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W skrócie...

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

WYSTAWA PAULINY KRYŚPIAK
"RUCH" 
do 28.02.2019
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, wstęp: 1/2 zł

WERNISAŻ WYSTAWY LILI DMO-
CHOWSKIEJ
22.02.2019, godz. 17:30
Lila Dmochowska - historyk sztuki, nieza-
leżny krytyk artystyczny, fotograf, podróż-
niczka. Fotografie Dmochowskiej powstają
cyklami i zdradzają cechy metodycznego
wizualnego archiwum.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, 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

IV TURNIEJ SZACHOWY 
23.02.2019 (sobota), godz. 9:00
GOKSiR, Ul. Letnia 10, Srebrna Góra,
wstęp wolny

KURS ARITHMETICA LINEARIS -
SPOTKANIE W MUZEUM
23.02.2019 (sobota), godz. 12:00 
Muzuem Kupiectwa, Rynek 37, Świdnica,
wstęp wolny

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-
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ŚWIDNICA

FURIA PO RAZ DRUGI
Po pierwszej niezwykle udanej edycji biegu
przeszkodowego Dabro-Bau Furia Świdni-
cka zapraszamy na kolejną, która odbędzie
się już 15 czerwca nad Zalewem Witoszówka.
Organizatorzy zapowiadają moc dodatko-
wych atrakcji. 
Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-
Słaniewska podpisała trzyletnią umowę ze
sponsorem tytularnym wydarzenia firmą Da-
bro-Bau, którą reprezentował prezes Paweł
Dąbrowski. 
- W ubiegłym roku było tak, jak obiecywano
- na trasie był ból, ale na metę wszyscy dotarli
szczęśliwi. Zadowolenie uczestników, reali-
zatorów biegu oraz sponsora głównego wy-
darzenia sprawiło, że w tym roku w czerwcu
spotkamy się ponownie i już teraz zapewnia-

my, że organizować będziemy kolejne edycje
Dabro-Bau Furii Świdnickiej - mówiła prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska. 
Udział w imprezie biegowej będą mogły
wziąć osoby pełnoletnie, na które czekać bę-
dzie specjalny tor. Teren wokół zalewu Wito-
szówka zmieni się w trasę naszpikowaną róż-
nego rodzaju przeszkodami zarówno natural-
nymi, jak i sztucznymi. Biegacze do pokona-
nia będą mieli m.in. cieki wodne, górki, drze-
wa, ściany, liny, trawersy poziome, pajęczy-
ny linowe, zasieki, trylinki, beczki z pia-
skiem. Będzie to ekstremalne wyzwanie dla
miłośników aktywnego spędzania czasu, któ-
rzy nie boją się wyzwań i bliskich spotkań z
wszechobecnym błotem.
- Limit startujących wynosi 1000 osób. Trwa-
ją zapisy na wydarzenie, lista zgłoszonych
zawodników wynosi już ponad 100 uczestni-
ków, dlatego zachęcam serdecznie do odwie-
dzenia specjalnie przygotowanej strony inter-
netowej, gdzie mogą się Państwo zarejestro-
wać. Opłata startowa dla mieszkańców Świd-
nicy wynosi 29 zł, a dla pozostałych osób -
39 zł - dodaje Radosław Werner, kierownik
Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy.   

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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wym tańcem i śpiewem! Podczas spekta-
klu usłyszycie i zobaczycie Państwo
wszystkie czardasze, jakie zostały napisa-
ne w historii muzyki operetkowej i instru-
mentalnej.
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

KAMIL PLUTA "FOTOGRAFICZNE
IMPRESJE" 
01.03.2019 - 22.04.2019
MDK, ul. Wolności 13, Świebodzice, wstęp
wolny

POST-TRANSFORMACJE
01.03.2019, godz. 18:00, 19:00
godz. 18.00 Bajki dla wszystkich i dla niko-
go - grupa Kapral/Wińczyk z Poznania 
godz. 19.30 Do końca - Teatr "Terminus a
Quo" z Nowej Soli
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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
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Szczegóły dostępne są na stronie: https://on-
line.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php
?zawody=4577.
Współorganizatorem wydarzenia jest do-
świadczone w organizacji tego typu ekstre-
malnych biegów stowarzyszenie z Wrocła-
wia - "Anngellsrun". 
Przypomnijmy, że z udziałem prywatnych
sponsorów odbywają się już w mieście takie
wydarzenia jak: RST Półmaraton Świdnicki,
Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADU-
RA, Marconi Duathlon i Indoor Triathlon
Świdnica, AKTYWNI24 - Galeria Świdnicka
oraz Rajd Świdnicki Krause. 

SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek, 22 lutego o godz. 10.00 rozpocznie
się V sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni
rozpatrywać będą 4 projekty uchwał. Przed-
stawiony zostanie także plan pracy Rady
Miejskiej na 2019 rok oraz plany pracy Ko-
misji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa;
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współ-
pracy Międzynarodowej; Komisji Budżetu i
Finansów; Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury.  

UCZNIOWIE NA ZAWISZOWIE JUŻ W
NOWYCH SALACH LEKCYJNYCH  

W grudniu ubiegłego roku zakończyła się
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w
Świdnicy. W styczniu pomieszczenia zostały
wyposażone w nowe meble, a po feriach dzie-
ci z sześciu klas rozpoczęły naukę w nowych
salach lekcyjnych.
- Zmiany w systemie oświaty i odtworzenie
8-klasowych szkół podstawowych spowodo-

wały, że trzeba było rozszerzyć projekt roz-
budowy szkoły o kolejny moduł. Dzięki temu
w tym rejonie miasta stworzyliśmy dobre
warunki do nauki dla wszystkich dzieci -
mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent
Świdnicy. 
Przypomnijmy, że dzięki inwestycji szkoła
pozyska dodatkowych 6 klas lekcyjnych
wraz z zapleczami. Każda z nich przeznaczo-
na jest do nauki dla 25 uczniów. Powstały
także gabinety dla psychologa i logopedy
oraz nowy węzeł sanitarny. Zagospodarowa-
ny został również teren, w tym droga dojaz-
dowa, miejsce na odpady komunalne i ogro-
dzenie. Jest to  przedłużenie istniejącego od
strony zachodniej skrzydła. Rozwiązania ma-
teriałowe, gabaryty oraz bryła nawiązuje do
pozostałej części szkoły. Powierzchnia nowej
zabudowy to ponad 700 m2. 
Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogól-
nobudowlany Tadeusz Broński, a jej koszt
wyniósł 3 mln 700 tys. zł. 

ULICA SOWIŃSKIEGO PO REMONCIE
Zakończyła się budowa drogi gminnej, dojaz-
dowej przy ul. Józefa Longina Sowińskiego
w Świdnicy. Wykonano nową kanalizację de-
szczową i oświetlenie. Powstała jezdnia o

ciąg dalszy na str. 4
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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 ucze-
stników czekają pamiątkowe medale. Do
pokonania symboliczny dystans 1963 me-
trów. 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.
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

szerokości 5 metrów, jednostronny chodnik
oraz zatoki postojowe na 29 miejsc. Dla mie-
szkańców Słotwiny droga ta stanowi wygod-
ne połączenie komunikacyjne z Osiedlem
Młodych. 
 Dodatkowo wykonano również warstwę  sta-
bilizacji pod konstrukcją jezdni i zatoki par-
kingowej. Rozwiązanie to było konieczne z
uwagi na występowanie gruntów wysadzino-
wych - czyli podłoża podatnego na wypycha-
nie się w górę podczas zamarzania wód grun-
towych, co potwierdzone zostało opinią geo-
techniczną.
- Jednym z moich celów inwestycyjnych jest
likwidacja dróg gruntowych, stanowiących
dojazd do posesji mieszkalnych na terenie
Świdnicy. Kilkunastoletnie zaniedbania w
tym zakresie spowodowały, że zadania rozło-
żyliśmy na kilka lat. Rozwiązanych zostało
już większość najpilniejszych problemów w
tym zakresie. W mieście są jeszcze jednak
takie ulice, które wymagają modernizacji.
Niedługo przystąpimy do przebudowy kolej-
nej z dróg gruntowych, czyli ulicy Chło-
pskiej. Następne zadania w tym zakresie na
pewno znajdą się w planach inwestycyjnych
miasta - dodaje Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy. 
Przypomnijmy, że od 2015 roku zrealizowa-
no między innymi przebudowę dróg o nawie-
rzchni gruntowej przy ulicach: Legii Nadwi-
ślańskiej, Letniej, Szczęśliwej, Podmiejskiej,
drogę do klubu seniora przy ul. Rolniczej, a
także drogę dojazdową do Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Wybudowano również sięga ulicy
Kątnej i Franciszka Jarzyny, sięga ulicy
Świętojańskiej, ulicę Deszczową, a także się-
ga ulic Leśnej i Brata Alberta. 

