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W skrócie...

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-
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

KONCERT "CISZA JAK TA" 
08.02.2019 (piątek), godz. 20:00
Dom Kultury, ul. Szpitalna 16, Bolków, bi-
lety: 30-35 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.
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ŚWIDNICA

RODZIC W PRACY
Projekt "Rodzic w pracy! Dofinansowanie
kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w
podregionie wałbrzyskim" jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ce-
lem projektu jest umożliwienie powrotu do
pracy lub jej znalezienie rodzicom, opieku-
jącym się dziećmi do lat 3, poprzez finan-
sowanie kosztów wynagrodzenia niani.
Ponadto część osób biernych zawodowo,
zostanie objętych wsparciem aktywizacyj-
nym.
Jakie warunki musisz spełniać?
* status osoby niepracującej, bądź powraca-
jącej do pracy po urlopie związanym z uro-
dzeniem i wychowaniem dziecka
* dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat 

* chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia
aktywności zawodowej
Jak zgłosić się do projektu?
Odwiedź stronę http://rodzicwpracy.pl/pod-
region-walbrzyski/nabor-wnioskow,  po-
bierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij, do-
łącz odpowiednie dokumenty i odeślij do nas
pod wskazany adres.
Więcej informacji: http://rodzicwpracy.pl 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WIZYTĘ W SPRA-
WIE DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

Wszystkich chcących skorzystać z darmo-
wych porad prawnych zachęcamy do elektro-
nicznej rejestracji swojej wizyty na platfor-
mie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Wcześ-
niejsza rejestracja znacznie ułatwi wszystkim
chętnym skorzystania z pomocy. Rejestracji
można dokonywać pod linkiem:
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation
/173  
Wszystkie szczegóły dotyczące Darmowego
Poradnictwa Prawnego znajdziecie Państwo
na stronie Starostwa Powiatowego w Świdni-
cy:
http://www.powiat.swidnica.pl/strony/do_d
ruku/aktualnosci/2018/12/npp.htm 

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

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

KLIMAKTERIUM I JUŻ (spektakl te-
atralny)
10.02.2019, godz. 17:00
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w
wieku "menopauzalnym". Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się uporać. Pra-
gniemy pokazać, że klimakterium jest wpi-
sane w życie kobiety - mają je bohaterki
występujące na scenie, ale także kobiety sie-
dzące na widowni - miały, mają albo będą je
miały.
Wstęp 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
Klimaty

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
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

www.expressem.eu

WyMowny SUKCES KACPRA
Sztuka pięknego wysławiania umarła? W III
Liceum Ogólnokształcącym zdecydowanie
nie, co udowodnił uczeń klasy IIa (humani-
stycznej z edukacją muzyczną i teatralną) , a
dodatkowo nowy przewodniczący szkoły -
Kacper Grzęda. Kacper znalazł się w elitarnej
dwunastce najlepszych młodych retorów wy-
łonionych przez organizatorów Ogólnopol-
skiego Konkursu Retorycznego i w kwietniu
jedzie do Warszawy, gdzie walczyć będzie o
tytuł najlepszego krasomówcy.

WEŹ UDZIAŁ W DUATHLONIE!
Marconi Duathlon Świdnica to nowa impreza
sportowa, która odbędzie się w Świdnicy już
5 maja. A dzisiaj w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy podpisana została umowa z firmą
Marconi - sponsorem tytularnym wydarze-
nia. Porozumienie o współpracy podpisała
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słanie-
wska i właściciel firmy Marcin Markie-
wicz. 
Marconi jest także partnerem imprezy spor-
towej Marconi Indoor Triathlon Świdnica.
Przypomnijmy, że z udziałem prywatnych
sponsorów odbywają się już w mieście takie
wydarzenia jak: RST Półmaraton Świdnicki,
Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADU-
RA, Dabro-Bau Furia Świdnicka oraz
AKTYWNI24 - Galeria Świdnicka. 
Duathlon to dyscyplina sportowa będąca jed-
ną z odmian triathlonu. Zawodnicy kolejno:
biegną, jadą rowerem i znowu biegną. Orga-
nizator zawodów w Świdnicy oferuje możli-
wość wzięcia udziału w wyścigu na dwóch
różnych dystansach:

CLASSIC - 10 km biegu/40 km kolar-
stwa/5km biegu
SPRINT - 5 km biegu/20km kolarstwa/2,5km
biegu
Na Marconi Duathlonie Świdnica trasa rowe-
rowa w większości poprowadzona będzie po
drogach z dobrą nawierzchnią asfaltową. Bę-
dzie to doskonała okazja do ścigania się na
rowerach czasowych. Zawody organizowane
będą w formule non drafting, dzięki czemu
można wystartować na dowolnym rowerze.
Zawody startują i finiszują na stadionie miej-
skim, gdzie zlokalizowana będzie także strefa
zmian oraz miasteczko zawodów, co zdecy-
dowanie wpłynie na frekwencję kibiców pod-
czas startów i spowoduje, że impreza będzie
niezwykle widowiskowa.
Każdy z pewnością znajdzie zatem coś dla
siebie. Usatysfakcjonowani powinni być za-
równo długodystansowcy, jak i sprinterzy, ale
przede wszystkim wszyscy sympatycy duat-
hlonu i jazdy po dobrze przygotowanych,
asfaltowych trasach. Zawodnicy duathlonu,
którzy nie posiadają szosówek lub czasówek,
wezmą udział w klasyfikacji City Bike Com-
petition.
Dzięki zaangażowaniu sponsora tytularnego,
firmy Marconi ceny za pakiet startowy zaczy-

ciąg dalszy na str. 4
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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

PEGAZIK - ELIMINACJE MIEJSKIE
07.03.2019, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje Eli-
minacje Miejskie XXIV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK dla
uczniów szkół podstawowych w katego-
riach młodsi: klasy IV,V,VI SP starsi: klasa
VII i VIII SP i i uczniowie III klas gimna-
zjum.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

nają się już od 69 złotych. Warto pospieszyć
się z zakupem pakietów startowych, ponie-
waż tylko pierwsza ich pula jest w najniż-
szych cenach, a wraz z upływającym czasem
będą się one zmieniać. Zapisy dostępne są na
stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/po-
rtal/zawody .php?zawody=4390.

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!
Urząd Miejski w Świdnicy przekazał ponad
4 tysiące opasek odblaskowych dla świdnic-
kich przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Tra-
fiły one do wszystkich placówek oświato-
wych - publicznych i niepublicznych. Dzisiaj
prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska
odwiedziła uczniów klasy II c ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu i wręczyła im opaski. 
- Już od poniedziałku rozpoczynają się w
naszym województwie ferie i chcemy, aby
podczas nich, jak też oczywiście na co dzień
, dzieci były bezpieczne na drodze. Dzięki
opaskom odblaskowym będą one widoczne
w czasie popołudniowych spacerów i wycie-
czek  - mówiła prezydent, Beata Moskal-Sła-
niewska.    
Od 2014 roku na terenie całego kraju obowią-
zuje nakaz noszenie elementów odblasko-
wych poza terenem zabudowanym. Przypo-
mnijmy, że nowelizacja przepisów była kon-
sekwencją dużej liczby wypadków z udzia-
łem pieszych. Niestety, ogromna część osób
poruszających się wieczorem po drodze, nie
zdaje sobie sprawy jak mocno ograniczoną
widocznością dysponuje kierowca pojazdu
po zapadnięciu zmroku. Dlatego Miasto chce
zadbać o bezpieczeństwo naszych najmłod-
szych mieszkańców. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali już
pakunki z odblaskami oraz list od prezydent
miasta. Zostali oni również zachęceni do kon-
taktu ze Strażą Miejską w Świdnicy, aby zor-
ganizować dodatkowe zajęcia dotyczące bez-
pieczeństwa na drodze. Strażnicy od lat pro-
wadzą takie lekcje i pogadanki. 

