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W skrócie...

WYSTAWA "KOLEKCJE ŚWIDNI-
CZAN" 
do 31.03.2019
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
Świdnica, wstęp: 6/4 zł

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, 21 lutego, 8 marca 2019
Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica,
wstęp wolny

TURNIEJ HOKEJA NA LODZIE AMA-
TORÓW
16.02.2019, godz. 08:00
Zespoły z Wrocławia, Gostynia, Oleśnicy i
Kalisza staną w szranki amatorskie turnieju
hokeja na lodzie.
Wstęp wolny, miejsce: lodowisko ŚOSiR,
ul. Śląska 35, organizator: Wataha 71 Wroc-
ław

III LIGA KOSZYKÓWKI: IGNERHO-
ME POLONIA ŚWIDNICA - KKS SIE-
CHNICE
17.02.2019, godz. 17:00
Bardzo dobrze spisujący się w ostatnich
tygodniach koszykarze IgnerHome Polonii
Świdnica staną przed szansą na kolejne zwy-
cięstwo.
Miejsce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: Basket
Świdnica

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

MECZ I LIGI PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR
ŚWIDNICA - OLIMP GRODKÓW
19.02.2019, godz. 19:00
Ważny mecz walczących o utrzymanie w I
lidze szczypiornistów ŚKPR-u Świdnica.
Rywalem będzie Olimp Grodków.
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ŚWIDNICA

W SOBOTĘ TURNIEJ HOKEJA, ŚLIZGA-
WKI OD 17.00

Na świdnickim lodowisku znów zagości ho-
kej na lodzie. Tym razem w turnieju w ramach
rozgrywek Dywizji 71 zagrają amatorskie
drużyny z Wrocławia, Gostynia, Kalisza i
Oleśnicy. Zawody odbędą się w sobotę, 16
lutego. W związku z turniejem na pierwszą
ogólnodostępną ślizgawkę zapraszamy na
godzinę 17.00.
Turniej rozpocznie się o godzinie 8.00 i po-
trwa do 16.00. Zespoły Watahy Wrocław,
Nielotów Oleśnica, Cebularzy Kalisz i Ty-
grysów Strzelin zagrają systemem każdy z
każdym. Dodatkowo odbędzie się miniturniej
dla dzieci. Wstęp na turniej jest wolny, 
Rozgrywki Dywizji 71 zagoszczą na świdnic-
kim lodowisku poi raz drugi. W 2018 roku w

turnieju wystąpiły te same drużyny. Najle-
psze okazały się Tygrysy Gostyń.  

MATEMATYCZNA PRZYGODA Z ABA-
KIEM

Nie lada gratka czeka na miłośników historii
i matematyki. Muzeum Dawnego Kupiectwa
zaprasza na kurs obliczeń arytmetycznych z
użyciem abaku, którym posługiwali się śred-
niowieczni rachmistrze. W sobotę, 23 lutego
o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z cyklu
"Arytmetyka kupiecka". Poprowadzą je dr
Radosław Skowron i Witold Łuczyński. 
Po omówieniu etosu zawodu kupca przepro-
wadzony zostanie kurs obliczeń arytmetycz-
nych z użyciem abaku. Każdy uczestnik spot-
kania będzie mógł spróbować swoich sił w
linearnej arytmetyce i za pomocą żetonów
dokonać prostych obliczeń na stole rachun-
kowym.
- Liczenia na liniach, czyli Arithmetica Line-
aris to zapomniana metoda obliczeń, której
algorytm oparty jest na podwajaniu i poło-
wieniu. Przedstawiona rekonstrukcja jest wy-
nikiem kilkuletnich studiów i eksperymen-
tów przeprowadzonych przez Witolda Łu-
czyńskiego i członków grupy Cives Glogo-
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Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

"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 Kamienica

DRZWI OTWARTE
26 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr
4, o godz. 16:30 odbędą się Drzwi Otwarte.
Na rodziców oraz ich pociechy, które rozpo-
czną naukę czeka wiele atrakcji i niespodzia-
nek. W rolach gospodarzy wystąpią ucznio-
wie i nauczyciele . Podczas Drzwi Otwar-
tych nasi goście będą mogli poczuć niezwy-
kłą atmosferę szkoły.

I MEMORIAŁ PIŁKARSKI IM. GRZE-
GORZA SOLARZA
01.03-03.03.2019, godz. 14:00
Impreza poświęcona Grzegorzowi Solarzo-
wi, długoletniemu trenerowi Polonii-Stali
Świdnica. W zawodach wystąpi 12 zespo-
łów (rocznik 2006) z Polski i Czech.
Wstęp wolny, miejsce: OSiR, ul. Śląska 35,
organizator: MKS Polonia-Stal Świdnica
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viae 1253 - dodaje Wiesław Rośkowicz, dy-
rektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy. 
Metoda liczenia, która zostanie zaprezen-
towana była w powszechnym użyciu do po-
czątków XV wieku, czyli przed upowszech-
nieniem się zapisu liczb cyframi arabskimi.
Tradycja dokonywania obliczeń na abaku
przetrwała znacznie dłużej, lecz zmieniła się
technika rachunkowa - na podobną do licze-
nia piśmiennego na cyfrach, wykorzystująca
znajomość tabliczki mnożenia.

AKTYWNE FERIE W CENTRUM WSPIE-
RANIA ORGANIZACJI POZARZĄDO-
WYCH

W drugim tygodniu ferii w Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych zorganizo-
wano zajęcia dla uczniów szkół podstawo-
wych. Najmłodsi świdniczanie dowiedzieli
się jak ważne jest zdrowe odżywianie i na-
uczyli się robić kilka potraw. Uszyli również
maskotki dla dzieci - uczestników wypadków
drogowych. Zostały one przekazane na ręce
policjantów - Magdaleny Ząbek i Roberta
Topolskiego. Funkcjonariusze rozmawiali z
dziećmi na temat bezpieczeństwa w czasie
zimy. Nie zabrakło też warsztatów artystycz-
nych oraz gier i zabaw. W środę z maluchami
spotkała się również prezydent miasta, Beata
Moskal-Słaniewska. 
- Przez dwa dni udało nam się uszyć ponad
50 kolorowych maskotek i poduszeczek. W
pracy pomagali nam wolontariusze z Mło-
dzieżowej Rady Miasta, a materiały dostar-
czyły dwie firmy - Franctextil ze Świdnicy i
Camea  z Mieroszawa - dodaje Magdalena

Okniańska, kierownik Referatu Organizacji
Pozarządowych.  
Działania te są częścią projektu  edukacyjno
- prewencyjnego pn. "Bezpieczna szkoła -
bezpieczne podwórko" adresowanego do
uczniów szkół podstawowych w Świdnicy.
Jego celem jest poprawa świadomości z za-
kresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz pierwszej pomocy, a także promocja pra-
widłowych postaw uczestników ruchu dro-
gowego. 
Partnerami wydarzenia są: Stowarzyszenie
Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem,
Fundacja "Ładne Historie" oraz Urząd Miej-
ski w Świdnicy. Projekt dofinansowany jest
ze środków Fundacji PZU oraz budżetu mia-
sta.

