
http://www.meksa.pl
http://www.centrum24opieka.pl
http://www.danzal.com


2

W skrócie...

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

FAMILIJNE WARSZTATY PLASTY-
CZNE
09.02.2019, godz. 12:30
Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców
"Stwory, potwory, cudaki...". Tym razem w
trakcie działań przestrzennym przeniesiemy
się w świat zwierząt, tych całkiem znanych i
tych wymyślonych. Zapisy przyjmuje Hali-
na Szymańska (h .szymanska@sok.com.pl,
ilość miejsc ograniczona!).
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

WARAKOMSKI TRIO
09.02.2019, godz. 20:00
Zapraszamy na koncert wokalisty, z którym
ŚOK miał wielokrotnie okazję współpraco-
wać w ramach takich wydarzeń jak Truska-
wka czy Wielka Rapsodia. Po występach w
ramach 9 edycji The Voice od Poland powra-
ca z nowym projektem: WARAKOMSKI
TRIO.
Wstęp 10 zł (przedsprzedaż) / 20 zł, miejsce:
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, organiza-
tor: 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 wpisane
w życie kobiety - mają je bohaterki występu-
jące na scenie, ale także kobiety siedzące na
widowni - miały, mają albo będą je miały.
Wstęp 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
Klimaty

KONCERT "JUŻ NIE ZAPOMNISZ M-
NIE" 
14.02.2019 (czwartek), godz. 19:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety 65 zł

FORUM TEATRÓW NIEZALEŻNYCH
"TRANSFORMACJE" 
14, 15 i 21 lutego 2019
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
wstęp wolny
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ŚWIDNICA

ŚWIDNICA Z NOMINACJĄ DO NAGRO-
DY "ZDROWY SAMORZĄD"

Świdnica została nominowana do nagrody
"Zdrowy samorząd". Do konkursu wpłynęło
aż 179 programów z 82 samorządów. Do
drugiego etapu zostało zakwalifikowanych
najlepszych 30, które oceni Rada Konsulta-
cyjna konkursu. Oprócz oceny, której dokona
grono ekspertów, zgłoszenia będą poddane
pod głosowanie internautów.
Nasze miasto zostało nominowane za realiza-
cję "Programu profilaktyki próchnicy zębów
na lata 2018-2020 pn. W Świdnicy bez pró-
chnicy" oraz "Programu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".
Zachęcamy do głosowania na świdnickie pro-
jekty zdrowotne na stronie: https://www.po-
rtalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samo

rzad-2019,47/miasto-swidnica,1642/. Po-
trwa ono do 1 marca.
- Ilość zgłoszeń do konkursu świadczy o tym,
że coraz więcej samorządów angażuje się w
realizację programów zdrowotnych. Brak sy-
stemowej opieki stomatologicznej dedyko-
wanej dzieciom, czy też bardzo drogie i nie-
obowiązkowe szczepienia przeciw HPV są
wielkimi niedopatrzeniami systemu opieki
zdrowotnej. I na razie jedynym rozwiązaniem
jest przejęcie tego obowiązku przez samorzą-
dy. Świdnica stawia na profilaktykę i została
za to doceniona, gdyż spośród 30 nominowa-
nych programów aż 2 to świdnickie inicjaty-
wy  - mówi prezydent, Beata Moskal-Słanie-
wska.
Konkurs "Zdrowy Samorząd" organizowany
jest po raz drugi przez PortalSamorzadowy.pl
oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Jego
celem jest wybór i nagrodzenie jednostek
samorządu terytorialnego wszystkich pozio-
mów, które w sposób najbardziej skuteczny
realizują - między innymi w ramach progra-
mów polityki zdrowotnej - zadania związane
z promocją zachowań prozdrowotnych, edu-
kacją zdrowotną i profilaktyką wybranych
schorzeń.

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl
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ALCHEMIA TEATRALNA - RZECZ O
HAMLECIE W PEWNYM POWIECIE
17.02.2019, 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

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

II TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PU-
CHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE
22-23.02.2019 (piątek - sobota)
Hala Sportowa w Budzowie, zapisy: 665
067 785

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
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Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7
marca w trakcie Gali IV Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach.

ŚWIDNICA NA TOUR SALON 2019
W dniach 1-3 lutego 2018 roku odbyła się w
Poznaniu 30. jubileuszowa edycja Międzyna-
rodowych Targów Regionów i Produktów
Turystycznych TOUR SALON 2019. Przez
trzy dni odwiedzający hale targowe goście
mogli zapoznać się z bogatą ofertą turystycz-
ną ponad 200 wystawców z Polski, Niemiec,
Ukrainy, Litwy, Włoch, ale także tych najbar-
dziej odległych tj. Dominikana, Peru czy Bo-
liwia.  
Gmina Miasto Świdnica reprezentowana by-
ła przez pracowników Referatu Turystyki i
Wydziału Promocji.  Stoisko promocyjne
Świdnicy cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem, a odwiedzający nas goście otrzymy-
wali liczne materiały promocyjne opisujące
świdnickie zabytki oraz miejskie imprezy. Po
raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się różnego rodzaju gadżety reklamowe
(koszulki, kubki, magnesy, albumy, długopi-
sy, pierniki świdnickie), a największą uwagę
zwracano na drewniany model trójpłatowego
Fokkera, na którym latał "Czerwony Baron".
Wiele osób reagowało z entuzjazmem na
wieść, iż Świdnica zbudowała własną replikę
tego samolotu, która już w marcu 2019 r.
zostanie umieszczona w przestrzeni publicz-
nej i deklarowało chęć zobaczenia na żywo
samolotu.
Cieszymy, że odwiedziło nas aż tylu gości i
liczymy, że dzięki naszej obecności na tar-

gach turystycznych w Poznaniu wielu miesz-
kańców województwa wielkopolskiego za-
planuje w najbliższym czasie swój pobyt w
Świdnicy i okolicach.

ZAPRASZAMY NA 12 ŚWIDNICKI ZLOT
CARAVANINGOWY

Mimo zimowej aury za oknami już dzisiaj
serdecznie zapraszamy wszystkich miłośni-
ków turystyki caravaningowej z kraju i zagra-
nicy na 12. Świdnicki Zlot Caravaningowy,
który odbędzie się w dniach 03-11.08.2019
na terenie Campingu przy ul. Śląskiej 37.
Dla uczestników zlotu organizatorzy przygoto-
wali liczne zabawy i konkursy sprawnościowe,
pokaz ratownictwa i udzielania pierwszej po-
mocy oraz wycieczki do okolicznych atrakcji
turystycznych takich jak m.in.: Zamek Książ i
Palmiarnia w Wałbrzychu, Muzeum Broni i
Militariów czy Podziemia w Górach Sowich.
Nie zabraknie także spaceru po Świdnicy w
czasie którego zlotowicze odwiedzą m.in. takie
świdnickie perełki jak: Kościół Pokoju, Katedrę
pw. św. Stanisława i Wacława, Muzeum Daw-
nego Kupiectwa i Wieżę Ratuszową.
Zlot odbywa się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Świdnicy - Pani Beaty
Moskal - Słaniewskiej.

ciąg dalszy na str. 4
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WERNISAŻ WYSTAWY KRZYSZTO-
FA POLACZENKI REALNA ILUZJA
01.03.2019, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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 Elimi-
nacje Miejskie XXIV Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego PEGAZIK dla uczniów
szkół podstawowych w kategoriach młodsi:
klasy IV,V,VI SP starsi: klasa VII i VIII SP i i
uczniowie III klas gimnazjum.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, sala lustrzana, organiza-
tor: ŚOK

KLIMAKTERIUM 2
10.03.2019, godz. 17:00
Ponad 1800 przedstawień "Klimakteriumi
już" w ciągu 6 lat od premiery wyraźnie

PROGRAM ZLOTU.  
03.08.2019r. (sobota)  godz.12:00 - otwarcie
biura zlotu, przyjmowanie turystów (załóg)
przybywających na zlot,
04.08.2019r. (niedziela) - przyjmowanie
zgłoszeń na wycieczki, czas do wykorzysta-
nia według własnego uznania,  proponujemy:
Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości
w Rynku (pierwsza niedziela miesiąca),
05.08.2019r. (poniedziałek) godz.09:30 -
zwiedzanie miasta Świdnica z przewodni-
kiem, (Rynek w tym wejście na  Wieżę Ratu-
sza, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Kościół
Pokoju, Katedra),     
Godz.14:30 WORD Wałbrzych /interpretacja
przepisów o ruchu drogowym/.
Godz.17:00 - oficjalne otwarcie zlotu (spot-
kanie z przedstawicielami władz z miasta i
powiatu oraz organizatorami przy grillu i mu-
zyce),
06-11.08.2019r. (wtorek, środa, czwartek,
piątek, sobota),
Zabawy i konkursy sprawnościowe dla ucze-
stników zlotu, pokaz ratownictwa i udziela-
nia pierwszej pomocy na basenie kąpielo-
wym, wycieczki- (przy zgłoszeniach min 30
osób),      
-  Gmina Świdnica - Elektrownia Wodna (Lu-
bachów), Zalew Bystrzycki,
-  Gmina Walim  -  Zamek Grodno (Zagórze
Śląskie),
-  Wrocław / Panorama Racławicka, Muzeum
Narodowe i Etnograficzne,
Wycieczki indywidualne, po proponowa-
nych trasach: 
-  Wałbrzych / Zamek Książ, Palmiarnia Lu-
biechów, lokalizacja tzw. złotego pociągu
(65km.),    

