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W skrócie...

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

ZAPISY DO CZWÓRKI
do 16.03.2019
Szanowni Rodzice W dniach 1 - 15 marca
2019, godz. roku w Szkole Podstawowej nr
4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy
trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej
oraz oddziału przedszkolnego na rok szkol-
ny 2019, godz./2020. Serdecznie zaprasza-
my!
Wstęp wolny, miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy,
organizator: Świdnicka CZWÓRKA

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

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: udo-
wadniają, że klimakterium to nie koniec
świata..
Wstęp: 90 zł (parter) / 85 zł (balkon), miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: Klimaty

LEKCJE SZTUKI: EWA GŁOWACKA -
"KOLAŻ PARTY!"
13.03.2019, godz., godz. 18:00
"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w
odświeżonej formule! Astronomiczną wios-
nę witamy w naszym ulubionym mieście, a
spotkania, na które zapraszamy do Galerii
Fotografii, związane będą ze wszechobe-
cnym trendem "do it yourself", w myśl któ-
rego każdy z nas może stać się twórcą i
projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie
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ŚWIDNICA

DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW 
207 000 zł na funkcjonowanie świdnickich
miejskich żłobków pozyskało miasto z pro-
gramu Maluch+. 27 000 zł dostanie Żłobek
Miejski nr 1, a 180 000 zł - Żłobek Miejski
nr 2. 
Program ten wspiera rozwój instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowa-
nie do tworzenia i funkcjonowania miejsc
opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.
Na tegoroczny konkurs wpłynęły 362 oferty
od jednostek samorządu terytorialnego.
Od wielu lat Świdnica jest jego beneficjen-
tem. W 2015 roku miasto otrzymało 261 976
zł na utworzenie i wyposażenie 15 nowych
miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1. W

2016 roku - 35 700 zł. W 2016 roku na
budowę żłobka na osiedlu Zawiszów z pro-
gramu Maluch 2016 pozyskano dotację w
wysokości 2 391 326 zł. W 2017 roku na
funkcjonowanie 115 miejsc opieki (15 miejsc
w Żłobku Miejskim nr 1 i 100 miejsc w
Żłobku Miejskim nr 2) przyznano gminie 165
200 zł. W ubiegłym roku było to  207 000 zł
na funkcjonowanie 115 miejsc opieki. Przez
okres pięciu lat środki pozyskane z programu
MALUCH wyniosły 3 268 202  zł.
Przypomnijmy, że miasto oferuje 200 miejsc
w 2 żłobkach miejskich, po 100 w każdym.
W niepublicznych żłobkach i klubach dzie-
cięcych jest ich 170. 

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ TUNELU NA
KRASZOWICACH

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego
PAJTOR ze Świdnicy zakończył budowę tu-
nelu pod nasypem kolejowym na Kraszowi-
cach. W piątek , 1 marca, rozpoczęły się
procedury związane z odbiorem inwestycji
przez miasto.  
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Świdnicy
zyskali wygodne i przede wszystkim bezpie-
czne przejście pod torami połączone dodat-

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
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- termostaty
- elektropompki
- worki do odkurzaczy

www.eldomik.pl
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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) (STARSI)
14.03.2019, godz. 10:00
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

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.

www.expressem.eu

kowo z kładką pieszo-rowerową nad rzeką, a
także z obiektami sportowymi przy ulicy Ślą-
skiej i z centrum miasta. Przypomnijmy, że
zadanie obejmowało budowę przejścia pod
nasypem kolejowym, czyli rozbiórkę istnie-
jącego toru, wykonanie odwodnień linio-
wych na skarpie, zabezpieczenie nasypu
kolejowego, demontaż i ponowny montaż
nawierzchni kolejowej, przełożenie świa-
tłowodu i kabli TKD, budowę barier wy-
grodzeniowych na nasypie, wykonanie in-
stalacji oświetleniowej w przejściu pod to-
rami. W zakresie robót przewidziano rów-
nież budowę ścieżki rowerowej wraz
oświetleniem.
- Spełniły się oczekiwania wielu mieszkań-
ców Świdnicy, szczególnie tych mieszkają-
cych na Kraszowicach, którzy od lat apelo-
wali o stworzenie bezpiecznego przejścia
przez nasyp kolejowy. Teraz bez żadnych
zagrożeń będą mogli korzystać z tunelu pod
torami, dzięki czemu zyskają szybkie połą-
czenie z obiektami sportowymi OSIR-u czy
centrum miasta. Dotyczy to także rowerzy-
stów, dla których rozbudowano ścieżkę rowe-
rową w tym miejscu - mówi Beata Moskal-
Słaniewska, prezydent miasta.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2
mln 400 tys. zł. Na jego realizację miasto
otrzymało dofinansowanie ze środków unij-
nych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysoko-
ści 1 mln 400 tys. zł.

DZIESIĘĆ PAR ŚWIĘTOWAĆ BĘDZIE JU-
BILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W najbliższą sobotę, 9 marca o godzinie
11.00 w świdnickim Urzędzie Stanu Cywil-

nego odbędą się uroczystości jubileuszowe
dziesięciu par małżeńskich. 
Medalami za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP zo-
stanie odznaczonych dziewięć par ze Świd-
nicy oraz jedna para z terenu Gminy Świd-
nica. 
W szacownym gronie jubilatów znajduje się
para, która świętować będzie żelazne gody -
65 lat małżeństwa obchodzić będą Państwo
Adela i Jan Welc. Diamentowe gody - 60
rocznicę ślubu uczczą Państwo Teresa i Ed-
ward Duda. Pozostałe pary świętować będą
swoje złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, a
są to Państwo: Maria i Tadeusz Furtyk, Euge-
nia i Roman Gramiak, Elżbieta i Kazimierz
Musiej, Danuta i Wiesław Olejarczyk, Kry-
styna i Roman Sarlej, Krystyna i Zbigniew
Siejakowscy, Zofia i Tadeusz Wiącek oraz
Zofia i Andrzej Zdebiak. 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczą Prezydent Miasta Świdnicy Beata
Moskal - Słaniewska oraz Wójt Gminy Świd-
nica, Teresa Mazurek.
Ceremonia ta, to niezwykły czas nie tylko dla
małżonków, ale także dla całych rodzin. Wy-
wołuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do
spotkania się z  dawno niewidzianymi człon-

ciąg dalszy na str. 4
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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

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

ŚWIDNICKA ŚRODA LITERACKA
(WE WTOREK) - GRZEGORZ SKO-
CZYLAS
19.03.2019, godz. 18:00
Grzegorz Skoczylas to stypendysta Urzę-
du Miasta Świdnica w Dziedzinie Kultury
w roku 2018. Aktywny uczestnik działań
literackich organizowanych przez świd-
nickie środowisko literackie. Współorga-
nizator cyklicznej imprezy "Spotkania z
poezją".
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: ŚOK

LEKCJE SZTUKI: MAREK STRA-
SZAK - "OŚWIETLAMY D.I.Y."
20.03.2019, godz. 18:00

kami rodzin, do odświeżenia wspomnień i
wzniesienia toastu za szczęśliwych małżon-
ków. 
Przypomnijmy, że odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadawane są przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal
za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi
wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim 50 lat, jest on wy-
razem uznania za wytrwanie w zobowiąza-
niu, które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich. 
Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organi-
zuje uroczystości jubileuszowe mieszkań-
ców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i
gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypad-
ku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek
małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zareje-
strowane w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w
innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powin-
ni poinformować o dacie i miejscu zawarcia
związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza
aktem małżeństwa konieczne jest okazanie
dowodów osobistych obojga małżonków. Z
uwagi na czas, jaki zabierają formalności
związane z nadaniem i przesłaniem z Kance-
larii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpo-
wiednio wcześnie zwrócić się do USC z pro-
śbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok.
6 miesięcy przed datą jubileuszu).
Pary małżeńskie, które jubileusz złotych go-
dów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały
medali, mogą również otrzymać takie odzna-
czenia. Na uroczystościach jubileuszowych
mile widziane są również pary małżeńskie,

które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W
trakcie uroczystości jubileuszowych organi-
zowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
małżonkowie odnawiają przysięgę małżeń-
ską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy
Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wrę-
czają swoim mieszkańcom nadane im odzna-
czenia oraz drobne upominki.