ZAPRASZAMY SENIORÓW NA PRZE-
GLĄD TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ W
KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) do bezpłatnego uczestnictwa w
wyjeździe w czwartek, 21 lutego do Kędzie-
rzyna - Koźla, gdzie wspólnie z seniorami z
Czeskiej Skalicy, Nachodu, Trutnowa, Kło-
dzka i Kędzierzyna-Koźla będą mogli ucze-
stniczyć w Przeglądzie Twórczości Scenicz-

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

MECZ I LIGI PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR
ŚWIDNICA - ANILANA ŁÓDŹ
02.03.2019, godz. 18:00
Bardzo ważny mecz. Anilana jest jednym z
rywali ŚKPR-u w walce o utrzymanie w I
lidze.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny; miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a; organizator: ŚKPR
Świdnica

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
03.03.2019, godz. 12:00
Siódma edycja wydarzenia. Na 400 uczest-
ników czekają pamiątkowe medale. Do po-
konania symboliczny dystans 1963 metrów.
Zapisy w dniu imprezy od 10.00 do 11.30
przy Bosmanacie. Start biegu - 12.00.
Wstęp wolny, miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga, organizator: Fundacja Wolność i De-
mokracja

III LIGA KOSZYKÓWKI: IGNERHO-
ME POLONIA ŚWIDNICA - WSTK
WSCHOWA
03.03.2019, godz. 17:00
Ten mecz może mieć kluczowe znaczenie w
kwestii zajęcia miejsca w pierwszej trójce,
co da prawo gry w turniejach barażowych o
awans do II ligi.

nej. Organizowany jest on w ramach projektu
"Aktywny senior polsko-czeskiego pograni-
cza" współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Współpracy Transgranicznej 2014
- 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Pol-
ska. 
Zapisy od poniedziałku, 11 lutego prowadzić
będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy. Organizator gwaran-
tuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz
obiad.
Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
imię i nazwisko, adres zameldowania, PE-
SEL, nr telefonu, uczestnicy muszą posiadać
dowód osobisty.
Wyjazd zaplanowano o godzinie 730 z ul.
Nauczycielskiej w Świdnicy. Powrót przewi-
dywany jest ok. godziny 1900. W programie
występy sceniczne zespołów senioralnych i
zabawa integracyjna.
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnic-
twie w wyjeździe decyduje więc kolejność
zgłoszeń.

SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
Zdecydowanymi faworytkami rozgrywek
Piłki siatkowej klas 7-8 SP i 3 Gimnazjalnych
były zawodniczki SP 105 w Świdnicy, które
na co dzień trenują właśnie tę dyscyplinę
sportową.
Jedynego seta w całym turnieju straciły do-
piero w ścisłym finale w meczu o pierwsze
miejsce. Tutaj bardzo dobrze zaprezentowały
się dziewczęta z SP 4, które najpierw po
walce przegrały pierwszego seta. Drugą par-
tię prowadząc od początku wygrały na prze-
wagi, by w decydującym tie-breaku ulec już

sto piątce. Ostatecznie drużyna SP 105 zajęła
pierwsze miejsce w turnieju i już w piątek 15
lutego reprezentować będzie Świdnicę w pół-
finale strefy wałbrzyskiej w ramach "Współ-
zawodnictwa szkolnego 2018-2019". Zawo-
dy na szczeblu miejskim rozegrane zostały 12
lutego w Hali Zawiszów przy SP 1 w Świd-
nicy. Siedem przybyłych zespołów grało naj-
pierw w fazie finałowej w dwóch grupach
mecze każdy z każdym. Grupie finałowej
spotkały się po dwie najlepsze drużyny z
grup. Mecze grane były do dwóch wygranych
setów. Organizator imprezy, Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, przygotował dla dru-
żyn pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wy-
różnione zostały też najlepsze zawodniczki:
Amelia Cieślak (SP 1), Oliwia Szczepaniuk
(SP 2), Alicja Maliszewska (SP 4), Hanna
Gągała (SP 6), Adrianna Sowa (SP 8), Wikto-
ria Wiraszka (SP 105), Magdalena Pilch (SP
315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 105 - 10 pkt
SP 4 - 8 pkt
SP 6 - 7 pkt
SP 1 - 6 pkt
SP 2 - 5 pkt
SP 315 - 4 pkt
SP 8 - 3 pkt

info: OSiR Świdnica

GMINA ŚWIDNICA
GMINNE WODOCIĄGI W GRONIE DIA-
MENTÓW MIESIĘCZNIKA FORBES  

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. znalazło się wśród laure-
atów prestiżowego grona "Diamentów For-
besa 2019" w kategorii Małych Diamentów.
"Diamenty Forbesa" to ranking polskich
przedsiębiorstw najszybciej zwiększających
swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat
działalności, przygotowany we współpracy z
gwarantującym silną metodologię Bisnode
Polska. Wyniki rankingu "Diamenty Forbesa
2019" zostały opracowane w redakcji maga-
zynu "Forbes" na podstawie szwajcarskiej
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Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: Basket Świdnica

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

KACPER KUSZEWSKI "ALBUM RO-
DZINNY" 
08.03.2019 (piątek), godz. 18:00
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

DZIEŃ KOBIET
09.03.2019, godz. 14:00
Stoiska, porady (wstęp wolny, od godz.
14.00), wykład Andrzeja Kępy i koncert Ste-
fano Terrazzino z zespołem (bilety: 5 zł od
godz. 16.00).
Wstęp 5 zł, miejsce: sala teatralnaŚOK, Ry-
nek 43, organizator: Liga Kobiet Polskich,
ŚOK

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: udowadniają, 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-

wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych
kryteriów znalazły się m.in. wyniki finanso-
we za lata 2015 - 2017, wartość majątku,
historia płatnicza, wiarygodność płatnicza
czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.
Tytuł laureata "Diamentów Forbesa" jest po-
twierdzeniem znalezienia się w gronie najle-
pszych firm w Polsce. Gratulujemy Świdnic-
kiemu Gminnego Przedsiębiorstwu Komu-
nalnemu Sp. z o.o. tego wyróżnienia, które
jest świadectwem skuteczności realizowa-
nych działań.

BEZPIECZNY W SIECI  
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocła-
wiu w ramach Wojewódzkiego Programu
Profilaktycznego "Świadomy Junior" ogłosi-
ła konkurs plastyczny pt. "Bezpieczny w sie-
ci". Skierowany on jest do uczniów klas IV -
VIII szkół podstawowych województwa do-
lnośląskiego i polega na przygotowaniu przez
dzieci i młodzież plansz edukacyjnych z za-
kresu problematyki cyberzagrożeń.
Zadaniem uczestników jest stworzenie wa-
riantów i haseł właściwego zachowania w
sieci i przypisanie do nich form graficznych.
Do każdego z wariantów należy podać kilka
zagrożeń. Technika prac dowolna (wyklejan-
ki, rysunki, itp.). Poszczególne prace nie po-
winny być mniejsze niż format A4. Dzieła
mogą zostać wykonane przez jednego ucznia,
bądź powstawać w zespołach maksymalnie
3-osobowych. Oceniać je będzie jury powo-
łane przez organizatora. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 16 kwietnia br . Prace nad-
syłać można natomiast do 29 marca na adres:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33,
50-040 Wrocław, tytuł: Konkurs "Bezpiecz-
ny w sieci"
W przypadku ewentualnych pytań związa-
nych z regulaminem należy kontaktować się
z Wydziałem Prewencji KWP we Wrocławiu
pod numerem telefonu 71 34 02 267. Pomocą
służą rówież dzielnicowi z Posterunku Policji
w Słotwinie, m.in. dzielnicowa Marta Bale-
wicz pod nr tel. 730 804 799.

