciele władz miasta w cie-
płych słowach przekazali kombatantom wy-
razy uznania, nazywając spotkanie z nimi
żywą lekcją historii. Głos zabrali również:
biskup świdnicki Ignacy Dec i Waldemar Py-
tel - biskup diecezji wrocławskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. O
część artystyczną spotkania zadbała mło-
dzież z III Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej-Curie W Świdnicy. Ucz-
niowie zaprezentowali m.in. znane kolędy,
które śpiewali razem z gośćmi.
To spotkanie, które było formą uznania i po-
dziękowania dla zasłużonych kombatantów,
miało też patriotyczny wymiar i zapewne na
długo pozostanie w naszej pamięci.

XIII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy na XIII Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, któ-
ry odbędzie 13 marca 2019 r., godz. 10:00 w
Sali Teatralej ŚOK, Rynek 43.
Celem konkursu jest wspieranie postaw  pa-
triotycznych  mło-
dego pokolenia, pro-
pagowanie treści pa-
tr iotycznych  po-
przez edukację arty-
styczną młodzieży,
pielęgnowanie kul-
turowego dziedzic-
twa kraju w związku
z przypadającą na
rok 2019, 80-tą  ro-
cznicą Wybuchu II
Wojny Światowej i
propagowanie treści
patriotycznych po-
przez edukację arty-
styczną młodzieży.
Zgłoszenia uczest-
ników należy prze-
słać  do dnia
04.03.2019 r. na ad-
res: Młodzieżowy
Dom Kultury im.
Mieczysława Koza-
ra- Słobódzkiego w
Świdnicy,  58-100
Świdnica, Nauczy-
cielska 2, tel. (074)
851 33 30 lub na e-
mail .:  dzialim-
prez@mdk.swidni
ca.pl
Zgłoszenia przyj-
mowane są  na kar-
tach zgłoszeń, do
karty  zgłoszeń nale-
ży  dostarczyć pod-
kład muzyczny na

płycie CD, lub w formie mailowej - karta
zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym w
formacie wav, mp.3.

NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI - WY-
STAWA

Podczas warsztatów poświęconych rozwojo-
wi Świdnicy, jakie w ubiegłym tygodniu od-
były się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Świdnicy, odbył się wernisaż wystawy Nie-
zwykłe Dolnoślązaczki, przygotowanej na
100-lecie praw wyborczych Polek przez Sto-
warzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
wspólnie z Regionalnym Przedstawiciel-
stwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
Wystawa przedstawia sylwetki 16 niezwy-
kłych kobiet, które żyły na Dolnym Śląsku w
różnych epokach i działały w różnych dzie-
dzinach życia. Są wśród nich m.in. Edyta
Stein, św. Jadwiga, Wanda Rutkiewicz, Anna
German, czy Freya von Moltke.
Celem wystawy jest pokazanie, zwłaszcza
dzieciom i młodzieży, przykładów mądrych,
ambitnych i twórczych kobiet oraz uświado-
mienie oglądającym, jak duży jest wkład ko-
biet w rozwój naszej kultury i nauki.
Wystawa została zorganizowana jako wyda-
rzenie w ramach uchwalonego przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego, Dolnoślą-
skiego Roku Praw Kobiet.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI "MELINA
LITERACKA"

Od marca 2007 przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki

lejową, budynkami lokomotywowni oraz
zapleczem technicznym. Zbiory to ponad 120
pojazdów kolejowych z lat od 1880 do lat 70
XX wieku. Zwiedzanie Muzeum odbywa się
między innymi przez przejazd zabytkowym
pociągiem po tzw. "Trasie Parowozowej" na
terenie Muzeum oraz spacer z przewodnikiem.
Specjalna oferta skierowana jest do dzieci z
salą zabaw Tomek i Przyjaciele. 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY DLA DZIE-
CI I MŁODZIEŻY - FERIE W MUZEUM 
Zajęcia połączone ze zwiedzaniem cieka-
wych historycznych miejsc, warsztatami,
zagadkami, a przede wszystkim dobrą zaba-
wą. Spotkania odbywać się będą zarówno w
Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śla-
skiej jak i w innych oddziałach Fundacji:
Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowi-
cach Świdnickich oraz Młynie Hilberta w
Dzierżoniowie.
Każdy punkt programu to przygoda o różno-
rodnej tematyce (m.in. technika, kolej, lite-
ratura, modelarstwo, wieś, rodzaje zbóż,
zwierząt, artystyczne zdobienie ciastek i
wiele innych). Kluczem wspólnych działań
stanie się zawsze wyobraźnia dzieci. Na za-
jęcia w oddziałach dzieci zostaną dowiezio-
ne żółtym autobusem school busem.
Zapewniony catering obejmuje 4 posiłki
(śniadanie w formie stołu szwedzkiego, II
śniadanie, II daniowy obiad oraz podwie-
czorek).
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę.
Ferie dla dzieci od 7 do 14 lat w 2 turnusach:
28 styczeń 2019 - 1 luty 2019,
4 luty 2019 - 8 luty 2019.
Pełny program zajęć dostępny u organizatora.
Zapisy - rezerwacje@muzeatechniki.pl
Koszt tygodnia ferii 550 zł - rodzeństwo 500
zł/ osoba
Gwarantujemy znakomitą opiekę od 8.00 do
16.00
**********************************
Wybrane...

KONCERTY ZIMOWE: Piotr Damasie-
wicz & Zuzanna i Maciej Batorowie
Data: 27 stycznia 2019
Godzina: 17.00

ciąg dalszy ze str. 7

http://www.bojero.com.pl


Melina Literacka. Tworzą go czytelnicy w
różnym wieku, których łączy pasja czytania i
poznawania nowych książek.
Organizatorami akcji są Instytut Książki oraz
British Council. 
Klubowicze spotykają się w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00 i dys-
kutują o wybranej książce, którą przeczytali
wcześniej, to ciekawa wymiana poglądów na
temat literatury. DKK to przede wszystkim
dobra zabawa i miłe towarzystwo.
Dodatkowe informacje uzyskać można w
Czytelni Naukowej MBP.