XVII GIEŁDA EDUKACYJNA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LUTOMI DOLNEJ

13 marca (środa) 2019 r. odbędzie się XVII
Giełda Edukacyjna,  podczas której  lokalne
szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)
będą promować  aktualną ofertę edukacyjną dla
szkół podstawowych i gimnazjalistów. 
Poprzez takie działania młodzież ma okazję
spotkać się bezpośrednio przedstawicielami
konkretnych  szkół, dzięki czemu ich decyzje
staną się mądre i przemyślane. 
We współczesnym świecie bardzo istotną
kwestią jest prawidłowo wybrana szkoła, a w
przyszłości zawód, który stanowi gwarancję
pewnego zadowolenia czy samorealizacji.
Młodzież kończąca szkołę podstawową i gi-
mnazjum jest w takim wieku, że wymaga
jeszcze podpowiedzi i wskazania ścieżki,
która pomoże doprowadzić do osiągnięcia
wysokiego standardu życiowego. Uczniowie
potrzebują informacji na temat szkół, a także
możliwości, jakie będą mieć po ich ukończe-
niu. Ważna jest znajomość rynku pracy oraz
zawodów poszukiwanych. Często uczniowie
mają problem z odpowiedzią na pytania do-
tyczące zainteresowań, predyspozycji. 
 Dlatego ważne jest, aby uczniowie skorzy-
stali z oferowanej pomocy.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów
klas VIII szkoły podstawowej i uczniów klas
III gimnazjum wraz z rodzicami na XVII
Giełdę Edukacyjną do Szkoły Podstawowej
w Lutomi Dolnej.
Życzymy właściwych decyzji życiowych i
mobilności zawodowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Lutomi Dolnej Elżbieta Dolińska

i Szkolny Doradca Zawodowy 
Edyta Zerka 
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"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w od-
świeżonej formule! Astronomiczną wiosnę wi-
tamy w naszym ulubionym mieście, a spotka-
nia, na które zapraszamy do Galerii Fotografii,
związane będą ze wszechobecnym trendem
"do it yourself", w myśl którego każdy z nas
może stać się twórcą i projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

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-
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

LEKCJE SZTUKI: NATALIA JERZAK
- "PATTERN MAKERZY, CZYLI O
WZORACH"
27.03.2019, godz. 18:00
"Lekcje Sztuki" powracają do Świdnicy w od-
świeżonej formule! Astronomiczną wiosnę wi-
tamy w naszym ulubionym mieście, a spotka-
nia, na które zapraszamy do Galerii Fotografii,
związane będą ze wszechobecnym trendem
"do it yourself", w myśl którego każdy z nas
może stać się twórcą i projektantem.
Wstęp wolny, miejsce: Galeria Fotografii,
Rynek 44, organizator: Fundacja Ładne Hi-
storie

DAMSKI BIZNES
29.03.2019, godz. 18:00

ODLOTOWY MARZEC W ŚWIDNICY I
TRUTNOVIE

Kończy się realizacja polsko-czeskiego mi-
kroprojektu "Odlotowe miasta - Świdnica i
Trutnov". Jego zwieńczeniem będzie montaż
i ekspozycja repliki samolotu Fokker, wysta-
wa poświęcona historii "Czerwonego Baro-
na" i Igo Etricha oraz wizyta dziennikarzy i
blogerów turystycznych z Polski i Czech. 
Czerwony Fokker Dr1ustawiony zostanie w
Parku Sikorskiego. Samolot będzie cieka-
wostką i atrakcją, przy której wielu tury-
stów z pewnością chętnie zrobi sobie pa-
miątkowe zdjęcie - zostanie  wyekspono-
wany on w miejscu, które jest łatwo dostę-
pne i bezpieczne. Od poniedziałku, 18 mar-
ca, na wieży ratuszowej będzie można rów-
nież obejrzeć wystawę i dowiedzieć się
m.in. o tym, jak legenda lotnika, wywodzą-
cego się ze Świdnicy, wykorzystywana jest
we współczesnej popkulturze i marketingu,
a także poznać historię Igo Etricha - który
jest tematem wiodącym działań projekto-
wych naszego partnera w Trutnovie. Tego
samego dnia do Świdnicy przyjadą także
dziennikarze i blogerzy turystyczni oraz
przewodnicy i piloci wycieczek z Polski i
Czech, którym zostanie zaprezentowana tra-
sa turystyczna, będąca również elementem

projektu. Dzień później study tour odbędzie
się również w Trutnowie. Będzie to okazja do
obejrzenia placu zabaw w formie samolotu
Tauber, konstruowanego przez Igo Etricha i
zwiedzenia starej części Trutnova, jaka ist-
niała za jego życia. 
W Informacji Turystycznej będzie dostępny
w sprzedaży okolicznościowy znaczek tury-
styczny z wizerunkiem samolotu Czerwone-
go Barona i jego rodzinną willą w Świdnicy.
- Na początku kwietnia zapraszamy Państwa
także na spacer po Świdnicy - "Śladami Czer-
wonego Barona". Dzięki aplikacji mobilnej
będzie można poznać wszystkie miejsca w
mieście, związane z tym lotnikiem. A w In-
formacji Turystycznej pasjonaci lotnictwa i
historii zakupić będą mogli gadżety z nim
związane, czyli samoloty, mapki, breloczki,
pocztówki i kolorowanki dla dzieci - dodaje
Sylwia Osojca - Kozłowska, kierownik Refe-

ciąg dalszy na str. 6
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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

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

ratu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy.  
Budowa repliki samolotu wyniosła 47 500
złotych, w tym koszt, jaki poniosło miasto  z
tytułu jej skonstruowania, to około 4 700 zł
(85 % to dofinansowanie unijne i 5% - środki
krajowe).
Projekt "Odlotowe miasta - Świdnica i Trut-
nov" jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Programu
Współpracy Transgranicznej 2014 -2020 IN-
TERREG V-A Republika Czeska - Polska
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Eu-
roregionu Glacensis. 