Więcej o konkursie w Regulaminie.
Żródło informacji: http://www.dolnosla-
ska.policja.gov.pl

FERIE W GMINIE ŚWIDNICA DLA
PONAD PÓŁ TYSIĄCA DZIECI  

Turnieje sportowe, zajęcia na ściance wspi-
naczkowej, zimowisko w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Lubachowie, wyjazdy
do kina, teatru, na basen oraz wiele innych
atrakcji znalazło się w ofercie gminy Świdni-
ca na spędzenie zimowego wypoczynku w
miejscu swojego zamieszkania. Ferie w gmi-
nie możemy podsumować jako bezpieczne,
przyjazne oraz spędzone na sportowo.
Celem, którzy przyświecał organizatorom fe-
rii było wypełnienie czasu wolnego dzieciom
z terenu gminy Świdnica. Każdy z uczestni-
ków mógł wziąć udział w swoich ulubionych
zajęciach sportowych, lub odkryć w sobie
nowe talenty i umiejętności. Tylko w pier-
wszym tygodniu zimowego wypoczynku z
różnorodnych zajęć skorzystało ponad 550
uczniów. To o 100 więcej niż w roku poprze-
dnim.
W tym roku ferie zimowe zostały przygoto-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, Gminy Zespół Oświaty i LZS
Świdnica. Wszystkim organizatorom jak
również osobom wspierającym przy ich reali-
zacji składamy serdeczne podziękowania.

TRWAJĄ WYBORY SOŁTYSÓW I RAD
SOŁECKICH 

7 lutego w gminie Świdnica rozpoczęły się
pierwsze zebrania wyborcze, podczas któ-
rych mieszkańcy wybierają sołtysów oraz ra-
dy sołeckie na 5-letnią kadencję. Za nami 8 z

ciąg dalszy na str. 6
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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

XXIII MIĘDZYNARODOWY TUR-
NIEJ WIOSNY
15.03-17.03.2019, godz. 08:00
Największa impreza akrobatyczna w Świd-
nicy. Zawody poświęcone są Henrykowi
Chmielewskiemu, założycielowi sekcji
akrobatyki sportowej Polonii.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

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

RECENZJE MUZYCZNE: WYJAZD
NA HAPPYSAD
16.03.2019, godz. 18:00

33 spotkań. Zmiany sołtysów nastąpiły w
sołectwach: Pogorzała, Wilków i Bojanice.
Dotychczasowego sołtysa w Pogorzale Anto-
niego Kołodziejczyka zastąpiła Beata Hau-
zer. W Wilkowie nowym sołtysem został Łu-
kasz Miłkowski, a w Bojanicach Wioleta Tet-
kowska. Natomiast w Stachowicach, Wito-
szowie Górnym, Opoczce, Makowicach i
Niegoszowie funkcję sołtysa przez kolejne 5
lat pełnić będą dotychczasowi włodarze wsi.
Ostatnie zebranie wyborcze zaplanowano na
dzień 28 lutego w Sulisławicach. Szczegóło-
wy harmonogram zebrań dostępny jest na:
http://www.gmina.swidnica.pl/content/view
/4987/1/

***
W kolejnych dwóch sołectwach mieszkańcy
Pszenna i Pankowa zdecydowali o wyborze
sołtysów i członków rad sołeckich.
12 lutego w Pszennie  156 obecnych miesz-
kańców i uprawnionych do głosowania zde-
cydowało o wyborze sołtysa. Na kolejną 5-
letnią kadencję wybrano Ryszarda Szczepa-
nika, dotychczasowego włodarza wsi, na któ-
rego oddano 105 głosów. Kontrkandydat
Bartłomiej Całka otrzymał 50 głosów. 1 głos

był nieważny.  W tym samym dniu w sołec-
twie Panków mieszkańcy poddali pod głoso-
wanie tylko 1 kandydaturę, wybierając osta-
tecznie dotychczasową sołtys Zofię Koblo-
wską na kolejne 5 lat.
Ponadto wypełniając ustawowy obowiązek,
podczas każdego z zebrań sołeckich prezen-
towany jest raport o stanie gminy. To nowy
obowiązek samorządów, który reguluje usta-
wa o zmianie niektórych ustaw w celu zwię-
kszenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych ze stycznia
2018 roku.

KSIĄŻKA W DRODZE
Od 12 lutego w Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnym w Witoszowie Dolnym rozpoczęła
się akcja bookcrossingu - bezpłatnej wymia-
ny książek. W holu basenu można zostawić
swoją książkę, którą inni będą mogli wziąć ze
sobą bez zbędnych formalności i przeczytać.
Książkę można zwrócić na miejsce, lub prze-
kazać dalej.
Bookcrossing to społeczna forma upowsze-
chniania czytelnictwa polegająca na pozosta-
wianiu książek w miejscach publicznych do
dyspozycji innych. Idea bookcrossingu naro-
dziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych,
a w 2003 r. zawędrowała do Polski.
W Witoszowie Dolnym na potrzeby "wędru-
jących" książek przeznaczony został stolik
przy automatach z kawą w holu basenu. Eg-

ciąg dalszy ze str. 5
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zemplarze zostały oznaczone naklejką
"Książka w drodze". Pozostawiona tu publi-
kacja może nigdy nie wrócić do właściciela ,
ale na pewno będzie cieszyć kolejnych gości
Centrum - podkreśla Julia Calów, zastępca
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji ds. zarządzania obiektami spor-
towo-rekreacyjnymi.

REGION
1% DLA MUZEUM

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest częścią
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego Śląska, która posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego. Każdy Podatnik, raz w
roku, może nam pomóc w ochronie i promocji
dziedzictwa kolejowego przekazując 1% swo-
jego podatku. W zeznaniu podatkowym wy-
starczy wpisać numer KRS: 0000289386.
Jeśli jesteś miłośnikiem kolei i ochrona dzie-
dzictwa kolejowego jest dla Ciebie ważna to
pamiętaj, że Muzeum Kolejnictwa w Jawo-
rzynie Śląskiej ratuje skutecznie zabytkowe
parowozy, lokomotywy i wagony już od pięt-
nastu lat. Kiedy przyjedziesz do Jaworzyny
Śląskiej zobaczysz jak wiele udało nam się w
tym czasie zrobić. Przekonasz się jednak tak-
że, że uratowane przed zniszczeniem obiekty
wymagają teraz konserwacji i naprawy, by
przywrócić im dawną świetność. Dlatego po-
trzebujemy każdej złotówki, by zachować to
dziedzictwo dla naszych dzieci i wnuków.
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego Śląska ratuje także inne obiekty indu-
strialne podejmując działania mające na celu
ochronę i promocję idei ochrony zabytków
poprzemysłowych. Fundację tworzą: Muze-

um Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Ślą-
skiej, Muzeum Hutnictwa Cynku WAL-
COWNIA w Katowicach, Młyn Hilberta w
Dzierżoniowie, Parowozownia Dzierżoniów
[w organizacji], Muzeum Porcelany Śląskiej
w Tułowicach k. Opola [w organizacji], Mu-
zeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach
Świdnickich [w organizacji]
Co się dzieje ze środkami pozyskanymi przez
Fundację?
W kwestiach finansowych najważniejsza jest
dla nas transparentność. Rokrocznie Funda-
cja opracowuje i publikuje Sprawozdanie Fi-
nansowe, które w szczegółowy i przejrzysty
sposób ilustruje sposób pozyskiwania i po-
żytkowania środków finansowych.
Co zyskujesz przekazując swój 1% na dzia-
łalność Fundacji?
W aktywny i widoczny sposób włączają się
Państwo w ratowanie dóbr kultury technicz-
nej. Każdy nasz Darczyńca, bez względu na
wysokość przekazanego nam 1%, otrzymuje
od nas całoroczny bilet wstępu (tzw. złoty
bilet) uprawniający go do nieodpłatnego
zwiedzania Muzeum Kolejnictwa na Śląsku,
Młyna Hilberta w Dzierżoniowie i Muzeum
Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz do
udziału we wszystkich organizowanych
przez nas wydarzeniach.

i
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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