Wykonawcą inwestycji przy ul. Sowińskiego
była świdnicka firma MAT-BRUK Jolanta
Wilas-Matysiak. Wartość realizacji zadania
to ponad 970 tysięcy złotych.  

ZAPRASZAMY SENIORÓW NA ZAKOŃ-
CZENIE KARNAWAŁU DO CZESKIEJ
SKALICY

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) do bezpłatnego uczestnictwa w
wyjeździe w niedzielę, 3 marca do Czeskiej
Skalicy, gdzie wspólnie z seniorami z  Na-
chodu, Trutnova, Kłodzka, Kędzierzyna-
Koźla i Czeskiej Skalicy będą mogli uczest-
niczyć w zakończeniu karnawału. Organizo-
wany jest on w ramach projektu "Aktywny
senior polsko-czeskiego pogranicza" współ-
finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 In-
terreg V-A Republika Czeska - Polska. 
Zapisy już od wtorku, 19 lutego prowadzić
będzie Regionalna Informacja Turystyczna i
Kulturalna w Świdnicy. Organizator gwaran-
tuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz
obiad.
19 lutego do godziny 1400 zapisywać się
będą mogły tylko osoby, które jeszcze nie
uczestniczyły w wyjazdach organizowanych
w ramach projektu "Aktywny senior polsko-
czeskiego pogranicza".
Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
imię i nazwisko, adres zameldowania, PE-
SEL, nr telefonu, uczestnicy muszą posiadać
paszport lub dowód osobisty.
Wyjazd zaplanowano o godzinie 6.30 z ul.
Nauczycielskiej w Świdnicy. Powrót przewi-
dywany jest ok. godziny 18.00. W programie
zaplanowano: zwiedzanie Muzeum Bożeny
Nemcovej, pokaz zwyczajów karnawało-
wych, pochód w maskach (prosimy o zabra-
nie wykonanych przez siebie masek karna-
wałowych), występy zespołów folklorysty-
cznych oraz zabawę zapustową.
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnic-
twie w wyjeździe decyduje więc kolejność
zgłoszeń.
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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

JAWORSKI DZIEŃ KOBIET 
08.03.2019 (piątek), godz. 18:00
ECMEN, ul. Parkowa 5, Jawor, wstęp 65 zł

WARSZTATY MODELARSKIE 
09.03.2019, 06.04.2019, 18.05.2019
Muzeum Kolejnictwa, Jaworzyna Śląska,
wstęp 65 zł

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-
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

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WIZYTĘ W SPRA-
WIE DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

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

OBCHODY 100 LECIA PUBLICZNYCH
SŁUŻB ZATRUDNIENIA

25 stycznia 2018 r. odbyły się, zorganizowa-
ne przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdni-
cy, uroczyste obchody 100-lecia Publicznych
Służb Zatrudnienia oraz Dnia Pracownika
Publicznych Służb Zatrudnienia. W spotka-
niu udział wzięli Pracownicy Urzędu oraz
zaproszeni goście - Wicestarosta Powiatu
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.

MNIEJ NARZEKAJMY, WIĘCEJ DZIĘ-
KUJMY

10 lutego br minęła 79. rocznica pierwszej
masowej wywózki naszych rodaków na Sy-
bir. Ta gehenna rozpoczęła się 10 lutego 1940

ciąg dalszy na str. 6
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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

MACIEJ LIPINA "SKAZANY NA
BLUESA"
15.03.2019 (piątek), godz. 19:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 50 zł

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
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

roku. Ci, którym udało się przeżyć i wrócić z
tej "nieludzkiej ziemi", osiedlili się m.in. w
okolicy naszego miasta. Są oni członkami
Związku Sybiraków, z którym współpracuje
społeczność III Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy. Dlatego też, jak każdego roku,
młodzież III LO uczestniczyła w uroczysto-
ściach rocznicowych, którym przewodniczył
biskup świdnicki Ignacy Dec . Warto zapa-
miętać słowa z wygłoszonej przez niego ho-
milii: Mniej narzekajmy, więcej dziękujmy -
za życie, za wolność, za nas!

KONKURS KRAJOZNAWCZY
15 lutego 2019 r. w Młodzieżowym Domu
Kultury im. Mieczysława Kozara- odbył się
Konkurs Krajoznawczy ze znajomości powia-
tów Świdnickiego, Dzierżonowskiego, Jawor-
skiego i Wałbrzyskiego. Uczestnikami konkur-
su mogli być tylko stali uczestnicy zajęć MDK.
W konkursie brali udział uczestnicy z pracowni:
Turystycznej, Muzycznej, Plastycznej, Roboty-
ki, Modelarni, Teatralnej.
Wyniki w kat. Młodszej:
Agata Hruszowiec (pr. Turystyczna op. Z.Cu-
ryl i muzyczna op. M. Jabłoński)
Paweł Matjaszek (pr. Turystyczna op. Z. Curyl)
Andżelika Stępniowska (pr. Turystyczna op.
Z. Curyl)
Hanna Dębek (pr. Turystyczna op. Z. Curyl i
plastyczna op. J. Waksmundzka)
Eryk Bartoszewicz (pr. Robotyki op. Z. Broż-
bar)
Angelika Borońska i Milena Kubacka pr. Tu-
rystyczna op. Z. Curyl)
Wyniki w kat. Starszej:
Piotr Kowalski (pr. Turystyczna op. Z. Curyl,
modelarni op. A. Walerowicz i robotyka op.
Z. Brożbar)
Zuzanna Kupczyk (pr. Turystyczna op. Z.
Curyl)

Amelia Jaskuła (pr. Turystyczna op. Z. Curyl,
pr. Teatralna op. W. Ziobrowska i pr. Plasty-
czna op. E. Tarnowska)
Eryk Bartoszewicz (pr. Robotyki op. Z. Broż-
bar)
Martyna Nycek (pr. Turystyczna op. Z. Cu-
ryl)
Marceli Roman (pr. Robotyki op. Z. Brożbar)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
turystyczne nagrody rzeczowe.

info: MDK Świdnica

XIV DIECEZJALNY KONKURS PLASTY-
CZNY "JAN PAWEŁ II"

Zapraszamy na XIV Diecezjalny Konkurs
Plastyczny "Jan Paweł II", który odbędzie się
16 maja 2019 r., godz. 16:30 w Holu Teatru
Miejskiego ŚOK, Rynek 43. Celem konkursu
jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich
i duchowych, przekazywanie i utrwalanie
wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana
Pawła II oraz przedstawienie w pracach pla-
stycznych sylwetki Papieża Polaka.
Tematyka tegorocznej edycji prac plastycz-
nych : "I pielgrzymka Jana Pawła II do Pol-
ski"
Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego
Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Sło-
bódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2
do 17 kwietnia 2019 r.
Regulamin dostępny na stronie:
              www.mdk.swidnica.pl.

info: MDK Świdnica

XVI KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z JAJEM"