WIEŚCI Z MDK...
◆ "PRYMUS" - CZYLI CZEGO NAUCZY-

LIŚMY SIĘ NA WYSTAWIE "GRUPA
KRAKOWSKA 1932-1937"
2 marca 2019 r. młodzież z pracowni plasty-
cznej "Mansarda" i "Agrafka" świdnickie-
go emdeku uczestniczyła w wycieczce do
Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Była to kolejna lekcja poświęcona sztuce
XX wieku, w której braliśmy udział. Po
grudniowej, poświ ęconej  twórczości
rzeźbiarza Henry Moorea, tym razem Pani
Agata Iżykowska - Uszczyk opowiedziała
nam o artystach należących do "Grupy Kra-
kowskiej". Obejrzeliśmy obrazy, rysunki,
prace graficzne i rzeźby młodych studen-
tów krakowskiej akademii z lat trzydzies-
tych XX w.(ponad 300 prac). Wśród nich
prace,które stworzyli Maria Jarema, Henryk
Wiciński czy Jonasz Stern.
Podczas trzygodzinnych zajęć wykonywali-
śmy różne zadania dotyczące wystawy. Na
początku należało dopasować zdjęcia arty-
stów do autoportretów i portretów , następnie
wypełnialiśmy karty pracy,musieliśmy

odnaleźć sześć dzieł na wystawie i je opisać
( na jednym z obrazów był prymus, czyli
kuchenka turystyczna do gotowania na pali-
wach ciekłych). Ostatnie zadanie polegało na
wykonaniu projektu-makiety sceny teatral-
nej, inspirowanego Teatrem Artystów Cricot.
Po warsztatach obejrzeliśmy rzeźbę Magda-
leny Abakanowicz ustawioną przed Pawilo-
nem. Zajęcia przebiegały w miłej atmosfe-
rze,były okazją do bezpośredniego kontaktu
z dziełami sztuki,przyjrzeniu się z bliska war-
sztatowi artystów. Może zostaniemy prymu-
sami na lekcjach plastyki !
Uczestnicy wycieczki z pracowni "Mansar-
da" i "Agrafka" pod opieką Joanny Waks-
mundzkiej i Joanny Walerowicz.

◆ DZIEŃ TALENTÓW
Serdecznie zapraszamy na Dzień Talentów,
który odbędzie się 21 marca 2019 r., w Sali
Teatralnej ŚOK, Rynek 43. Celem Przeglądu
jest popularyzowanie nieprzeciętnych osobo-
wości i talentów z różnych dziedzin artysty-
cznych i integracja uczestników wszystkich
pracowni oraz grona pedagogicznego.

◆ XIII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIO-
SENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Serdecznie zapraszamy na XIII Dolnośląski
Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, któ-
ry odbędzie 13 marca 2019 r., godz. 10:00 w
Sali Teatralej ŚOK, Rynek 43.
Celem konkursu jest wspieranie postaw  pa-
triotycznych  młodego pokolenia, propago-
wanie treści patriotycznych poprzez edukację
artystyczną młodzieży, pielęgnowanie kultu-
rowego dziedzictwa kraju w związku z przy-
padającą na rok 2019, 80-tą  rocznicą Wybu-
chu II Wojny Światowej i propagowanie tre-
ści patriotycznych poprzez edukację artysty-
czną młodzieży.

ŚWIDNICZANIE DLA HOSPICJUM
Do końca rozliczenia podatku PIT zostało
nam 55 dni. Żeby je dobrze wykorzystać, nie
trzeba dokonywać heroicznych czynów. Wy-
starczydołączyć do nas i przekazać swój 1%
podatku na rzecz naszych podopiecznych. 

ciąg dalszy ze str. 5
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Świdnickie Hospicjum działa od 25 lat i ma
po opieką ponad 40chorych. Zapewnia im
wszechstronną opiekę, dba o jak najlepszy
komfort życia, a przede wszystkim uśmierza
ból towarzyszący chorobom nowotworo-
wym.
Nasz zespół, w skład którego wchodzi lekarz,
pielęgniarki i wolontariusze, dobrze sobie ra-
dzi z wieloma dolegliwościami, które mogą
pojawić się na każdym etapie choroby nowo-
tworowej. Jednym z najważniejszych działań
jest walka z bólem, który w istotny sposób
może wpłynąć na jakość życia chorego; ogra-
nicza jego aktywność, zaburza sen, zniechęca
do kontaktów z bliskimi. Ból może być także
przyczyną lęków i depresji. Dlatego staramy
się stosowaćnajnowsze metody leczenia z
użyciem środków farmakologicznych, które
są w stanie ten ból pokonać. 
Zapewniamy chorym bezpłatnie sprzęt reha-
bilitacyjny, m.in. łóżka wielofunkcyjne, ma-
terace przeciwodleżynowe, koncentratory
tlenu, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne,
wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, chodzi-
ki i wiele innych. Wydajemy bezpłatnie środ-
ki opatrunkowe i leki. Wspomagamy też ro-
dziny chorych, wspierając je na każdym eta-
pie opieki nad bliskimi, zapewniając pomoc
medyczną, psychologiczną i duchową - wy-
licza Joanna Gadzińska, prezes Hospicjum w
Świdnicy.
Prawidłowe funkcjonowanie hospicjum do-
mowego wymaga ogromnych nakładów fi-
nansowych. Potrzeby są ogromne, gdyż z
roku na rok wzrasta liczba osób kierujących
do nas prośby o pomoc i objęcie opieką z
uwagi na choroby nowotworowe, które w

coraz większym stopniu nas dotykają. Nie
wszyscy mają bliską rodzinę, która pomaga i
wspiera. Jest wiele osób samotnych, które w
chorobie są pozostawione same sobie. Chce-
my trafić do wszystkich, by w tych ciężkich
chwilach byli otoczeni troskliwą opieką na-
szych pracowników.
Wielkim problemem Świdnicy jestograni-
czony dostęp do stacjonarnej opieki hospicyj-
nej.Wielu chorych w stanie terminalnym nie
ma na nią szansy, ponieważ brakuje dla nich
miejsc. Takich placówek jest zbyt mało w
stosunku do potrzeb. Wiemy to, dlatego chce-
my się rozwijać. Planujemy budowę stacjo-
narnego hospicjum, by zapewnić potrzebują-
cym najlepszą opiekę w terminalnej choro-
bie. Tu czas nie działa na korzyść pacjentów,
dlatego trzeba się spieszyć.
Nadzieją napawa nas to, że Świdniczanie w
coraz większym stopniu biorą na siebie od-
powiedzialność za inicjatywy, które uważają
za ważne; nie tylko poprzez 1%, ale także
różne darowizny - dodaje prezes Gadzińska.
Teraz prosimy o wsparcie naszego hospi-
cjum. Jest to czas, gdy wiele osób stoiprzed
koniecznością rozliczenia się z fiskusem i
zdecydowania, komu przekazać1% swojego
podatku. W tym roku jest to proste, gdyż
zeznanie podatkowe za 2018 rok przygoto-
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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

WERNISAŻ WYSTAWY KLAUDIUSZ
ABRAMSKI MALARSTWO
05.04.2019, godz. 18:00
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
05.04.2019, godz., godz. 18:00
Pokazy o 17.45 i 20.30. Przez 15 lat na
scenie Kabaret Skeczów Męczących zdą-
żył udowodnić, że jest jedną z najjaśniej-
szych gwiazd polskiego kabaretu. To
właśnie KSM wprowadził na scenę, a po-
tem w codzienne anegdoty całą masę
charakterystycznych postaci, powiedzeń i
żartów.
Wstęp 75 zł (parter) / 60 zł (balkon), miejsce:
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organizator:
KSM

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI
09.04.2019, godz. 10:00
Eliminacje miejsko-rejonowe OKR.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY
25.04-26.04.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na eliminacje XIV
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego

ciąg dalszy na str. 8
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wała za podatników skarbówka. Do 30 kwiet-
nia każda osoba może zapoznać się ze swoim
PIT-em na Portalu Podatkowym, uzupełnić
bądź skorygować go i zaakceptować. 
Liczymy na was. Na to, że razem z nami
chcecie pomagać innym. Twój 1% naprawdę
może pomóc.