ŚWIDNICA LIDEREM W WALCE ZE
SMOGIEM

Ponad 1400 palenisk węglowych zlikwido-
wanych w ciągu czterech lat, to bilans dwóch
miejskich programów wymiany źródeł
ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dzięki
programowi KAWKA i zwiększeniu środ-
ków na miejski program dotacyjny, udało się
od 2015 roku znacząco poprawić stan powie-
trza w Świdnicy, a tysiące świdniczan mogło
skorzystać ze wsparcia finansowego przy
wymianie systemów ogrzewania. 
Jak mówi prezydent Beata Moskal-Słanie-
wska - w tym roku rozpoczyna się kolejny
program tego typu - z udziałem funduszy
europejskich, o czym informujemy na stronie
Urzędu Miejskiego. Biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie świdniczan, wpływa bo-
wiem wiele wniosków od osób zainteresowa-
nych, do 2020 roku łączna liczba wyelimino-
wanych nieekologicznych, emitujących
szkodliwe opary pieców przekroczy 2000
sztuk! To naprawdę zmiana jakościowa, choć
wiele jeszcze pracy przed nami. Niewątpli-
wie Świdnica staje się zatem jednym z naja-
ktywniejszych w tej dziedzinie miast średniej
wielkości w Polsce.
Dlaczego warto?
Sposób ogrzewania mieszkań i domów ma
bezpośredni wpływ na jakość powietrza, któ-
rym oddychamy. Spalanie w piecu niskiej
jakości węgla, ciężkiego oleju opałowego
czy też odpadów jest bardzo szkodliwe dla
naszego zdrowia i środowiska. Poza sposo-
bem ogrzewania, ważny w walce ze smogiem
jest też transport - im więcej osób przesiądzie
się z aut do autobusów miejskich i na rowery,
tym lepiej dla jakości powietrza jakim oddy-
chamy. 

www.expressem.eu www.expressem.eu
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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
"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

PEGAZIK - ELIMINACJE POWIATO-
WE (MŁODSI)
14.03.2019, godz. 10:00
PEGAZIK - ELIMINACJE POWIATO-
WE (STARSI)
15.03.2019, godz. 10:00
Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje Eli-
minacje Powiatowe XXIV Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych w dwóch kategoriach: a) młodsi: szko-
ła podstawowa, klasy IV,V,VI b) starsi: klasy
VII, VIII SP i klasy III gimnazjum
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

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 Liszowska,
Milena Suszyńska, Sambor Czarnota, Woj-
ciech Malajkat, Ada Kalska, Mikołaj Roz-
nerski, Piotr Szwedes, Izabela Kuna
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.

Świdnica przeciwdziała niskiej emisji na róż-
ne sposoby, jednak równie wiele zależy od
nas samych - codziennego wpływu każdego
z nas (rodzaj ogrzewania, wybór środka
transportu). Wśród działań urzędu i prezy-
dent miasta należy wymienić: miejski pro-
gram dotacji na zmianę systemu ogrzewania,
unijny program dotacji na zmianę systemu
ogrzewania, wymianę taboru MPK - nowo-
czesne i bardziej ekologiczne autobusy, roz-
budowę ścieżek rowerowych, termomoderni-
zację obiektów publicznych, rewitalizację te-
renów zielonych, a także program KAWKA
(wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrze-
wanie z sieci ciepłowniczej oraz podłączenie
ciepłej wody użytkowej). Wszystkie te ele-
menty to efekt pozyskanych przez miasto
znaczących środków krajowych i unijnych w
ostatnich latach (ponad 40 mln zł).
Ponadto, dużą wagę przykłada się do tak zwa-
nych działań miękkich, a zwłaszcza edukacji
mieszkańców - na przykład poprzez kampa-
nię promocyjną "Mądrze OgrzewaMY", któ-
ra została dofinansowana ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Z kolei, jakość po-
wietrza w Świdnicy jest monitorowana na
bieżąco w punkcie pomiarowym Airly przy
ul. Armii Krajowej, a dodatkowo w kilku
lokalizacjach na terenie miasta zainstalowa-
no inne mierniki - AIRFOX. Wszystko po to,
by poprawić jakość powietrza w Świdnicy i
minimalizować złe skutki niskiej emisji.
Dotacje miejskie na wymianę źródła ogrze-
wania
Od wielu lat w ramach dofinansowania z
budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła
ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne
urządzenie grzewcze. Przyjęto zasadę, że
właściciele i najemcy mieszkań, będący oso-
bami fizycznymi, zmieniający system ogrze-
wania z piecowego na ekologiczne (gazowe,
elektryczne) mogą starać się o dotację w kwo-
cie do 2500 zł. Wnioski innych podmiotów
są rozpatrywane w zależności od efektu eko-

logicznego inwestycji i w zależności od ilości
posiadanych środków finansowych. Zasady
udzielania dotacji, a także wniosek zamiesz-
czone są na stronie urzędu miasta (BIP) m. in.
w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie"
- "Ochrona środowiska" - "Dotacje". Wnioski
można składać przez cały rok, a dokładnych
informacji na ten temat udziela Biuro Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego.
Podsumowując ten program (2015-2018),
zlikwidowano już łącznie ponad 650 pieców
kaflowych i kotłów c.o. węglowo-kokso-
wych. W ujęciu rocznym było to średnio 70-
80 dotacji na zmianę systemu ogrzewania z
pieców węglowych na ogrzewanie ekologi-
czne (gazowe, elektryczne) przy budżecie ok.
160 tys. zł. Z kolei w 2018 roku ze względu
na wagę problematyki i zainteresowanie spo-
łeczne, decyzją prezydent i rady miejskiej
znacząco zwiększono budżet tego zadania:
urząd przyznał 166 dotacji na łączną kwotę
blisko 400 tysięcy złotych. 