I LIGA PIŁKI RĘCZNEJ. ŚKPR ŚWID-
NICA - AZS ZIELONA GÓRA
23.03.2019, godz. 18:00
W pierwszej rundzie ŚKPR wygrał w Zielo-
nej Górze. Czy trzy punkty uda się zdobyć
także w rewanżu przed własną publiczno-
ścią?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

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 [METAL]

24.03.2019, godz. 17:00
Po niedawnej trasie w ramach Knock Out
Tour, obejmującej największe polskie mia-
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Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwe-
ncyjnego Wydziału Prewencji, Komendy Powia-
towej Policji w Świdnicy zatrzymali do kontroli
drogowej kierowcę samochodu osobowego mar-
ki Fiat Cinquecento. Mężczyzna nie okazał do-
kumentu uprawniającego go do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Aby to ustalić, poli-
cjanci sprawdzili 54-latka w policyjnych bazach
danych. I wtedy okazało się, że nie dość, że
mężczyzna nie posiada prawa jazdy i ma aktyw-
ny dożywotni zakaz kierowania wszelkimi po-
jazdami mechanicznymi, to na domiar jest poszu-
kiwany celem odbycia kary pozbawienia wolno-
ści w wymiarze 10 miesięcy. W związku z zaist-
niałą sytuacją, 54-letni mieszkaniec Kutna został
zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego
przez sąd zakazu, a tym samym niestosowanie się
do jego wyroku, grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 5.

31 stycznia do drzwi 81-letniej mieszkanki
Świdnicy zapukały dwie kobiety w wieku około
50 lat. Twierdziły, że mają sprawę do sąsiada
seniorki, ale go nie zastały. Poprosiły o kartkę,
bo rzekomo nie miały na czym zostawić wiado-
mości dla znajomego.  Starsza pani  z życzliwo-
ści podała kartkę i wpuściła oszustki do domu.
Kobiety szukały różnych wybiegów, by przedłu-
żyć czas, m.in. poprosi-
ły o pomoc w napisaniu
wiadomości znajome-
mu, a żeby jeszcze bar-
dziej przedłużyć pobyt
u seniorki poprosiły o
wodę. Udało im się tak
odwrócić uwagę 81-lat-
ki, że ta dopiero po ich
wyjściu zauważyła, że
nie ma oszczędności.
Straciła 3 tysiące zło-
tych. 

Funkcjonariusze z Ko-
misariatu Policj i  w
Świebodzicach praco-
wali nad sprawą powta-
rzających się włamań do
altanek w ogródkach
działkowych na terenie
Świebodzic. Nieznani
wtedy sprawcy, od
grudnia regularnie wła-
mywali się i okradali al-
tanki. Ich łupem padały
elektronarzędzia, narzę-
dzia ogrodowe i mały
sprzęt rtv. Sprawcy za-
bierali wszystko co mia-
ło jakąś wartość.

W wyniku pracy opera-
cyjnej kryminalni Ko-
misariatu Policj i  w
Świebodzicach ustalili,
że dwóch mężczyzn 35-
letni mieszkaniec po-
wiatu jaworskiego oraz
26-letni mieszkaniec

powiatu świdnickiego może mieć związek z  wła-
maniami do jakich doszło na  przełomie miesiąca
grudnia i stycznia na terenie ogródków działko-
wych w Świebodzicach. W trakcie przeszukiwa-
nia budynków, w których zamieszkują 35-latek
oraz 26-latek, kryminalni znaleźli sprzęt, którego
pochodzenia mężczyźni nie potrafili wyjaśnić .
W trakcie prowadzonych w tej sprawie czynno-
ści policjanci ustalili, że mężczyźni mają na swo-
im koncie  co najmniej 10 kradzieży z włama-
niem do altanek w Świebodzicach. Policjanci
odzyskali  czę ś ć  sk radzionego mien ia.
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty włamań i kra-
dzieży, do których się przyznali. Obecnie poli-
cjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoli-
czności w tej sprawie, jak również ustalają in-
nych pokrzywdzonych. Za tego typu przestę-
pstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności. 

W styczniową środę dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Świdnicy został poinformowany
o tym, że na terenie miasta Żarowa doszło do
rozboju. Pokrzywdzony, 55-latek poinformował,
że dwóch mężczyzn w jego miejscu zamieszka-
nia przewróciło go na podłogę, a następnie użyli
wobec niego siły fizycznej, uderzając go po ca-
łym ciele pięściami oraz patelnią i durszlakiem,
czym doprowadzili go do stanu bezbronności.
Następnie ukradli dwa telefony komórkowe, tab-
let, dwa dekodery oraz słuchawki wartości 800
zł. 55-latek nie odniósł poważnych obrażeń.
Szybko poinformował policję o zdarzeniu i do-
brze opisał sprawców. Dzięki temu niedługo po
rozboju podejrzani zostali zatrzymani przez po-
licyjny patrol. Funkcjonariusze odzyskali skra-

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

MARCONI INDOOR TRIATHLON
ŚWIDNICA
30.03.2019, godz. 08:00
Zawody triathlonowe na basenie OSIR - ul.
Równa.
Wstęp wolny, miejsce: Basen OSIR - ul.
Równa, organizator: UM Świdnica, Żelazna
Świdnica

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI
WKA POLSKA
30.03.2019, godz. 09:30
Gratka dla miłośników sportów walki. W
Świdnicy odbędą się Mistrzostwa Polski
WKA wraz z Otwartym Pucharem Polski.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: Fighter Kaczmarek Grodowski

XXIII MIĘDZYNARODOWY KON-
KURS MODELI REDUKCYJNYCH
"JUNIOR 2019"
30.03.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na XXIII Między-
narodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych
"Junior 2019". Celem konkursu jest popula-
ryzacja modelarstwa redukcyjnego plastiko-
wego i kartonowego oraz popularyzacja
zainteresowań technicznych wśród dzieci,
Wstęp bezpłatny, miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 4, ul. M.K. Słobódzkiego 21,orga-
nizator: MDK

http://www.bojero.com.pl


dzione mienie. 30 i 33-latek trafili do policyjnego
aresztu. W momencie zatrzymania, 30-latek miał
blisko 2,5 promila, a 33-latek 1 ,5 promila alko-
holu w organizmie. Obaj zatrzymani znani są
żarowskim policjantom i byli już wielokrotnie
karani za różne przestępstwa. Na podstawie zgro-
madzonego materiału sąd zastosował wobec
sprawców rozboju  tymczasowy areszt. Teraz
najbliższe trzy miesiące obaj mieszkańcy powia-
tu świdnickiego spędzą w areszcie. Kodeks karny
za przestępstwo rozboju przewiduje karę do 12
lat  pozbawien ia wolno ści.  Zatrzymani
mężczyźni za popełnione przestępstwo będą od-
powiadać w warunkach tzw. recydywy, dlatego
ich postępowanie zagrożone jest karą surowszą.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy wraz funkcjonariuszami Urzędu Cel-
no-Skarbowego  na terenie Jaworzyny Śląskiej
zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier zrę-
cznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 3
nielegalne automaty do gier hazardowych o war-
tości  9 tysięcy złotych, na których urządzane
były gry wbrew przepisom ustawy oraz środki
pieniężne w kwocie blisko 1200 złotych. Maszy-
ny oraz pieniądze przekazane zostały funkcjona-
riuszom Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego
w Wałbrzychu, którzy prowadzić będą teraz dal-
sze postępowanie w tej sprawie. Na zabezpieczo-
nych maszynach zainstalowane były gry o cha-
rakterze losowym, prowadzone w celach komer-
cyjnych, na organizowanie których wymagana
jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna.
Powyższe fakty zostały ustalone przez funkcjo-
nariuszy w trakcie przeprowadzonych na miejscu
eksperymentów procesowych, które potwierdzi-
ły, że są to maszyny działające w sprzeczności z
przepisami ustawy o grach hazardowych. Zgod-
nie z kodeksem karno-skarbowym za organizo-
wanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi
kara pozbawienia wolności do lat 3.