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Kon-
kursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży "Prze-
bój z jajem", który odbędzie się 1 kwietnia
2019 r. , godz. 10:00 w Klubie Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, Świdnica. Celem konkursu
jest popularyzacja śpiewania wśród dzieci i
młodzieży, samokształcenie muzyczne i mo-
żliwość niezależnej prezentacji ulubionych
przebojów.
Zgłoszenie pisemne wyłącznie na kartach
zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 22.03
2019 r., pod adresem: Młodzieżowy Dom

ciąg dalszy ze str. 5

http://www.domsenioracm.pl
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Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódz-
kiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-
100 Świdnica, bądź tel./faks (074) 851-33-30
lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.pl.
Regulamin dostępny na stronie:
                   www.mdk.swidnica.pl.

info: MDK Świdnica

RAZ DOKOŁA
14 lutego 2019 r. w teatrze świdnickim w
ramach Transformacji teatralnej odbyła się
premiera spektaklu grupy teatralnej. Spektakl
został przyjęty przez widownię bardzo entu-
zjastycznie, aktorzy i widownia doskonale
bawili się na Weselu.
"Raz dokoła"- to próba zmierzenia się z wielkim
dramatem  narodowym jakim jest " Wesele"
Stanisława Wyspiańskiego, której podjęli się
uczestnicy grupy teatralnej " Cedeen" z Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława
Kozara Słobódzkiego w Świdnicy wraz ze swo-
im opiekunem. "Raz dokoła" pokazuje przekrój
polskiego społeczeństwa, które spotkało się na
słynnym weselu krakowskiego poety Lucjana
Rydla i chłopki, Jadwigi Mikołajczykówny w
Bronowicach. Okazuje się, że wciąż trudno jest
się porozumieć mieszkańcom wsi i miasta, wy-
chodzą na wierzch wzajemne animozje, nie-
chęć i różnice społeczne, dodatkowo wieczo-
rem do bronowickiej chaty przybywają duchy
zaproszone dla żartu. Wszystko to nie pozwala
bohaterom podjąć wspólnego czynu wyzwo-
leńczego.
Reżyseria Joanna Chojnowska. Wystąpili:
Elżbieta Tądel, Zuzanna Wolińska, Daria
Miechurska, Adrianna Lasończyk, Nadia An-
tonowicz Dagmara Brendowska, Angelika

Czerkawska,  Amelia Rzeszowska, Julia Ży-
dek, Izabela Trojanowska, Zofia Witoń, Kac-
per Sowa, Mateusz Wojewodzic, Franciszek
Tabor, Norbert Sułek, Rafał Lisowski

info: MDK Świdnica

KONCERT WALENTYNKOWY
14 lutego odbył się w Młodzieżowym Domu
Kultury koncert walentynkowy. Wystąpili
uczestnicy pracowni muzycznej przygotowa-
ni przez Mirosława Jabłońskiego. Byli to:
Natalia Błoch, Paulina Dobroń, Aleksandra
Herbut, Agata Wiśniewska, Katarzyna Rze-
czkowska, Natalia Walusiak, Angelika Ślę-
zak jako soliści oraz grupa gitarowa i najmłod-
sza grupa wokalna. Usłyszeć można było nie-
śmiertelne przeboje znane kolejnym pokole-
niom takie jak Nie zadzieraj nosa, Tak bardzo
się starałem, Do zakochania jeden krok, Kaszta-
ny oraz nowsze np. Czy ten Pan i Pani, Ten
taniec i wiele innych mniej, i bardziej znanych.
Wszyscy świetnie się bawili i na koniec można
było usłyszeć zaśpiewane  wspólnie z publicz-
nością Serduszko puka.

info: MDK Świdnica

3 MARCA TROPEM WILCZYM! 
Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci "Żołnie-
rzy Wyklętych". Z tej okazji po raz siódmy w

www.expressem.eu www.expressem.eu

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

KABARET SMILE 
17.03.2019 (niedziela), godz. 15:00
GCKiS, ul. Piastowska 10a, Żarów, bilety:
25/50 zł

SPEKTAKL "KŁAMSTWO" 
22.03.2019 (piątek), godz. 20:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 99 zł

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-

ciąg dalszy na str. 11
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9 stycznia br funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Strzegomiu prowadzili pościg za samocho-
dem osobowym marki Renault Laguna koloru
ciemnego o początkowych nr rej. DOL... Pod-
czas pościgu kierujący samochodem marki Re-
nault Laguna wielokrotnie łamał przepisy stwa-
rzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu
drogowego. Poszukujemy świadków, którzy 9
stycznia br. około godziny 23:50 na trasie Strze-
gom - Świdnica byli zmuszeni zjeżdżać na pobo-
cze bądź do innych manewrów przez niebezpie-
czne zachowania kierującego samochodem Re-
nault Laguna. Funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji w Strzegomiu zwracają się do wszystkich
osób, które były świadkami tych zdarzeń lub
posiadają nagranie z pościgu o kontakt telefoni-
czny pod numer telefonu  74 855-19-91  lub
74/8582200 lub pod numerem alarmowym 112
bądź kontakt osobisty z funkcjonariuszami Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu , ul Czerwonego
Krzyża 1, 58-150 Strzegom . 

Mimo licznych apeli kierowanych do kierow-
ców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostroż-
ności, a zwłaszcza o nie wsiadanie za kierownicę
po wypiciu alkoholu, zdarzają się przypadki
świadczące o całkowitej nieodpowiedzialności
niektórych użytkowników dróg. Przykładem ta-
kiego zachowania jest 39-letni mieszkaniec po-
wiatu świdnickiego, który w poniedziałkowy ra-
nek tuż po godz 7.00  kierował samochodem
osobowym marki Peu-
geot będąc w stanie
nietrzeźwości. Mężczy-
zna został zatrzymany
przez funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Świd-
nicy. Teraz za swój czyn
odpowie karnie. W świet-
le obowiązujących prze-
pisów za kierowanie po-
jazdem mechanicznym w
stanie nietrzeźwości lub
po użyciu innego, podob-
nie działającego środka,
grozi kara do 2 lat po-
zbawienia wolności, 5
tysięcy złotych kary
oraz zakaz prowadzenia
pojazdów nawet na 10
lat. 

Policjanci Wydziału do
Walki z Przestępczością
Gospodarczą z Komen-
dy Powiatowej Policji w
Świdnicy wraz funkcjo-
nariuszami Urzędu Cel-
no-Skarbowego  na te-
renie Żarowa zlikwido-
wali kolejny nielegalny
salon gier zręcznościo-
wych.  Funkcjonariusze
zabezpieczyli 2 automa-
ty do gier hazardowych
o wartości  6 tysięcy
złotych, na których
urządzane były gry
wbrew przepisom usta-
wy oraz środki pienięż-
ne w kwocie 210 zło-

tych. Maszyny oraz pieniądze przekazane zosta-
ły funkcjonariuszom Delegatury Urzędu Celno-
Skarbowego w Wałbrzychu, którzy prowadzić
będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie. Na
zabezpieczonych maszynach zainstalowane były
gry o charakterze losowym, prowadzone w ce-
lach komercyjnych, na organizowanie których
wymagana jest koncesja niezbędna do prowa-
dzenia kasyna. Powyższe fakty zostały ustalone
przez funkcjonariuszy w trakcie przeprowadzo-
nych na miejscu eksperymentów procesowych,
które potwierdziły, że są to maszyny działające
w sprzeczności z przepisami ustawy o grach ha-
zardowych. Zgodnie z kodeksem karno-skarbo-
wym za organizowanie gier hazardowych wbrew
przepisom grozi kara pozbawienia wolności do
lat 3.