[BS]
GMINA ŚWIDNICA

SPORTOWA RYWALIZACJA
W sobotę 2 marca na hali sportowej w Wito-
szowie Dolnym osiem drużyn walczyło o
puchar wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Świdnica Arkadiusza Piasecznego. Sportowa
rywalizacja w  halowym turnieju piłki nożnej
trwała do ostatnich sekund, a o pierwszym
miejscu na podium zdecydował zwycięski
gol wykonaniu drużyny Dabrobau.
Do zawodów przystąpiły drużyny LKS By-
strzyca Górna, Dabrobau Makowice, LKS
Kłos Lutomia Dolna, LKS Orzeł Witoszów,
Herkules Bojanice, Sołectwo Opoczka, So-
łectwo Jakubów oraz drużyna Aresztu Śled-
czego w Świdnicy. Turniej rozpoczął radny
Arkadiusz Piaseczny który przywitał wszy-
stkich zawodników, kibiców i gości oraz po-
dziękował gminie Świdnica, GLKS Świdnica
oraz firmie DABROBAU za współudział w
organizacji zawo-
dów.
Po wielkich emo-
cjach związanych z
rozgrywkami w gru-
pach wyłoniono pół-
finalistów.  Dabro-
bau Makowice, Kłos
Lutomia, Herkules
Bojanice, LKS By-
strzyca Górna. 
W półfinałach dosz-
ło do sensacyjnej
n i e s p o d z i a n k i .
Faworyzowana dru-
żyna z Bystrzycy
Górnej uległa Her-
kulesowi z Bojanic i
tym samym Bojani-
ce, jako pierwsza z
drużyn zameldowa-
ła się w finale.  W
drugim meczu Ma-
kowice długo remi-
sowały z Lutomią.
Jednak zespół Da-
brobau  strzeli ł
bramkę na wagę
zwycięstwa.  W me-
czu o trzecie miejsce
doszło do rzutów
karnych w których
egzekwowaniu oka-
zał się lepszy zespół
z Lutomi. W wiel-
kim finale do ostat-
niej minuty utrzy-
mywał się bezbram-

kowy remis. Na 30 sekund przed końcem
meczu Dabrobau Makowice strzeliły zwycię-
ską bramkę tym samym wygrywając cały tur-
niej.
Zespoły nagrodzono pamiątkowymi pucha-
rami i upominkami dla najmłodszego uczest-
nika turnieju oraz króla strzelców. Dziękuję
zawodnikom za zaangażowanie, wysoki po-
ziom i grę fair play. Zapewniam, że podobne
turnieje będą odbywać się cyklicznie - pod-
kreślał Arkadiusz Piaseczny, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Świdnica.     

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wnio-
sków na dofinansowanie do budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków lub szczel-
nych zbiorników bezodpływowych począ-
wszy od 11 marca do 15 marca 2019 r.
Wnioski należy składać w Punkcie Informa-
cyjnym Urzędu Gminy Świdnica stanowisko
nr 100 w wyznaczonym terminie. Wszystkie
wnioski złożone przed bądź po w/w terminie
nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele
nieruchomości zabudowanej budynkiem mie-
szkalnym z miejscowości: Gogołów, Modli-
szów, Panków, Stachowice, Wieruszów, Pogo-
rzała, Sulisławice, Wiśniowa, Krzczonów, Mi-
łochów, Niegoszów, Makowice.
Wysokość dofinansowania do budowy jedne-
go przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

Poezji i Prozy "Arka". Celem konkursu jest
popularyzacja poezji i prozy Jana Pawła II
oraz promowanie autorskich prezentacji i
twórczości literackiej oraz wokalno-muzy-
cznej o Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

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

XIV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RE-
CYTATORSKI POEZJI I PROZY "AR-
KA"
16.05.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na Finał XIV Dolno-
śląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy "Arka". Celem konkursu jest popu-
laryzacja poezji i prozy Jana Pawła II oraz
promowanie autorskich prezentacji i twór-
czości literackiej oraz wokalno-muzycznej o
Janie Pawle II.
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

XIV DIECEZJALNY KONKURS PLA-
STYCZNY "JAN PAWEŁ II"
16.05.2019, godz. 16:30
Serdecznie zapraszamy na wernisaż XIV
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Jan
Paweł II". Tematyka tegorocznej edycji prac

ciąg dalszy ze str. 7

http://www.bojero.com.pl


* 12 000,00 zł - w przypadku wybudowania
oczyszczalni ścieków
* 10 000,00 zł - w przypadku szczelnego
zbiornika bezodpływowego (szamba).
DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ
TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH
BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZE-
NIU NABORU WNIOSKÓW.
Dofinansowaniu podlegają:
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, któ-
rych przepustowość nie przekracza 7,5 m
sześci. na dobę, gdzie procesy biologicznego
oczyszczania ścieków zachodzą:
na złożu biologicznym lub przy udziale osadu
czynnego.
Oczyszczalnie dla których odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsą-
czający lub studnia chłonna muszą posia-
dać:
1) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewi-
zyjną śr. 315 mm.
2) badania geologiczne gruntu stwierdzające
możliwość wykonania studni chłonnej lub
drenażu rozsączającego.
2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ście-
ki bytowo-gospodarcze (wykonane z two-
rzyw sztucznych, w tym z PEHD (polietyle-
nu), żywic wzmocnionych włóknem szkla-
nym.
Preferowane jest dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, a do-
piero w dalszej kolejności szczelnego zbior-
nika bezodpływowego.
Ostateczny termin złożenia wniosków mija
15 marca 2019 roku, wszystkie wnioski zło-
żone po tym terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia.
Druk wniosku jest dostępny w siedzibie
Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu.

ZMIANA NA STANOWISKU KIEROWNI-
KA POSTERUNKU POLICJI W SŁOTWI-
NIE

Po 29 latach służby na zasłużoną emeryturę
odszedł Arkadiusz Borkowski, dotychczaso-
wy kierownik Posterunku Policji w Słotwi-
nie. Uroczystości związane z symboliczną
zmianą warty odbyły się podczas V sesji Ra-
dy Gminy Świdnica, z udziałem władz gminy
Świdnica i komendanta Powiatowego Policji
w Świdnicy Andrzeja Dobiesa.
Przychodzi taki moment w pracy zawodowej
każdego z nas, podjęcia decyzji przejścia na
emeryturę. Dziś mamy właśnie taki czas. Z tej
okazji wyrażam szczególne podziękowania i
wyrazy uznania za współpracę na rzecz
wspólnego dobra jakim jest bezpieczeństwo
publiczne Gminy Świdnica. Wyrażam nad-
zieję, że będzie Pan dobrze wspominać lata
pracy w Gminie Świdnica, jako kierownik
Posterunku Policji w Słotwinie. Życzę wielu
lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym oraz sił do realizowania swo-
ich planów - mówiła wójt gminy Świdnica
Teresa Mazurek.
Arkadiusz Borkowski w szeregi Policji wstą-
pił 1 lutego 1991 r. Funkcję dzielnicowego
miasta Świdnicy pełnił w latach 1996-2001.
Od sierpnia 2001 r. pracował w wydziale
dochodzeniowo-śledczym Komendy Powia-
towej Policji w Świdnicy. Natomiast od 1
lipca 2017 r. do 15 lutego 2019 r. pełnił
obowiązki kierownika Posterunku Policji w