BIEGOWY SEZON ROZPOCZĘTY 
Około 600 osób - dzieci, młodzież i dorośli
wystartowało w Świdnickim Biegu Noworo-
cznym ZUPBADURA. Impreza organixowa-
na przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz Świdnicją Grupę Biegową w nie-
dzielę, 13 stycznia odbyła się na trasach w
okolicach hali Zawiszów.
Dzieci i młodzież miały do pokonania trasy
długości od 100 metrów do 2 kilometrów. Na
biegaczy powyżej 16 lat czekały dwa dystanse:
5 i 10 kilometrów. W biegu na 5 km wśród
mężczyzn najlepszy był Tomasz Kozłowicz
(17:00), drugi Krystian Walewski (17:53), a
trzeci Bartłomiej Wojsław (18:05). Wśród pań
triumfowała Emilia Gardecka (20:53), przed
Bożeną Morawską (21:13) i Sylwią Gardecką
(21:19). Na 10 kilometrów panów najlepszy był
Paweł Pac, który osiągając czas 35:28 pobił
rekord trasy. Drugi był Patryk Bryłkowski
(36:19), a traeci Karol Bryl (36:29).
Wśód pań zwyciężyła Anna Korzeniewska
(41:34), przed Katarzyną Budziszewską
(43:46) i Katarzyną Bernat (43:58).
Najmłodszą uczestniczką zawodów była nie-
spełna dwuletnia Sara ze Świdnicy, zaś naj-

starszym zawodnikiem 90-letni pan Czesław
z Bielawy.
Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje:
biegowa loteria, gry i zabawy dla dzieci czy
zbiórka pieniędzy na Schronisko dla Bezdo-
mnych Zwierząt w Świdnicy. W ceremonii
otwarcia i dekoracji wzięli udział Marta Olej-
kiewicz i Tadeusz Badura z firmy ZUPBA-
DURA, wiceprezydent Świdnicy Szymon
Chojnowski, wicestarosta Powiatu Świdnic-
kiego Zygmunt Worsa, dyrektor Świdnickie
Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy Żądło i
świdnicki maratończyk - Mateusz Janisze-
wski, który w ciągu 9 miesięcy ukończył serię
sześciu największych maratonów świata -
Abott Six Stars World Marathon Majors.

info: OSiR Świdnica

PIŁKA RĘCZNA 
CHŁOPCY KLASY 7-8 SP i 3 Gimn.
Faworyci nie zawiedli. Chłopcy z SP 105 w
Świdnicy bez żadnych problemów wygrali
turniej Piłki ręcznej klas 7-8 SP i 3 Gimn. w
ramach "Współzawodnictwa szkolnego
2018-2019". We wszystkich swoich spotka-
niach od początku kontrolowali przebieg gry
odskakując na kilka bramek i wygrywając
kolejno z SP 1 (15-4), SP 4 (20-6), SP 315
(22-1). Na większy opór natrafili jedynie w
meczu z SP 6, który ostatecznie wygrali 9-6.
Pozostałym drużynom została jedynie walka
o dalsze miejsca na podium. Drugie miejsce
zapewniła sobie reprezentacja szóstki, a o

trzecim zadecydował
bardzo wyrównany
mecz SP 1 i SP 4 wygra-
ny przez jedynkę 5-4. W
zawodach, które odbyły
się 17 stycznia na Hali
sportowej SP 105 wzię-
ło udział 5 reprezentacji
świdnickich podstawó-
wek grając każdy z każ-
dym. Drużyny zdoby-
wając punkty do współ-
zawodnictwa jedno-
cześn ie walczyły o
awans do  dalszych
szczebli rozgrywek. Ze-
spół SP 105 wygrywając
całe zawody reprezento-
wać będzie Świdnicę w
zawodach powiatowych
i strefowych. Na zakoń-
czenie imprezy organi-
zator, Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji,
przygotował pamiątko-
we dyplomy oraz meda-
le. Wyróżnieni zostali
też najlepsi zawodnicy:
Robert Kaźmierczak
(SP 1), Kordian Stramek
(SP 4), Bartosz Doliński
(SP 6), Norbert Mirga
(SP 105), Adrian Klim-
czak (SP 315).
Końcowa klasyfikacja
(z punktacją do współ-
zawodnictwa):

www.expressem.eu www.expressem.eu

Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy
Bilety: wstęp wolny

Piotr Damasiewicz - trąbka
Zuzanna Bator i Maciej Bator - organy
W programie jazz, kolędy i autorskie kom-
pozycje Piotra Damasiewicza oraz Macieja
Batora.
Piotr Damasiewicz to kompozytor, trę-
bacz, edukator, oraz kurator międzynaro-
dowych platform muzycznych. W swojej
twórczości sięga do języka jazzu, XX wie-
cznej muzyki klasycznej, muzyki najno-
wszej, w tym europejskiej muzyki impro-
wizowanej. Damasiewicz ma okazję pre-
zentować swoją twórczość zarówno w
swoich autorskich projektach: Power Of
The Horns, Mnemotaksja, Hadrons, Im-
proGraphic, jak i w tych, których jest
współautorem: VeNN Circles Red Trio
Quintet. Był reprezentantem Polski w
czterech muzycznych platformach mię-
dzynarodowych: Take Five Europe, Jazz
Playes Europe, w dwóch następnych: Art
Meetings i Melting Pot Laboratory,  jako
lider, kompozytor, instrumentalista i kura-
tor, rozwijał idee otwartej improwizacji w
zetknięciu się z innymi dziedzinami sztu-
ki. Jest autorem utworów orkiestrowych,
kameralnych, solowych, oraz muzyki te-
atralnej i filmowej.
Koncert organizują Świdnicki Ośrodek Kul-
tury i Fundacja Chorda Auxit. Partnerem
wydarzeń jest Fundacja PZU oraz Miasto
Świdnica, a patronatem honorowym objęli
je Prezydent Świdnicy oraz Biskup diecezji
wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Aug-
surskiego w RP.