-  Fundacja Krzyżowa, 
- zwiedzanie obiektów, Podziemne Miasto
Osówka k/Głuszycy, Walim,  Sztolnie Wa-
limskie,
-  Strzegom, Międzynarodowy Festiwal Fol-
kloru,
11.08.2019r. (niedziela), godz. 12:00 - ofi-
cjalne zamknięcie zlotu, zamkniecie biura
zlotu.
Uwagi organizacyjne:
Uczestnicy zlotu zapoznają się z Regulami-
nem Campingu i ten Regulamin stosują.
Uczestnicy zlotu, z tytułu wniesionej opłaty
za udział w zlocie są uprawnieni do:
- pobytu na campingu, ustawienia pojazdu i
sprzętu turystycznego (samochód, przycze-
pa, camper, motocykl, namiot),   podłączenie
energii elektrycznej, korzystanie z urządzeń
campingu i basenu kąpielowego na podsta-
wie posiadanego identyfikatora oraz udziału
w programie zlotu.
Turyści, którzy przyjadą na Camping przed
rozpoczęciem zlotu oraz którzy pozostaną
na Campingu po zakończeniu zlotu, za te
dni, rozliczają się z pobytu w recepcji cam-
pingu.
Zgłoszenia udziału Załogi w zlocie należy
dokonać w terminie do dnia 30.06.2019r. w
dowolnej formie na piśmie (list lub email)
podając nazwisko i imię, wiek uczestników
(załoga to max. 2 osoby dorosłe + 3 młodzie-
ży do lat 18).
W zgłoszeniu należy podać informację -
oświadczyć o wniesieniu opłaty w dniu przy-
jazdu na zlot.
Korespondencję kierować na adres: Camping
Caravaning Klub Świdnica - Bronisław Bien-
kiewicz  58-100 Świdnica ul. K. Pułaskiego
1/16, email: bronekbienkiewicz@onet.eu,
tel. 504 255 735, 
Informacje o campingu i opłatach obowiązu-
jących na campingu oraz o zlocie znajdują się
na stronie internetowej: 
www.osir.swidnica.pl/obiekty/camping 
i www.polskicaravaning.pl
Organizatorzy: OSIR Świdnica
- Dyrektor / CCK Świdnica - Prezes Klubu
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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

KOZIOŁEK MATOŁEK (spektakl fami-
lijny)
16.03.2019, godz. 16:00
"Koziołek Matołek" to spektakl, podczas
którego najmłodsi widzowie bardzo chętnie
współgrają z aktorami, wtórując im śpiew-
nie oraz zachwycając się feerią barw i komi-
zmem sytuacyjnym. Razem z wesołym Ko-
ziołkiem przemierzają kolorowy świat, po-
szerzając przy tym swoją wiedzę o nim.
Wstęp 15 zł (parter) / 12 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
ŚOK

ODŚNIEŻ SWÓJ DACH!
Wojewoda Dolnośląski przypomina o obo-
wiązku odśnieżania dachów, szczególnie w
obiektach wielkopowierzchniowych. Woje-
woda nakazał podległym służbą kontrolę
obiektów, w szczególności wielkopowie-
rzchniowych, budynków użyteczności publi-
cznej oraz budynków mieszkalnych. 
Kontrolą mają być objęte również przewody
wentylacyjne, kominowe oraz instalacje ga-
zowe. Przypominamy, że zgodnie z przepisa-
mi, obowiązek odśnieżania dachów i zapew-
nienia drożności instalacji wentylacyjnych
leży po stronie właścicieli i zarządców bu-
dynków.

OBCHODY 100 LECIA PUBLICZNYCH
SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Dnia 25 stycznia 2018 r. odbyły się, zorgani-
zowane przez Powiatowy Urząd Pracy w
Świdnicy, uroczyste obchody 100-lecia Pub-
licznych Służb Zatrudnienia oraz Dnia Pra-
cownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W
spotkaniu udział wzięli Pracownicy Urzędu
oraz zaproszeni goście - Wicestarosta Powia-
tu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof
Sołtys, członek Zarządu Powiatu Pani Alicja
Synowska, burmistrzowie, wójtowie gmin z
naszego powiatu, przedstawiciele Powiato-
wej Rady Rynku Pracy oraz Pracodawców. 
W trakcie uroczystości wręczono dyplomy
uznania Starosty Świdnickiego wyróżniają-
cym się pracownikom Urzędu oraz podzięko-
wano pracodawcom uczestniczącym w 2018
r. w programie specjalnym "Kierunek PRA-
CA". Zaproszeni goście złożyli wiele miłych
życzeń Dyrekcji oraz Pracownikom Urzędu.
Spotkanie umilił swym występem artystycz-
nym Pan Łukasz Grabicki. Serdecznie dzię-
kujemy Pracownikom i zaproszonym go-
ściom za udział w obchodach naszego święta.

XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MODELI REDUKCYJNYCH

Serdecznie zapraszamy na XXIII Między-
narodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych

"Świdnica Junior 2019", który odbędzie się
30 marca 2019 r w Szkole Podstawowej nr 4,
ul. M.K. Słobódzkiego 21 w Świdnicy.
Przyjmowanie modeli od godziny 10:00 do
12:00. Uroczyste zakończenie konkursu i
rozdanie nagród o godzinie 15:00. Wydawa-
nie modeli od godziny 16:00.
Cele konkursu:
- popularyzacja modelarstwa redukcyjnego
plastikowego i kartonowego,
- popularyzacja zainteresowań technicznych
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- poszerzenie kręgu osób zainteresowanych
lotnictwem i wiedza techniczną,
- promowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu przez młodzież i osoby dorosłe naszego
miasta i regionu,
- promowanie walorów historyczno-krajo-
brazowych naszego miasta.

info: MDK Świdnica

"CERAMIKA ŁĄCZY POKOLENIA"
"Ceramika łączy pokolenia" -czyli war-
sztaty otwarte dla juniorów i seniorów, któ-
rzy rozpoczęli kultywowanie rodzinnej pa-
sji ceramicznej, pod tytułem "Sztuka sma-
ku na gościnnym stole". Rozpoczęły się
one od 29 stycznia i trwały przez kolejne
cztery dni, w pracowni ceramicznej MDK,
na ul. Słobódzkiego 21. Uczestnicy war-
sztatów wykonywali ceramiczną zastawę
stołu w artystycznej oprawie oraz impro-
wizowali różne dania.
Warsztaty miały za zadanie uatrakcyjnić spę-
dzanie wolnego czasu dzieciom pod opieką
dziadków podczas ferii zimowych oraz budo-
wanie poczucia wspólnoty w rodzinie, w ob-
rębie działań artystycznych. Tematyka sym-

ciąg dalszy na str. 6
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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-
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

TRUSKAWKA #1: świdnicki przegląd
muzyczny
30.03.2019, godz. 20:00
06.04.2019, godz. 20:00
13.04.2019, godz. 20:00
Świdnicki Przegląd Muzyczny Truskawka
to impreza, która rozwija się od 30 lat! Na-

bolu "stołu" podkreśla zjednoczenie rodziny
międzypokoleniowe.
Warsztaty zostały dofinansowane ze środ-

ków Urzędu Miasta w Świdnicy.
info: MDK Świdnica

IX SZACHOWE MISTRZOSTWA ŚWIDNI-
CY 

26 stycznia br. w świdnickim Klubie Bolko
odbyły się IX Szachowe Mistrzostwa Świd-
nicy. Na ich starcie stanęło 144 szachistów,
którzy rozegrali 6 lub 7 rund (w zależności od
grupy) systemem szwajcarskim w czterech
grupach turniejowych.
Juniorzy starsi oraz seniorzy rywalizowali
razem w Grupie A, która została zgłoszona do
oceny międzynarodowego rankingu FIDE
(aktualizowany co miesiąc ranking Między-
narodowej Federacji Szachowej (FIDE) po-
kazuje aktualną siłę gry ponad 300 tysięcy
szachistów. Pierwsze miejsce w tym rankingu
od 9. lat zajmuje mistrz świata Magnus Carl-
sen. Najlepszy polski szachista - Jan-Krzy-
sztof Duda - zajmuje obecnie 19. miejsce na
świecie). Tytuł mistrza Świdnicy wśród se-
niorów zdobył faworyt turnieju (posiadający

najwyższy ranking) - Kamil Gałuszka. Dru-
gie miejsce zajął Czesław Stec, a trzecie Ma-
riusz Janduła. Najlepszą juniorką do 18 lat
okazała się Justyna Łochina, a najlepszym
juniorem niespełna 12-letni Oskar Perek.
Drugie miejsce zajął Hubert Trzos, a trzecie
Marek Lasok.
W Grupie B rywalizowali juniorzy w wieku
od 11 do 14 lat. Mistrzynią Świdnicy w tej
kategorii została Amelia Pieszczoch, która
wyprzedziła Annę-Marię Michalską i Ange-
likę Kołodziejczyk. Wśród chłopców z kom-
pletem punktów zwyciężył Radosław Zawa-
da, drugi był Jan Molecki, a trzeci Michał
Wojtanowski.
Juniorzy do 10 lat rywalizowali ze sobą w
Grupie C. Najlepszy wynik wśród dziewcząt
uzyskała Roksana Zapolska. Drugie miejsce
zajęła Liliana Jarząbek, a trzecie Milena Stru-
gała. Wśród chłopców z kompletem punktów
tytuł mistrza Świdnicy zdobył Igor Śliwo-
wski. Drugi był Szymon Łagoda, a trzeci
Paweł Kozłowski.
Najmłodsi szachiści rywalizowali w Grupie
D (do 8 lat). Mistrzynią Świdnicy w tej grupie
została Karolina Gałuszka. Drugie miejsce
zajęła Julia Strzeżek, a trzecie Klaudia Ku-
czak. Wśród chłopców zwyciężył Piotr Gop-
pold. Drugi był Filip Hennig, a trzeci Fryde-
ryk Miedziński.
Najmłodsza uczestniczka turnieju to 4,5-let-
nia Oliwia Perek. Najstarszym graczem był
81-letni pan Henryk Bohuszewicz.