Słotwinie. W tym okre-
sie otrzymał wiele po-
chwał i nagród. W do-
wód za rzetelną i uczci-
wą służbę na rzecz mie-
szkańców powiatu świd-
nickiego, w sierpniu
2016 r. we Wrocławiu,
odznaczony został Brą-
zową Odznaką.
Podczas obrad wójt
gminy Teresa Mazurek
wraz z prezydium Rady
Gminy Świdnica powi-
tali nowego kierownika
Posterunku w Słotwinie
Tomasza Zdeba. Ten
wybór był podyktowany
jego życiorysem zawo-
dowym i doświadcze-
niem. Nowy kierownik
dobrze rozumie fun-
kcjonowanie posterun-
ku policji na terenach
wiejskich. W tym miej-
scu pragnę podkreślić
dobrą współpracę na li-
nii samorząd- policja,
którą sobie bardzo cenię
- mówił komendant Po-
wiatowy Policji w Świd-
nicy Andrzej Dobies.
Tomasz Zdeb - przez
wiele lat mieszkał w
Pszennie, aktualnie mie-
szkaniec Świdnicy. Do
Policj i  wst ąpi ł
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plastycznych: "I pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski"
Wstęp wolny, miejsce: Hol ŚOK, Rynek 43,
organizator: MDK

XVI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA
PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNI-
KAMI 
08.06.2019, godz. 09:00
FINAŁ XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami "Z książką na wa-
lizkach"
Wstęp wolny, miejsce: ŚWIDNICA, organi-
zator: MBP

XII OGÓLNOPOLSKA BIESIADA LI-
TERACKA ŚWIDNICA 2019
14.06-15.06.2019, godz. 18:00
Wręczenie NAGRODY GŁÓWNEJ 12
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ -
ŚWIDNICA 2019, godz. -PLENER FOR-
MA SŁOWA -Spotkania autorskie -Koncer-
ty -Wystawy
Wstęp wolny, miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, organizator: MBP

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

KŁAMSTWO [spektakl teatralny]
Data: 15 marca 2019
Godzina: 17.00 i 20.00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: w cenie 95 zł (parter) i 85 zł (balkon)

"KŁAMSTWO" to niesamowite i przenikli-
we, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium,
właśnie kłamstwa. Florian Zeller, francuski
dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich
widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemar-
ku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją
chirurga w meandrach i zakamarkach ludz-
kich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie
pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich
nadal tylko czworo, jak to jest możliwe?
Autor wie sporo o związkach damsko-mę-
skich. Ktoś mógłby powiedzieć , a kto nie
wie?  On jednak umiejętnie i prowokacyjnie
przełożył to na słowa Słowa, które tną. Jak
brzytwa. A tonący? No właśnie. Metaforycz-
nie udało się tu połączyć Bergmanowskie
"Sceny z życia małżeńskiego" z kilkoma
komediami Woody Allena. Oczywiście sztu-
ka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką,
ale zawiera racjonalny, ale i filozoficzny
podtekst. Reżyser spektaklu, Wojciech Ma-
lajkat, niedawno powiedział : "Długo praco-
waliśmy nad obsadą, ta sztuka wymaga nie-
przypadkowych i wyśmienitych aktorów,
którzy  potrafią wydobyć niuanse zawarte w
tekście, z wdziękiem rozbawić publiczność
i sprawić, że, paradoksalnie, kłamstwo ich
czegoś nauczy". Szanowni Państwo, żeby się
nauczyć, sztukę tę będzie można zobaczyć
należy zobaczyć, koniecznie, a okazji nie
zabraknie.
Obsada wymienna: Joanna Liszowska, Mi-
lena Suszyńska, Sambor Czarnota, Wojciech
Malajkat, Ada Kalska, Mikołaj Roznerski,
Piotr Szwedes, Izabela Kuna.
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WESOŁA WDÓWKA [operetka]
Data: 23 marca 2019
Godzina: 18:00
Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43
Bilety: 60 zł

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.
Tytułowa wdówka to młoda Hanna Gla-
wari, której mąż - bogaty bankier - umiera
po zaledwie ośmiu dniach małżeństwa,
pozostawiając ją z niebywałym mająt-
kiem. Bakier był obywatelem małego
księstwa Pontevedro, dlatego wdówka, a
raczej jej majątek, wzbudza ogólne zain-
teresowanie. Sam minister skarbu Ponte-
vedry poleca podwładnym zająć się kobie-
tą, tak by nie wyszła za mąż za obcokra-
jowca, a jej pieniądze nie odpłynęły za
granicę. Tymczasem Hanna wyjeżdża do
Paryża, gdzie spotyka rodaka i swą dawną
miłość - hrabiego Daniłę. Niegdyś ich
związkowi sprzeciwiła się rodzina Daniły,
jako że Hanna była ubogą panną, teraz z
kolei duma odbiera hrabiemu odwagę do
ujawnienia swoich uczuć. Oświadcza on
się dopiero po wiadomości, że w przypad-
ku powtórnego zamążpójścia majątek
Hanny przepada. Jest to oczywiście jest
jedynie test na prawdomówność ukocha-
nego, bo zaraz po oświadczynach okazuje
się, że pieniądze przepadają na rzecz na-
stępnego męża.
Wesoła wdówka od lat bawi publiczność
śmiałym i dowcipnym librettem oraz pory-
wającą muzyką. Światową sławę zyskała in-
scenizacja Wesołej wdówki na nowojorskim
Brodwayu (1944) w reżyserii samego Jana
Kiepury z nim oraz Martą Eggert w rolach
głównych.

DECAPITATED + Baest + Mentor [death
metal]
Data: 24 marca 2019
Godzina: 17:00
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
Bilety: 30 zł (do 31 stycznia), 40 zł (od 1
lutego), 50 zł (w dniu koncertu)
Organizator: ŚOK

Decapitated to od lat jedna z największych
instytucji w świecie technicznego death
metalu i jedni z najznakomitszych amba-
sadorów polskiego ciężkiego grania na
świecie. Ich historia, obejmująca niestety
również tragiczne wydarzenia, jest dosko-
nale znana. Przypomnijmy więc w skrócie
tym, którzy być może dopiero od niedaw-
na mają styczność z dokonaniami kapeli,
że powstała ona w 1996 roku w Krośnie,
gdy muzycy byli jeszcze nastolatkami (Vi-
tek, Vogg i Sauron mieli od 12 do 16 lat).
Bardzo szybko Decapitated zostali doce-
nieni poza granicami Polski, bo pomimo
młodego wieku grali doskonały death

www.expressem.eu

Miasto Świdnica oraz firma Petra Consul-
ting zapraszają na trzecią z cyklu konferencji
"Świdnica przedsiębiorcom". Spotkanie odbę-
dzie się 18 marca w sali narad Urzędu Stanu
Cywilnego w Świdnicy. Wydarzenie skiero-
wane jest w szczególności do przedstawicieli
firm stawiających na rozwój biznesu lokalne-
go. Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in.
o możliwościach inwestycyjnych w mieście
Świdnicy, o zatrudnieniu obcokrajowców oraz
o wsparciu finansowym przedsiębiorstw. 
Agenda konferencji:
09.30 - 10.00 
Rejestracja uczestników  
10.00 - 10.10 
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestni-
ków 
10.10 - 10.45 
Fundusze unijne dla przedsiębiorców - możliwo-
ści pozyskania wsparcia dla firm z programów
operacyjnych w ramach naborów w 2019 roku -
Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych
10.45 - 11.15 