W styczniu, w godzinach popołudniowych poli-
cjant będący w czasie wolnym od służby robił
zakupy w jednym z miejscowych marketów. Je-
go wzrok przykuł mężczyzna, który chodził po
sklepie i rozglądał się podejrzliwie. Podchodząc
do kasy funkcjonariusz zobaczył, że mężczyzna
ten kłóci się z jedną z pracownic sklepu, po czym
przekracza linie kas za nic nie płacąc. Mężczyzna
próbował zabrać ze sklepu 3 butelki alkoholu.
Funkcjonariusz widząc to zamieszanie podbiegł,
by udzielić pomocy pracownicy sklepu. Obez-
władnił podejrzewanego, który był wulgarny i
agresywny, a przy zatrzymaniu kilkukrotnie pró-
bował uderzyć interweniującego funkcjonariu-
sza. Mężczyzna po zatrzymaniu został przekaza-
ny patrolowi policji. Towar, który ukradł, został
odzyskany i powrócił do ponownej sprzedaży.
Sprawcą kradzieży okazał się 30-letni mieszka-
niec Świdnicy, który miał w organizmie ponad 3
promile alkoholu. Mężczyzna został przewiezio-
ny do policyjnego aresztu. Odpowie za kradzież
i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjona-
riusza. Za takie zachowanie grozi mu kara do 3
lat pozbawienia wolności.

15 stycznia br. policjanci patrolujący rejon mia-
sta Strzegom ok 3 w nocy zauważyli samochód
osobowy marki  Ford. Pojazdem tym  poruszał
się mężczyzna, którego sposób jazdy mógł wska-
zywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu.
Po zatrzymaniu pojazdu, okazało się że kierujący
- 45-letni  mieszkaniec powiatu świdnickiego jest
trzeźwy. Mężczyznę poddano badaniu, na urzą-
dzeniu do wstępnego badania na zawartość na-

rkotyków w organizmie.
Uzyskano wynik pozy-
tywny uzasadniający
podejrzenie kierowania
po zażyciu substancji
psychotropowych.  Od
mężczyzny pobrano
krew do badań. Dowo-
dem w sprawie będą wy-
niki badań laboratoryj-
nych. Ponadto w czasie
kontrol i  przy
mężczyźnie ujawniono
woreczek z zawartością
proszku koloru białego,
który poddano bada-
niom na testerze narko-
tykowym. Badanie po-
twierdziło, że zabezpie-
czona substancja to am-
fetamina. 45-latek po-
siadał przy sobie kilka
porcji tego narkotyku.

Policjanci z Zespołu
Kryminalnego Komisa-
riatu Policji w Świebo-
dzicach prowadząc
czynności dot. zwalcza-
nia przestępczości na-
rkotykowej w wyniku
pracy operacyjnej za-
trzymali 21-letniego
mieszkańca Świebodzic
podejrzanego o posiada-
nie środków odurzają-
cych. W trakcie przeszu-
kania mieszkania nale-
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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-
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

ŻONA DO ADOPCJI
05.05.2019, godz. 17:00
W życiu Adama wszystko miało swoje miej-
sce - dom praca, dom praca. Od czas do
czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w
życiu każdego człowieka przychodzi taka
chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszy-
na przestaje funkcjonować i niebo zaczyna
walić się głowę...
Wstęp 60 / 55 zł, miejsce: sala teatralnaŚOK,
Rynek 43, organizator: Stacja Art, ŚOK

AKTYWNI 24
11.05-12.05.2019, godz. 09:00
24 - godzinna jazda na rowerze stacjonar-
nym, ergometrze i bieg na bieżni elektrycz-
nej. Próby bicia Rekordu Polski.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Świdnicka,
organizator: UM Świdnica, Galeria Świdni-
cka, Fitness World Galeria

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

XVI FORUM TEATRÓW NIEZALEŻ-
NYCH "TRANSFORMACJE"
W związku z żałobą narodową termin
spektakli z dnia 15 lutego ulega zmianie.
Nowy termin to 8 marca 2019.
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-ciąg dalszy na str. 12
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Możliwość dołączenia do projektu TRANS3Net !!!
Zachęcamy do dołączenia do nowo tworzonej przez samorząd województwa dolnośląskiego

sieci współpracy powstałej w ramach projektu TRANS3Net.
Od 1 lipca 2016 r. Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-

śląskiego wspólnie z partnerami z Dolnego Śląska, Kraju Usteckiego i Saksonii wdraża projekt
TRANS3Net. Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnego i ponadnarodowego
systemu innowacji w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Niemiec. Jednym z kluczowych
działań partnerstwa jest związanie ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii,
usystematyzowanej w "Strategii dla ponadnarodowej sieci promotorów transferu technologii".
Zgodnie z założeniami dokumentu, promotorzy transferu, afiliowani przy instytucjach z obszaru
nauki, biznesu i administracji publicznej, mają wspólnie inicjować i wdrażać nowe projekty z
zakresu badań, rozwoju i innowacji.

W ramach projektu współpracują instytucje samorządowe, uczelnie, agencje rozwoju i izby
handlowe z trzech krajów. Liderem projektu jest Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Stworzona w ramach projektu Mapa promotorów tranferu, obejmująca parki technologicz-
ne, uniwersytety, instytucje badawcze, firmy i inne instytucje publiczne, ma umożliwiać
kontakty i inicjować nowe projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorstw i współpracy z nauką.

Aby stać się częścią sieci promotorów tranferu  należy zapoznać się ze stroną internetową
http://project.trans3net.eu i zgłosić swoje uczestnictwo za pomocą rejestracji on-line (quick
form), która znajduje się pod adresem: http://141.76.19 .93/map/registration/ .

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
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 We-
sele Stanisława Wyspiańskiego, której
podjęli się członkowie grupy teatralnej
"Cedeen". Raz dokoła pokazuje przekrój
polskiego społeczeństwa, które spotkało
się na słynnym weselu krakowskiego po-
ety Lucjana Rydla i chłopki, Jadwigi
Mikołajczykówny w Bronowicach. Oka-
zuje się, że wciąż trudno jest się porozu-
mieć mieszkańcom wsi i miasta, wycho-
dzą na wierzch wzajemne animozje, nie-
chęć i różnice społeczne, a na dodatek
wieczorem do bronowickiej chaty przyby-
wają duchy zaproszone dla żartu. Wszy-
stko 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

8 marca (przeniesienie z 15 lutego)
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-
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
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Od 11 lutego w życie wchodzą przepisy,
które pozwolą uruchomić pilotażowy program
termomodernizacji jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła. Jego budżet do 2024 wy-
niesie ok. 1,2 mld złotych.

Kto zostanie objęty programem?
W pierwszej kolejności wsparcie zostanie

skierowane do miejscowości poniżej 100
tys. mieszkańców, wśród których są między
innymi te umieszczone przez Światową Or-
ganizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na
liście europejskich miast z najbardziej
zanieczyszczonym powietrzem. Wnioski o
dofinansowanie będą jednak mogły składać
wszystkie gminy, które borykają się z pro-
blemem smogu spowodowanego emisją za-
nieczyszczeń z przestarzałych urządzeń
grzewczych w budynkach jednorodzinnych.
W przypadku miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców, szczegóły planów naprawczych zo-
staną ustalone wspólnie z władzami miasta
przy współpracy z lokalnymi organizacjami

pozarządowymi zajmującymi się kwestią ja-
kości powietrza.