ciąg dalszy ze str. 5
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W specjalnej klasyfikacji rodzinnej zwycię-
żył Kamil Gałuszka wraz ze swoją córką
Karoliną.
Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski
w Świdnicy, Młodzieżowy Dom Kultury im.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego oraz
Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT
MDK Świdnica. Sponsorami turnieju obok
organizatorów byli: Pomoc z Toyoty oraz
Księgarnia Eureka.
Turniej sędziowali nauczyciele szachów w
MDK: Marcin Korzekwa i Wojciech Kowal-
czuk. W przeprowadzeniu zawodów poma-
gali im: Leszek Matus i Adam Brożbar (Dział
imprez MDK) oraz Krzysztof Perek, Marcin
Kruk i Marek Śliwowski (Stowarzyszenie
Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica).

info: MDK Świdnica

DRUGI ROK Z KLUBEM GIER PLANSZO-
WYCH KOSTKA 

W sobotę 26 stycznia spotkało się grono sta-
łych klubowiczów, niektórzy przynieśli włas-
ne gry i zapoznali chętnych z ich zasadami.
Jedną z takich gier był AZUL.WITRAŻE -
gra nie ukazała się jeszcze na polskim rynku,
ale kiedy to nastąpi, oczywiście znajdzie się
ona w zbiorach Wypożyczalni Multimediów.
Widzimy się 23 lutego w MBP.

WARSZTATY PISARSKIE
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą
na warsztaty pisarskie.
Piszesz do szuflady? Dla znajomych? Chcesz
wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wiedzę?
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Nor-
wida w Świdnicy zaprasza osoby piszące,
które chcą pogłębiać swoje umiejętności war-
sztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą
na warsztaty pisarskie. Początek już w naj-
bliższy poniedziałek.
Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia
odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je
Barbara Elmanowska. Na zakończenie zosta-
nie wydany zbiór najlepszych utworów
wszystkich uczestników.

info: MBP Świdnica

WYSOKA OCENA DOMU WYCIECZKO-
WEGO!

Średnią ocenę na poziomie 8,8 punktu na 10
możliwych wśród użytkowników serwisu

booking.com otrzymał mieszczący się przy
ulicy Śląskiej 37 Dom Wycieczkowy Świd-
nickiego Ośrodku i Rekreacji. To najwyższa
ocena w historii obiektu. W poprzednich la-
tach kliencie oceniali Dom Wycieczkowy na
poziomie 8,4 (2014), 8,5 (2015), 8.7 (2016) i
8,6 (2017).
Serwis booking.com to potężny portal pre-
zentujący ofertę bazy noclegowej z ponad 2
milionów obiektów. Goście rezerwujący noc-
legi za pomocą serwisu proszeni są następnie
o ocenę jakości usługi. W ankiecie wypowia-
dają się na temat między innymi czystości,
komfortu, lokalizacji, udogodnień czy zado-
wolenia z personelu. Dom Wycieczkowy z
notą na poziomie 8,8 punktu na 10 możli-
wych awizowany jest w serwisie jako "fanta-
styczny", a goście szczególnie wysoko oce-
niają personel (9 na 10 punktów), czystość
(8.9/10) i stosunek jakości do ceny (8.8/10).
W 2018 roku Dom Wycieczkowy przyjął
ponad 2000 gości z siedemnastu państw, któ-
rzy łącznie skorzystali z 5820 noclegów.
Obiekt może jednorazowo przyjąć 50 gości
w 18 pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami
i telewizorami. Ceny już od 70 zł za pokój.

info: OSiR Świdnica

GMINA ŚWIDNICA

14 KWIETNIA WYBORY UZUPEŁNIAJĄ-
CE DO RADY GMINY ŚWIDNICA

Na podstawie Postanowienia Nr 1/2019 Ko-
misarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia
17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Świdnica pana Piotra Jarosława Okonie-
wskiego, radnego Rady Gminy Świdnica w
okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 20 KOMI-
TET WYBORCZY STOWARZYSZENIA
"WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI
ŚWIDNICKIEJ", z powodu pisemnego zrze-
czenia się mandatu - 14 kwietnia 2019 r.
odbędą się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Świdnica.
W okręgu wyborczym nr 9 w Gminie Świd-
nica wybiera się 1 radnego. Datę wyborów

ciąg dalszy na str. 8
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szym głównym celem jest wsparcie lokal-
nych zespołów. 9 z nich właśnie kończy
nagrywać w teatrze swoje utwory i teledy-
ski! Zobaczycie je wkrótce on-line a z zespo-
łami spotkamy się na żywo w Klubie Bolko
podczas 3 wiosennych koncertów!
Wstęp 10 zł / 20 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: ŚOK

LAO CHE - WIEDZA O SPOŁECZEŃ-
STWIE 
31.03.2019 (niedziela), godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 85 zł

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

XVI FORUM TEATRÓW NIEZALEŻ-
NYCH "TRANSFORMACJE"
Data rozpoczęcia: 14 lutego 2019
Data zakończenia: 21 lutego 2019
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: wstęp wolny na wszystkie wydarze-
nia

14 lutego (czwartek)
godz. 17.00 W drodze między snem a jawą
- Teatrzyk "Zielona Gęś" z Domu Dzien-
nego Senior-Wigor w Świdnicy
Historia jest pozornie bardzo znajoma - sa-
motność i pustka, która zostaje po odejściu
bliskiej osoby i pamięć kochania, która bu-
dzi do życia i daje siłę, by wyruszyć raz
jeszcze w poszukiwaniu sensu i miłości.
Czy, gdy jesteśmy starsi jeszcze możliwe?
Gdzie jej szukać? Czy marzenia mogą speł-
nić się w realnym świecie?
Seniorzy z teatrzyku "Zielona Gęś" z Domu
Dziennego Senior-Wigor po raz kolejny sta-
ją na scenie, by poruszać serca widzów i
dzielić się swoją historią. Scenariusz rodził
się scena po scenie w wyniku grupowych
ćwiczeń, improwizacji i obserwacji. Reży-
serką, scenarzystką oraz opiekunką grupy
jest Monika Masłowska, której od lat poma-
gają Elżbieta Wilk - aktorka i Poruszycielka
oraz Jolanta Rosińska, która zajmuje się ko-
stiumami. Technicznego wsparcie udziela
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wyznacza się na niedzielę 14 kwietnia 2019
r. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy.

OD 1 LUTEGO ZMIANY GODZ. PRACY
URZĘDU GMINY ŚWIDNICA i OBSŁUGI
KASOWEJ

Szanowni Państwo, przypominamy że od 1
lutego br. zmianie uległy godziny pracy Urzę-
du Gminy Świdnica i obsługi kasowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców gminy we wtorki Urząd będzie czyn-
ny dłużej, do godz. 17.00.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta
Gminy Świdnica z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniającym zarządzenie Nr 156/2009 Wój-
ta Gminy Świdnica w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Świdnica,
z dniem 1 lutego br. zmianie ulegają m.in.
godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 17.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00
Wiele osób zwracało się do nas z prośbą o
wydłużenie godzin
fu nk c jon ow an ia
urzędu. Szczególnie
docenią to miesz-
kańcy pracujący po-
za terenem gminy
Świdnica,  którzy
wielokrotnie aby za-
łatwić urzędowe for-
malności musieli
brać urlop. Od lute-
go, w każdy wtorek
Urząd Gminy Świd-
nica będzie prowa-
dził obsługę klien-
tów do godz. 17.00 -
mówi wójt gminy
Świdnica Teresa
Mazurek.
W związku ze zmia-
ną  godzin  pracy
Urzędu Gminy zmia-
nie ulega również ob-
sługa kasowa.
Nowe godziny ob-
sług i kasowej w
Urz ędzie Gminy
Świdnica
PONIEDZIAŁEK,
ŚRODA, CZWAR-
TEK 8.00 - 15.00
WTOREK: 8.00-
16.30
PIĄTEK 8.00-13.30
WYJAZD DO
BANKU 9.00-9.30
PRZERWA: 12.00 -
12.15

Nowe godziny obsługi Klientów obowiązują
od piątku, 1 lutego 2019 r.