Pożyczki na poprawę efektywności energetycz-
nej, pożyczki inwestycyjne oraz możliwości
podjęcia działalności gospodarczej - wsparcie na
rozwój firmy - Fundusz Rozwoju Regionalnego
11.15 - 11.45
Rozwój firmy - fundusze unijne, podwyższanie
kwalifikacji i kompetencji pracowników - pro-
jekt Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wał-
brzyskiej - Petra Consulting 
11.45 - 12.15 
Przerwa kawowa
12.15 - 12.45 
Formy wsparcia dla przedsiębiorców - Powiato-
wy Urząd Pracy w Świdnicy 
12.45 - 13.15 
Zatrudnianie cudzoziemców w powiecie świd-
nickim - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
13.15 - 13.45 
Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń
społecznych. Zasady zgłaszania obywateli
Ukrainy do obowiązkowych ubezpieczeń - Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 

PROJEKT EARLY WARNING EUROPE
Celem projektu Early Warning (EW) jest wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwoju

małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. Najważniejszym zadaniem EW jest stwo-
rzenie systemu, który będzie pomagał firmom z wszystkich sektorów w stawianiu czoła
wyzwaniom, zarządzaniu kryzysem oraz wykorzystaniu drugiej szansy w razie niepowodzenia.

W ramach projektu, właściciele firm będą mogli uzyskać dyskretną pomoc oraz konsultacje
z innymi, doświadczonymi przedsiębiorcami  mentorami oraz specjalistami w różnych dziedzi-
nach. Ich zaangażowanie oraz wiedza mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla firm w
trudnościach, a tym samym zapobiec ich negatywnym skutkom jak bankructwo czy konieczność
zwalniania pracowników.

Wczesna reakcja na pojawiające się trudności oraz przyjęci życzliwej pomocy może
naprowadzić przedsiębiorstwo na dobry tor. Każda trudność lub porażka może oznaczać szansę
na rozpoczęcie nowego, prężnie rozwijającego się przedsięwzięcia.

Przedsiębiorca w kłopocie
Do projektu Early Warning może zgłosić się każdy przedsiębiorca, którego firma znalazła

się w kłopotach lub który zaczyna dostrzegać pierwsze potencjalne trudności. Projekt realizują
wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundacja Firmy Rodzinne
(FFR).

Do projektu przedsiębiorcy mogą się zgłosić bezpośrednio kontaktując się z konsultantem
EW lub poprzez formularz dostępny na stronie PARP www.parp.gov.pl/ewe

Kontakt z konsultantem
Konsultant pełni rolę lekarza pierwszego kontaktu, diagnozując przyczynę problemu.

Przeprowadza z przedsiębiorcą pogłębiony wywiad na temat sytuacji w firmie. Wspólnie
spoglądają na firmę z szerszej perspektywy i identyfikują obszary zagrożenia. Konsultant może
udzielić bezpośredniej porady lub pokierować przedsiębiorcę do wykwalifikowanych w odpo-
wiednich dziedzinach osób.

Efektem pracy z Konsultantem może być:
- zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu,
- opracowanie wskazówek i skierowanie przedsiębiorcy do doradcy restrukturyzacyjnego,
- opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub

innym specjalistą.
Fundacja Firmy Rodzinne zaprosiła do projektu doświadczonych przedsiębiorców, którzy

mają w sobie gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą pro publico bono,
większość z nich sama w przeszłości przeżywała trudności prowadząc własne firmy.

Mentor będzie dla przedsiębiorcy towarzyszem zarówno w kłopotach jak i w przezwycię-
żaniu kryzysu oraz w wypracowywaniu potrzebnych zmian, będzie motywował przedsiębiorcę
do działania i towarzyszył mu w tym procesie. Dla mentorów przewidziane są warsztaty, dzięki
którym będą doskonalili umiejętności skutecznego pomagania innym.

www.expressem.eu10
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Wrócić po macierzyńskim do pracy? Roz-
począć własny biznes? Czy jestem na to goto-
wa? Gdzie szukać odpowiedzi i wsparcia?
Przychodzi taki moment, gdy świeżo upieczo-
ne mamy zadają sobie te pytania. 19 lutego w
Świdnicy mogły liczyć na odpowiedzi. W
Centrum Organizacji Pozarządowych w ra-
mach projektu "Miasta Trutnov i Świdnica
razem dla biznesu" zorganizowane zostało
spotkanie skierowane do młodych rodziców.

Zasiłek opiekuńczy - przez 14, 30 lub 60
dni

Przepisy ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa określają, za ile dni
w roku kalendarzowym można otrzymać zasi-
łek opiekuńczy. Ten limit zależy m.in. od tego,
nad kim i w jakich okolicznościach sprawowa-
na jest opieka.

Dla kogo 60 dni
Możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy ma-

ksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym,
jeśli opiekujesz się:

* chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat,
* zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat

w określonych sytuacjach (znajdziesz je niżej

w tabeli z przepisami), np. z powodu nieprze-
widzianego zamknięcia żłobka czy przed-
szkola, do którego dziecko uczęszcza.

Dla kogo 30 dni
Z zasiłku opiekuńczego do 30 dni w roku

kalendarzowym możesz skorzystać, jeśli opie-
kujesz się:

* niepełnosprawnym dzieckiem, które
ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat - w
związku z porodem, chorobą albo pobytem w
szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dzie-
cka, który stale opiekuje się dzieckiem,

* chorym dzieckiem niepełnosprawnym,
które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.

Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych
przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne
ma:

* orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,

* orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku
kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i
matce dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on
maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzi-
nie jest więcej niż jedno dziecko niepełno-
sprawne w wieku od 8/14 do 18 lat.

Dla kogo 14 dni
Jeśli musisz zająć się chorym dzieckiem w

wieku powyżej 14 lat (które nie jest niepełno-
sprawne) lub innym chorym członkiem rodzi-
ny (m.in. małżonkiem, rodzicem), to zasiłek
przysługuje Ci maksymalnie przez 14 dni w
roku kalendarzowym.

Łączny okres wypłaty w roku Łączny
okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powo-
du opieki nad dziećmi i innymi członkami
rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku
kalendarzowym, a gdy opieka dotyczy wyłą-
cznie dzieci niepełnosprawnych i innych cho-
rych członków rodziny - 30 dni.