Rok Ilość
przyznanych

dotacji

Ilość
zlikwidowanych

palenisk  

2014 27 44

2015 79 123

2016 76 123

2017 76 143 

2018 166 265 

Unijne wsparcie z Aglomeracji Wałbrzy-
skiej
Świdnica w ostatnich latach w walkę z niską
emisją zainwestowała wiele milionów zło-
tych, z czego gros stanowiły unijne środki z

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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

DAMSKI BIZNES
29.03.2019, godz. 18:00
Bohaterki spektaklu Wrocławiego Teatru
Komedia "Damski biznes" postanowiły
spełnić największe marzenie życia i z rozma-
chem próbują znaleźć swoje miejsce w eks-
cytującym i lukratywnym świecie mody.
Wstęp 75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Wrocławski Teatr
Komedia

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

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-

Aglomeracji Wałbrzyskiej. W tej chwili roz-
poczynają się kolejne projekty - jeden, skie-
rowany do indywidualnych właścicieli do-
mków i mieszkań, we wspólnotach, oraz dru-
gi, dzięki któremu wykonana zostanie mod-
ernizacja ogrzewania w kilku budynkach, na-
leżących do gminy. 
Wszystkich świdniczan zainteresowanych
przyznaniem dotacji w ramach wcześniej wy-
mienionego projektu zapraszamy do składania
wniosków. Termin ich złożenia wydłużony zo-
stał do końca stycznia tego roku.  Przypomnij-
my, że w ramach przedsięwzięcia możliwe bę-
dzie dofinansowanie modernizacji  systemów
grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji
grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz
w lokalach mieszkalnych własnościowych w
budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy,
że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać
dotację na poziomie ok. 70% wydatków podle-
gających refundacji, w maksymalnej wysoko-
ści 25 tys . zł dla budynku jednorodzinnego i 10
tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzin-
nym (wartości mogą ulec zmianie). 
Drugi program uzyskał dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 . Dzięki pozyskanym pieniądzom
w wysokości ponad 3 milionów złotych rewi-
talizacją objętych zostanie 11 budynków ko-
munalnych przy ulicy Przechodniej, Gdyń-
skiej, Teatralnej, Spółdzielczej, 1-Maja, Że-
romskiego i Kotlarskiej. Przeprowadzone zo-
staną prace, które swoim zakresem obejmą
remonty dachów i elewacji, włącznie z wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wyko-
nane zostaną również podłączenia kamienic
do miejskiego systemu ogrzewania.
Program "KAWKA"
W roku 2016 Świdnica przystąpiła do reali-
zacji programu w sprawie udzielania dotacji
celowych z budżetu Miasta na zadania służą-
ce ochronie powietrza, polegające na trwałej
zmianie ogrzewania opartego na paliwie sta-
łym na proekologiczne. Program KAWKA
opiera się na dofinansowaniu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia
(tym 60% to dotacja bezzwrotna, a 30% po-
życzka). Z otrzymanych środków zewnętrz-
nych oraz własnego budżetu Miasto finanso-
wało budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy
do budynków, węzłów cieplnych, instalacji w
częściach wspólnych budynków oraz po-
szczególnych lokalach, których właściciele
zdecydowali się wziąć udział w programie. 

ciąg dalszy ze str. 5
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Dotacja dla mieszkańców pokrywała 100%
kosztów przedsięwzięcia. Jedyne koszty, ja-
kie ponosił mieszkaniec związane były z wy-
konaniem zastępstwa inwestycyjnego przez
Gminę Miasto Świdnica na rzecz mieszkań-
ców i było to 100 zł od lokalu i dodatkowo
100 zł od wspólnoty mieszkaniowej za prace
w części wspólnej budynku. 
Właściciel nieruchomości zobowiązany
był do utrzymania efektu ekologicznego
przez okres 5 lat od wymiany ogrzewania,
co oznacza, że nowa instalacja nie może

być w tym czasie usunięta ani modyfikowa-
na.
Dofinansowanie uzyskane ze środków WFO-
ŚiGW oraz NFOŚiGW wyniosło łącznie 10,7
mln zł. Miasto Świdnica, realizując program,
poniosło koszty zadania w wysokości 18,2 mln.
W ramach inwestycji do sieci ciepłowniczej
zostało podłączonych 88 budynków (554 loka-
le) oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła na
paliwo stałe. Dzięki temu udało się ograniczyć
emisję pyłów: PM10 - 9,23 Mg/rok, PM2,5 -
8,77 Mg/rok i CO2 - 18,00 Mg/rok.

*Co to jest niska emisja i jak jej przeciw-
działać?

ciąg dalszy na str. 8
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Niską emisją określa się sytuację zanieczysz-
czania powietrza gazami oraz pyłem, które
pochodzą ze źródeł znajdujących się na wy-
sokości poniżej 40 metrów czyli najczęściej
emitowane przez indywidualne piece domo-
we, niewielkie kotłownie, a także transport
komunikacyjny. Zanieczyszczenia te kon-
centrują się w pobliżu źródła i stanowią po-
ważne zagrożenie dla zdrowia. W przeciw-
ieństwie do wysokiej emisji, nie ma możliwo-
ści oczyszczania spalin a powstające substan-
cje są bardziej szkodliwe, gdyż nie stosuje się
w tym przypadku żadnych filtrów, ani kon-
troli tego, co spalane jest w piecach - a jest to
często złej jakości węgiel lub różnego typu
odpady, w tym także kartony zawierające me-
tale ciężkie, plastiki i stare meble. Indywidu-
alne paleniska domowe nie są wyposażone w
instalacje oczyszczające, zatem emitują wię-
cej zanieczyszczeń np. w postaci kwaśnych
gazów, czy drobnych cząstek.
Spaliny i pyły oddziałują bezpośrednio na
osoby przebywające na zanieczyszczonym
obszarze, wywołując skutki w dość krótkim
czasie - katar, kaszel i różne stany zapalne u
osób zdrowych, pogorszenie stanu zdrowia u
astmatyków i osób z chorobami układu krą-
żenia lub zwiększają
ryzyko zachorowań
na przewlekłe cho-
roby płuc czy nowo-
twory.
Szkodliwe substan-
cje można ograni-
czyć stosując lepszej
jakości węgiel, bądź
zaprzestając spala-
nia odpadów w pie-
cach domowych.
Najlepszym rozwią-
zaniem jest jednak
wymiana źródeł cie-
pła emitujących du-
ż ą iloś ć szkodli-
wych substancji na
bardziej ekologicz-
ne. Mowa tu o zastą-
pieniu starych pie-
ców i kotłowni wę-
glowych - nowszy-
mi, wydajniejszymi
piecami gazowymi,
elektrycznymi lub
instalacją ogrzewa-
nia centralnego z
sieci ciepłowniczej.
Rozwiązanie takie
jest zdrowsze i wy-
godniejsze, szcze-
gólnie dla osób star-
szych, gdyż nie wy-
maga noszenia wę-
gla. Warto zastano-
wić się także nad za-
stosowaniem insta-

lacji wykorzystującej odnawialne źródła
energii, jak np. ogniwa fotowoltaiczne, kole-
ktory słoneczne, pompy ciepła, biomasa.