1,7 MLN ZŁ. NA REALIZACJĘ UNIJNEGO
PROJEKTU W GMINNEJ OŚWIACIE

Dobre wiadomości dla uczniów i nauczycieli.
Od września 2019 r. do czerwca 2021 r. w 6
gminnych placówkach oświatowych ruszy
kolejny projekt edukacyjny pn. "Rozwój
kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w
Gminie Świdnica" zostanie dofinansowany
kwotą 1,7 mln zł. Wkład własny to niespełna
93 tys. zł.
Projekt, skierowany do 778 uczniów z sze-
ściu szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Świdnica, przewiduje podnie-
sienie u uczniów kompetencji kluczowych,
właściwych postaw i umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy, zniwelowanie deficy-
tów u uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełno-
sprawnościami poprzez realizację zajęć do-
datkowych i specjalistycznych. Projekt za-
kłada także podniesienie kompetencji zawo-
dowych nauczycieli w gminie Świdnica.
Gmina Świdnica otrzymała informację o
uzyskaniu dofinansowania z środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 dla projektu pt.: "Rozwój kom-
petencji kluczowych drogą do sukcesu w
Gminie Świdnica" - całkowita wartość pro-
jektu 1 842 050,57zł z tego kwota dofinanso-
wania to 1 749 066,77 zł.

grupie Krzysztof Cerk oraz Mariusz Kame-
cki.
Reżyseria: Monika Masłowska
Występują : Dorota Balcerek, Teresa
Schmidt, Jan Walczak, Lucyna Piątkowska,
Barbara Chmura, Leontyna Cybulska, Tere-
sa Czajkowska, Felicja Robak, Zdzisława
Mielcarek, Roman Ratajczyk, Elżbieta Du-
dziak.

godz. 18.00 Raz dokoła wg Wesela S. Wy-
spiańskiego - grupa teatralna "Cedeen" z
MDK im. Mieczysława Kozara Słobódz-
kiego w Świdnicy
Raz dokoła to próba zmierzenia się z wiel-
kim dramatem narodowym jakim jest Wese-
le Stanisława Wyspiańskiego, której podjęli
się członkowie grupy teatralnej "Cedeen".
Raz dokoła pokazuje przekrój polskiego
społeczeństwa, które spotkało się na słyn-
nym weselu krakowskiego poety Lucjana
Rydla i chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny
w Bronowicach. Okazuje się, że wciąż trud-
no jest się porozumieć mieszkańcom wsi i
miasta, wychodzą na wierzch wzajemne ani-
mozje, niechęć i różnice społeczne, a na
dodatek wieczorem do bronowickiej chaty
przybywają duchy zaproszone dla żartu.
Wszystko to nie pozwala bohaterom podjąć
wspólnego czynu wyzwoleńczego.
Reżyseria: Joanna Chojnowska
Występują: Elżbieta Tądel, Zuzanna Woliń-
ska, Daria Miechurska, Adrianna Lasoń-
czyk, Nadia Antonowicz Dagmara Brendo-
wska, Angelika Czerkawska, Amelia Rze-
szowska, Julia Żydek, Izabela Trojanowska,
Kacper Sowa, Mateusz Wojewodzic, Fran-
ciszek Tabor, Norbert Sułek, Rafał Lisowski

15 lutego (piątek)
godz. 18.00 Bajki dla wszystkich i dla ni-
kogo - grupa Kapral/Wińczyk z Poznania
Po czym tata bije chłopca o imieniu Bijo?
Dlaczego tonik na pryszcze pewnego mło-
dzieńca zrzucano z samolotów? Czy Kamień
Polny może trafić na szczyt? W kim zako-
chał się Kłam Stefek? Czy Jedna Taka znaj-
dzie pracę, po tym jak pana Lis obdarł ją ze
skóry? Na te i wiele innych pytań, odpowie-
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Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt nie-
zbędny do prowadzenia nowoczesnych, in-
nowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną
pracownie przedmiotowe w pomoce dyda-
ktyczne do przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz w sprzęt TIK.
Okres realizacji projektu IX.2019-VII.2021

RUSZA ZBIÓRKA ODPADÓW WIEL-
KOGABARYTOWYCH

Od 6 marca do 10 kwietnia na terenie 33
sołectw gminy Świdnica przeprowadzona
zostanie zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych (meble, dywany, wykładziny, wanny
itp.) i zużytego sprzętu RTV/AGD, (radia
telewizory, monitory, lodówki, pralki, od-
kurzacze itp.). Wzorem roku ubiegłego od-
pady będą odbierane spod miejsca zamie-
szkania, po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu adresu odbioru do Urzędu Gmi-
ny Świdnica.
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane
wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu do Urzędu Gminy Świdnica adre-
su odbioru. Nr tel. 74 852 30 67, 74 852 12
26, 74 852 24 88 wew. 310 lub 320.
Odpady należy wystawiać przed domem w
terminach odbioru zgodnych z harmonogra-
mem, po wcześniejszym telefonicznym zgło-
szeniu.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na
http://www.gmina.swidnica.pl/content/view
/5001/42/
Przypominamy, że tego typu odpady, bez
względu na harmonogram, są przyjmowane
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalow-
ców 4 w Świdnicy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 17:00, w soboty od
godziny 10:00 do 14:00.

Należy pamiętać, że oddając indywidualnie
śmieci wielkogabarytowe odpady trzeba
uprzednio posegregować, a na miejscu samo-
dzielnie wrzucać do odpowiednich kontene-
rów. Niezbędne jest również okazanie doku-
mentu ze zdjęciem oraz aktualnego dowodu
dokonania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za bieżący lub poprzedni
miesiąc.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, we własnym zakresie w ra-
mach opłaty można dostarczyć (250 kg/mie-
siąc) odpadów następujących frakcji:
- odpady ulegające biodegradacji w tym od-
pady zielone,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony z samochodów osobowych,
- przeterminowane leki,
- chemikalia powstające w gospodarstwach
domowych,
- odpady opakowaniowe zawierające nastę-
pujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz
tworzywa sztuczne,
- odzież i tekstylia.
Kolejna zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych planowana jest w II połowie 2019 r.

PÓŁ MILIONA NA ŚWIETLICĘ W GOGO-
ŁOWIE

79 wniosków zostało pozytywnie ocenio-
nych w ramach PROW
na lata 2014-2020, a
wśród nich wniosek
gminy Świdnica na bu-
dowę świetlicy w Gogo-
łowie. 1 lutego wójt
gminy Świdnica ode-
brała promesę na kwotę
500 tys. zł.
Dzięki tym pieniądzom
zostan ą  gruntownie
wyremontowane bądź
powstaną całkiem nowe
świetlice, biblioteki i in-
ne ośrodki kultury. In-
westowanie w obiekty
pełniące funkcje kultu-
ralne na obszarach wiej-
skich są bardzo potrzeb-
ne, widać to po dużym
zainteresowaniu lokal-
nych samorządowców.
W imieniu samorządu
województwa, składam
na Wasze ręce te symbo-
liczne promesy i mam
nadzieję, że już nie dłu-
go efekty będziemy mo-
gli podziwiać na własne
oczy - mówił wicemar-
szałek Marcin Gwóźdź
podczas wręczania pro-
mes.
Na terenie gminy Świd-
nica znajduje się 26
świetlic, które są centra-
mi aktywności społecz-
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dzą Bajki dla wszystkich i dla nikogo, które
są cyklem autorskich utworów literackich
podawanych na żywo z muzyką. Ich twórca-
mi są Kuba Kapral, twórca teatralny, autor
słuchowisk, bajkopisarz, oraz Hubert Wiń-
czyk, artysta dźwiękowy, performer, impro-
wizator, multinieinstrumentalista.
Spektakl dla widzów od 16 roku życia.
Występują: Kuba Kapral, Hubert Wińczyk

godz. 19.30 Do końca - Teatr "Terminus a
Quo" z Nowej Soli
"Do końca" to spektakl plastyczny, w któ-
rym dopatrzeć się można elementów tańca
butoh, ale także obrazów plastycznych, a
przede wszystkim poetyki teatralnej chara-
kterystycznej dla Terminus a Quo. Nie ma tu
ani punktów zwrotnych ani zaskakujących
scen. Tonacja spektaklu jest zapisana w ge-
stach i obrazach, które charakteryzują się
medytacyjną dyscypliną. Muzyka, ruch, sło-
wo, światło, rekwizyty, glina, woda - to ele-
menty budujące ten spektakl i tworzące jego
szczególną aurę.
Reżyseria: Edward Gramont
Występują: Ada Bednarek, Edward Gramont

21 lutego (czwartek)
godz. 18.00 Dzieci Czarnych Orłów - Głu-
szycka Grupa Teatralna "Po godzinach"
Spektakl przenosi widzów do listopada roku
1918 na Dworzec Wiedeński w Warszawie,
gdzie wielu Polaków oczekuje na przyjazd
Józefa Piłsudskiego. Na tle niezwykle waż-
nych wydarzeń w dziejach narodu polskiego
- narodzin wolnej Polski u schyłku I wojny
światowej, ukazanych jest wiele barwnych
postaci. Sceny obyczajowe pełne humoru,
zabawnych dialogów i zbiegów okoliczno-
ści przeplatają się z tragizmem postaci i re-
fleksją o niegasnącej potrzebie troski o losy
Ojczyzny.
Reżyseria: Robert Delegiewicz
Występują: Joanna Delegiewicz, Iweta
Głód, Magdalena Gołda, Agnieszka Hisz-
pańska, Magdalena Kandefer, Małgorzata
Lipka, Alina Mączyńska, Urszula Mroziń-
ska, Agnieszka Musz, Edyta Popek, Artur
Gołda, Łukasz Lipka, Grzegorz Milczarek,
Mirosław Żołopa, Alicja Musz, Zuzanna
Parcheniak, Szymon Sławik, Krzysztof Goł-
da, Oliwier Mroziński, Marta Gołda, Roman
Głód, Robert Delegiewicz

Wydarzenia towarzyszące:
W trakcie festiwalu we foyer Świdnickeigo
Ośrodka Kultury prezentowana będzie wy-
stawa Nie tylko poezja na murze autorstwa
Pawła Buczmy.