Na co i w jakiej wysokości zostanie
udzielone wsparcie?  

Dofinansowaniem zostaną objęte tzw.
przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymia-
na wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na
urządzenia spełniające standardy emisji zanie-
czyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowni-
czej lub gazowej przy jednoczesnej termo-
modernizacji budynku. Inwestycje te będą
mogły być sfinansowane nawet w 100%.

Współpraca rządu i samorządów
Realizacja pilotażowego programu będzie

wymagała ścisłej współpracy rządu i samorzą-
dów. Gminy, które będą pełnić rolę inwesto-
rów, zidentyfikują gospodarstwa domowe,
których dotyczy problem ubóstwa energetycz-
nego, zaplanują i przygotują działania inwes-
tycyjne w ramach realizacji przedsięwzięć ni-
skoemisyjnych oraz oszacują ich koszt. Mini-
ster właściwy ds. gospodarki - obecnie mini-

SPOTKANIE DLA MŁODYCH RODZICÓW - ZAPRASZAMY!
Kończy Ci się urlop macierzyński, wychowawczy i zastanawiasz się co dalej robić? Czy

wrócić do starej pracy? Zacząć nową? A może rozpocząć działalność gospodarczą i pracować
na własny rachunek? Zapraszamy rodziców, którzy stoją przed takim dylematem, na spotkanie
organizowane w ramach projektu "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu", które
odbędzie się we wtorek, 19 lutego o godzinie 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Długiej 33.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy
więc zainteresowane osoby o potwierdzenie swojej obecności do piątku, 15 lutego na adres mailowy:
m.babisz@um.swidnica.pl  lub telefonicznie: 74 856 28 89

Plan spotkania:
godz. 17.00 - powitanie gości- Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy
godz. 17.05- 17.15 - "O projekcie i współpracy" - Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału

Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego UM w Świdnicy
godz. 17.15- 18.00 - "Jak wygląda twoja kondycja finansowa oraz ile kosztuje realizacja

marzeń?" - Agnieszka Lisowska (Ambasadorka programu "Kobieta i pieniądze")
 godz. 18.00 - 19.00 - "Możliwości pozyskania środków na założenie działalność gospodar-

czej"- Alicja Dźwiniel (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

ciąg dalszy na str. obok

WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O WSPIERANIU
TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
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ster przedsiębiorczości i technologii - na pod-
stawie wniosku o współfinansowanie złożo-
nego przez gminę, podejmie decyzję o pomo-
cy. Po pozytywnej ocenie wniosku, gmina
oraz resort będą mogły podpisać porozumie-
nie, w którym określony zostanie zakres i cha-
rakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych.
To będzie podstawa dofinansowania. Dotacje
zostaną wypłacone bezpośrednio do gmin.

Finansowanie
Budżet na realizację przedsięwzięć niskoe-

misyjnych w ramach ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów jest szacowa-
ny na ok. 1,2 mld złotych. Część planowa-
nych kosztów inwestycji poniesie gmina. W
przypadku miejscowości do 100 000 miesz-
kańców wkład gminy powinien wynieść
30% kosztów, natomiast w przypadku wię-
kszych miast - powyżej 30% kosztów. Pozo-
stała część inwestycji (tj. do 70% kosztów
przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie
sfinansowana ze środków pochodzących z
budżetu Państwa m.in. z części wpływów z
tzw. opłaty recyklingowej.  Środki te zosta-
ną przekazane gminom po podpisaniu poro-
zumienia z ministrem przedsiębiorczości i
technologii, za pośrednictwem Funduszu
Termomodernizacji i Remontów.  

Problem ubóstwa energetycznego w
Polsce

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i
remontów to nie tylko ważny krok w kierunku
walki ze smogiem, ale również przeciwdziała-
niu ubóstwu energetycznemu. Problem ten do-
tyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie miesz-
kańców wsi i małych miast. Zdecydowana
większość z nich, bo aż 75% osób, mieszka w
domach jednorodzinnych. Oznacza to, że co
ósmy mieszkaniec Polski stoi przed dylema-

tem czy np. ogrzać mieszkanie czy ograni-
czyć inne dobra. Niska emisja, czyli zanie-
czyszczenia wydobywające się w dużej czę-
ści z kominów nieocieplonych domów jed-
norodzinnych, ogrzewanych tzw. kopciu-
chami, to jedna z głównych przyczyn smogu
w Polsce

Działania rządu w walce o czyste powie-
trze

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, która umożliwi gminom  sfinanso-
wanie i przeprowadzenie termomodernizacji
oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła w jednorodzinnych budynkach mieszkal-
nych ubogich energetycznie gospodarstw do-
mowych, to istotny element rządowego Pro-
gramu "Czyste Powietrze".

Jednocześnie od połowy września realizo-
wany jest również program termomoderniza-
cji jednorodzinnych budynków mieszkalnych
i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrze-
wania skierowany bezpośrednio do wszy-
stkich mieszkańców domów jednorodzin-
nych, którzy będą w stanie pokryć, w zależno-
ści od osiąganych dochodów, cześć kosztów
inwestycji. Program realizowany jest przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we współpracy z szesna-
stoma wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska.

Uzupełnieniem działań na rzecz termo-
modernizacji jednorodzinnych budynków
mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych
źródeł ogrzewania jest również termomoder-
nizacyjna ulga podatkowa, która ma weszła w
życie od 1 stycznia 2019 r.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
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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,



żącego do mężczyzny funkcjonariusze ujawnili
w szafie pudełko po chipsach ze zwiniętą kilku-
krotnie reklamówką, w środku której znajdował
się susz roślinny. Po przebadaniu na testerze na-
rkotykowym okazało się iż, zabezpieczona sub-
stancja to marihuana. 21-latek posiadał blisko
320 porcji handlowych tego narkotyku. Mężczy-
zna w trakcie przesłuchania powiedział policjan-
tom, iż narkotyk miał na własny użytek. 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach nocną porą patrolowali rejon miasta. W
pewnym momencie zauważyli pojazd marki
Opel, który nie posiadał tylnych świateł.  Fun-
kcjonariusze jadąc bezpośrednio za pojazdem
włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając
tym samym jasny sygnał kierowcy do zatrzyma-
nia pojazdu. Ten jednak w reakcji przyśpieszył.
Policjanci natychmiast podjęli za nim pościg. Na
ulicy Żeromskiego mężczyzna nie widząc dal-
szych szans ucieczki autem opuścił je i zaczął
uciekać pieszo . Jednak nie  trwało to  długo, bo

policjanci szybko  zatrzymali go ulice dalej. Pirat
drogowy, którym okazał się 24 -latek został prze-
badany na zawartość alkoholu w organizmie.
Badanie przeprowadzone przez funkcjonariuszy
wykazało że mężczyzna jest trzeźwy, ale nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
Nieodpowiedzialny 24-latek, który świadomie
nie zatrzymał się do kontroli drogowej, mimo
stosowania przez funkcjonariuszy sygnałów
dźwiękowych oraz świetlnych , dopuścił się czy-
nu zabronionego zagrożonego karą do 5 lat po-
zbawienia wolności. Ponadto sąd może też zaka-
zać mu prowadzenia pojazdów nawet na okres 15
lat. Oprócz tego mężczyzna ukarany został za
kierowanie autem bez uprawnień.