GMINA ŚWIDNICA
FUNKCJONARIUSZE Z POSTERUNKU
POLICJI W SŁOTWINIE PODSUMOWALI
2018 ROK  

Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom z Poste-
runku Policji w Słotwinie za całoroczną służbę.
Obiekt zaistniał w świadomości mieszkańców
gminy, a samo jego funkcjonowanie jest pozy-
tywnie odbierane przez lokalną społeczność. To
dla nas bardzo ważne, bowiem posterunek po-
wstał przy udziale środków finansowych z bu-
dżetu gminy oraz policji. Cieszy fakt, jesteście
rozpoznawani wśród naszych mieszkańców -
mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, podczas
odprawy służbowej, na której podsumowano
ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa na terenie
gminy Świdnica.
Oprócz władz gminy i kierownictwa poste-
runku, w spotkaniu wziął udział I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Świdni-
cy Jarosław Nowaczyk, który podkreślał do-
brą współpracę z samorządem gminy Świd-
nica. Dzielnicowi nie są anonimowi w swoich
rejonach, mają dobry kontakt z mieszkańca-
mi, co zasługuje na słowa uznania- mówił
Oprócz działań patrolowo-prewencyjno-ob-
chodowych, funkcjonariusze przeprowadzili
szereg spotkań edukacyjnych skierowanych
do seniorów, młodzieży i uczniów.
Na posterunku Policji w Słotwinie jest trzech
etatowych dzielnicowych oraz czterech fun-

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
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 klasy-
ka: Z kogo się śmiejecie? Sami z siebie się
śmiejecie! Według scenariusza "Kolacji
dla głupca" F. Veber nakręcił film "Kola-
cja dla palantów", który obejrzały we
Francji rzesze widzów, śmiejąc się do łez.
Naszym skromnym zdaniem sztuka jest
jeszcze lepsza! Zapraszamy Państwa na
naszą kolację, może nie po to aby się na-
jeść, ale do syta się pośmiać i szlachetnie
rozbawić. Zespół Wrocławskiego Teatru
Komedia obiecuje,że będzie Państwu sma-
kowało!!!
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kcjonariuszy służby patrolowo-interwencyj-
nej realizujących zadania prewencyjne, któ-
rzy łącznie w służbie obchodowej i służbie
patrolowej w 2018r . przepracowali 9031 go-
dzin, co daje 1129 służb.
Funkcjonariusze w 2018 r. nałożyli łącznie
115 mandatów karnych. Przeprowadzono
ogółem 1217 interwencji. Wylegitymowali
2513 osób. Zatrzymali ogółem 43 sprawców
na gorącym uczynku popełnienia prze-
stępstw. Zatrzymali 81 osób poszukiwanych
do ustalenia miejsca pobytu przez sądy i pro-
kuratury. Odzyskano utracone mienie w wy-
niku przestępstwa o łącznej wartości 60 tys .
zł. Zatrzymali 42 osoby do wytrzeźwienia. W
ramach realizacji programów z zakresu pre-
wencji kryminalnej przeprowadzili 18 spot-
kań, pogadanek w przedszkolach i w szko-
łach z dziećmi i młodzieżą.
Najwięcej zdarzeń w minionym roku odnoto-
wano w Witoszowie Dolnym -20, następnie
w Pszennie-17, Lutomi Dolnej i Bystrzycy
Górnej po 13, Mokrzeszowie i Komorowie
po 11 oraz w Słotwinie i Jagodniku po 9. 
Kierownikiem Posterunku Policji w Słotwi-
nie jest asp. szt. Arkadiusz Borkowski tel. 603
770 492.
Zespół dzielnicowych tworzą: asp. Adam
Kłyszejko tel. 797 306 418mł. asp. Michał
Kopaczewski tel. 797 306 422, asp. Łukasz
Pluta tel. 797 306 424
W jednostce służba nie jest pełniona całodo-
bowo. Dyżur Kierownika Jednostki odbywa
się w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14
.00. Dodatkowo w każdy wtorek w godz.
9.00-12.00 dzielnicowi gminy Świdnica peł-
nią dyżur w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.
Głowackiego 4 w Świdnicy, tel. 74 852 30 67
wew. 118.

NOWOROCZNE SPOTKANIA W GMINIE
Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w no-
worocznych spotkaniach w Lutomi Dolnej,
Bystrzycy Górnej, Stachowicach, Pankowie,
Bystrzycy Dolnej oraz Krzczonowie.
Noworoczne spotkania w gminie Świdnica
mają bogatą tradycję. W minioną sobotę pod
raz 19 sołectwa: Lutomi Dolnej i Lutomi
Górnej oraz  gościły seniorów 80+ ze swoich
miejscowości oraz Lutomi Małej. Dzięki
wsparciu władz gminy, Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji oraz darczyńców
każdy senior, który zgłosił taką potrzebę miał
zagwarantowany transport. Nie zabrakło też
słodkich upominków, które wręczały: wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek, radna Lu-
cyna Mroczek oraz panie sołtys:  Maria
Ćwielong i Izabela Szmigiel. Specjalnie dla
seniorów w bożonarodzeniowych jasełkach
wystąpili uczniowie ze SP w Lutomi Dolnej.

I MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W WITOSZOWIE DOLNYM W PŁY-
WANIU  

Mocny akcent na zakończenie pierwszego
semestru roku szkolnego 2018/2019 w Wito-
szowie Dolnym. 23 stycznia blisko 100 ucz-
niów wystartowało w I Mistrzostwach w Pły-
waniu. Sportowe zmagania oceniane były w
4 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 grzbie-
towy, klasyczny i do-
wolny na dystansie 50
m. styl motylkowy na
dystansie 25 m.
- kl. VII i VIII oraz III
gimnazjum - styl grzbie-
towy, klasyczny i do-
wolny na dystansie 100
m. styl motylkowy na
dystansie 50 m.
Wśród uczestników
pierwszych mistrzostw
w pływaniu byli ucznio-
wie klasy sportowej o
profilu triathlonowym.
Pływanie pozytywnie
wpływa na ogólny roz-
wój fizyczny dziecka,
na kształtowanie syl-
wetki, rozwój mięśni ca-
łego ciała. Ma jeszcze
jedną ważną zaletę. Po-
maga w kształtowaniu
takich cech jak: odwaga,
samodzielność, zdyscy-
plinowanie, wytrwa-
łość, które z pewnością
są pomocne w dorosłym
życiu - mówi Krystyna
Kwaśnik dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Wito-
szowie Dolnym.
Również uczniowie z
pozostałych placówek
oświatowych będą mo-
gli zaprezentować swo-
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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-
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
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Dialog , wspólne cele i kooperacja są dro-
gą do sukcesu. Potwierdzili to uczestnicy spot-
kania, które odbyło się 23 stycznia w Świdnicy
w ramach projektu "Miasta Trutnov i Świdni-
ca razem dla biznesu". Udział w nim wzięli
przedstawiciele samorządu oraz lokalnych in-
stytucji otoczenia biznesu ze Świdnicy i Trut-
nova. 

Śniadanie biznesowe połączone z panelem
dyskusyjnym miało miejsce w Hotelu Red
Baron. Wśród gości znaleźli się przedstawicie-
le instytucji otoczenia biznesu ze Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnic-
kich, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT, Cechu Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości, Sudeckiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Dolno-
śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Su-
deckiej Izba Przemysłowo-Handlowej. 

Celem spotkania było zaprezentowanie
swojej działalności, realizowanych projektów
oraz poszukiwanie zbieżnych celów w zada-
niach. Uczestnicy dyskusji przyznali, że połą-
czenie sił i współpraca są konieczne i prowa-
dzą do efektu synergii. Integracja wielu pod-
miotów może bowiem przerodzić się w su-
kces, znacznie większy niż w przypadku dzia-
łania w pojedynkę.

Seminarium było okazją do wskazania
ścieżek współpracy w polsko-czeskim przed-
sięwzięciu prowadzonym od marca ubiegłego
roku.

- Realizujemy działania mające na celu
wypracowanie narzędzi, ale również platfor-
my komunikacji i współpracy różnych ośrod-
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ków , instytucji i przedsiębiorców. - mówiła na
temat projektu "Razem dla Biznesu" Anna
Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego UM
w Świdnicy.