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 mie-
li przyjemność usłyszeć ponownie w po-
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Z założenia VAT jest podatkiem neutral-
nym co polega na tym, iż jego ekonomicz-
nego ciężaru nie ponoszą jego podatnicy,
lecz konsumenci. Konsekwencją tej zasady
jest uprawnienie do odliczenia podatku na-
liczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług dającego vatowcom prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego w zakresie w jakim naby-
te towary lub usługi wykorzystywane są do
czynności opodatkowanych. Aby odliczenie
takie było możliwe zakup musi być odpo-
wiednio udokumentowany. Są jednakże
przypadki, iż nie zawsze i nie każda otrzy-
mana faktura pozwala z tego uprawnienia
skorzystać.

Najogólniej wyróżnić można trzy rodzaje
faktur, które nie dadzą możliwości odliczenia:

- nie mające związku z czynnościami opo-
datkowanymi,

- dotyczące wydatków wyłączonych z pra-
wa do odliczenia,

- dotyczące sytuacji szczególnych.

BRAK ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI
OPODATKOWANYMI VAT

Skoro zasadą, na której opiera się prawo
do odliczenia podatku naliczonego jest zwią-
zek nabytych dóbr lub usług z czynnościami
opodatkowanymi, brak związku z nimi trans-
akcji udokumentowanej fakturą uniemożliwia
przyjęcie takiej faktury do odliczenia. Skorzy-
stanie z odliczenia VAT stanowi prawo podat-
nika, gdy więc ze swego uprawnienia nie sko-
rzysta nie można mu zarzucić działania nie-
zgodnego z prawem.

W sytuacji gdy zakup będzie miał związek
zarówno ze sprzedażą opodatkowaną jak i
zwolnioną, podatnik ma obowiązek przypo-
rządkować zakupy do każdej z tych grup, co
jest konsekwencją prawa odliczenia podatku
naliczonego związanego tylko z czynnościami
opodatkowanymi. Jeżeli nie jest w stanie tego
uczynić rozliczenia VAT dokonuje według
proporcji odpowiadającej udziałowi sprzeda-
ży opodatkowanej w sprzedaży ogółem obli-
czonej na podstawie obrotów z poprzedniego
roku. Tak więc w zakresie w jakim związek
podatku naliczonego z należnym - ustalony
bezpośrednio czy z obrotów z roku minionego
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- nie występuje, prawa do odliczenia VAT z
takiej faktury brak.

WYDATKI WYŁĄCZONE Z PRAWA DO
ODLICZENIA

W kategorii tej można wyróżnić faktury w
ogóle nie dające prawa do odliczenia podatku
naliczonego jak i dające częściowe prawo do

takiego działania.
Do pierwszej kategorii na podstawie art.

88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zalicza się usługi
noclegowe i gastronomiczne, czyli faktury
dokumentujące tego rodzaju świadczenia nie
mogą być przyjęte do odliczenia. Wyjątek
stanowi nabycie gotowych posiłków przezna-
czonych dla pasażerów przez podatników
świadczących usługi przewozu osób. W takim
przypadku pozostają one bowiem w ścisłym
związku z działalnością gospodarczą - na co
wskazał WSA w Krakowie w wyroku z 6
października 2017 r., sygn. akt I SA/Kr
852/17.

Ponadto należy wyraźnie odróżnić usługi
gastronomiczne od cateringowych. Faktury
za te ostatnie dają prawo do odliczenia VAT.
Różnica polega na tym, że usługi cateringowe
świadczone są poza lokalem usługodawcy, na-
tomiast gastronomiczne wykonywane są w
lokalu usługodawcy. Takie stanowisko zajął
np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidual-
nej z 5 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-
2.4012.800.2017.1.AJ.

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT
ograniczenie w zakresie możliwości odlicza-
nia podatku naliczonego dotyczy faktur za
nabycie, leasing i eksploatację samochodów o

dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5
tony o ile nie są wykorzystywane wyłącznie
do działalności gospodarczej. Odliczenie z
takich faktur ograniczone jest do 50% podat-
ku naliczonego w nich zawartego. Resort fi-
nansów uzyskał zgodę Rady Unii Europej-
skiej na przedłużenie do końca 2019 r. ogra-
niczenia w zakresie odliczenia VAT w takich

przypadkach. Jest to bowiem odrębność od
zasady prawa do pełnego odliczenia VAT z
faktur zakupowych.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE
Ustawodawca w art. 88 ust. 3a ustawy o

VAT określił kategorie faktur zakupowych
jakie na zasadzie wyjątku nie stanowią pod-
stawy do obniżenia podatku należnego oraz
zwrotu różnicy podatku naliczonego. Są to:

1. faktura wystawiona przez podmiot
nieistniejący

Za podmiot taki uznać należy nie tylko
taki, który nie istnieje czy został zarejestro-
wany w oparciu o nieprawdziwe dane. Jest
to również taki, który - jak podniósł NSA
wyroku z 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I
FSK 1058/16, "... nie prowadzi działalności
gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2
ustawy o VAT, co odnosi się w szczególno-
ści do przypadków gdy w ogóle nie istnieje
podmiot gospodarczy, bądź stwarza jedynie
formalne pozory prowadzenia działalności
w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT,
podczas gdy faktycznie tej działalności nie
prowadzi."

Z JAKICH FAKTUR NIE ODLICZYMY VAT

TARGI KARKONOSKIE
Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza 7 firm do bezpłatnego udziału

w Regionalnej Wystawie "TARGI  KARKONOSKIE", która odbędzie
się w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 2019 roku w Trutnovie.

O wystawie: Na wiosennej edycji Targów Karkonoskich obecne
będą firmy działające na pograniczu polsko-czeskim w branży budow-
lanej, ogrodniczej i wyposażenia wnętrz. Reprezentowane będą grupy
producentów, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Wystawa
będzie stanowić  znakomitą okazję do zapoznania się z szerokim asor-
tymentem różnorodnych produktów proponowanych przez wystaw-
ców.

Dlaczego warto wziąć udział w wystawie? 
Taka formuła prezentacji to efektywny, tani i wygodny sposób na

spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych oraz klientów
w jednym miejscu i czasie.

Koszty: Udział w wystawie gospodarczej jest bezpłatny. Uczestni-
kom przysługuje standardowe stoisko wystawiennicze, wpis do kata-
logu uczestników, pomoc przy rejestracji i podczas trwania wystawy
oraz zakwaterowanie i częściowe wyżywienie dla obsługi stoiska. 

Miejsce: Trutnov/ Centrum Wolnego Czasu UFFO
Rejestracja: Zapisy na wyjazd przyjmowane są w Urzędzie Miej-

skim w Świdnicy w pokoju 201, w godzinach od 8.00 do 15.00. W
wystawie może wziąć udział 7 polskich wystawców. O wyjeździe
decydować będzie więc kolejność zgłoszeń. Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w wystawie prosimy o kontakt telefoniczny: 74 856 28
89 lub mailowy: m.babisz@um.swidnica.pl. 

KONKURS INWESTOR BEZ GRANIC!
Wystartowała kolejna edycja konkursu Inwestor bez granic orga-

nizowanego przez grupę PTWP, wydawcę magazynu Nowy Przemysł
i portalu WNP.PL i organizatora Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego.O nagrodę, przyznawaną podczas Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego może powalczyć każda firma, która spełnia kryteria i
zostanie zgłoszona tutaj.

Celem konkursu jest propagowanie wzorcowych relacji między
inwestorem, rynkiem i administracją - partnerskich i przejrzystych ,
opartych na zaufaniu i odpowiedzialności - którym towarzyszy ekono-
miczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

Konkurs Inwestor bez granic zostanie rozstrzygnięty podczas XI
EDYCJI EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO (13-
15 maja 2019 roku).Laureatami konkursu będą firmy z zagranicznym
kapitałem inwestujące w Polsce oraz polskie, inwestujące za granicą.

Propozycje kandydatur mogą nadsyłać zarówno firmy zaintereso-
wane jak i zaproszone: instytucje państwowe, samorządowe, izby
gospodarcze i inne instytucje oraz środowisko biznesowe zaintereso-
wane współpracą.Zgłoszenia można przesyłać do 17 lutego 2019 r.