7 stycznia Świdniccy policjanci otrzymali zgłosze-
nie od 33-letniego mieszkańca powiatu nyskiego o
ujęciu nietrzeźwego kierowcy samochodu. Poli-
cjanci udali się na ulicę Sprzymierzeńców w Świd-
nicy i zatrzymali wskazanego mężczyznę. Był to
61-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego. Prze-
prowadzone badanie wykazało ponad 2,8   promila
alkoholu w organizmie 61-latka. Funkcjonariusze
zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Teraz amator
jazdy "na podwójnym gazie" za swe czyny odpowie
przed sądem. Kierowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do
2 lat pozbawienia wolności.

info: KPP Świdnica
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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-
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.

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
MICHAŁ TOKAJ - fortepian
DOMINIK WANIA - fortepian
ATOM STRING QUARTET:
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Trasy przejazdów kolumn ewakuacyjnych
były ściśle wyznaczane. Nieraz jednak wymaga-
ły objazdów z powodu ruchów wojsk, minowa-
nia dróg, budowy zapór przeciwczołgowych,
ostrzeliwań czy bombardowań. W sprzyjających
warunkach kolumna potrafiła początkowo prze-

być w ciągu jednego dnia nawet i 45 km. 
Przemyślane plany ewakuacji przekreślała

często twarda rzeczywistość. Ucieczka ludności
przebiegała w bardzo trudnych warunkach atmo-
sferycznych. W drugiej połowie stycznia 1945 r.
mrozy dochodziły często do 15 stopni, a nieraz
termometr wskazywał nawet więcej niż 20 stopni
poniżej zera. Świszczący, silny wiatr miotał
drobniusieńkim śniegiem, ostre i maleńkie kry-
ształki cięły niemiłosiernie po twarzy. Później
nadeszła odwilż. Padał drobny śnieg zmieszany
z deszczem, zawisały mgły, w nocy powstawała
gołoledź. 

W Sudetach spiętrzyła się rzeka wozów z
uciekinierami. Na stromych górskich drogach
dochodziło do zatorów. Wozy dniami i nocami
oczekiwały na możliwość przejazdu. Prowadzo-
ne krowy i owce spędzano na pobocze, gdzie
grzęzły w śniegu. Obładowane wozy nie mogły
podjechać na śliskie wzniesienia. Kobiety rodzi-
ły na wozach, na wozach też marli ludzie.
Wstrząsające wrażenie wywierał wóz nakryty
płachtą ze zwisającymi soplami zmarzłej krwi,
na którym podczas jazdy odbył się poród. 

Dworce, szczególnie większych miast, na przy-
kład Wrocławia, a także i Jaworzyny oraz Świdnicy,
zatłoczone były ludźmi, którzy zastraszeni chcieli
jak najprędzej opuścić zagrożony teren. 

Matki z małymi dziećmi, kobiety w ciąży,
starzy ludzie z trudem poruszający się o lasce,
wśród nich duża gromada dzieci i młodszych
kobiet - przez wiele godzin, a nawet dzień lub
dwa na przejmującym zimnie musieli czekać aż
podstawiono pociąg ewakuacyjny. Wtedy tło-
czono się do niego, chociaż zabrać mógł tylko
ograniczoną liczbę pasażerów. W potwornym
tłoku, obładowane bagażami matki gubiły często
swe dzieci, których nieraz więcej już nie odnaj-
dywały. Wywoływano nazwiska tych dzieci
przez megafony, podając szczegóły ubioru i
wiek, lecz matka często się nie zgłaszała. Bywało
też, że matki poszukiwały swych dzieci bezsku-
tecznie. 

W tłoku na dworcach wrocławskich wiele
dzieci zaduszono na śmierć lub stratowano. Były
też przypadki, że na dworcach kobiety rodziły
przedwcześnie z przestrachu i podniecenia wy-
wołanego ucieczką.

Szczególnie ciężkie warunki miały grupy
ewakuowane pieszo. Nieprzejrzane szeregi ko-
biet i dzieci z wózkami dziecięcymi lub małymi
wózkami ręcznymi przeciągały drogami, które
pokrywał śnieg i lód. Małe wózki rozpadały się
trafiwszy w zaspy i oblodzenia. Mienie trzeba
było wtedy wlec dalej ręcznie, tak że kolumny
posuwały się bardzo wolno naprzód. W rowach
na trasach ucieczki spotykało się porzucone ba-

gaże, których uciekinierzy nie mogli dalej
unieść. Niektórzy próbowali czepiać się wozów,
ale woźnice ich odpędzali. 

Nierzadko punkty zborne dla ewakuowa-
nych pieszo wyznaczano w wielkiej odległości
od miejsca wymarszu. I tak niektórzy uciekinie-
rzy z Wrocławia musieli pomaszerować około 50
km do Jaworzyny Śląskiej, aby tam wsiąść do
pociągu. Inna grupa z Wrocławia mogła załado-
wać na ciężarówkę tylko małe dzieci, matki na-
tomiast z większymi dziećmi musiały przebyć
pieszo długą drogę do Lubania odległego od

Wrocławia o około 120 km. Również niektórzy
uciekinierzy ze Świdnicy maszerowali około 25
km do Szczawienka i tam wsiadali do pociągu
ewakuacyjnego. 

Dochodziło też do zawracania pociągów
ewakuacyjnych z trasy, na przykład pociągu wy-
słanego z Wrocławia do zajętej już przez wojska
radzieckie Legnicy, albo do zatrzymywania po-
ciągów w drodze, jak z Wrocławia do Kątów
Wrocławskich i wtedy dalsza ucieczka odbywała
się pieszo. 

Szczególnie wśród tych, których ewakuowa-
no pieszo i na otwartych pojazdach, śmierć zbie-
rała obfite żniwo. Częste były przypadki zama-
rzania w drodze, głównie starców i dzieci. Trupy
układano w przydrożnych rowach albo też wie-
ziono na wozach do miejsca najbliższego posto-
ju, aby je tam pozostawić do pogrzebania. 

Specjalne oddziały, tzw. Suchkommandos,
usuwały trupy z rowów przydrożnych. Jeden z
takich oddziałów zebrał pod Wrocławiem, być mo-
że w kierunku prowadzącym do Świdnicy, na sto-
sunkowo krótkim odcinku drogi podobno ponad
400 zwłok dzieci i dorosłych. 

Wielu uciekinierów trafiało do miejsc postoju
z zapaleniem płuc, z ciężkimi odmrożeniami i in-
nymi chorobami nabytymi w drodze. Choroby te
stawały się często przyczyną rychłego zgonu. Rów-
nież warunki zakwaterowania w miejscach postoju
uciekinierów były często ciężkie. W pierwszym
rzędzie kwaterowano ich w szkołach i wszelkiego
rodzaju salach, np. w salach kinowych, gdzie spali
najczęściej na słomie rozścielonej na podłodze. Dla
wielu jednak kwaterą stawała się lodowato zimna
hala opuszczonej fabryki czy nawet stodoła. Tylko
niektórych zakwaterowywano w mieszkaniach, za-
gęszczając je nadmiernie. 

Miasta, przez które przepływały rzesze ucie-
kinierów, wśród nich i Świdnica, Świebodzice,
Wałbrzych, Kłodzko, były często niesamowicie
przeludnione. Twierdzono, że w liczącej w 1939
r. 39.100 mieszkańców Świdnicy przebywało
pod koniec stycznia 1945 r. aż 88.000 osób.
Wskutek przeludnienia wykupywano nadmier-
nie żywność, zaznaczał się więc brak najniezbęd-
niejszych artykułów, zwłaszcza chleba i ziemnia-
ków. Ceny żywności na czarnym rynku osiągały
nieprawdopodobne sumy, przekraczając nawet
stokrotnie ceny oficjalne. Chleb kosztował wte-
dy w Świdnicy podobno aż 250 marek. 