Przełom roku
Limit dni, za które przysługuje zasiłek

opiekuńczy, trzeba ustalać dla każdego roku
kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli np. Two-
je dziecko choruje bez przerwy na przełomie
roku, to prawo do zasiłku trzeba ustalić odręb-
nie dla każdego roku kalendarzowego.
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Korzyści dla przedsiębiorcy:
* Bezinteresowne wsparcie doświadczo-

nych przedsiębiorców,
* Konsultacje z psychologiem, finansistą,

prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażo-

wanymi specjalistami chcącymi dzielić się
swoją wiedzą,

* Dyskretna relacja z konsultantem i men-
torem, który przeprowadza przez proces
zmian,

* Zdiagnozowanie sytuacji w firmie i
wspólne wypracowanie nowego planu dla
przedsiębiorstwa,

* Nowy impuls do działania.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć

na stronie  https://www.parp.gov.pl/early-
warning-formularz lub dzwoniąc pod numer
664 316 709.a

PROJEKT EARLY WARNING EUROPE

URLOP MACIERZYŃSKI I CO DALEJ?



20.08.1998 r. Po kursie podstawowym
przez ok. 6 miesięcy pracował na Posterun-
ku Policji w Marcinowicach, gdzie pełnił
służbę jako referent zespołu patrolowo-in-
terwencyjnego, a następnie od lipca 2005 r.
jako dzielnicowy gminy Marcinowice. Od
października 2010 r. pracował jako asy-
stent jednoosobowego stanowiska do
spraw kryminalnych. Od stycznia do
października 2013 r. pracował na stanowi-
sku detektywa referatu operacyjno-rozpo-
znawczego wydziału do walki z przestę-
pczością gospodarczą Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy. Od 16 lutego br.
decyzją Komendanta Powiatowego Policji
w Słowinie został kierownikiem Posterun-
ku Policji w Słotwinie. Pasjonat turystyki
górskiej, formuły 1 oraz sportów walki.
Jednocześnie informujemy, że dyżur kierow-
nika jednostki w Słotwinie odbywa się w
każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00.

GMINA Z NOWYMI SOŁTYSAMI
Od początku lutego w 33 sołectwach gminy
Świdnica trwały wybory sołtysów i człon-
ków rad sołeckich na nową, 5-letnią kaden-
cję. Zmiany nastąpiły w 11 sołectwach. Naj-
większą frekwencję wyborczą odnotowano w
Pankowie (34%), Sulisławicach (34%), w
Niegoszowie (33%) i Pogorzale (33%), a naj-
niższą w Wilkowie (8%) i w Słotwinie (8%).
Oto nowo wybrani sołtysi:  Pogorzała - Beata
Hauzer, Witoszów Górny - Bogusław Szata-
nik, Opoczka - Anna Kasprzyk, Makowice -
Michał Studnicki, Niegoszów - Joanna Krupa
- Gaweł, Wilków - Łukasz Miłkowski, Boja-
nice - Wioleta Tetkowska, Stachowice - Be-
nedykt Dziedzic, Panków - Zofia Koblowska,
Pszenno - Ryszard Szczepanik, Bystrzyca
Górna - Zbigniew Siwak, Lutomia Dolna -
Izabela Szmigiel, Miłochów - Iwona Gaw-
ron, Gogołów - Agnieszka Piaseczna, Jagod-
nik - Mirosław Szymczak, Jakubów - Roman
Towarnicki, Modliszów - Barbara Kruczek,
Boleścin - Stanisław Dziedzic, Krzczonów -
Danuta Sawczuk, Witoszów Dolny - Fabian
Bartoszewicz, Wieruszów - Stanisław Mag-
nuszewski, Krzyżowa - Agnieszka Wolak,
Mokrzeszów - Janina Bogacz, Lubachów -
Aneta Dzamara - Szakiel, Zawiszów - Zdzi-
sław Małek, Grodziszcze - Agnieszka Karwa-
la, Bystrzyca Dolna  -  ponownie - Dariusz
Szymkiewicz, Komorów - Władysława Łach,
Słotwina - Edyta Sadowska, Burkatów -
Adam Prask, Lutomia Górna - Wiesław Ry-
marz, Wiśniowa - Patrycja Krekora, Sulisła-
wice - Barbara Podlaszek.

POZNAJĄ ZAWODY SWOICH RODZI-
CÓW

W ramach współpracy z rodzicami - POZNA-
JEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW
do grupy Leśnych Ludków w Przedszkolu
"Bajkowa Dolinka" w Pszennie zawitała ma-
ma Ignasia, która na co dzień jest pielęgniar-
ką. Placówka w Pszennie tworzy rozmaite
sytuacje wychowawcze, które umożliwiają
dzieciom kontakt z rzeczywistością społecz-
no-zawodową i środowiskiem lokalnym.
W okresie przedszkolnym, a więc na długo
zanim dziecko zdecyduje o podjęciu zawodu,
kształtują się już konkretne postawy dziecka
w stosunku do samego siebie i innych. Zgro-
madzone osobiste doświadczenia budują oso-
bowość, zainteresowania, motywują je do po-
dejmowania aktywności oraz doskonalenia
umiejętności. Początkowo w zabawach tema-
tycznych młodsze dzieci poznają przede
wszystkim aspekt czynnościowy danego za-
wodu. Natomiast wraz z wiekiem lepiej rozu-
mieją istotę i sens zajęć wykonywanych przez
ludzi dorosłych. Zaczynają także dostrzegać
społeczne znaczenie pracy oraz wzajemną
współzależność między zawodami - mówi
Ewa Wasilenia, dyrektor przedszkola.
Choć dzieci nie znają oraz nie potrafią zdefi-
niować samego pojęcia "zawód", to jednak
doskonale wiedzą, co robi mama, tata, pracu-
jąc jako policjant, kierowca, czy też strażak.
Praca zaś kojarzy się przedszkolakom przede
wszystkim z rodzicami, którzy przyprowa-
dzają dzieci do przedszkola, a sami udają się
do pracy.
Pani Ewa, aby przybliżyć przedszkolakom
swój zawód przygotowała historyjkę obraz-
kową o Marysi - dziewczynce, która z powo-
du choroby znalazła się w szpitalu. Pokazała
atrybuty, którymi posługuje się w swojej co-
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metal. Debiutancki album zespołu, "Winds
Of Creation" z 2000 roku, ze znakomitym
coverem klasyka Slayer "Mandatory Sui-
cide", wyprodukował Peter z Vadera. Ko-
lejne albumy - "Nihility", "The Negation",
a przede wszystkim nagrany z Covanem
na wokalu "Organic Hallucinosis" z 2006
roku, potwierdziły jedynie światową klasę
kapeli.
Od 2009 roku Decapitated wydali trzy stu-
dyjne albumy - "Carnival Is Forever"
(2011) "Blood Mantra" (2014) i "Anticult"
(2017) . Pokazali na nich odświeżone ob-
licze stylistyczne, w którym znalazło się
miejsce na elementy thrashu i groove me-
talu. W obecnym składzie kapeli obok
Vogga są jeszcze: Rafał "Rasta" Piotro-
wski (wokal), Michał "Młody" Łysejko
(perkusja) i Hubert Więcek (gitara baso-
wa).

i



W styczniu 1945 r. przebywało w Świdnicy
w domu starców mieszczącym się w budynkach
skasowanego w roku 1940 klasztoru Urszulanek
oraz u swych krewnych sporo mieszkańców Ber-
lina i innych miast niemieckich, którzy schronili
się tutaj przed częstymi wtedy nalotami bom-

bowców alianckich na zachodnie i środkowe ob-
szary Trzeciej Rzeszy. 