KONCERTY ZIMOWE: Chór Kameral-
ny "Ad Libitum"
Data: 1 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury
Bilety: wstęp wolny

Goszczący wiosną 2017 roku na festiwalu
"Nowowiejski-Świdnica-Organy" Chór Ka-
meralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabelli
Zieleckiej-Panek z Cieszyna ponownie za-
wita do Świdnicy na zaproszenie Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury oraz Fundacji Chor-
da Auxit w ramach Koncertów Zimowych!
Tym razem z programem w innym, mniej
klasycznym wydaniu.
W programie muzyka świąteczna, jazzowa i
karnawałowa.
Partnerem wydarzeń jest Fundacja PZU oraz
Miasto Świdnica, a patronatem honorowym
objęli je Prezydent Świdnicy oraz Biskup
diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsurskiego w RP.

KOLACJA DLA GŁUPCA [spektakl
Wrocławskiego Teatru Komedia]
Data: 2 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 70 zł
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FERIE W MIESCIE 2019

Grupa panów w średnim wieku z tzw. "to-
warzystwa" cyklicznie urządza sobie kola-
cje, na które zaprasza mniej inteligentnych,
ich zdaniem, przedstawicieli naszego społe-
czeństwa. Podczas wystawnego posiłku sta-
rają się obnażyć ich intelektualne niedostat-
ki, śmieszne przyzwyczajenia, zabawny
sposób mówienia itp. Kto przyprowadzi naj-
głupszego-wygrywa-tak w skrócie można
opisać intencję tej dość dwuznacznej, deli-
katnie mówiąc, zabawy.
Pewnego dnia jednak, w wyniku kilku nie-
przewidzianych sytuacji, przedsięwzięcie
wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć
swoim, bardzo interesującym, życiem Oka-
zuje się, że przypięcie komuś etykietki "głu-
pca" nie zawsze musi oznaczać rzeczywisty
poziom jego intelektu.
Podsumowaniem może być cytat z klasyka:
Z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się śmie-
jecie! Według scenariusza "Kolacji dla głu-
pca" F. Veber nakręcił film "Kolacja dla pa-
lantów", który obejrzały we Francji rzesze

SP 105 - 10 pkt
SP 6 - 8 pkt
SP 1 - 7 pkt
SP 4 - 6 pkt
SP 315 - 5 pkt

***
DZIEWCZĘTA KLASY 7-8 SP i 3 Gimn.
Dziewczęta z SP 105 w Świdnicy, choć na co
dzień trenują siatkówkę, wygrały rywalizację
w zawodach "Współzawodnictwa szkolnego
2018-2019" w piłce ręcznej. Mimo dwóch
pierwszych spotkań wygranych przez sto
piątkę dosyć gładko, najpierw z SP 315 (8-5)
i z SP 6 (8-6), to dopiero ostatni mecz turnieju
miał zadecydować o zwycięstwie w imprezie.
Bardzo wyrównany mecz z SP 4 do końco-
wych sekund trzymał w napięciu. Pierwsza
połowa należała do zawodniczek SP 105, w
drugiej do odrabiania strat zabrały się repre-
zentantki czwórki doprowadzając do jedno-
bramkowej straty. W końcówce spotkania
mogły doprowadzić do remisu i do rzutów

karnych, jednak zabrakło skuteczności i osta-
tecznie to SP 105 zwyciężyło 4-3 zajmując
pierwsze miejsce w turnieju jednocześnie
awansując do dalszych szczebli rozgrywek.
Zawody zorganizowane 11 stycznia 2019 r.
zgromadziły cztery reprezentacje świdnic-
kich podstawówek, które zagrały systemem
każdy z każdym. Drużynom na zakończenie
imprezy wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz medale przygotowane przez organizato-
ra, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wyróżnione zostały też najlepsze zawodnicz-
ki swoich zespołów: Hanna Wieliczko (SP 4),
Weronika Kolanek (SP 6), Kamila Gałecka
(SP 105), Natalia Piestrak (SP 315) oraz naj-
lepsza bramkarka Dagmara Knap (SP 6).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 105 - 10 pkt
SP 4 - 8 pkt
SP 6 - 7 pkt
SP 315 - 6 pkt

info: OSiR Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE ZI-
MOWE?  

O tym jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe,
ale też o potencjalnych zagrożeniach, które
mogą się zdarzyć podczas zimowego wypo-

ciąg dalszy ze str. 7
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czynku rozmawiali z uczniami SP w Pszen-
nie, funkcjonariusze policji ze Słotwiny.
Już od kilku tygodni policjanci z Posterunku
Policji w Słotwinie spotykają się z uczniami
w szkołach, prowadząc pogadanki z zakresu
cyberprzemocy. Przypominają także podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa, tak aby pobyt
na zimowisku, czy w miejscu zamieszkania
upłynął przyjemnie i bezpiecznie.
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wy-
czekiwany czas odpoczynku, wyjazdów i do-
brej zabawy. Dlatego każdego roku staramy
się przypominać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, prawidłowym przechodze-
niu przez jezdnię, obowiązku noszenia odbla-
sków. Uwrażliwiamy także dzieci na zagro-
żenia jakie niosą zamarznięte akweny wodne
- mówi mł. asp. Michał Kopaczewski.

XXII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘDNI-
CZY  

W XXII Gminnym Przeglądzie Zespołów
Kolędniczych, który odbył się w dniach
16.01.2019-17.01.2019 w Bystrzycy Górnej
wzięło udział 12 zespołów, w tym 248 ucze-
stników. Prezentacje kolędowe zostały przy-
gotowane pod kierunkiem opiekunów, wy-
chowawców świetlic środowiskowych, in-
struktorów oraz nauczycieli szkół podstawo-
wych oraz przedszkoli.
Tegoroczny Przegląd Kolędniczy oceniało
jury w składzie: Tadeusz Szarwaryn - prze-
wodniczący, Krzysztof Jas, Teresa Kmera.
W ocenie prezentacji jury zwracało uwagę na:
dobór scenariusza dla odpowiedniej grupy
wiekowej, wyrazistość mowy i kulturę słowa,
scenografię, kostiumy i umiejętność odnaj-
dowania się aktorów w przestrzeni teatralnej,
śpiew i aranżacje muzyczne, umiejętność