Niedostosowanie prędkości do warunków panu-
jących na drodze jest częstą przyczyną wypad-
ków drogowych. Świdnicy policjanci prowadzą
więc działania, aby wyeliminować z ruchu kie-
rujących, którzy rażąco łamią przepisy w tym
zakresie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
podsumowali akcję "Prędkość", która odbyła się
w miniony weekend na drogach powiatu Świd-
nickiego. W trakcie akcji funkcjonariusze doko-
nali 92 kontroli drogowych i ujawnili 42 wykro-
czenia, które dotyczyły przekroczenia dozwolo-
nej prędkości przez kierujących. Jednemu kieru-
jącemu mundurowi zatrzymali prawa jazdy na
trzy miesiące za przekroczenie prędkości o wię-
cej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Funkcjonariusze objęli swoim działaniem Świd-
nicę oraz powiat świdnicki. Przypomnijmy, że za
przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfika-
tor przewiduje grzywnę w postaci mandatu kar-
nego w kwocie nawet do 500 złotych. Kierujące-

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


mu naliczane są także punkty karne w zależności
od skali przewinienia. Taryfikator: do 10 km/h -
do 50 zł - 0 punktów; od 11 do 20 km/h - od 50
do 100 zł - 2 punkty; od 21 do 30 km/h - od 100
do 200 zł - 4 punkty; od 31 do 40 km/h - od 200
do 300 zł - 6 punktów; od 41 do 50 km/h - od 300
do 400 zł - 8 punktów; powyżej 50 hm/h - od 400
do 500 zł - 10 punktów

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Świdnicy w czasie co-
dziennej służby przeprowadzają szereg kontroli
drogowych w związku z przekroczeniem pręd-
kości. Jak pokazują statystyki, bardzo często
właśnie nadmierna prędkość staję się przyczyną
wielu tragicznych zdarzeń drogowych. Niestety
pomimo licznych apeli o bezpieczną jazdę kie-
rowcy wciąż zatrzymywani są w związku z prze-
kroczeniem dozwolonej prędkości, potwierdza
to kolejny przypadek odebrania prawo jazdy 45-
letniemu mężczyźnie, który w obszarze zabudo-
wanym, na terenie gminy Świdnica jechał o wiele
szybciej niż pozwalają na to przepisy. Mężczy-
zna jechał z prędkością aż 112 km/h. Nieodpo-
wiedzialny kierowca otrzymał mandat w wyso-
kości 400 zł i 10 punktów karnych oraz co chyba
najbardziej dotkliwe, stracił prawo jazdy na 3
miesiące. 

16 lutego br. ok. godz 3.00 w nocy funkcjonariu-
sze  Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzyma-
li do kontroli drogowej 30-letniego mieszkańca
powiatu świdnickiego, który kierował samocho-
dem osobowym marki BMW. Podczas badania
mężczyzny uzyskano wynik pozytywny uzasad-
niający podejrzenie kierowania pojazdem po za-
życiu substancji psychotropowych. Od kierowcy
pobrano krew do badań.   Dowodem w sprawie
będą wyniki badań laboratoryjnych. Mężczyzna
za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.

W trakcie służby w dniu 14 lutego br. na terenie
miasta Świdnicy, funkcjonariusze Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rowcę samochodu osobowego marki Citroen. W

trakcie wykonywanych czynności okazało się, że
55-latek nie posiada przy sobie blankietu prawa
jazdy. Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało,
że kierowca ma cofnięte uprawnienia do kiero-
wania pojazdami. Takie zachowanie to przestę-
pstwo, za które 55-letniemu mieszkańcowi po-
wiatu świdnickiego może grozić kara pozbawie-
nia wolności nawet do lat 2. 

13 lutego na terenie dworca PKP w Jaworzynie
Ślaskiej podczas prac przy przebudowie podzie-
mnego przejścia ujawniony został niewybuch
wielkości 1100/200mm   pochodzący prawdopo-
dobnie z okresu II Wojny Światowej. Konieczne
było przerwanie prac przy modernizacji peronu i
tunelu na stacji kolejowej.  Funkcjonariusze Po-
sterunku Policji w Jaworzynie Ślaskiej do czasu
przyjazdu patrolu saperskiego zabezpieczali nie-
bezpieczne znalezisko. Odnaleziony pocisk zo-
stał zabezpieczony przez patrol rozminowania
Jednostki Wojskowej z Głogowa. Tego typu zna-
leziska,  najczęściej pochodzące z okresu II woj-
ny światowej, regularnie ujawniane są na terenie
powiatu świdnickiego. Pomimo, iż stare, zardze-
wiałe i na pozór niegroźne, w rzeczywistości,
pomimo upływu lat, nadal mogą być bardzo nie-
bezpieczne.

W dniu 11 kutego, na terenie miasta Świdnicy,
funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę samochodu osobo-
wego marki VW CADY. W trakcie wykonywa-
nych czynności okazało się, że 24-latek nie po-
siada przy sobie uprawnień do kierowania. 24-
letniemu mieszkańcowi powiatu świdnickiego
grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 2. 

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwe-
ncyjnego Wydziału Pre-
wencji, Komendy Po-
wiatowej Policji  w
Świdnicy zatrzymali do
kontroli drogowej kie-
rowcę samochodu oso-
bowego marki Fiat Cin-
quecento. Mężczyzna
nie okazał dokumentu
uprawniającego go do
kierowania pojazdami
mechanicznymi. Aby to
ustal i ć ,  po licjanci
sprawdzili 54-latka w
policyjnych bazach da-
nych. I wtedy okazało
się, że nie dość, że męż-
czyzna nie posiada pra-
wa jazdy i ma aktywny
dożywotni zakaz kiero-
wania wszelkimi pojaz-
dami mechanicznymi,
to na domiar jest poszu-
kiwany celem odbycia
kary pozbawienia wol-
ności w wymiarze 10
miesięcy. W związku z
zaistniałą sytuacją, 54-
letni mieszkaniec Kutna
został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnym
areszcie.Za kierowanie
pojazdem pomimo orze-
czonego przez sąd za-
kazu, a tym samym nie-
stosowanie się do jego
wyroku, grozi kara po-
zbawienia wolności do
lat 5.

info: KPP Świdnica
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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

XVI KONKURS PIOSENKI DLA DZIE-
CI I MŁODZIEŻY "PRZEBÓJ Z JA-
JEM"
01.04.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w XVI Konkursie Piosenki dla Dzieci i Mło-
dzieży "Przebój z jajem". Celem konkursu
jest popularyzacja śpiewania wśród dzieci i
młodzieży, samokształcenie muzyczne i mo-
żliwość niezależnej prezentacji ulubionych
przebojów.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

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

TERESA WERNER 
12.04.2019 (piątek), godz. 18:00 
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 60 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...

DON VASYL [koncert]
Data: 2 marca 2019
Godzina: 18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 80 zł (parter) i 70 zł (balkon)
Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kul-
turalnego polskich Cyganów. Jego wiersze
ukazały się w dwóch zbiorach poezji "Ku-

9
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa nadaje
pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania
kontroli prawidłowości wykorzystywania przez
pracowników zwolnień lekarskich od pracy z
powodu choroby lub konieczności sprawowania
opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym
członkiem rodziny - w trybie i na zasadach prze-
widzianych w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień le-
karskich od pracy oraz formalnej kontroli za-
świadczeń lekarskich.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniony
jest każdy pracodawca, wypłacający z własnych
środków wynagrodzenie za czas choroby na pod-
stawie art. 92 Kodeksu pracy.

W przypadku, kiedy korzystający ze zwol-
nienia otrzymuje zasiłek chorobowy lub opie-
kuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne, kontro-
lę albo przeprowadza pracodawca (dotyczy to
pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia

chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych) albo
należy zlecić jej przeprowadzenie oddziałowi
ZUS, który wypłaca te świadczenia (dotyczy pra-
codawców zgłaszających do ubezpieczenia cho-
robowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych).
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Pracodawca uprawniony do kontroli prawid-
łowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam.
Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli
innej osobie, np. innemu pracownikowi albo
podmiotowi zewnętrznemu. Osoba taka powinna
zostać przeszkolona przez pracodawcę i mieć
wiedzę o przepisach określających zasady postę-
powania przy przeprowadzaniu kontroli wyko-
rzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a tak-
że przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontrolujący w imieniu pracodawcy musi mieć
imienne upoważnienie według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 1 do rozporządzenia. Upoważnienie
jest ważne łącznie z legitymacją pracowniczą albo
dokumentem tożsamości, których numery powin-
ny być podane w upoważnieniu.
Pamiętajmy o RODO

Imienne upoważnienie pracodawca jest zo-
bowiązany wystawić osobie przeprowadzającej
kontrolę także w przypadku, gdy przeprowadze-
nie kontroli powierzył innemu, zewnętrznemu
podmiotowi. Należy także pamiętać, że w takim
przypadku umowa zawarta pomiędzy pracodaw-
cą a podmiotem zewnętrznym powinna określać
zakres i cel przetwarzania danych osobowych,
powierzonych temu podmiotowi, niezbędnych
do przeprowadzenia kontroli.