W ramach projektu przedstawiciele insty-
tucji otoczenia biznesu mogą znaleźć płasz-
czyzny do efektywnej współpracy z przedsię-

biorcami, a także młodzieżą szkolną. Semina-
ria, panele dyskusyjne, czy targi po obu stro-
nach granicy są okazją do pozyskiwania kon-
taktów i wchodzenia we współprace bizneso-
we.

W spotkaniu udział wzięła również Beata
Moskal - Słaniewska, Prezydent Miasta Świd-
nicy, która podkreśliła, że współpraca z Cze-
chami należy do wzorcowych i liczy na to, że
obie strony w dalszym ciągu będą się tak samo
angażować we wspólnie realizowane przed-
sięwzięcia i projekty.

Gośćmi seminarium byli również repre-
zentanci Czeskiej Izby Gospodarczej w Na-
chodzie. Jej dyrektor, Franciszek Molik zapre-
zentował działalność izby, możliwości two-
rzenie sieci kontaktów i nawiązywania mię-
dzynarodowej współpracy.

Informacje na temat projektu oraz kolej-
nych spotkań można znaleźć na stronie Urzę-

du Miasta Świdnicy w zakładce "dla biznesu":
http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/
gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-ekspor
tera/projekt-razem-dla-biznesu.php

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem
dla biznesu" jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 In-
terreg V-A Republika Czeska - Polska.

info: UM Świdnica

RAZEM DLA BIZNESU

KONGRES FIRM RODZINNYCH
Pod hasłem "Ciągłość i zmiana" w  dniach 6-7 marca  we Wrocławiu odbędzie się 2. Kongres

Firm Rodzinnych. Jest to największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przed-
siębiorstw rodzinnych,  ich następców, którym zależy na rozwoju  własnych rodzinnych bizne-
sów.

Kongres stanowi okazję do poszerzenia wiedzy związanej z prowadzeniem biznesu rodzin-
nego, a także czerpania inspiracji do dalszego rozwoju. Celem kongresu jest stworzenie
platformy dla przedsiębiorców rodzinnych z województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubu-
skiego, dzięki której mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i unikalnym know how. Kongres
to także miejsce gdzie przedsiębiorcy mogą nawiązać nowe kontakty oraz skorzystać z wiedzy
specjalistów reprezentujących instytucje dostarczające rozwiązania dla biznesu rodzinnego.

Poruszane w ramach Kongresu  zagadnienia w dużej mierze będą dotyczyć mechanizmów
wsparcia profesjonalizacji  firm rodzinnych . Na pierwszy dzień  zaplanowane zostały cztery
panele dyskusyjne poświęcone budowaniu marki, inspiracjom, wychodzeniu na zewnętrzne
rynki oraz innowacyjności. Prowadzącymi i uczestnikami paneli będą eksperci oraz przedsta-
wiciele firm rodzinnych, którzy odnieśli sukcesy rynkowe. Drugiego dnia Kongresu odbędzie
się śniadanie biznesowe połączone z networkingiem oraz warsztaty tematyczne z zakresu:
sukcesji, czyli przygotowania firmy i rodziny do objęcia sterów przez młodsze pokolenie, a
także mediacji, marketingu i finansowania. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.

Ciągłość i zmiana
Tematyką tegorocznej edycji jest "Ciągłość i zmiana" a zamierzeniem organizatorów

wsparcie rodzimych przedsiębiorców w wydobyciu potencjału wynikającego z połączenia
dwóch elementów - wartości niesionych przez firmy rodzinne oraz wdrożenia zmian i innowacji,
które będą stymulować wzrost biznesu.

- Na Kongres zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących małe
firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Chcemy pokazać, że rodzinny charakter biznesu, nawet
bardzo prostego, rzemieślniczego lub każdego innego założonego niedawno bądź 20-30 lat
temu, to kapitał na którym można budować przyszłość firmy. Oparciem w rozwoju mogą być
własne dzieci i instytucje otoczenia biznesu - mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we
Wrocławiu, inicjator Kongresu Firm Rodzinnych.

Organizatorami Kongresu Firm Rodzinnych "Ciągłość i zmiana" są Centrum Biznesu
Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląska Izba
Gospodarcza, Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Praco-
dawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Marszałka Województwa Opolskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, a także
Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej.

Program wydarzenia i zapisy
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy na uczestnictwo w Kongresie.

Program Kongresu oraz formularz rejestracyjny na:  www.wsb.pl/wroclaw/kongres-firm-ro-
dzinnych.

ŚWIDNICA WSPIERA I PROMUJE
PRZEDSIĘBIORCÓW

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eks-
portera w Świdnicy, powołane przy Urzędzie
Miejskim, po trwających rok szkoleniach oraz
egzaminie otrzymało wyróżnienie i jest Cer-
tyfikowanym Partnerem Dolnośląskiego Cen-
trum Obsługi Inwestora i Eksportera DAWG
Sp. z o.o. 2019.

Świdnickie GCOIE należy do nowo po-
wstałej dolnośląskiej sieci promocji gospodar-
czej. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Pol-
sce. W skład sieci  wchodzą GCOIE w Głogo-
wie, Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzego-
miu, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wią-
zowie, Złotoryi i Żmigrodzie. 

GCOIE ma siedzibę w Urzędzie Miejskim
w Świdnicy, a zakres jego działań obejmuje:

- uruchomienie nowych korytarzy komu-
nikacji i przekazu informacji,

- profesjonalizację usług gospodarczych,
- promocję gospodarczą Świdnicy,
- wsparcie i pośrednictwo w nawiązywa-

niu współpracy gospodarczej między przed-
siębiorcami ainnymi firmami o zasięgu lokal-
nym, regionalnym i międzynarodowym,

- dostęp do kompleksowej informacji go-
spodarczej,

- organizowanie spotkań biznesowych z
udziałem ekspertów zewnętrznych z  Do-
lnośląskiej Agencji Współpracy Gospodar-
czej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwes-
tycji i Handlu (m.in. konferencje, szkolenia,
debaty).

GCOIE w Świdnicy prowadzą: Paula Pi-
larska-Skoruch (ekspert pro - biz) oraz Joanna
Chorąży (ekspert pro - eksport).

Zachęcamy przedsiębiorców do współpra-
cy poprzez zgłoszenie na stronie:

http://um.swidnica .pl/pages/pl/dla-bizne-
su/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-ek
sportera.php. 
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Fabryka niemieckiej spółki IDEAL AU-
TOMOTIVE została oficjalnie otwarta w
czwartek, 24 stycznia. Zakład zlokalizowany
jest w Świdnicy przy ul. Pogodnej, na terenie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Invest-Park. W uroczystościach uczestniczyli:
Thomas Mai i Stefan Frey - członkowie zarzą-

du firmy, Nicola Di Clemente - dyrektor świd-
nickiego zakładu, Beata Moskal-Słaniewska -
prezydent Świdnicy wraz ze swoim zastępcą
Jerzym Żądło oraz przedstawiciele pobliskich
zakładów i goście z zielonogórskiej fabryki
IDEAL AUTOMOTIVE.