Konkurs ma charakter pro bono (dla dobra publicznego), zatem
uczestnictwo w nim nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony
kandydatów czy laureatów. Także tytuł nie wiąże się z przyznaniem ani
nagród pieniężnych, ani rzeczowych, lecz ma charakter prestiżowy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz kon-
kursu Inwestor bez Granic jest Grupa PTWP, wydawca portalu
WNP.PL i magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

ciąg dalszy na str. obok
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2. transakcja udokumentowana fakturą
nie podlega opodatkowaniu albo jest zwol-
niona z VAT

Zakaz ów ma zastosowanie nawet wów-
czas, gdy VAT mimo, iż nienależny został
zapłacony. W wyroku z 19 maja 2016 r., sygn.
akt I FSK 1980/14, NSA stwierdził, że zakaz
ten mając bezwarunkowy charakter sprawia,
że jeśli podatek wykazany na fakturze nie ma
podstawy prawnej by istnieć z powodu zwol-
nienia dostawy z VAT to z uwagi na zwolnie-
nie dostawy z VAT, podatku z takiej faktury
odliczyć nie można.

3. dokumentujące:
- czynności, które nie zostały dokonane

- w części dotyczącej tychże,
- kwoty niezgodne z rzeczywistością - w

części tych pozycji, dla których podane zo-
stały kwoty odmienne od rzeczywistych,

- czynności, do których zastosowanie
mają przepisy art. 58 (sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego) i 83 (pozorne) Ko-
deksu cywilnego - w części dotyczącej tych
czynności.

Brak prawa do odliczenia VAT z tego ro-
dzaju faktur znajduje potwierdzenie w orze-
cznictwie TSUE. Przykładem jest wyrok
Trybunału z 27 marca 2018 r. w połączonych
sprawach C-459/17 i C-460/17, SGI (C
459/17), Valriane SNC (C 460/17) v. Mini-
stre de lAction et des Comptes publics. Try-
bunał wskazał w nim na związanie prawa do
odliczenia z realnym nabyciem towaru bądź
rzeczywistym wykonaniem usługi. Ich brak
skutkuje tym, że nie powstaje prawo do od-
liczenia VAT. W związku z tym realizacja
prawa do odliczenia nie może opierać się
jedynie na danych pochodzących z faktury i
podatku w niej wykazanym. Zatem istnienie

prawa do odliczenia podatku naliczonego ma
swe źródło w realnych zdarzeniach nie w za-
pisach faktur, które zdarzenia te jedynie doku-
mentują.

4. faktury wystawione przez nabywcę
nie zostały przez sprzedawcę zaakceptowa-
ne

Są to szczególne przypadki samofakturo-
wania, a więc takie gdy to nabywca towaru lub
usługi ma prawo wystawić fakturę w imieniu
i na rzecz sprzedawcy. Stanowi ono wyjątek
od zasady, że sprzedawca wystawia dokument
sprzedaży. Nastąpić może na podstawie umo-
wy stron określającej procedurę zatwierdzania
faktur przez sprzedawcę lub usługobiorcę.
Przykładem jest zakup produktów rolnych od
rolnika ryczałtowego przez vatowca. Na klu-
czowe znaczenie zaakceptowania przez do-
stawcę faktury wystawionej przez nabywcę
zwrócił uwagę NSA w wyroku z 12 lipca 2017
r., sygn. akt I FSK 2268/15.

5. faktury z wykazanym podatkiem na-
liczonym otrzymane przez podatnika
niezarejestrowanego jako podatnik czynny

Warto tutaj zwrócić uwagę na wyrok
NSA z 21 grudnia 2006 r., sygn. akt I
FSK378/06. Sąd rozróżnił w nim moment
powstania prawa do odliczenia od momentu
skorzystania z niego. Pierwszy powstaje w
chwili otrzymania faktury w danym okresie
rozliczeniowym, drugi ziszcza się ze złoże-
niem deklaracji podatkowej, w której podat-
nik taką wolę wyraża. Zatem aby móc swe
uprawnienie skutecznie zrealizować vato-
wiec musi usunąć przed skorzystaniem z
prawa do odliczenia wszelkie negatywne
przesłanki, w tym brak rejestracji.

źródło: podatki.biz
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wiecie świdnickim. The Time Quartet zamk-
nie Koncerty Zimowe! Tym razem będziemy
gośćmi Muzeum Dawnego Kupiectwa, które
użyczy nam swojej przestrzeni do wysłuchania
ostatniego koncertu z cyklu w wykonaniu
kwartetu smyczkowego 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.

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



ności lokalnych. Na przestrzeni ostatnich 4
lat przeprowadzono dwie duże inwestycje
związane z termomodernizacją świetlic w
Słotwinie i Witoszowie Dolnym za ponad 1,8
mln zł. przy dofinansowaniu 300 tys. z EFRR
w ramach ZIT AW. Dzięki Odnowie Dolno-
śląskiej Wsi i unijnemu dofinansowaniu na
poziomie 25 tys. świetlica w Gogołowie zy-
skała nowy sprzęt AGD, RTV, stoły i krzesła.
Liczymy, że do końca 2019 r. powstanie no-
wy obiekt w Gogołowie, który będzie służył
mieszkańcom i stanie się kolejnym centrum
aktywności dla lokalnej społeczności.

NOWOROCZNE SPOTKANIE W PSZEN-
NIE I KOMOROWIE  

Noworoczne spotkania seniorów i mieszkań-
ców sołectw powoli dobiegają końca. W mi-
niony weekend na zaproszenie organizato-
rów w miejscowości Pszenno pojawili się
licznie mieszkańcy oraz wójt gminy Świdni-
ca Teresa Mazurek wraz z zaproszonymi
gośćmi. 2 lutego w Komorowie odbyło się
spotkanie związane z Dniem Babci i Dziadka.
W tym roku na przybyłych gości w Pszennie
czekał występ zespołu "A to Heca". Prócz
tradycyjnych występów mieszkańcy mogli
liczyć na miłą atmosferę oraz radosną zabawę
wśród bliskich osób. Kolejnym miłym akcen-
tem wieczoru były gratulacje wraz ze słod-
kim upominkiem, który wójt gminy wręczała
wraz z radą sołecką każdemu mieszkańcowi,
który ukończył 80 lat i więcej. 
Są to chwile spędzone w rodzinnej atmosfe-
rze. Jestem wdzięczna za kolejne zaproszenie
na waszą uroczystość. Jest to coś więcej niż
zwykłe spotkanie. Właśnie dzięki takim spot-
kaniom widać jak bardzo jesteście ze sobą
zżyci i ile was łączy. Sąsiedzi, którzy znają
się od dziecka i mają wiele wspólnych wspo-
mnień - mówiła wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek.

REGION

"TOYOTA BEZPIECZNY KIEROWCA"
W śnieżnej aurze rusza 14. edycja kampanii
społecznej i konkursu "TOYOTA Bezpiecz-
ny Kierowca". W tym roku bezpłatne szkole-
nia z doskonalenia jazdy realizowane będą
nie tylko w Wałbrzychu, ale również w Jel-
czu-Laskowicach. - Pod hasłem " WYPA-
DEK TO NIE PRZYPADEK" zamierzamyu-
świadomić kierowców o ich odpowiedzialno-
ści i konsekwencjach udziału w ruchu drogo-
wym - mówi Piotr Starczukowski, inicjator
akcji i twórca Akademii Bezpiecznej Jazdy.
Podkreśla też, że zima to świetny trening dla
kierowcy.
Zima, śnieg, lód dla wielu kierowców te sło-
wa brzmią jak koszmar. Strach przed pośliz-
giem paraliżuje ruchy. Tworzą się korki na
drodze i blokady w głowie. Są jednak kierow-
cy, czujący się pewnie w takich warunkach. 
- Każdy może się tego nauczyć. Nie wszyscy
kierowcy muszą być mistrzami kierownicy,
ale najważniejszy jest trening. Nie chodzi tu
o taki sportowy czy rajdowy, ale świadome
zdobywanie umiejętności postępowania za
kierownicą w szczególnie trudnych warun-
kach - zwraca uwagę Piotr Starczukowski,

instruktor i twórca Akademii Bezpiecznej
Jazdy. - Przydatne w tym będzie prowadzenie
auta na trolejach, oswojenie z jazdą po śniegu
i próby poślizgów.Przyczyną wielu wypad-
ków w okresie zimowym są braki w umiejęt-
ności poruszania się po nawierzchni śliskiej
-dodaje.
Oswajając się z zimą za kółkiem, najlepiej
skorzystać z usług profesjonalnego instrukto-
ra. Jeżeli jednak zdecydujemy się ćwiczyć na
własną rękę, pamiętajmy o zachowaniu ma-
ksymalnych względów bezpieczeństwa  -
tak, aby w razie utraty panowania nad samo-
chodem, nie wyrządzić sobie i innym krzyw-
dy. W tym celu poszukajmy dużego, równego
i ośnieżonego placu. 
-  Zacznijmy od luźnych skrętów i poślizgów.
Prędkość w czasie takich ćwiczeń jest rzeczą
drugorzędną, ponieważ najważniejsze jest
nabycie odpowiednich odruchów. W trakcie
tej swobodnej jazdy badajmy przyczepność
opon zarówno w skrętach, jak i podczas ha-
mowań. Spróbujmy poznać reakcje auta pod-
czas puszczania i dodawania gazu. Nie zapo-
minajmy również o próbach hamowania na
wprost i po łuku. Poćwiczmy hamowanie z
ominięciem przeszkody. Nabycie tej umiejęt-
ności może uratować życie albo, co najmniej,
zminimalizować straty w samochodzie - tłu-
maczy Piotr Starczukowski, były kierowca