Pracodawca, który zlecił podmiotowi zewnę-
trznemu przeprowadzenie kontroli, nadal pozostaje
administratorem danych osobowych swoich pra-
cowników i musi zadbać o to, by nie zostały naru-
szone przepisy o ochronie danych osobowych.

Twój e-PIT. Nowa jakość w rozliczeniu podatku
Naczelnik Urzędu Skarbowego wŚwidnicy informuje, że od 15 lutego

2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona nowa
usługa "Twój e-PIT".

W ramach tej usługi zostały udostępnione podatnikom ich zeznania
roczne PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 r.

Jak powiedziała podczas konferencji prasowej Pani Minister Finansów
prof. Teresa Czerwińska, "Skorzystanie z tej usługi to konkretne korzyści:
oszczędność czasu, gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się
z rozliczeniem. To administracja skarbowa przejmie ciężar odpowiedzial-
ności za zeznanie podatkowe przygotowane przez system".

"Twój e-PIT" to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiąz-
ków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa
Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego poda-
wania przez podatnika. Płatnicy przesłali do tutejszego Urzędu ponad 140
tysięcy dokumentów (PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11, PIT-11A). Na ich
podstawie oraz na bazie danych z rozliczenia PIT za2017 r. powstały
elektroniczne zeznania. W 2019 roku usługa "Twój e-PIT"  jest dostępna
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz po-

datników, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze
zbycia akcji). Zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 jest dostępne od 15
lutego do 30 kwietnia 2019 r. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.Warto
podkreślić, że składając zeznanie elektronicznie można liczyć na szybszy
zwrot podatku, a mianowicie termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający
z tak  złożonego zeznania został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni.Jednak-
że,to do podatnika należeć będzie decyzja, czy chce skorzystać z "Twojego
e-PITu" sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodziel-
nie wypełnić zeznanie podatkowe.

Pracownicy UrzęduSkarbowego w Świdnicy pomogą podatnikom po-
znać nową usługę i wyjaśnią, jak z niej korzystać. Jesteśmy gotowi odpo-
wiedzieć na wszystkie pytania i pokazać, jak w praktyce działa "Twój
e-PIT". W tutejszym Urzędzie,w Sali Obsługi znajdującej się na parterze,
udostępniono dla podatników stanowisko komputerowe z bezpiecznym
dostępem do Portalu Podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie posia-
dadostępu do Internetu, albo nie wie jak korzystać z usługi "Twój e-PIT",
może przyjść do tut. Urzędu Skarbowego i z pomocą pracowników spraw-
dzić i wysłać rozliczenie PIT, które dla niego przygotowano. Zapraszamy
w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 , a w poniedziałki od 7.30
do 18.00

Terminy przeprowadzania kontroli
To pracodawca decyduje, w jakich terminach

będzie prowadził kontrole - musi oczywiście
przy tym pamiętać o zachowaniu ograniczeń wy-
nikających z rozporządzenia.
Zakres kontroli

Kontrola prawidłowości wykorzystywania
zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu cho-
roby polega na ustaleniu, czy:
- w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik
nie wykonuje pracy zarobkowej, lub

- czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od
pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wysta-
wione z powodu konieczności sprawowania
opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym
członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić,
czy:poza pracownikiem nie ma innych domow-
ników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub
choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opie-
ki nad dzieckiem w wieku do 2 lat).
Lokalizacja kontroli

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania
zwolnienia lekarskiego od pracy pracodawca
może przeprowadzać w:
- miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia dzia-
łalności pozarolniczej (w przypadku, gdy praco-
dawca posiada informacje, że pracownik jest
również zatrudniony u innego pracodawcy, wy-
konuje pracę na podstawie umowy zlecenia na
rzecz innego podmiotu albo równocześnie pro-
wadzi działalność pozarolniczą),
- miejscu zamieszkania,
- miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okre-
sie orzeczonej niezdolności do pracy podawany jest
w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA),
- innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji
wynika, że jest to celowe.

Kiedy pracownika nie ma w domu
Jeśli pracodawca przeprowadza kontrolę w

miejscu zamieszkania lub pobytu i kontrolujący nie
zastanie pracownika w domu, kontrolę należy w
miarę możliwości ponowić oraz wyjaśnić przyczy-
ny tej nieobecności. Jeżeli pracownik poda uzasa-
dniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u
lekarza itp., nie można uznać, że zwolnienie lekar-
skie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane.

Wątpliwości pracodawcy, czy pracownik
wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z
jego celem i czy w związku z tym ma prawo do

zasiłku, rozstrzyga ZUS na wniosek pracodawcy.
Jeżeli jest taka potrzeba, ZUS zasięga opinii le-
karza orzecznika ZUS.
Protokół kontroli

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że pracownik,
który korzystał ze zwolnienia lekarskiego od pra-
cy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzysty-
wał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, spo-
rządza protokół według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia. Protokół zawiera
ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis,

na czym polegało nieprawidłowe wykorzysty-
wanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Osoba
kontrolowana może wnieść uwagi do protokołu.
Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli,
są podstawą do niewypłacenia pracownikowi za-
siłku.
Decyzje w sprawie uprawnień do zasiłku

Decyzje w sprawie uprawnień do zasiłku
wydaje ZUS. Jeżeli kontrolę przeprowadzał pra-
codawca, ZUS wydaje decyzję na jego wniosek
lub na wniosek pracownika. Od decyzji przysłu-
guje odwołanie do sądu. Odwołanie to można
złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, za po-
średnictwem jednostki ZUS, która wydała decy-
zję. Na złożenie odwołania przysługuje miesiąc
od dnia otrzymania decyzji.
Ważne!

W każdym przypadku kontrola prawidłowo-
ści wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od
pracy powinna być prowadzona z poszanowa-
niem przepisów prawa, w tym dotyczących
ochrony danych osobowych.

Osoba kontrolująca nie może wymagać od
osoby kontrolowanej podania informacji o stanie
zdrowia lub przyczynie, która spowodowała nie-
zdolność do pracy.

Nieobecność pracownika w miejscu zamie-
szkania lub pobytu w trakcie kontroli nie musi
być powodem odmowy prawa do zasiłku, jeśli
była uzasadniona.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-

roby i macierzyństwa. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie

szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz

formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
info: podatki.biz

MAŁY PRACODAWCA MOŻE KONTROLOWAĆ PRACOWNIKA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM
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Polsce, a piąty w Świdnicy odbędzie się "Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych". Bieg zaplanowano na niedzielę, 3
marca. Impreza odbędzie się na trasach wokół
zalewu Witoszówka. 
Udział w biegu jest bezpłatny. Zgłoszenia i
zapisy do biegu przyjmowane będą w dniu
imprezy od godziny 10.00 w Biurze Zawo-
dów w bosmanacie. Pierwszych 400 osób
otrzyma pakiety startowe z pamiątkową ko-
szulką, a na mecie medal. Start zaplanowano
na godzinę 12.00. Do pokonania będzie dys-
tans 1963 metrów. Na mecie dla uczestników
przewidziano poczęstunek: harcerską gro-
chówkę i gorącą herbatę. Będzie też możli-
wość zagrzania się przy ognisku. Program
artystyczny przygotuje młodzież z Młodzie-
żowego Domu Kultury. Dodatkowo wśród
uczestników rozlosowane zostaną upominki
o tematyce patriotycznej. 
W dniu biegu o godzinie 10.00 w katedrze
odbędzie się uroczysta msza święta celebro-
wana przez JE biskupa świdnickiego Ignace-
go Deca. Po niej podstawiony zostanie auto-
bus, który przewiezie uczestników nad zalew.
Kurs powrotny ok. godziny 13.00 .
Impreza ma charakter rekreacyjny i patrioty-
czny, głównym celem jest przekazanie treści
historycznych oraz popularyzacja wiedzy na
temat Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku
ustanowiono świętem państwowym - Naro-

dowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklę-
tych.
Organizatorem wydarzenia jest: Fundacja
Wolność i Demokracja oraz Świdnickie Sto-
warzyszenie Patriotyczne. Partnerami: Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd
Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda
Hufca ZHP Świdnica Młodzieżowy Dom
Kultury w Świdnicy, III LO w Świdnicy,
Nadleśnictwo Świdnica, Związki Komba-
tanckie i Żołnierskie, firma UNITRON.
Koordynatorem projektu jest Tadeusz Grabo-
wski (tel: 601 996 788). Patronat nad imprezą
objął JE Biskup Świdnicki Ignacy Dec.
Kim byli żołnierze wyklęci, dlaczego po-
biegniemy akurat 1963 metry?
Ideą przedsięwzięcia biegowo-edukacyjnego
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych" jest oddanie hołdu żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego działającego w latach 1944
- 1963 w obrębie przedwojennych granic RP
oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Dys-
tans 1963 metrów jest ściśle związany z ro-
czną datą śmierci Józefa Franczaka pseudo-
nim "Lalek", ostatnim poległym w boju par-
tyzantem ruchu poakowskiego w Polsce.
"Lalek" został zastrzelony przez funkcjona-
riuszy ZOMO i SB podczas zasadzki w Maj-
danie Kozic Górnych koło Świdnika.
Program "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych" Świdnica 2019 -
3.03.2019
10.00-11.30 - zapisy do biegu (bosmanat, ul.
Polna Droga), dla pierwszych 400 osób pa-
kiet startowy: koszulka, medal
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jawy piórem malowane" (1995) oraz "Twór-
cy regionu 2" (1996). Sam jest autorem to-
miku wierszy "Pasażerowie niebieskiego ta-
boru" (1998, wznowienie 2005) oraz śpiew-
nika " Piosenki Don Vasyla - Jedno jest niebo
dla wszystkich" (2007) a także twórcą mo-
nologu Cyganki do spektaklu " Mam na imię
Psyche" w reżyserii Marka Wysockiego, w
wykonaniu Anny Marii Grabińskiej. Pre-
miera spektaklu odbyła się w kwietniu 2013
roku. Dwie ostatnie solowe płyty Don Vasy-
la "Niech pędzą konie" z 2011 roku oraz
"Gdzie moja młodość" z 2013 roku zostały
przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fa-
nów nie tylko muzyki cygańskiej. Don Vasyl
& Roma Don Vasyl jest organizatorem i
pomysłodawcą Międzynarodowego Festi-
walu Piosenki i Kultury Romów.

SONORI- Karnawałowa Gala Operowo-
Operetkowa
Data: 3 marca 2019
Godzina: 18.00,
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury
Bilety: 60 zł, 50 zł ulgowy

Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
to wyjątkowy koncert, przywodzący na myśl
najwspanialsze tradycje operowe. Specjal-

ciąg dalszy ze str. 7
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12.00 - odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny
start biegu
- Program artystyczny Młodzieżowy Dom
Kultury Świdnica
- Ciepły poczęstunek
- Losowanie upominków wśród uczestników
biegu 
ok. 13.00 - zakończenie imprezy
Wydarzenia towarzyszące
10.00 - msza święta (Katedra świdnicka, pl.
Jana Pawła II)
ok. 11.00 - autobus spod katedry nad zalew,
kurs powrotny ok. 13.00 

SIATKÓWKA CHŁOPCÓW
Chłopcy z SP 105 w Świdnicy idąc w ślady
swoich koleżanek ze szkoły wygrali zawody
Piłki siatkowej klas 7-8 SP i 3 Gimn. w ra-
mach "Współzawodnictwa szkolnego 2018-
2019". Praktycznie przez cały turniej przeszli
jak burza nie tracąc nawet jednego seta. Im-
preza zorganizowana przez Świdnicki Ośro-

dek Sportu i Rekreacji odbyła się 14 lutego
na Hali Zawiszów przy SP 1. Do zawodów
przystąpiło sześć reprezentacji świdnickich
podstawówek i klas gimnazjalnych, które
najpierw grając każdy z każdym w dwóch
grupach eliminacyjnych wyłoniły po dwie
najlepsze drużyny. W ścisłym finale zawod-
nicy sto piątki pokonali zespół SP 4 a w
meczu o trzecie miejsce dopiero w tie-breku
drużyna SP 6 okazała się lepsza od ósemki.
Zwycięska ekipa z SP 105 tym samym awanso-
wała do dalszych szczebli rozgrywek i repre-
zentować będzie Świdnicę w finale strefy wał-
brzyskiej. Na zakończenie turnieju organizator
przygotował dla drużyn pamiątkowe dyplomy
oraz medale. Wyróżnieni zostali też najlepsi
zawodnicy: Maksymilian Gerus (SP 1), Oliwier
Misiak (SP 4), Jakub Taraszkiewicz (SP 6),
Kacper Karwowski (SP 8), Mateusz Górzny
(SP 105), Jakub Grobelny (SP 315).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do współ-
zawodnictwa):
SP 105 - 10 pkt
SP 4 - 8 pkt
SP 6 - 7 pkt
SP 8 - 6 pkt
SP 1 - 5 pkt
SP 315 - 4 pkt

info: OSiR Świdnica

www.expressem.eu

nie skomponowany program, zawierający
słynne czardasze, walce, toasty, miłosne
arie, duety i ansamble operowe, sceny ope-
retkowe, a także standardy jazzowe to nie-
powtarzalny, lekki, dynamiczny a zarazem
niezwykle liryczny spektakl. W programie
znajdą się najsłynniejsze sceny z oper: "Tra-
viata, "Lakme, "Carme, "Don Giovanni",
"Opowieści Hoffmanna, "Rigoletto i wielu
innych . Magię dawnego, roztańczonego
Wiednia odkryjemy w najpiękniejszych
duetach i scenach z operetek (m.in. "Księż-
niczka czardasza", "Zemsta nietoperza"), a
szampański nastrój podsycą barwne pieśni
neapolitańskie oraz popularne przeboje.
Przygotowaliśmy dla Państwa pełną emocji
i wzruszeń ucztę z muzyką klasyczną w to-
warzystwie sześciu znakomitych śpiewa-
ków - solistów scen operowych z Pragi, Kra-
kowa i Wrocławia. Popisom śpiewaków to-
warzyszyć będzie wirtuozowska, brawuro-
wa gra fortepianowa, a koncert oplecie
barwne słowo wiążące. Karnawałowa Gala
Operowo-Operetkowa to niezapomniany
wieczór w krainie najpiękniejszych melodii!
Tego wydarzenia nie mogą Państwo przega-
pić! Serdecznie zapraszamy!
Grupa Operowa Sonori Ensemble to zespół
artystów operowych z Berlina, Pragi, Krako-
wa i Wrocławia. Jego członkowie aktywnie
występują na scenach europejskich, są
ponadto laureatami zagranicznych konkur-
sów wokalnych. Grupa działająca od 2012
roku ma na swoim koncie już niemal 300
koncertów w salach koncertowych, teatrach
i innych instytucjach kultury Polsce i za
granicą. Do ważniejszych osiągnięć Sonori
Ensemble należą: występy z Orkiestrą Fil-
harmonii Zielonogórskiej, trzykrotny wy-
stęp podczas Nowosolskiej Jesieni Artysty-
cznej, gdzie artyści koncertowali m.in. obok
Grupy MoCarta oraz orkiestry Arte dei Suo-
natori, koncert w ramach prestiżowego cy-
klu "Wieczory u Attavantich" w Jarosławiu,
spektakl "Mozartiada" podczas festiwalu
Drama Teatralna w Tarnobrzegu. Artyści go-
ścili także w ramach cyklu "Gwiazdy i Pio-
trków" w Piotrkowie Trybunalskim. W
czerwcu 2015 sukcesem zakończyła się trasa
koncertowa z projektem Opera Świętojań-
ska, a w szczególności niepowtarzalny ple-
ner na akwenie wodnym Pogoria III w Dą-
browie Górniczej. Sonori Ensemble stale
rozszerza swój skład, czego dowodem była
plenerowa gala "Opera pod Gwiazdami" w
Sieradzu w 2016 r, gdzie artystom towarzy-
szyła orkiestra symfoniczna pod dyrekcją
Zdenka Klaudy .
Grupa Operowa Sonori Ensemble regularnie
współpracuje z wieloma instytucjami kultu-
ry w Polsce, goszcząc w teatrach (Teatr Im-
presaryjny we Włocławku, Teatr Stary w
Bolesławcu, Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
Zdroju), salach koncertowych (m.in. Wroc-
ław, Jelenia Góra, Bytom, Kielce, Chorzów,
Dąbrowa Górnicza, Przemyśl, Sanok, Sie-
radz, Koszalin, Kołobrzeg, Toruń, Świnouj-
ście i wiele innych). Zespół regularnie kon-
certuje także w przestrzeniach zamkowych
(m.in. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu,
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Najtrudniejszy był los ewakuowanych ob-
cokrajowców, zwłaszcza więźniów obozów
koncentracyjnych oraz jeńców wojennych i
robotników przymusowych, zwiezionych z
całej okupowanej Europy, wśród których wię-
kszość stanowili Polacy. Więźniów obozów