- To powód do satysfakcji, iż firma IDEAL
AUTOMOTIVE wybrała właśnie Świdnicę.
Doceniono nie tylko dobre położenie, dogod-
ne warunki komunikacyjne, ale także pozy-
tywnie oceniono nasz rynek pracy. Myślę też,
że nie bez znaczenia było zaangażowanie
urzędników Urzędu Miejskiego oraz wszy-
stkich dostawców mediów, którzy bardzo pro-
fesjonalnie i szybko zadeklarowali współpra-
cę z inwestorem. Nie bez znaczenia był też
wkład pracy pracowników Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, za co serdecznie
im dziękuję - mówiła Beata Moskal-Słanie-
wska, Prezydent Miasta Świdnicy. 

IDEAL AUTOMOTIVE to producent
komponentów i elementów wyposażenia
wnętrz, m.in. wykładzin, mat, obić, a także
kształtek i segmentów akustycznych dla kil-
kudziesięciu marek samochodów, m.in. Mer-
cedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen,
McLaren, Lamborghini, Bugatti i Porsche.
Nowa inwestycja powstała na ponad 9 ha

działce. Fabrykę o powierzchni ok. 27400 m kw.
podzielono na funkcjonalne zony - przemysłową
(ok. 25 tys. m kw.), na którą składa się hala
produkcyjna i magazynowa, dwa tunele rozła-
dowcze, pomieszczenia techniczne, a także po-
wierzchnię socjalno-biurową, która zajmie
ponad 2 tys. m kw. Na terenie nieruchomości

powstało również 420 miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc
dla samochodów ciężarowych typu TIR.

- Rocznie będziemy produkować 2 mln
podłóg do samochodów osobowych. Zapew-
niam, że będzie to przyjazne miejsce pracy, a
rekrutacja, która jest prowadzona nastawiona
jest przede wszystkim na lokalnych mieszkań-
ców. Tak szybka realizacja projektu była mo-
żliwa dzięki dobremu i sprawnemu działaniu
wszystkich stron, i w tym miejscu szczególne
podziękowania kieruję do urzędu miasta - po-
wiedział Thomas Mai, członek zarządu firmy.

Firma posiada 16 zakładów produkcyjnych
na całym świecie, w Niemczech, Meksyku, Cze-
chach, Słowacji, Polsce i Chinach,  zatrudnia
łącznie 4,5 tysiąca osób. IDEAL AUTOMOTI-
VE cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno part-
nera w biznesie, jak i pracodawcy - firma zwraca
szczególną uwagę na warunki i jakość pracy, a
także życie pracowników. W świdnickiej fabryce
zatrudnionych jest już około 100 osób, do końca
roku ma ich być około 350. Do września 2020
roku będzie trwała tzw. faza rozruchowa, czyli
montaż kolejnych maszyn i uruchamianie nastę-
pnych linii technologicznych. Firma zapowiada,
że docelowo w 2020 roku stan zatrudnienia
będzie wynosił około 650 osób. 
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Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy
Bilety: wstęp wolny

Tych muzyków już znamy i będziemy mie-
li przyjemność usłyszeć ponownie w po-
wiecie świdnickim. The Time Quartet za-
mknie Koncerty Zimowe! Tym razem bę-
dziemy gośćmi Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, które użyczy nam swojej prze-
strzeni do wysłuchania ostatniego koncer-
tu z cyklu w wykonaniu kwartetu smycz-
kowego z Warszawy.
W programie pop i rock w klasycznym wy-
daniu.
Kwartet smyczkowy The Time Quartet
tworzą absolwenci Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warszawie: I
skrzypce - Maksymilian Grzesiak, II
skrzypce - Katarzyna Boniecka, altówka -
Aleksandra Demowska-Madejska i wio-
lonczela - Małgorzata Duź. Jest to jeden z
najciekawszych polskich zespołów kame-
ralnych łączących brzmienia klasyczne z
jazzem i rozrywką.
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.

IDEAL AUTOMOTIV rozpoczął produkcję w Świdnicy



je umiejętności w planowanych do realizacji
w II półroczu szkolnym I Gminnych Zawo-
dach Pływackich.

CHCĄ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ
"Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" - pod takim
hasłem w Szkole Podstawowej w Witoszowie
Dolnym od 17 do 23 stycznia odbył się pro-
gram z zakresu profilaktyki uzależnień dla
dzieci i młodzieży, prowadzony przez certyfi-
kowanego instruktora terapii uzależnień Ale-
ksandra Krzysztofa Matusiaka.
Program składał się z trzech modułów. Jako
pierwsi objęci zostali uczniowie klas V-VIII,
którzy mieli możliwość podczas zajęć war-
sztatowych zdobyć wiedzę na temat negatyw-
nych skutków zażywania substancji psycho-
aktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol ,
tytoń) oraz nałogowych zachowań takich jak:
tv, hazard, Internet, gry liczbowe i substancje
uzależniające. W trakcie warsztatów prowa-
dzący omówił również treści związane z cy-
berprzemocą, w ramach których uczniowie

wyposażeni zostali w wiedzę na temat me-
chanizmów jej powstawania i umiejscowie-
nia jej w przestrzeni medialnej. Nie zabrakło
oczywiście informacji na temat istniejącego
prawa stosowanego wobec sprawców hejtu.
Program miał na celu promocję zdrowego
stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a
przez to zmniejszenie zasięgu ryzykownych
zachowań. Założenia programu miały na celu
pomóc uczniom w rozwijaniu ważnych umie-
jętności psychologicznych i społecznych
(umiejętności nawiązywania kontaktów z
ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązy-
wania konfliktów, opierania się naciskom ze
strony otoczenia itp.). Brak takich umiejętno-
ści powoduje, że wielu ludzi sięga po chemi-
czne i coraz częściej behawioralne zastępcze
środki radzenia sobie z trudnościami - pod-
kreśla Krystyna Kwaśnik, dyrektor szko-
ły.Moduł drugi został przeznaczony dla na-
uczycieli i wychowawców, którzy będą się
szkolić po feriach zimowych. Natomiast mo-
duł trzeci - to spotkanie z rodzicami, które
odbędzie się 18 marca 2019r. na terenie szko-
ły podstawowej. Podczas spotkania rodzice
zostaną zapoznani z mechanizmami uzależ-
nień; uzależnień od dopalaczy, narkotyków,
alkoholu, e-papierosów, Internetu, gier kom-
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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 przesław-
nych utworów Montiego, Tańców Węgier-
skich Brahmsa, fragmentów z operetek: "Zem-
sta nietoperza", "Baron Cygański", "Księżni-
czka Czardasza", "Cygańska miłość", "Hrabi-
na Marica", czy "Perła z Tokaju"!
Występują:
Sylwia Frączek - sopran
Tomasz Maleszewski - tenor
Balet Sceny Kamienica
Orkiestra Salonowa Sceny Kamienica

26. MŚNJ - DOROTA MIŚKIEWICZ,
"PIANO.PL" [koncert]
Data: 23 lutego 2019
Godzina: 19.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK
Bilety: bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł przed-
sprzedaż, 55 zł w dniu koncertu
Organizator: -arte-, ŚOK

DOROTA MIŚKIEWICZ - śpiew
WŁODZIMIERZ NAHORNY - fortepian

www.expressem.eu

ciąg dalszy na str. obok



W ciągu wieków w źródłach odnotowano
szereg powodzi nawiedzających Świdnicę.