wejścia w rolę oraz ogólny wyraz kolędniczej
prezentacji, nawiązanie do tradycji i kultury
polskich widowisk bożonarodzeniowych. Po
obejrzeniu 12 zespołów kolędniczych Jury
postanowiło przyznać NAGRODY oraz wy-
różnienia dla następujących zespołów.
Nagrody otrzymały zespoły:
W kategorii przedszkola:
Przedszkole w Witoszowie Dolnym prezen-
tujące widowisko pt: "W Betlejem" - za do-
kładność prezentacji połączoną z tańcem, za
barwne stroje użyte w przedstawieniu 
i radość wykonawców.
W kategorii szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej pre-
zentująca przedstawienie "Pójdźmy wszyscy
do stajenki" - za walory wokalne prezentacji
oraz zaangażowanie wykonawców w pielęg-
nowanie tradycji kolędniczej wyrażonej w
śpiewie najpiękniejszych kolęd polskich.
W kategorii Zespoły Śpiewacze:
Teatrzyk ludowy "Pogwarki" z Burkatowa
prezentująca widowisko "Z gwiazdą po kolę-
dzie" - za kultywowanie tradycji kolędni-
czych oraz humor użyty w prezentacji.
Zespół Śpiewaczy "Ale Babki" - za profesjonal-
ną oprawę muzyczną, aranżację znanych kolęd
i pastorałek oraz wysoki poziom wokalny.
Wyróżnienie otrzymały zespoły:

widzów, śmiejąc się do łez. Naszym skro-
mnym zdaniem sztuka jest jeszcze lepsza!
Zapraszamy Państwa na naszą kolację, może
nie po to aby się najeść, ale do syta się
pośmiać i szlachetnie rozbawić. Zespół
Wrocławskiego Teatru Komedia obiecuje,że
będzie Państwu smakowało!!!
Obsada:
Paweł Broszak: Paweł Okoński
Krystyna Broszak: Marzena Oberkorn
Profesor Arszaniak: Marian Czerski
Franciszek Pinion: Mirosław Kropielnicki
(gościnnie)
Gwidon Leblak: Tomasz Lulek/Krzysztof
Grębski
Marlena: Katarzyna Baraniecka
Lesław Koniarz: Jerzy Mularczyk
Czas trwania: 120 minut

"KOT W BUTACH" - SPEKTAKL FA-
MILIJNY
Data: 3 lutego 2019
Godzina: 16.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 13 zł parter i 11 zł balkon; zniżka dla
dzieci na Świdnicką Kartę Dużej Rodziny
Jeden z najpopularniejszych utworów dla
najmłodszych tym razem w nieco innej kon-
wencji. Spektakl nawiązuje w warstwie pla-
stycznej do teatru barokowego. A skoro ba-
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Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej
prezentująca przedstawienie pt: "Od Bieguna
do Betlejem".
Przedszkole "Bajkowa Dolinka" w Pszennie
prezentująca przedstawienie pt: "Roztańczo-
ne Anioły".
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej za
widowisko pt: "Kolęduje Tobie moje serce".
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Świdnicy prezentująca przed-
stawienie pt "Ogień miłości".
Dziecięcy Teatr Pantomimy "Ligotki" prezen-
tująca przedstawienie pt: "Jasełka bez słów".
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej
w Witoszowie Dolnym prezentująca przedsta-
wienie pt: "Gdzie się podziała gwiazda".
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie insce-
nizacja pt: "Bajkowe Jasełka".
Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie insce-
nizacja pt: "Wieczór wigilijny".
 Jury zdecydowało się przyznać także nagro-
dy indywidualne dla następujących aktorów:

Helena Zaguba - za rolę Żyda,
Julia Stypuła - za rolę Aniołka,
Hania Wiśniewska - za rolę Krakowianki,
Teatr Ligotki - za rolę Maryi,
Kacper Hodel - za rolę Obserwatora podczas
kolacji wigilijnej.

CO NOWEGO W CENTRUM SPORTOWO-
REKREACYJNYM W WITOSZOWIE DO-
LNYM  

Od nowego roku rozpoczęliśmy zajęcia AQUA
AEROBIKU. Dwa razy w tygodniu (środy i
piątki) uczestniczki zajęć mają możliwość po-
pracować nad swoim zdrowiem i sylwetką.
Ćwiczenia w wodzie pozytywnie wpływająca
na pracę całego organizmu usprawniają układ
oddechowy i krążenia, zwiększają ruchomość
stawów, siłę i elastyczność mięśni.
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną
trenerkę są również doskonałą okazją do re-
laksu przy muzyce i spędzenia wolnego czasu
w gronie znajomych. Spotkania cieszą się
dużym zainteresowaniem. Panie wychodzą z
wody uśmiechnięte i zadowolone - podkreśla
Julia Calów, zastępca dyrektora ds. zarządza-
nia obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
Jako atrakcję kończącego się półrocza szkol-
nego zaplanowano I Mistrzostwa w Pływaniu

www.expressem.eu12
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rok, to opera. A skoro opera to śpiew. Znana
historia w formie spektaklu muzycznego po-
każe zabawę konwencjami teatralnymi. Na
scenie zobaczymy 10 aktorów, przepiękne
lalki autorstwa Diany Sikory oraz grę w ży-
wym planie.
Obsada: Lidia Lisowicz, Dorota Fluder-Gło-
wadzka, Diana Jonkisz, Dorota Bąblińska-
Korczycka, Zuzanna Łuczak, Sławomir Mo-
zolewski, Jacek Maksimowicz, Sylwester
Kuper, Radosław Biniek, Rafał Ksiądzyna

FINISAŻ WYSTAWY MALWINY GAJ:
"NOWA TWARZ"
Data: 9 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44
Bilety: wstęp wolny

Malwina Gaj, urodzona w 1997 roku, absol-
wentka II Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Banacha w Świdnicy, obecnie stu-
dentka trzeciego roku malarstwa na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepper-
ta we Wrocławiu. Dotychczas brała udział w
wystawach takich jak wystawa towarzyszą-
ca drugiej edycji konkursu Nowa Awangar-
da organizowanej przez galerię Szyb Wilson
w Katowicach, wystawa w ramach Ogólno-
polskiego Przeglądu Ilustracji Studenckiej
Szkół Artystycznych odbywającej się w ra-
mach festiwalu Mikstury Kultury, wystawa
Pracowni Rysunku 205 w BCK w Brzegu
oraz kilku wystawach, które odbyły się na
terenie wrocławskiego ASP.
Nowa twarz to jej pierwsza wystawa indy-
widualna mająca charakter introdukcji auto-
rki szerszemu gronu odbiorców. Jest to zbiór
portretów wykonanych w różnych techni-
kach - od rysunku po malarstwo, po drodze
wykorzystujących elementy takie jak kolaż
czy ilustracja książkowa.