koncentracyjnych, między innymi z filii obo-
zowych znajdującego się w odległości około
25 km od Świdnicy obozu koncentracyjnego
Gross Rosen, pędzono pod konwojami o gło-
dzie i zimnie długimi marszami. 

21 stycznia 1945 r. kilka tysięcy więźniów
z filii obozu Gross Rosen w pobliżu Jelcza
ruszyło w kolumnie marszowej w kierunku
obozu macierzystego. Szli kilka dni bez poży-
wienia i wody. Jedli śnieg. Esesmani zabijali
najbardziej wyczerpanych. Gdy wreszcie ci,
którzy przeżyli, dowlekli się do Gross Rosen,
wszyscy byli chorzy i mieli odmrożone nogi,
ręce, uszy, policzki.

24 stycznia także więźniowie podobozu
w Brzegu Dolnym wyruszyli pieszo w dro-
gę. Już po przebyciu pierwszych kilome-
trów, na tyłach kolumny marszowej esesma-
ni zaczęli zabijać tych, którzy tracili siły i
nie nadążali za wszystkimi. Zamordowa-
nych nie grzebano, zostawali w przydroż-
nych rowach. Nawet chorych więźniów, któ-
rzy przedtem znajdowali się w tak zwanym
rewirze, pędzono w styczniowy mróz po
śniegu bez butów i odzieży. Wielu nie miało
nawet bielizny. Okręcali nogi szmatami i
sznurkami, zarzucali koc na ramiona. Prze-
wracali się na nierównościach terenu, zosta-
wali w zaspach. Dobijano ich, ale byli i tacy,
których pozostawiono własnemu losowi.
Tylko kilkunastu więźniów z rewiru do-
wlokło się do obozu w Gross Rosen. 

W początkach lutego bliskość linii fron-
towej nie pozwalała już na pieszą marszrutę
więźniów głównego obozu Gross Rosen.
Wyprowadzono ich na stację Rogoźnica i
załadowano do pociągów. Na 20-tonową
otwartą węglarkę ładowano przeciętnie 160-
200 ludzi. Wśród krzyku duszących się, kol-
bami dopychano ostatnich i zasuwano drzwi
wagonu. Pociągi z więźniami jechały przez
Jaworzynę i Świebodzice do Niemiec środ-
kowych czy zachodnich, Austrii czy Czech,
albo przez Świdnicę na południe do Czech.
W każdym wagonie umierali więźniowie,
którym na czas dwóch tygodni trwającego
transportu dawano bochenek chleba i puszkę
konserw. 

Podczas przejazdu pociągu przez miasta
więźniowie musieli szybko przykucnąć i
ukryć się za niską ścianą węglarki. Do tych,
którzy nie zdążyli tego zrobić, strzelali straż-
nicy. Niektórych więźniów zastrzelono i za to,
że mając pragnienie usiłowali zgarnąć śnieg z
krawędzi wagonu. W wagonach z więźniami
znajdowali się też niemieccy kryminaliści uz-
brojeni w długie rzeźnickie noże, którymi z

lubością mordowali kogo chcieli. W ten spo-
sób w niektórych wagonach zginęła nawet
połowa więźniów. 

Zatrudnionych na Dolnym Śląsku, w prze-
myśle i na roli, jeńców wojennych oraz robot-
ników przymusowych ewakuowano z reguły
pieszo. Szybkimi marszami prowadzono ich w
głąb kraju. 

Naoczni świadkowie podają, że wśród
uciekającej ludności niemieckiej często wi-
działo się przewijającą kolumnę jeńców w
mundurach lub ubranych po cywilnemu ro-

botników przymusowych. Niektórzy ciągnęli
na saneczkach swoje tobołki. Wielu zmuszo-
nych do marszu cierpiało od jątrzących się ran
nóg, których przyczyną były odmrożenia i
otarcia w czasie drogi. 

Niektórych robotników przymusowych,
a wyjątkowo nawet i jeńców, zatrudniano
przy powożeniu zaprzęgami, którymi ucie-
kała niemiecka ludność cywilna. Brak bo-
wiem było woźniców, gdyż mężczyzn w
wieku 16-60 lat powołano do tzw. Volksstur-
mu (pospolitego ruszenia). Toteż zdarzało
się, że wozami powoziły nawet szcześciolet-
nie dzieci wiejskie. 

Po ustabilizowaniu się frontu umieszczo-
no ewakuowanych robotników przymusowych
w tzw. Auslaender-Auffanglager (obozach
przejściowych dla cudzoziemców). Obozy te
powstawały często w niezbyt dalekiej odległości
od frontu. Przetrzymywani w nich ludzie zatrud-
niani byli m.in. przy kopaniu rowów przeciw-
czołgowych, budowie zapór i umocnień, mino-
waniu terenu, obsługiwaniu lotnisk, a nawet przy
dowożeniu konnymi zaprzęgami, często pod ob-
strzałem, amunicji na front. Zatrudniano ich tak-
że przy oczyszczaniu jezdni z gruzów po zbom-
bardowaniu miasta, przy odgruzowywaniu zbu-
rzonych domów, a na wiosnę 1945 r. - przy
obsiewaniu pól położonych w ewakuowanej
strefie przed frontem. 

Obozy mieściły się w opuszczonych bu-
dynkach szkolnych lub fabrycznych, często
zaś w drewnianych barakach. Przetrzymywa-
no tu razem mężczyzn, kobiety i dzieci, czym
obozy różniły się od istniejących w czasie
wojny obozów dla robotników cudzoziem-
skich, odbrębnych dla mężczyzn i kobiet. Ko-
czowało tu jakby mrowisko pełne ludzi, razem
młodzi i starzy, chłopcy i dziewczęta,
mężczyźni i kobiety. Ludzie ci nie rozbierali
się do spania i mieli zaledwie najprymityw-
niejsze warunki higieniczne. Tygodniami nie
zmieniali bielizny i dlatego wyziewy ich ciał
były wyjątkowo silne. Panowała wszawica i
czerwonka. 

Obozy dla obcokrajowców pilnowane
były przez esesmanów i własowców, którzy
odznaczali się okrucieństwem. Praca rozpo-
czynała się o świcie i trwała aż do zmroku.
Mieszkańcy obozów udawali się do niej pie-
szo pod konwojem strażników, czasem na-
wet i do odległych miejscowości. Jedzenia
było mało i stawało się coraz gorsze. Wielu
uwięzionych w obozach nie doczekało wy-
zwolenia. 