Niektórzy uciekinierzy wracali nawet niele-
galnie do miejsc stałego zamieszkania, jeżeli
miejsca te nie były za linią frontu. Starali się
stamtąd wywieźć zapasy żywności, odzież, po-
ściel i inne mienie, którego nie zdążyli zabrać w
czasie nagłej ewakuacji. 

Edmund Nawrocki
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EWAKUACJA DOLNEGO ŚLĄSKA (2)

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 do-
skonałych muzyków, to właśnie pianiści
wiodą w Polsce prym - zauważa. Jako, że
gatunkiem najbliższym Dorocie jest jazz,
podkreśla nade wszystko dokonania pol-
skich pianistów jazzowych, którzy spekta-
kularnie podążają drogą wyznaczoną nie-
gdyś przez światowej sławy muzyka,
Krzysztofa Komedę. Drogą wyznaczoną
także przez Fryderyka Chopina, który był
nie tylko znakomitym kompozytorem,
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 wy-
wołując ogromne uznanie krytyków i środo-
wiska muzycznego, które przełożyło się na
przyznanie 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 pody-
ktowany został osobistymi sympatiami Do-
roty, 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, 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 Jesteś za bardzo skoncentrowany na so-
bie. Nie dostrzegasz problemów swoich bliskich.
Ciągle czegoś wymagasz, niewiele dając w zamian.
Powinieneś coś z tym zrobić. W pracy same sukce-
sy. Zrealizujesz ważne plany zawodowe.
BYK Postaraj się myśleć optymistycznie. Drob-
ne niepowodzenia to jeszcze nie tragedia. Wszy-
stko da się jakoś załatwić. Musisz tylko być bar-
dziej cierpliwy. Poprawi się Twoja sytuacja fi-
nansowa. Nareszcie zaczniesz osiągać zyski z
ostatnio wykonywanej pracy.
BLIŹNIĘTA Będziesz musiał trochę zmienić
swoje plany. Pojawią się pewne komplikacje,
które będą wymagały ponownego przemyślenia
Twoich zamierzeń. Czas będzie Cię naglił. W
razie potrzeby poproś o pomoc przyjaciół. Z pew-
nością Ci nie odmówią.
RAK W życiu osiągniesz pełną stabilizację. Nie
będziesz miał problemów zdrowotnych ani fi-
nansowych. W pracy wszystko będzie przebiega-
ło po staremu. Osiągniesz upragniony spokój i
zadowolenie z siebie i swoich bliskich. Poczy-
nisz jakieś nowe plany, będziesz myślał o miłym
spędzeniu czasu.
LEW Pozbędziesz się nareszcie kłopotów finan-
sowych. Będziesz mógł zapłacić zaległe zobo-
wiązania i i zaplanować większe wydatki. Ostat-
nio jesteś bardzo przepracowany. Zadbaj o jakieś
miłe spotkanie w gronie przyjaciół. Pomoże Ci to
zregenerować siły i przywrócić dobry humor.
PANNA Nie podejmuj żadnych pochopnych de-
cyzji, bo masz do tego skłonność. Decydują się
sprawy zbyt ważne. Czasem wystarczy trochę
poczekać, aby ujrzeć wszystko z innej perspekty-
wy. Strategia, jaką teraz przyjąłeś okaże się naj-
właściwsza w obecnej sytuacji.
WAGA Będziesz z siebie bardzo zadowolony.
Udowodniłeś komuś, że nie warto z Tobą zadzie-

rać, jeżeli nie dysponuje się odpowiednią inteli-
gencją i sprytem. Uregulujesz swoje zobowiąza-
nia finansowe i nareszcie pomyślisz o miłych,
niezupełnie koniecznych wydatkach.
SKORPION Będziesz miał świetny nastrój.
Odpoczniesz od spraw, które dotychczas Cię
trapiły. Odzyskasz dawny optymizm. Nie
martw się o partnera, doskonale sobie poradzi
ze swoimi problemami. W pracy niewiele się
teraz będzie działo. Możesz wykorzystać ten czas
na drobne zmiany.
STRZELEC Nie zazdrość innym świetnej pozy-
cji. Nie wiesz przecież, jak jest naprawdę. Pozory
mylą. Skoncentruj się na pracy zawodowej. Bę-
dzie wiele okazji, żeby zabłysnąć. Być może
odniesiesz znaczący sukces, otrzymasz jakąś
podwyżkę. Gwiazdy będą Ci teraz sprzyjały w
interesach.
KOZIOROŻEC Nie ulegaj wpływom. Kieruj się
własną logiką i dążeniem do tego, co dla Ciebie
dobre i korzystne. Tylko w taki sposób możesz
osiągnąć sukces. Po bardzo pracowitym tygodniu
będzie okazja, żeby odpocząć. Postaraj się nie my-
śleć o pracy, uwagę skieruj na bliskie osoby.
WODNIK W ciągu kilku najbliższych dni nawar-
stwi się parę spraw, które trzeba będzie pilnie zała-
twić. W związku z tym zabraknie Ci czasu na
przyjemności i wypoczynek. Tydzień będzie praco-
wity. Wszystko będziesz musiał dokładnie zaplano-
wać, aby uniknąć przykrych niespodzianek.
RYBY Ktoś przysłoni Ci cały świat. Będziesz
bez przerwy myślał o tej osobie, wyobrażał sobie
różne sytuacje i zdarzenia. Jednak to zauroczenie
minie, kiedy zdasz sobie sprawę, że ta osoba jest
tylko zwykłym człowiekiem o wielu zaletach i
wadach.

◆ 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 47,30m 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  129,27m 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 59m 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  59m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazowe,oko-
lice Placu Drzymały,280.000 zł
0-4866   92m kw.,2 pokoje,II p.,ogrzewanie gazowe,okolice
Rynku,220.000 zł
0-5295   104m kw.,3pokoje,IIIpiętro,ogrzewanie piecowe,
okolice Centrum, 210.000 zł

OSIEDLE MŁODYCH:
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 71m 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, 106,24m 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:
0-6015 36 m kw., kawalerka II piętro, ogrzewanie gazowe,
okolice Zarzecza 1.200 zł
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
009715 wynajemmieszkania, 64 m kw., oś. Młodych, 3
pokoje, I piętro, 1.000 zł + 490 złczynsz, kaucja: 2.000 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, 30 zł/m kw.
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75 zł/m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75 zł/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 70
zł/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  66.000 zł (możliwość podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000 zł
0-4836 10.000m kw.,Bojanice,330.000 zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł
0-1554 31 a Bystrzyca Górna., 203.255 zł (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 67,80m 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+1000 zł media
009520 WL 89,60m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5950 SL 72,04m kw., parter, z zapleczem socjalnym,
ogrzewanie miejskie, oś. Zawiszów
0-5949 WL 72,04m 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  100m 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  108m kw. parter witryna, okolice Rynku  wynajem -
2.200 zł/m-c
007598 24m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem - 1.200
zł/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 80m 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 218m kw.,5 pokoi, działka 8,92 ara, okolice Dzierżo-
niowa, 550.000 zł 
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180m 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  260m kw., działka 6,39 ara, może być dwurodzinny,
Świdnica, 720.000
0-3947  220m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3834  340m kw., działka 12 arów, 6 pokoi, okolice Jagod-
nika, do wykończenia 475.000
0-3780  210m kw., działka 7,5 ara, zabudowa bliźniacza, po
remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny szereg,
bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250m kw., 295m kw., stylowy dom, pięknie położo-
ny, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400m 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 240m kw.,działka 12 ar., stan surowy ,media , oko-
lice Osiedla Młodych,499.000 zł
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