KONCERTY ZIMOWE: The Time Qu-
artet
Data: 17 lutego 2019
Godzina: 17.00
Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy
Bilety: wstęp wolny

Tych muzyków już znamy i będziemy mieli
przyjemność usłyszeć ponownie w powiecie
świdnickim. The Time Quartet zamknie
Koncerty Zimowe! Tym razem będziemy
gośćmi Muzeum Dawnego Kupiectwa, któ-
re użyczy nam swojej przestrzeni do wysłu-
chania ostatniego koncertu z cyklu w wyko-
naniu kwartetu smyczkowego z Warszawy.
W programie pop i rock w klasycznym wy-
daniu.
Kwartet smyczkowy The Time Quartet two-
rzą absolwenci Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie: I skrzy-
pce - Maksymilian Grzesiak, II skrzypce -
Katarzyna Boniecka, altówka - Aleksandra
Demowska-Madejska i wiolonczela - Mał-
gorzata Duź. Jest to jeden z najciekawszych
polskich zespołów kameralnych łączących
brzmienia klasyczne z jazzem i rozrywką.

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. obok



Pochodził z Górnego Śląska i żył w latach
1879-1940. Po studiach uniwersyteckich we
Wrocławiu, był w latach 1903-1907 wikariuszem

w Świdnicy. Potem do 1917 r. duszpasterzował
w Gryfowie Śląskim. Tu wydawał pierwszą na
Dolnym Śląsku katolicką gazetę, której hasłem
było "O prawdę, wolność i prawo". We Wrocła-
wiu redagował katolicki tygodnik, a w Nysie -
dziennik katolicki. 

W 1919 r. wybrano ks. Otte posłem do Zgro-
madzenia Narodowego, które obradowało w We-
imarze. W 1921 r. powrócił do Świdnicy jako dy-
rektor działającego tu towarzystwa oświaty ludowej
"Berglandgesellschaft" i główny redaktor "Mittel-
schlesische Zeitung". Była to świdnicka gazeta co-

dzienna katolickiej partii Centrum. Pismo zwal-
czało komunistów, liberałów oraz hitlerowców i
przez tych ostatnich zostało w 1935 r. zlikwido-
wane. 

W 1927 r. "Berglandgesellschaft" zbudowało
w Świdnicy przy dzisiejszej ul. Żeromskiego
gmach swego wydawnictwa, w którym dziś jest
m.in. czytelnia biblioteki miejskiej i apteka
"Eskulap". 

W 1924 r. został ks. Otte proboszczem w

Legnicy. Od 1931 r. przebywał we Wrocławiu.
Był kanonikiem gremialnym, kaznodzieją kate-
dralnym, działaczem organizacji katolickich i re-
daktorem. Przewodniczył dolnośląskiej partii
Centrum i do objęcia władzy przez Hitlera, po-
słował do rady państwa i sejmu pruskiego (pru-
skiego parlamentu krajowego). Zwalczał antyse-
mityzm i pomagał prześladowanym. 

Zmarł we Wrocławiu, gdzie kazał się pochować
nie w krypcie kanoników, lecz na cmentarzu św.
Wawrzyńca "wśród ludu jako człowiek z ludu". 

Edmund Nawrocki 
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KS. OTTE - WIKARIUSZ ŚWIDNICKI

Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym.
W środę, 23 stycznia o g. 11.30 dzieci i mło-
dzież wystartują w indywidualnych mistrzo-
stwach w czterech kategoriach wiekowych .
* kl. I i II -styl grzbietowy na dystansie 25 m,
* kl. III i IV -styl grzbietowy, klasyczny i
dowolny na dystansie 25 m,
* kl. V i VI- -styl grzbietowy, klasyczny i
dowolny na dystansie 50 m, styl motylkowy
na dystansie 25 m,
* kl. VII i VIII oraz III gimn.- -styl grzbieto-
wy, klasyczny i dowolny na dystansie 100 m
styl motylkowy na dystansie 50 m.
Również uczniowie z pozostałych placówek
oświatowych na zajęciach WF i SKS przygo-
towują swoją formę, którą będą mogły zapre-
zentować w planowanych do realizacji w II
półroczu szkolnym I Gminnych Zawodach
Pływackich.
Już teraz najlepsi, młodzi pływacy mogą
zgłaszać się do recepcji Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym aby
zapisać się na egzamin na kartę pływacką. Jej
posiadanie jest koniecznością przy wypoży-
czeniu sprzętu wodnego przez osobę niepeł-
noletnią. Karta potwierdza umiejętności, a

także daje sygnał, że jej posiadacz będzie
ostrożny i zachowa się odpowiedzialnie nad
wodą. Egzamin polega na przepłynięciu dys-
tansu 200 m stylem dowolnym (w tym co
najmniej 50 m stylem grzbietowym), prze-
płynięciu 5 m. pod powierzchnią wody oraz
wykonaniu skoku z wysokości 0,7 m.
Serdecznie zapraszamy do Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym,
tel. 727 408 444.

UCZNIOWIE Z LUTOMI DOLNEJ ZNAJĄ
SIĘ NA ZDROWIU  

Spośród ponad 900 nadesłanych prac w ogól-
nopolskim konkursie pt. "5 porcji zdrowia w
szkole" komisja wybrała i nagrodziła tylko 3.
Wśród nich znalazł się plakat przygotowany
przez uczniów klasy II a pod kierunkiem
wychowawczyni - pani Anny Szubert ze
Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej. Ucz-
niowie nie tylko zdobyli nagrody rzeczowe
dla siebie i szkoły, ale przede wszystkim po-
szerzyli wiedzę na temat zdrowego żywienia.
Uczniowie klas II- gich i III-cich ze Szkoły
Podstawowej w Lutomi Dolnej wzięli udział
w ogólnopolskim programie edukacyjnym
pod nazwą "5 porcji zdrowia w szkole" Jego
celem była edukacja dzieci w zakresie pra-
widłowego odżywiania oraz kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych. W ra-
mach programu nauczyciele przeprowadzili
z uczniami zajęcia na temat znaczenia wa-
rzyw, owoców i soków w prawidłowo zbilan-

sowanej diecie człowieka.
Zwieńczeniem Programu był
konkurs plastyczny polegający
na wspólnym przygotowaniu
przez uczniów z danej klasy pla-
katu, przedstawiającego ideę "5
porcji zdrowia" w codziennej
diecie dzieci. Wszyscy ucznio-
wie z tej klasy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz uzyskali nagrodę
finansową dla szkoły, za którą
został zakupiony projektor mul-
timedialny. 

i

Partnerem wydarzeń jest Fundacja PZU oraz
Miasto Świdnica, a patronatem honorowym
objęli je Prezydent Świdnicy oraz Biskup
diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsurskiego w RP.