Edmund Nawrocki
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EWAKUACJA DOLNEGO ŚLĄSKA (3)

Zamek w Rydzynie, Zamek Grodziec, Pałac
Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbko-
wickim, Zamek Świdwin) oraz w plenerach
(m.in. podczas Tarasów Sztuki w Kielcach
czy Festiwalu "Muzyka z Kórnika" 2017 na
Zamku w Kórniku). Artyści Sonori Ensemb-
le dwukrotnie wystąpili we Włoszech w ra-
mach Arezzo Summer Music Festival, otrzy-
mali także zaproszenia na koncerty we Wło-
szech, Czechach i na Słowacji. W grudniu
2015 na zaproszenie Accademia Musicale
Europea kierowanej przez Danielę de Marco
śpiewacy wystąpili w ramach festiwalu "Tra
cielo e terra" w Rzymie. W maju 2017 roku
Sonori Ensemble otrzymało I Nagrodę pod-
czas konkursu wokalnego International Fe-
stival and Contest "Serate Russe in Italia",
który odbył się w Teatro Rossini w Pesaro
we Włoszech .
Artyści zaprezentowali się także ostatnio z
programem "Mozartiada" w Teatrze w Gru-
dziądzu oraz podczas jesiennej gali musica-
lowej "Viva America" w Filharmonii Pod-
karpackiej w Rzeszowie. Artyści Sonori En-
semble wystąpili także podczas VI Lubu-
skiego Festiwalu Muzycznego 2018 obok
takich gwiazd, jak Dmitry Shishkin czy Mie-
tek Szcześniak.
W coraz liczniejszym gronie artystów
współpracujących z zespołem Sonori En-
semble znajdują się aktualnie pianiści: Julia
Grejtakova (Słowacja, Opera w Koszycach),
Zdenek Klauda (Czechy, Opera Narodowa
w Pradze), Witold Janusz, Marcin Grabosz,
Monika Kruk i Aleksandra Orłukowicz
(Wrocław); śpiewacy: Monika Piechaczek
(sopran, Wrocław), Radosław Rzepecki (ba-
ryton, Sztokholm), Matus Mazar (baryton,
Praga) oraz zespoły kameralne: Kwartet
Smyczkowy Pakamera, Lejdis String Quar-
tet oraz trio stroikowe Reed Conncetion.

WIĘCEJ WOLNYCH GODZIN NA
PŁYWALNI PRZY ULICY RÓWNEJ

Dobra wiadomość dla wszystkich odwie-
dzających pływalnię przy ulicy Równej. Po
zmianie grafiku pływalni przybyło  w pełni
ogólnodostępnych godzin w tak zwanych
"sportowych" godzinach wieczornych!

Podczas godzin sportowych obowiązuje
pływanie po torach. Aktualnie dyspozycji go-
ści pływalni nie ma wyłączeń torów na godzi-
nę 20.00 i 21.00. Wyjątkiem jest piątek, gdy
na godzinę 20.00 wyłączone są trzy tory. Do-
datkowo w weekendy aktualnie nia ma zapla-
nowanych żadnych rezerwacji. Oznacza to, że
w godzinach pracy obiektu pływalnia jest w
całości dostępna dla gości. 

Harmonogram godzin ogólnodostępnych
znaleźć można na stronie internetowej Świd-
nickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dziale
obiekty/Pływalnia Równa:

https://www.osir.swidnica.pl/obiekty/obie-
kty/plywalnia-rowna/
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OGŁOSZENIA
DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
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 To dobrze, że uporałeś się ze zobowiąza-
niami finansowymi. Zaległości w tym zakresie nie
będą już budziły Twego niepokoju. Nadchodzące
dni będą należały do udanych. Wykorzystasz swoje
możliwości, być może odniesiesz jakiś sukces.
Świetnie ułożą się sprawy rodzinne.
BYK Niemal pochłonie Cię życie zawodowe.
Wszystkimi możliwymi sposobami będziesz chciał
udowodnić swoją wartość. Nie przesadzaj jednak ze
środkami. Nieczyste zachowania mogą obrócić się
przeciwko Tobie. Sprawy sercowe będą się układały
na tyle pomyślnie, że będziesz bardzo szczęśliwy. 
BLIŹNIĘTA Twoje interesy ostatnio nie idą najle-
piej. Powinieneś mniej skupiać się na sprawach
innych, a po prostu pomyśleć o sobie. Tyle przecież
można zmienić. Wystarczy, że spojrzysz na wszy-
stko z innej perspektywy. Czasami warto zaryzyko-
wać. Tym bardziej, że gwiazdy w tym tygodniu będą
Ci sprzyjały. 
RAK Za wiele spraw ostatnio sobie odpuściłeś.
Pojawią się zaległości, które będą wzbudzały niepo-
kój i zdenerwowanie. Zamiast narzekać, weź się do
pracy. Gwiazdy będą sprzyjały sprawom sercowym.
Wyjaśnicie dawne nieporozumienia, spędzicie ra-
zem miłe chwile w romantycznej atmosferze. 
LEW Nie wydarzy się nic takiego, czego byś nie
przewidział. Żadnych przykrych niespodzianek. In-
tuicja będzie Ci wskazywała właściwy sposób po-
stępowania w sprawach, na których powodzeniu
bardzo Ci zależy. Postaraj się nie marnować czasu
na jałowe dyskusje z osobami, które nie mają o
niczym pojęcia. 
PANNA Będziesz miał więcej czasu na życie zawo-
dowe i towarzyskie. Twoja cierpliwość i wytrzyma-
łość zaowocują upragnionym sukcesem. Będzie do-
kładnie tak, jak to sobie wyobrażałeś. Ktoś darzy Cię
wielkim uczuciem. Postaraj się nie zranić tej osoby
nieprzemyślanym zachowaniem. 
WAGA Układy Ci sprzyjają. Nie bądź jednak zbyt
pewny siebie. Postaraj się nie przywiązywać wagi

do drobiazgów, a skupić uwagę na istocie rzeczy.
Druga połowa tygodnia będzie obfitowała w niespo-
dzianki. Oszczędnie gospodaruj zasobami pienięż-
nymi. Gotówka będzie Ci teraz bardzo potrzebna. 
SKORPION Życie zawodowe znacznie się ożywi.
Pojawią się jakieś nowości, które wprawią Cię w
dobry chumor. Dostrzeżesz nowe perspektywy i
będziesz coś planował. W tym tygodniu wydasz
zbyt wiele gotówki na niepotrzebne rzeczy i bę-
dziesz tego później żałował. 
STRZELEC Będziesz się przygotowywał do jakiejś
podróży. Postaraj się nie zaciągać na ten cel żadnych
pożyczek. Możesz się bez nich obejść. Dodatkowe
dochody pojawią się dość nieoczekiwanie i będą miłą
niespodzianką. W pracy unikaj kontaktów z osobą
spod znaku Wagi gdyż będzie ona wprowadzać za-
mieszanie i bałagan. 
KOZIOROŻEC W pracy wszystko będzie się to-
czyło starym rytmem. Nadal bądź systematyczny i
dokładny. Już niebawem zaczniesz odnosić sukcesy.
Szczęśliwe życie rodzinne zostanie zakłócone przez
głupie zachowanie jednego z domowników. Nie
przejmuj się tym jednak. Ta osoba bardzo szybko
zrozumie swój błąd. 
WODNIK Sprawa, w którą się ostatnio zaangażo-
wałeś okaże się trudniejszą i bardziej skomplikowa-
ną, niż to sobie wyobrażałeś. Będziesz musiał po-
święcić znacznie więcej środków i czasu na jej re-
alizację. Z pomocą przyjdzie Ci bliska sercu osoba.
Zaistniała sytuacja bardzo Was do siebie zbliży. 
RYBY W tym tygodniu nadrobisz wszystkie zale-
głości i będziesz mógł się poświęcić nowym wyzwa-
niom. Pojawią się nowe propozycje, na które nie
będzie Ci się chciało zareagować. W końcu jednak
wybierzesz te, do których przekona Cię Twój part-
ner. I wybór okaże się trafny. Postaraj się nie szaleć
z wydatkami. 

◆ 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