Pierwsza wzmianka o powodzi dotyczy 14
sierpnia 1464 r., kiedy to przez trzy dni i trzy noce

nieustannie padało, w następstwie czego By-
strzyca zerwała most przy dzisiejszej ulicy Wes-
terplatte. W tym samym wieku, na Zielone Świąt-
ki 1493 r. obfite opady deszczu spowodowały
zalanie różnych położonych nisko części miasta.
Za trzy lata, od 12 do 15 sierpnia 1496 r. znów
nieustannie lał deszcz i rzeka zniszczyła szereg
domów (m.in. stojących przy ulicy Garbarskiej),
stodół, młynów i mostów oraz zalała niżej poło-
żone ogrody. 

Na początku XVI w., 13 i 14 sierpnia 1501 r.
deszcz był przyczyną powodzi, która poczyniła
największe zniszczenia w domach przy ul. Gar-
barskiej i w młynie przy zbiegu tej ulicy z ulicą
Westerplatte. 

Powodzie występowały też w 1508 r., 15
sierpnia 1515 r. i 3 lipca 1530 r. 23 lipca 1537 r.
powódź w całym mieście spowodowało oberwa-
nie chmury, kiedy to ulicami płynęły strumienie
wody i zalane zostały piwnice. 14 lipca 1560 r.
w czasie powodzi uszkodzony został most przy
ulicy Westerplatte i zniszczony jaz (budowla
wzniesiona w poprzek rzeki, służąca do spiętrza-
nia wody). Utonęło wtedy kilka osób. 

Za siedem lat, 30 lipca 1567 r. oberwanie
chmury spowodowało powódź, która znów zni-
szczyła most przy ul. Westerplatte, jaz i kilka
domów. Za sześć lat, 21 lipca 1573 r. wezbrane
wody spowodowały zniszczenie kilku domów i
utonięcie pewnego chłopca. 

Powodzie występowały też 13 czerwca 1574
r., 13 maja oraz w sierpniu 1578 r. i 12 lipca 1588
r. W 1593 r., od czerwca do sierpnia Bystrzyca
wylewała aż czternastokrotnie. 

Wielka powódź była następstwem długo-
trwałego deszczu padającego od 15 do 18 sierp-
nia 1598 r., kiedy to wody Bystrzycy zerwały
szereg mostów i kładek. 1 sierpnia 1609 r. znów
była wielka powódź. 

Z XVII w., gdy Świdnicę pustoszyła wojna
trzydziestoletnia, nie mamy wzmianek o powo-
dziach. Dowiadujemy się dopiero o powodzi z
sierpnia 1688 r., a potem z 1702 r. Opisana jest
powódź spowodowana oberwaniem chmury 21
czerwca 1734 r. Bystrzyca zerwała wtedy wszy-
stkie kładki i uszkodziła jazy i śluzy oraz szereg
budynków i zalała ogrody. Spowodowała też uto-
nięcie kilku osób. 

4 lipca 1755 r. silne opady deszczu były
przyczyną wezbrania rzeki i zerwania kładki,

uszkodzenia jazów i zalania młynów. Powodzie
wystąpiły też w 1785 r. i 9 lipca 1829 r., kiedy to
rzeka zerwała dwa przęsła mostu przy ul. Wes-
terplatte. Mostu tego zapewne broniło 21 osób,
wśród których 19 było żołnierzami. Wszyscy
wpadli do wody, a 3 osoby nie zdołały się urato-
wać z wezbranego nurtu. 

13 czerwca 1860 r. Bystrzyca zniosła kładki
i połowę jednego z mostów. Powodzie były też
20 czerwca 1883 r. i 21 czerwca 1886 r. 

W XX w. wzmiankowane są powodzie w
lecie 1903 r. i 1910 r., w październiku 1922 r., 17
czerwca 1926 r. (bardzo wielka), 31 maja 1928r.,
26 sierpnia 1938 r. oraz 21 czerwca 1939 r.
Trudno znaleźć bliższe dane o szkodach, jakie
wtedy w Świdnicy woda wyrządziła oraz dane o
powodziach w czasach najnowszych, już po dru-
giej wojnie światowej. Wiadomo o wylewie rzeki
Bystrzycy w dniach 8-12 sierpnia 1964 r., 2
sierpnia 1977 r. (zalanie hali fabrycznej w Zakła-
dach Techniki Motoryzacyjnej) i 17 czerwca
1979 r. W różnych latach w lecie występowała
gwałtowna ulewa zalewająca piwnice (m.in. 4
sierpnia 1976 r., 5 maja oraz 5 sierpnia 1984 r.,
16 sierpnia 1986 r., 28 czerwca 1991 r., 22 sierp-
nia 1995 r., 9 czerwca i 8 lipca 1996 r.). 

W 1997 r. Bystrzyca wylała 7 lipca oraz
ponownie za 11 dni - 19 lipca. Pod wodą znalazły
się tereny przybrzeżne, głównie ulice: Kraszowi-
cka, część Okrężnej, Śląskiej, Wrocławskiej,
Częstochowskiej, Willowej, Krakowskiej, Sza-
rych Szeregów. Zniszczeniu uległa część oczysz-
czalni ścieków; uszkodzone zostały trzy mosty
na ul. Kraszowickiej, Westerplatte i Wodnej. Wo-
dy uszkodziły również nasyp kolejowy powodu-
jąc dłuższą przerwę w kursowaniu pociągów
między stacjami Świdnica Miasto i Świdnica
Przedmieście. 

Edmund Nawrocki
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POWODZIE ŚWIDNICKIE

puterowych; interwencji w
przypadku podejrzewania,
że dziecko angażuje się w za-
chowania ryzykowne. 
Program przeprowadzony
został dzięki współpracy i
ś rodkom finansowym z
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Świdnicy.

NOWE WYBORY SOŁTY-
SÓW I RAD SOŁECKICH

Od 7 do 26 lutego na terenie
33 sołectw gminy Świdnica
zostaną przeprowadzone

wybory na sołtysów i członków rad sołec-
kich. Prawo wybierania (czynne prawo wy-
borcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej w
dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka
na obszarze sołectwa.