rajdowy, a już od ponad 20 lat inicjator dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. 
W zimowej aurze, która często przeraża wie-
lu kierowców, rozpoczynają się szkolenia w
ramach akcji "TOYOTA Bezpieczny Kie-
rowca". Już w lutym, w pierwszym etapie
spotkań, na kurs trafią pracownicy fabryki
Toyota Motor Motor Manufacturing Poland.
Tradycyjnie drugą fazę rozpocznie szkolenie
dla par w ramach Dnia Zakochanych, zapla-
nowane w dniach 16-17 lutego. Na następnie
odbędzie się trening dla 30 osobowej grupy
pań z okazji Dnia Kobiet. W kolejnym etapie
spotkamy się z męskim gronem kierowców z
regionu.
Każde ze szkoleń składa się z części teorety-
cznej i praktycznej. Pierwsza obejmuje cykl
wykładów z zakresu teorii bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.Ćwiczenia praktyczne sku-
piają się na eliminowaniu złych nawyków w
kierowaniu samochodem oraz na doświad-
czaniu możliwości panowania nad pojazdem.
Ta część szkolenia prowadzona jest na spe-
cjalnie przygotowanym placu manewrowym.
Etap końcowy konkursu "TOYOTA Bezpie-
czny Kierowca"  to półfinał w maju w Starej
Kopalni w Wałbrzychu. Ostateczna walka o
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Wśród srogiej zimy, 12 stycznia 1945 r. Ar-
mia Czerwona przy współudziale jednostek Lu-
dowego Wojska Polskiego rozpoczęła znad Wi-
sły w kierunku Odry wielką ofensywę, która
wkrótce przeniosła działania wojenne również i
na Dolny Śląsk. 

Zapoczątkowane one zostały przekrocze-
niem 19 stycznia 1945 roku o godz. 3.00 rano pod
Praszką i Gorzowem Śląskim granicy polsko-
niemieckiej z 1939 r. Odtąd aż do końca drugiej
dekady lutego 1945 r. front wojenny przybliżał
się szybko ku Świdnicy. 20 stycznia oddziały
Armii Czerwonej zdobyły Buczynę i Olesno, 21
stycznia wkroczyły do Wołczyna i Kluczborka,
22 stycznia - do Namysłowa i Bierutowa, 23
stycznia - do Sycowa, a 24 stycznia - do Opola.
4 lutego zajęte zostały Lewin Brzeski i Skoro-
goszcz, 5 lutego - Grodków, 6 lutego - Brzeg. 

Wojska radzieckie operujące na północ od
Wrocławia zajmowały kolejno: 22 stycznia - Mi-
licz, 25 stycznia - Oleśnicę, 26 stycznia - Trzeb-
nicę, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny i Wołów, 31
stycznia - Ścinawę. 9 lutego zdobyły one Lubin,
Legnicę i Środę Śląską, 10 lutego - Chocianów i
Chojnów, 12 lutego - Bolesławiec i Jawor, 13
lutego - Złotoryję.

Oddziały Armii Czerwonej okrążające oble-
gany do końca wojny Wrocław dotarły 11 lutego
do Kostomłotów i Kątów Wrocławskich, 13 lu-
tego - do Strzegomia, 17 lutego - do Zachowic i
Pustkowa Żurawskiego, a 19 lutego - do Olbra-
chtowic. 

Przed nadchodzącymi wojskami radzieckimi
i polskimi uciekały masy niemieckiej ludności
cywilnej zamieszkałej w miastach i na wsiach.
Ucieczka ta zorganizowana była w oparciu o
opracowywane już od lata 1944 r. dokładne plany
ewakuacyjne. Przewidywały one ewakuację w
trzech etapach. W pierwszym etapie miano ewa-

kuować kobiety, dzieci i starców oraz te osoby,
które nie były bezpośrednio zatrudnione w klu-
czowych gałęziach gospodarki. Drugi etap obej-
mował ewakuację reszty ludności oraz urządzeń
zakładów przemysłowych pracujących na po-
trzeby frontu. Trzeci etap oznaczał całkowite
opuszczenie określonych obszarów. 

Kierownictwo ewakuacji spoczywało w rę-
kach najwyższych kierowników partii hitlero-
wskiej poszczególnych prowincji, tzw. gauleite-

rów. Na niższych szczeblach ewakuację prowa-
dziły komórki partii działając w ścisłym porozu-
mieniu z wojskiem i władzami cywilnymi. 

Ewakuację poprzedzała gwałtowna propa-
ganda hitlerowców, strasząca ludność niesamo-
witymi wieściami o okrucieństwach "bolszewi-
ków", na które narażone być miały przede wszy-
stkim kobiety. W miarę potrzeby stosowano też
wobec ludności najostrzejszą represję, a nawet
terror, gdy każdą rodzinę odwiedzał delegat kie-
rowników obwodowych grup partyjnych i zmu-
szał psychicznie do ucieczki. Nierzadkie były
przypadki przymusowego wyprowadzania przez
żołnierzy ludności kryjącej się w mieszkaniach i
usuwanie jej z ewakuowanych terenów. 

Byli i tacy, którzy nie widząc wyjścia z roz-
paczliwego położenia i nie mając dość sił psychi-
cznych i fizycznych do opuszczenia swoich sie-
dzib, targali się na swe życie. Epidemia samo-
bójstw przybrała pokaźne rozmiary. Sporo dena-
tów wieszało się, truło gazem czy narkotykami,
przecinało sobie tętnice, podrzynało gardło albo
strzelało do siebie. 

Początkowa faza ewakuacji zorganizowana
była z niemiecką dokładnością. Funkcjonariusze
partii hitlerowskiej, tzw. blokowi, dostarczali
każdej rodzinie niemieckiej marszrutę według
ustalonego planu. W miastach, na przykład we
Wrocławiu, jednej grupie rodzin wyznaczono
zbiórkę na rogatkach miejskich, gdzie mieli sta-
wić się ze swoimi pojazdami właściciele samo-

chodów dla zabrania pieszych. Jeszcze inna gru-
pa miała wyznaczony marsz pieszy kilkunastu
lub nawet kilkudziesięciokilometrowy do miej-
sca zbiórki w określonej miejscowości, gdzie
miały przybyć ciężarówki albo osobowe czy to-
warowe pociągi. 

Na wsiach ludność formowała się w kolumny
(zwane wtedy "Treck") i pod kierownictwem do-
wódcy kolumny (tzw. Treckfuehrer) wyjeżdżała na
wozach zaprzężonych w konie, a nawet czasami w

woły albo krowy. Ubożsi wieśniacy, nie posiada-
jący własnego zaprzęgu, dla których nie starczyło
już miejsca na wozach sąsiadów, szli pieszo wioząc
swe mienie na wózkach ręcznych i prowadząc ze
sobą cały swój inwentarz żywy, kozę i psa. 

Naoczny świadek owych czasów, Polak, le-
karz wrocławski, w następujących słowach opi-
sał wygląd ówczesnej kolumny ewakuacyjnej: 

"Zmęczone konie wlokły się z opuszczonymi
łbami, powoli, jak w kondukcie pogrzebowym.
Na wozach widziałeś całą nędzę plemienia ludz-
kiego, które straciło dom, jadąc nie wiedząc do-
kąd, nie wiedząc, gdzie znajdzie dach nad głową
na zbliżającą się noc. Wozy zapchane do ostat-
nich granic sprzętem domowym, skrzyniami,
prymitywną żywnością, ziemniakami i suchym
chlebem, z wierzchu pierzynami, kocami, płach-
tami. Na tym wszystkim otępiali ludzie, prze-
ważnie kobiety z dziećmi. A mróz coraz ostrzej-
szy. Mężczyźni i starsze dzieci kroczą obok wo-
zów, tu i ówdzie wlecze się za pojazdem kulejący
koń zapasowy albo wychudły pies, dygocący z
zimna, przyczepiony łańcuchem do drabiny. Na-
gle cała karawana zatrzymuje się, słychać słowa
tłumionej niechęci, ciche przekleństwa: na zlo-
dowaciałej jezdni poślizgnął się koń, upadł i zła-
mał nogę. Zatrzymał cały pochód. Powoli znów
ruszają naprzód, ku zachodowi. Mrok zapada, ale
jeszcze długo w nocy słychać turkot coraz to
nowych kolumn uciekinierów." 