MAŁY KSIĄŻĘ [TEATR PIASKU Tetia-
ny Galitsyny]
Data: 22 lutego 2019
Godzina: 18.30
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 55 zł - 70 zł w zależności od miejsc

Rodzinna wyprawa do świata Małego Księ-
cia na wyciągnięcie ręki!
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczy-
ni programu "Mam Talent", wraz z Gwiaz-
dą "Mam Talent" VLODYR-em, najszyb-
szym malarzem na świecie oraz grupą ar-
tystów, przygotowywała unikalne wido-
wisko - historię Małego Księcia wg. An-
toine de Saint-Exupryego, malowaną na
żywo piaskiem, światłem i na wodzie, po-
łączoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz
techniką szybkiego malowania (Speed Pa-
inting). Dopełnieniem niezapomnianego,
ponadgodzinnego show, jest przepiękna
oprawa muzyczna, poruszająca najgłębsze
emocje i przenosząca nas na magiczną pla-
netę Małego Księcia.
Ta pełna ciepła opowieść nauczy dzieci
ponadczasowych wartości i przypomni do-
rosłym o potędze prawdziwej przyjaźni.
"Mały książę" to genialna opowieść dla całej
rodziny, która więcej mówi o życiu, niż gru-
be, uczone księgi.
Spektakl polecany jest dla dorosłych oraz
dzieci od 5-ego roku życia. Trwa 55 minut
bez przerwy.

WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE
Data: 24 lutego 2019
Godzina: 18.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK Rynek 43
Bilety: w cenie 55 zł (normalny) i 50 zł
(ulgowy)

Długo wyczekiwana premiera z najsłynniej-
szymi czardaszami w tle! Zapraszamy na
wyjątkowy wieczór, przepełniony węgier-
skim folklorem, popisowym tańcem i śpie-
wem! Podczas spektaklu usłyszycie i zoba-
czycie Państwo wszystkie czardasze, jakie
zostały napisane w historii muzyki operetko-
wej i instrumentalnej. Nie zabraknie prze-
sławnych utworów Montiego, Tańców Wę-
gierskich Brahmsa, fragmentów z operetek:
"Zemsta nietoperza", "Baron Cygański",
"Księżniczka Czardasza", "Cygańska mi-
łość", "Hrabina Marica", czy "Perła z Toka-
ju"!
Występują:
Sylwia Frączek - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Orkiestra Salonowa Sceny Kamienica
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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

Biuro Reklam i Ogłoszeń BIMICOR
ul. Żeromskiego 22,Świdnica, tel. 601 232 848, 600 741 061, tel./fax 74 851 29 71

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Nie bój się ryzyka. Szczególnie w spra-
wach finansowych. Wszystko będzie teraz sprzy-
jało Twoim posunięciom. Pod warunkiem, że nie
wejdziesz w konflikt z samym sobą. Nie popadaj
w przesadne sprzeczki ze swoim partnerem, nie
warto się kłócić o drobiazgi. 
BYK Wkrótce rozwiążesz problemy związane z
finansami. Uregulujesz zobowiązania, które do-
tychczas bardzo Cię niepokoją. Sprawy zawodo-
we trochę się skomplikują, zachowaj zimną krew.
Wszystko jest do naprawienia. Wystarczy wyka-
zać więcej zaangażowania. 
BLIŹNIĘTA Nadszedł czas, aby płacić swoje
zobowiązania. Co odwlecze, to nie uciecze. Le-
piej wszystko ureguluj, a odzyskasz spokój we-
wnętrzny. Ktoś czeka, że się do niego odezwiesz.
Ma dla Ciebie ważną wiadomość. Wesoło i
szczęśliwie spędzisz nadchodzący weekend. 
RAK Nie pozwól, aby Cię wciągnięto w jakąś
niezdrową rywalizację. I tak wszystko wyjdzie
na jaw. Po co się później wstydzić i naprawiać
błędy. Zachowaj twarz i bądź zawsze sobą w
pracy, a sukces gwarantowany. Sytuacja finanso-
wa nie ulegnie zmianie. 
LEW Nie trać wiary w siebie i zapału do pracy.
Na efekty nie będzie trzeba długo czekać. Gwiaz-
dy będą Ci teraz sprzyjały, a nadchodzące dni
zaliczysz do szczęśliwych i udanych pod wielo-
ma względami. Stosunki z partnerem rówież
ulegną poprawie, więc atmosfera będzie wyma-
rzona, aby spędzać razem więcej czasu. 
PANNA Nie bądź taki krytyczny w stosunku do
najbliższych. Przecież bardzo ich kochasz i nie
chcesz ich ranić. Niestety Twoje ostatnie zacho-
wanie i nastroje powodują, że domownicy naj-