i

MICHAŁ TOKAJ - fortepian
DOMINIK WANIA - fortepian
ATOM STRING QUARTET:
Dawid Lubowicz - skrzypce
Mateusz Smoczyński - skrzypce
Michał Zaborski - altówka
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela
Dorota Miśkiewicz koncertem PIANO.PL
składa hołd polskiej pianistyce. Fortepian to
polska specjalność, spośród wielu doskona-
łych muzyków, to właśnie pianiści wiodą w
Polsce prym - zauważa. Jako, że gatunkiem
najbliższym Dorocie jest jazz, podkreśla na-
de wszystko dokonania polskich pianistów
jazzowych, którzy spektakularnie podążają
drogą wyznaczoną niegdyś przez światowej
sławy muzyka, Krzysztofa Komedę. Drogą
wyznaczoną także przez Fryderyka Chopi-
na, który był nie tylko znakomitym kompo-
zytorem, pianistą, ale i improwizatorem!
Koncert PIANO.PL jest kontynuacją bez-
precedensowego wydarzenia zrealizowane-
go w maju 2016 roku w Warszawie, podczas
którego na jednej scenie wraz z Dorotą Miś-
kiewicz zaprezentowali się Leszek Możdżer,
Włodzimierz Nahorny, Marcin Wasilewski,
Grzegorz Turnau, Andrzej Jagodziński,
Bogdan Hołownia, Krzysztof Herdzin, Do-
minik Wania, Michał Tokaj, Piotr Orzecho-
wski, Tomasz Kałwak, Lutosławski Piano
Duo (Bartek Wąsik i Emilia Sitarz), Atom
String Quartet oraz Henryk Miśkiewicz.
Płyta CD I DVD z rejestracją koncertu miała
swoją premierę 28 października 2016 wywo-
łując ogromne uznanie krytyków i środowiska
muzycznego, które przełożyło się na przyzna-
nie płycie następujących nagród i wyróżnień:
FRYDERYK 2016
Jazzowy Artysta Roku - nominacja dla Do-
roty Miśkiewicz
Jazzowy Album Roku - nominacja
JAZZ TOP 2017 magazynu Jazz Forum
Dorota Miśkiewicz - wokalistka roku
JAZZ TOP 2016 magazynu Jazz Forum
PIANO.PL - album roku
PIANO.PL - jazzowe wydarzenie roku
KORYFEUSZ POLSKIEJ MUZYKI 2016
"Osobowość Roku" - nominacja
Publiczności w Alwerni Dorota Miśkiewicz
proponuje koncert, będący "pomniejszoną"
prezentacją unikalnego przedsięwzięcia,
zrealizowanego w Warszawie. Biorą w nich
udział trzej pianiści reprezentujący trzy mu-
zyczne pokolenia, Grzegorz Turnau oraz
Atom String Quartet
Na koncert składają się piosenki należące do
kanonu polskiej muzyki, a ich wybór podykto-
wany został osobistymi sympatiami Doroty,
subiektywnym odczuwaniem muzyki i tekstu.
Decyzje aranżacyjne dotyczące wybranych
utworów pozostawione zostały pianistom.
Niektóre aranżacje są zaskakujące, pokazują
nowe oblicze mniej lub bardziej znanych
piosenek, inne dążą do prostoty, nie odbie-
gając znacznie od oryginałów. 
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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 Za bardzo się niecierpliwisz i ten Twój
niepokój udziela się wszystkim wokół. Co ma
być to będzie i niewiele da się teraz zrobić. Co-
kolwiek by nie było i tak wyjdzie Ci to na dobre.
Tak przynajmniej wynika z gwiazd. W środę
pojawi się możliwość zarobienia pieniędzy. Nie
przegap szansy.
BYK Od tego jak teraz postąpisz zależy dalszy
los Twoich bliskich. Powinieneś wziąć pod uwa-
gę ich opinie. We wszystkim kieruj się jednak
sercem i własnym rozsądkiem. Z realizacją naj-
bliższych marzeń będziesz musiał trochę pocze-
kać. Muszą być ku temu sprzyjające okoliczno-
ści, które wkrótce się pojawią. Cierpliwości!
BLIŹNIĘTA Smucisz się bez powodu. Jest wie-
le sposobów na spędzenie wolnego czasu. Nieko-
niecznie trzeba mieć portfel pełen pieniędzy. Uru-
chom tylko swoją wyobraźnię, a zobaczysz, że
możesz wspaniale zorganizować każdy nadchodzą-
cy dzień. Wiele Bliźniąt ma szansę na spotkanie
kogoś, kto wzbudzi ich zainteresowanie.
RAK Więcej ruchu na świeżym powietrzu, a
przestaniesz narzekać na zbędne kilogramy.
Ciągłe objadanie się przed telewizorem nie wy-
chodzi na dobre Twojej kondycji i samopoczu-
ciu. Nadchodzące dni będą sprzyjały kontaktom
towarzyskim. W pracy pojawią się nowe obo-
wiązki. Nie pozwól sobie na zaległości.
LEW Powinieneś mieć wiecej czasu dla siebie.
Zadbaj o swój wizerunek, zrób sobie jakąś przy-
jemność. Najwyższy czas pomyśleć o sobie, choć
o rodzinie też nie zapominaj. Bardzo dobry ty-
dzień w pracy. Wszystkie zadania gładko wyko-
nasz i będziesz odczuwał z tego powodu wiele
satysfakcji.
PANNA To będzie dobry tydzień. Dopisze Ci
zdrowie i będziesz miał wspaniały humor. Zała-
twisz wiele istotnych dla Ciebie spraw . Twój

optymizm udzieli się także bliskim osobom. W
domu zapanuje radosny nastrój. W pracy pewne
komplikacje. Ktoś ma zbyt wielkie ambicje. Uni-
kaj kontaktów z tą osobą.
WAGA Nie poddawaj się ogólnemu zniechęce-
niu. Możesz teraz wiele osiągnąć. Ważne, abyś
nie popadał w rutynę. W wolnych chwilach po-
staraj się odprężyć. Otrzymasz ważną wiado-
mość, którą możesz wykorzystać do załatwienia
istotnych dla Ciebie interesów. Stosunki z bliski-
mi ulegną pogorszeniu. Przyczyną będą sprawy
finansowe.
SKORPION W tym tygodniu wydarzy się coś
nieoczekiwanego. Będziesz bardzo mile  zasko-
czony. Praca nadal przyniesie Ci wiele satysfa-
kcji. Będziesz chciał osiągnąć coraz lepsze wy-
niki. Dobrze ułożą się stosunki z partnerem. Już
dawno nie było takiej harmonii w Waszym
związku. Postaraj się to uszanować. 
STRZELEC Twoja długa przyjaźń z jakąś osobą
zacznie stopniowo wygasać. Przyczyną będą
różnice zdań i nieporozumienia o charakterze
finansowym. Nagle się zorientujesz, na ile szcze-
re są intencje Twojego przyjaciela. Musisz z roz-
wagą z tego wybrnąć. Postaraj się nie robić z tego
problemu.
KOZIOROŻEC Nie popadaj w rozpacz. Twoje
kłopoty to jeszcze nie koniec świata! Ze wszy-
stkim dasz sobie radę. Tylko nie od razu . Sprawy
finansowe ułożą się po Twojej myśli. Już wkrótce
przestaniesz się nimi przejmować. W piątek miłe
spotkanie towarzyskie w gronie przyjaciół.
WODNIK Wkrótce rozwiążesz problemy finan-
sowe. Uregulujesz zaległe zobowiązania finan-
sowe. Poczujesz wielką ulgę. Postaraj się więcej
nie pakować w takie tarapaty. Wystarczy trochę
rozważniej wydawać zarobione pieniądze. Spra-
wy zawodowe będą toczyły się po staremu. Wiel-
kich zmian na razie nie oczekuj.
RYBY Przybędzie Ci obowiązków i nie do końca
będziesz z tego zadowolony. Ostatnio nic Ci się
nie chce i dodatkowe zajecia odbierasz jako ob-
ciążenie. Postaraj się przezwyciężyć własną sła-
bość. Sprawy rodzinne ułożą się po Twojej myśli.
Nareszcie rozwiążecie trapiące Was problemy.

◆ 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

◆ Zapraszam na MASAŻ limfatyczny
po masektomi, obrzęku kończyn
górnych i dolnych.. Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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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
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