Edmund Nawrocki

13www.expressem.eu www.expressem.eu

EWAKUACJA DOLNEGO ŚLĄSKA (1)

tytuł zaplanowana jest na czerwiec, podczas
Dolnośląskiego Rajdu o Kropelce.
- W tym roku pod hasłem " WYPADEK TO
NIE PRZYPADEK" zamierzamy uświado-
mić kierowców o ich odpowiedzialności i
konsekwencjach udziału w ruchu drogowym
- mówi Piotr Starczukowski, twórca akcji i
Akademii Bezpiecznej Jazdy. - Przybliżymy
aspekty prawne , związane ze zdarzeniami na
drodze. Skupimy się też na najniebezpiecz-
niejszych sytuacjach i ich przyczynach oraz
wskazywać będziemy zasady uniknięcia czę-
sto przykrych w skutkach sytuacji - dodaje. 
Udział w akcji może wziąć każda osoba po-
siadająca prawo jazdy kategorii B po wypeł-
nieniu formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej konkursu (www.bezpieczny-
kierowca.pl). Z pośród tych osób losowanie
wyłania uczestników każdego szkolenia. In-
ną możliwością jest nabór prowadzony przez
medialnych patronów akcji. 
Każdego roku w szkoleniach "TOYOTA
Bezpieczny Kierowca" bezpłatnie udział bie-

rze ok. 200 osób. Przedsięwzięcie od samego
początku, czyli od 2006 roku, wspierają To-
yota MotorManufacturing Poland Wał-
brzych, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Salo-
ny Toyoty Jana Nowakowskiego, Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
oraz Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
i Urząd Miejski. W tym roku do grona part-
nerów dołącza oddział fabryki Toyoty w Jel-
czu - Laskowicach. Co ważne, wszystkie
wspólne działania możliwe są też dzięki zin-
tegrowaniu i aktywizowaniu w ramach akcji

społecznościlokalnej i osób obdarzonych za-
ufaniem publicznym. 
- Przez te 14, dzięki zaangażowaniu wielu
partnerów, każdorazowo udaje się przepro-
wadzić prawie 6 miesięczną kampanię i do tej
pory bezpłatnie wyszkoliliśmy blisko 2500
kierowców. Nie liczę tu oczywiście innych
naszych działań komercyjnych związanych z
doskonaleniem techniki jazdy. Mamy wyło-
nionych trzynaście osób z prestiżowym tytu-
łem "TOYOTA Bezpieczny Kierowca" - pod-
kreśla Piotr Starczukowski. 
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ści za treść publikowanych ogłoszeń.
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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

◆ Firma usługowa CARO. Pranie dywa-
nów i tapicerki meblowej. Dojazd do
klienta. Tel. 885 451 105.

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Będziesz miał teraz wiele czasu na
przemyślenie ważnych spraw. Wykorzystaj to,
bo niedługo może się zacząć gorący okres w
Twoim życiu zawodowym i osobistym. Ktoś
ciągle czeka na dłuższą rozmowę z Tobą.
BYK Spotkasz w najbliższym czasie sporo
nowych osób. Postaraj się wywrzeć na nich
korzystne wrażenie, gdyż mogą odegrać waż-
ną rolę. Twoje plany są już bliskie realizacji,
musisz tylko działać rozsądnie i spokojnie. 
BLIŹNIĘTA Twoja nowa inwestycja może
okazać się niewypałem. Dobrze się nad nią
zastanów. Ktoś oczekuje od Ciebie owocnej
współpracy. Nie powinieneś się obawiać kon-
kurencji, w obecnym stanie rzeczy wcale Ci
nie zagraża. 
RAK  Wakacyjna miłość może niespodziewa-
nie okazać się trwalsza niż Ci się wydawało.
Postaraj się działać rozsądnie, nawet jeśli to
nie będzie łatwe. Może warto tym razem po-
słuchać rad wypróbowanych przyjaciół?
LEW Nie daj się zwariować. Ktoś próbuje
przekonać Cię na siłę do swoich poglądów.
Zastanów się, czy naprawdę je akceptujesz. W
Twoim związku zapowiada się okres stabiliza-
cji, co wcale jednak nie oznacza nudy. Wprost
przeciwnie. 
PANNA  Koniecznie powinieneś poczynić ja-
kieś kroki i to jak najszybciej. Ktoś oczekuje
od Ciebie zdecydowanego działania. Możesz
dzięki niemu wiele zyskać, jeżeli tylko nie
będziesz za długo niepotrzebnie zwlekać.
WAGA Po okresie pełnym wrażeń i emocji
nadejdzie dla Ciebie czas odpoczynku i uspo-
kojenia. Wpłynie to na Ciebie bardzo korzyst-

nie. Będziesz miał więcej czasu dla swoich
bliskich, postaraj się go dobrze wykorzystać. 
SKORPION Będziesz miał teraz okazję
nawiązać z powrotem kontakty, które ule-
gły zerwaniu, albo zostały przez Ciebie
zaniedbane. Bliska osoba przyniesie Ci
wiele radości, będziesz jej za to wdzięczny.
Na horyzoncie jednak czai się kótmia. Tego
mie umikmiesz. Możesz tylko złagodzić
swoje zdanie.
STRZELEC Niedługo pojawi się przed Tobą
nowa szansa. Twoje uzdolnienia mogą się oka-
zać bezcenne. Przygotuj się na duże zmiany.
Na razie powinieneś jednak rozsądnie plano-
wać swoje wydatki, żeby nie zbankrutować. 
KOZIOROŻEC Będziesz miał okazję, żeby
wypocząć. Pomyśl o jakimś wyjeździe,
zmiana otoczenia dobrze Ci zrobi. Zawarta
ostatnio nowa znajomość może bardziej na
Ciebie wpłynąć, niż chciałbyś się do tego
przyznać. 
WODNIK Nie próbuj niczego przyspieszać na
siłę, bo nic przez to nie zyskasz. Masz jeszcze
dużo czasu. Pomyśl poważniej o swoich najbliż-
szych planach, nadszedł czas, żeby je skonkre-
tyzować i może z kimś omówić... 
RYBY Nie powinieneś zważać na drobne
przeciwności. Wcale nie muszą one wynikać
z czyjejś złej woli. Zastanów się nad tym,
zanim wpadniesz w złość. Szczera rozmowa
może wiele zmienić w Twoim związku i nie
tylko.

◆ 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 

◆ Firma usługowa CARO zatrudni pra-
cowników ochrony i utrzymania czysto-
ści. Mile widziane orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Tel. 885 451 103.

P R A C A
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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 remon-
tu 129.900 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, ogrze-
wanie gazowe, 173.000 zł
009760 61,50 m kw., 2 pokoje, I piętro, ogrzewanie docelo-
wo miejskie, po kapitalnym remoncie 243.000 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 wspól-
ne 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
0-6037  84,80 m kw., 3 pokoje, I piętro, Centrum, ogrzewa-
nie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-6020  45,36 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie gazowe,
okolice Mieszka I, 169.000 zł
0-5984  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 
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,
rozkładowe, 285.000 zł
0-5852 103,80 m kw., wysoki parter, 4 pokoje, kamienica,
spokojna okolica, 255.000 zł  
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3
pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
495.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu, 138.000 zł
0-5646 79,93 m kw., 3 pokoje, II piętro, kamienica, ogrze-
wanie 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, ogrzewa-
nie 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, ogrze-
waniegazowe, atrakcyjnalokalizacja, 250.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazowe,oko-
lice Placu Drzymały,280.000zł
0-4866   92 m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazowe,okolice
Rynku,220.000zł
0-5295   104 m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie piecowe,
okolice Centrum, 210.000zł

OSIEDLE MŁODYCH:
009842 48 m kw., 2 pok, II piętro, po remoncie 218.000 zł
0-6154 70,57 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie, 310.000 zł
009745 53 m kw., 3 pokoje, IV piętro, po remoncie 249.000 zł

OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
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
0-5753 dom w Szczepanowie, działka o pow. 52 ary - 798.000 zł
0-5741 dom w Boleścinie z zabudowaniami gospodarczymi
(warsztatami), 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 elektrycz-
ne, 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:
007273 41 m kw., 2 pokoje, III piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 1500 zł
0-5339 57 m kw., 3 pokoje, II piętro, ogrzewanie sieciowe,
osiedle Zawiszów 1600 zł
00875 kawalerka, 30 m kw., II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum 1200 zł
0-6088 wynajem mieszkania w Wałbrzychu, 2 pokoje, III
piętro, możliwość wynajęcia z garażem (150 zł) - 1.450 zł
009715 wynajemmieszkania, 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 - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄCZ-
NOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość po-
działu)
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 po-
działu)

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,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04 m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów 1.500 zł netto
0-6018 WL 79 m kw., parter, z zapleczem socjalnym, Cen-
trum, 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
0-5622 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
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprzedaż
850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprzedaż -
1.900.000 zł
0-5087  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:
0-6148 dom wolnostojący, Świdnica, 260 m kw., działka 5,25
a, 690.000 zł 
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość ad-
aptacji 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
0-5934 dom wolnostojący w stanie surowym, zadaszony,
działka 12,98 a, 5 pokoi, okolice Świdnicy - 379.000 zł 
0-5597  260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica,
1.200.000 zł
0-5498 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 adap-
tacji 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 Dzier-
żoniowa, 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-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340 m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagod-
nika, 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 poło-
żony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjonat,
atrakcyjna 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
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