chętniej pouciekali by z domu. Więcej uśmiechu
na codzień! Zobaczysz, że wszystko się dobrze
ułoży, bez obwiniania bliskich. 
WAGA Zakończysz jakiś kolejny etap w swoim
życiu i będziesz z siebie dumny. Będziesz mógł
nareszcie odpocząć i poświęcić się przyjemnościom.
Niewielka strata, jaką poniesiesz w końcu tygodnia,
nie powinna bardzo Cię martwić. Już wkrótce sytu-
acja finansowa ulegnie znacznej poprawie. 
SKORPION Ktoś, komu zaufałeś, bardzo Cię
zawiedzie. Nie będziesz mógł darować takiego
zachowania. Nie warto tak wiele uwagi poświę-
cać tej osobie i jej postępkowi. Życie toczy się
dalej. Pomyśl o jutrze, najbliższych planach na
nadchodzące dni. Tak wiele jest do zrobienia, że
nie warto sobie zaprzątać głowy tą osobą.
STRZELEC Dopadnie Cię rozleniwienie. Zbliża-
jące się wakacje i pogodna aura nie zachęca Cię do
działania. A tymczasem brak pieniędzy. Musisz
ruszyć z miejsca. Bo inaczej nici z przyjemności.
Sprawy sercowe ułożą się bardzo pomyślnie.
Sprzyja temu korzystny układ gwiazd w nadcho-
dzących dniach. 
KOZIOROŻEC Za mało czasu i uwagi poświę-
casz swojemu partnerowi. Powoli popadacie w
stan, kiedy obojętnym jest dla Was wzajemna
atrakcyjność. Nic Ci się nie chce... nic nie warto...
To po prostu rutyna. A może warto zadziałać i
urozmaicić codzienność? Chociażby zaprosze-
niem na wspólny spacer. 
WODNIK Rysują się jakieś zmiany w życiu zawo-
dowym. Osoby nie mające pracy, być może ją
znajdą. Pojawi się jakaś niesamowita okazja. Czas
pokaże, czy przyniesie jakieś wymierne korzyści w
Twoim mniemaniu. Musisz mieć tylko dużo cier-
pliwości i być otwartym na nowe sytuacje. 
RYBY Zbłądziłeś, a teraz ciężko się do tego
przyznać. Jak najszybciej napraw to, co jeszcze
można naprawić. Wtedy reszta odejdzie w niepa-
mięć. Dobrze ułożą się sprawy finansowe. Nare-
szcie pozbędziesz się długów. Wiele miłych wra-
żeń dostarczy nadchodzący weekend. 

◆ 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 

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

◆ SPRZEDAM GAZOWY GRZEJNIK
PRZEPŁYWOWY WODY "TER-
MET". TEL. 601 232 848.

 S P R Z E D A Ż
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do remontu
129.900 zł
0-6140 44 m kw., 2 pokoje, balkon, III piętro, okolice Galerii,
ogrzewanie gazowe 174.000 zł
0-6141 88 m kw., 2 pokoje, II piętro, możliwość zrobienia 3 pokoi,
ogrzewanie gazowe, Centrum 260.000 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
0-6129 47,30 m kw., 2 pokoje, parter, okolice parku, ogrzewanie
gazowe, 173.000 zł
0-6128 67,90 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie miejskie,
okolice parku, 255.000 zł
0-6120 74,10 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
udziały w nieruchomości lokalowej - sprzedaż tylko za gotówkę
138.000 zł 
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie docelowo
miejskie, po kapitalnym remoncie 245.000 zł
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-6109 69,16 m kw., 2 pokoje, II piętro do remontu, okolice Galerii
148.000 zł
009724  90,60 m kw., 4 pokoje, II piętro, ogrzewanie wspólne dla
kamienicy, do remontu 185.000 zł
0-6059 75 m kw., 2 pokoje, I piętro, spokojna okolica, ogrzewanie
gazowe,  220.000 zł
0-6053 100,4 m kw., I piętro, 3 pokoje, ogrzewanie gazowe,
359.000 zł
0-6052 53,80 m kw., 2 pokoje, parter, wyremontowane, nowo-
czesne, ogrzewanie gazowe, 215.000 zł
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie gazowe,
okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-6005 97,60 m kw., 3 pokoje, IV piętro - winda, ogrzewanie
gazowe, 258.000 zł
0-6003 57,80 m kw., 3 pokoje, wysoki parter, ogrzewanie - piece
+ elektryczne, 149.000 zł
0-5997 77,66 m kw., 3 pokoje, III piętro, komfortowe, ogrzewanie
gazowe, 275.000 zł
0-5992  86,50 m kw., 3 pokoje, II piętro, komfortowe, ogrzewanie
gazowe 299.900 zł
0-5984  129,27 m kw., 5 pokoi, II piętro, ogrzewanie - piec kaflowy,
do remontu 197.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie, 153.000 zł
0-5951 94,63 m kw., 3 pokoje, III piętro, Centrum, ogrzewanie
gazowe, 299.000 zł
0-5908 42,54 m kw., 2 pokoje, IV piętro, okolice ul. Wałbrzyskiej,
ogrzewanie miejskie, 135.000 zł
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazowe,
160.000 zł
009377 83,71 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewanie gazowe +
garaż 17 m kw.250.000 zł
0-5866 113,30 III piętro, 3 pokoje,  ogrzewanie gazowe, rozkła-
dowe, 285.000 zł
0-5852 103,80 m kw., wysoki parter, 4 pokoje, kamienica, spokoj-
na okolica, 255.000 zł  
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 495.000 zł
0-5798 64,40 m kw., 3 pokoje, II piętro, dwupoziomowe, 270.000
zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5679  84,30 m kw., 2 pokoje, III piętro, kamienica, ogrzewanie
- piece 95.000 zł
0-5646 79,93 m kw., 3 pokoje, II piętro, kamienica, ogrzewanie
centralne - piec na opał stały 180.000 zł
0-5640 59 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie - piece
akumulacyjne 210.000 zł
0-5605 64,43 m kw., 2 pokoje, I piętro, kamienica, ogrzewanie
gazowe, 220.000 zł
0-5578 95 m kw., 3 pokoje, okolice Świdnicy 159.000 zł
0-5420 mieszkanie 105 m kw., 4 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, atrakcyjna lokalizacja, 250.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje, I piętro ,ogrzewanie gazowe, okolice
Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje, II p., ogrzewanie gazowe, okolice
Rynku,220.000zł
0-4776   54 m kw.,2pokoje,II piętro, ogrzewanie gazowe, Cen-
trum, 145.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie piecowe, okoli-
ce Centrum, 210.000zł

OSIEDLE MŁODYCH:
0-6080 56,14 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
230.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie 249.000 zł
0-613244,60 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie 200.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-5434 61,80 m kw., 3 pokoje, IV piętro, Zawiszów 195.000 zł
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6107 71,07 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie
275.000 zł - WYŁĄCZNOŚĆ

WYŁĄCZNOŚCI:
0-6107 71,07 m kw., 4 pokoje, IV piętro, ogrzewanie miejskie
275.000 zł 
0-6116 86,90 m kw., 2 pokoje, II piętro, Centrum, do remontu
158.000 zł 
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw., działka 14,74
a, okolice Żarowa - 99.000 zł
0-6010 sprzedaż mieszkania, 106,24 m kw., 4 pokoje, II piętro,
ogrzewanie gazowe, 2 balkony 368.000 zł 
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Centrum, 294
m3, 580.000 zł
0-5794 mieszkanie w Wałbrzychu o pow. 108,37 m kw., 3 pokoje,
parter, rozkładowe, ogrzewanie pompa ciepła 198.000 zł
0-5753 dom w Szczepanowie, działka o pow. 52 ary - 798.000 zł
0-5741 dom w Boleścinie z zabudowaniami gospodarczymi (war-
sztatami), działki o łącznej pow. 54 ary -  1.200.000 zł
0-5740 mieszkanie w Jedlinie Zdroju  o pow. 45 m kw., 2 pokoje,
II piętro, ogrzewanie elektryczne i piec węglowy 42.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice Świdnicy,
230.000 zł 

INNE LOKALIZACJE
0-6001 81,60 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie centralne - piec
na opał stały, Bystrzyca, 119.000 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie: pompa ciepła,
Wałbrzych 198.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6111 wynajem komfortowego mieszkania w wysokim stand-
ardzie, 2 pokoje z balkonem, III piętro Centrum - 2.990 zł
0-6088 wynajem mieszkania w Wałbrzychu, 2 pokoje, III piętro,
możliwość wynajęcia z garażem (150 zł) - 1.450 zł
009715 wynajem mieszkania, 64 m kw., oś. Młodych, 3 pokoje, I
piętro, 1.750 zł, kaucja: 2.500 zł

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
                                 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6142A 12,99 a, 5 km od Świdnicy 129.900 zł
0-6142 12,80a 5km od Świdnicy 128.000 zł
0-6086 16,45 a, okolice Żarowa, 105.000 zł
0-6025A 12,58 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-6025 - 12,34 a, okolice Świdnicy, 86.000 zł
0-5944 - 17,10 a, Żarów, 171.000 zł
0-5941A - 13,47 a Lutomia, 95.000 zł
0-5941 13,44 a Lutomia, 95.000 zł
0-5910 21,62 a, okolice Świdnicy, 99.500 zł
0-5907 32,95 a, okolice Świdnicy 180.000 zł (możliwość podziału
na 2 lub 3 działki)
0-5862 95,32 a, Świebodzice, 30zł/ m kw.
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/ m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/ m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży - 100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej  -
2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5569 55a okolice Świdnicy, 80.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a, Olszany, 100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice, 330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255zł (możliwość podziału)

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze, toaleta, parter
z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter, Centrum 2.000
zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku, ogrze-
wanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, ogrzewa-
nie miejskie, oś. Zawiszów

0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, ogrze-
wanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-6018 WL 79 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, Centrum,
5.800 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum 350.000 zł
0-5878 sprzedaż kompleksu hotelowo-restauracyjnego, okolice
Świdnicy 1.800.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5856 WL  hala 343 m kw., parter , Centrum - 5.000 zł netto
0-5874B WL kompleks hotelowo-restauracyjny, okolice Świdnicy,
8.500 zł netto
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH   hale 396 m kw. i 220 m kw. działka 36,64a - okolice
Świdnicy 500.000 zł
0-5782A  SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice 110.000
zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł netto
0-5656  100 m kw., lokal użytkowy,  parter, Świdnica,  wynajem -
1.800 zł/m-c
0-5622 39 m kw., lokal użytkowy, parter, Centrum, wynajem -
2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.  wynajem
-  3.000 zł/m-c
0-5540  100 m kw., lokal użytkowy, Centrum, wynajem - 7.500 zł
netto/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum sprzedaż -
180.000 zł netto
0-5691  43 m kw., lokal użytkowy, oś. Młodych - sprzedaż
115.000 zł
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
0-5486 sprzedaż lokalu użytkowego 150 m kw.+50 m kw. pow.
biurowa, obrzeża miasta, 315.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wynajem -
2.200zł/m-c
007598 24 m kw., parter witryna ,Centrum, wynajem - 1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość adaptacji
większej powierzchni mieszkalnej, działka 11,25 a  320.000 zł
0-6032 budynek do adaptacji np. na hotel pracowniczy, okolice
Świdnicy, działka 14,88 a 420.000 zł 
0-6031 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, ok 800 m kw., działka
45,66 a, 2.850.000 zł
0-5987 dom wolnostojący, 150 m kw., działka 19,92 a, 15 km od
Świdnicy 445.000 zł
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony, działka
12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5854 dom wolnostojący, okolice Świdnicy, działka 62,77 a, 5
pokoi, 699.000 zł
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-5595  180 m kw., działka 7,44 a, 7 pokoi, Świdnica 460.000 zł 
0-5498 230 m kw., dwupiętrowy,  okolice Świdnicy, 190.000 zł
0-5478 325,40 m kw., działka 42 a pod lasem, okolice Świdnicy
1.200.000 zł
0-5470 198,60 m kw., działka 20a, do wykończenia, okolice
Świdnicy 360.000 zł
0-5360 80 m kw., działka 22a, parterowy, możliwość adaptacji
strychu, 130.000 zł
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp., działka 38,98
a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5356 218 m kw.,5 pokoi, działka 8,92 ara, okolice Dzierżoniowa,
550.000zł 
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice Świdnicy,
500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy, 100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic, 165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwurodzinny,
Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie eko-gro-
szek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340 m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagodnika,
do wykończenia 475.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa bliźniacza, po
remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny szereg, bliskie
okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjonat, atra-
kcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000 zł
0-4853 240 m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media , okolice
Osiedla Młodych,499.000zł
0-4831 280 m kw., działka 3,8 a, trzykondygnacyjny, garaż,
okolice Świdnicy, 689.000 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