W ostatniej dekadzie stycznia przyjechało
też wielu Niemców uchodźców z Górnego Ślą-
ska, m.in. z Katowic i Zabrza, szukających schro-
nienia u znajomych czy krewnych. W tym samym
czasie przybyły tu zorganizowane transporty ewa-
kuacyjne ludności zamieszkałej na terenach poło-
żonych przy wschodniej granicy Dolnego Śląska,
na które wkraczała wtedy Armia Czerwona. 

Z akt Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy
wynika, że 20 stycznia byli w mieście uciekinie-
rzy z powiatu sycowskiego i z Wrocławia, 22
stycznia - z Bierutowa, Namysłowa, Trzebnicy i
Środy Śląskiej, 23 stycznia - z powiatu niemod-
lińskiego, opolskiego, wrocławskiego, oleśnic-
kiego i z Oleśnicy, 24 stycznia - z powiatu Środa
Śląska, 26 stycznia - z powiatu trzebnickiego i
kluczborskiego oraz z Opola, 28 stycznia - ze

Strzelina i powiatu strzelińskiego, z powiatu na-
mysłowskiego oraz z Koźla, 30 stycznia - z po-
wiatu brzeskiego i z Nysy oraz z Niemodlina, 31
stycznia - z Brzegu, 7 lutego - z powiatu głub-
czyckiego, 8 lutego - z Milicza, 10 lutego - z
powiatu Olesno, 15 lutego - z Grodkowa i Lubi-
na. Około 25 stycznia dotarli do Świdnicy też
Niemcy pochodzący z dawnego województwa
stanisławowskiego, których osiedlono na zabra-
nych Polakom gospodarstwach we wsiach po-
wiatu sieradzkiego i kępińskiego. Przybyli oni
zapewne w kolumnie wozów. Szczególnie dużo

uciekinierów napłynęło z rejonu Oleśnicy. Był
wśród nich i katolicki proboszcz oleśnicki, który
w Świdnicy chrzcił, udzielał ślubów i też chyba
grzebał niektórych swoich parafian. 

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady lutego
przepłynęła przez Świdnicę fala uciekinierów z re-
jonów leżących na północ od Świdnicy. Byli to
uciekinierzy m.in ze Strzegomia, Pastuchowa, Ła-
żan i Żarowa, to jest z terenów, które w tym czasie
znajdowały się już bardzo blisko frontu. 

Niektórzy z uciekinierów przyjechali po-
ciągami ewakuacyjnymi lub na ciężarówkach
wojskowych. Inni, zwłaszcza zamieszkali na
wsi, jechali w kolumnie wozów. Część szła
pieszo. 

Ucieknierzy mieli uciążliwe warunki po-
dróży, o czym świadczy pokaźna liczba zgo-
nów niemowląt, dzieci i starców podczas wę-
drówki lub wkrótce po jej ukończeniu. Zgony te

zarejestrowano w księdze zgonów USC w Świd-
nicy. 

Księga ta informuje nas i o tym, że podczas
podróży, zapewne pociągiem, zaduszone zostało
trzytygodniowe niemowlę, wiezione z powiatu
oławskiego. Inne niemowlę zmarło chyba zama-
rzając w drodze z Tyńca nad Ślężą do Świdnicy.
Do wojskowego szpitala przywieziono około 6-
letniego chłopca, z pewnością zagubionego w
drodze, który znał tylko swoje imię i wkrótce
zmarł w stanie krańcowego wyczerpania. Przed
dworcem Świdnica Miasto zmarł na zawał serca,
na pewno po zakończeniu wyczerpującej podró-
ży, 66-letni chłop z powiatu Brzeg, a na dworcu
- 70-letnia uciekinierka z Lubina. 

Bardzo wielu uciekinierów umierało w dwóch
świdnickich szpitalach: szpitalu Sióstr Elżbietanek
przy ul. Westerplatte i w ewangelickim szpitalu
"Bethanien" przy ul. Saperów, w prywatnych mie-
szkaniach świdniczan lub w przejściowych obo-
zach, jakie powstały w mieście. 

Najwcześniej utworzono taki obóz przy ul.
Jagiellońskiej 5 jako tzw. "Fluechtlingsheim".
Był tu początkowo punkt zborny dla przybywa-
jących do Świdnicy uciekinierów, w którym ich
rejestrowano i kierowano na kwatery w mieszka-
niach świdniczan. Już 22 stycznia istniał też obóz
w gmachu tzw. Hindenburgschule, gdzie obecnie
mieści się III Liceum Ogólnokształcące przy ul.
Kościelnej 32. Od 24 stycznia udokumentowane
jest istnienie obozu w kompleksie budynków
tzw. Fundacji Kessla mieszczącym się przy koń-
cu ul. Wałbrzyskiej za gmachem Zespołu Szkół
Budowlano-Elektrycznych. 

Edmund Nawrocki

13www.expressem.eu www.expressem.eu

EWAKUACJA DOLNEGO ŚLĄSKA (5)

dziennej pracy. Dzieci były bardzo skupione
i z chęcią oglądały stetoskop , również same
mogły posłuchać bicia serduszka koleżanki
lub kolegi. Duże wrażenie wywarł na nich
ciśnieniomierz, odważniejsi zmierzyli sobie
ciśnienie. Natomiast wszyscy pokochali plu-
szowego misia Smikiego, który z powodu
choroby został przez Panią pielęgniarkę "ob-
darzony’’ kroplówką.

BEZPIECZNI W SIECI  
Kolejna placówka oświatowa w gminie
Świdnica dołączyła do udziału w prewencyj-
nym programie Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu "Świadomy Junior". Tym
razem spotkanie odbyło w Szkole Podstawo-
wej w Mokrzeszowie, które poprowadzili
funkcjonariusze z Posterunku Policji w Sło-
twinie.
Celem zajęć było kształtowanie w uczniach
odpowiedzialnego, bezpiecznego korzysta-
nia z internetu, poznanie właściwych postaw
i zachowań, zwiększenie świadomości na te-
mat konsekwencji wynikających z nieprze-
strzegania zasad netykiety. Dużo uwagi po-
święcono cyberprzemocy.
Uczniowie obejrzeli filmy, które w ciekawy
sposób zobrazowały zjawisko przemocy w
internecie. Na koniec prowadzący zaprosili

uczniów do udziału w konkursie "Bezpiecz-
ny w sieci" i zapoznali z jego celami.

W PSZENNIE WSPÓŁPRACUJĄ Z SENIO-
RAMI  

Ogromne znaczenie z życiu przedszkola ma
współpraca z różnymi instytucjami, przed-
stawicielami różnych zawodów.  Druga poło-
wa lutego minęła przedszkolakom z Bajko-
wej Dolinki bardzo szybko i mile, a to za
sprawą odwiedzających ich seniorów.
Kto jest dla dzieci jednym z najwspanial-
szych wzorców, a także najważniejszych
osób w ich życiu?  To wspaniali dziadkowie,
którzy na co dzień otaczają ich wielką miło-
ścią. W każdej grupie dziadkowie mieli oka-
zje obserwować pracę i zaangażowanie swo-
ich wnuków podczas codziennych czynności
organizowanych w przedszkolu.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2019 ROK.
OŚWIADCZENIA TYLKO DO 14 MARCA,
E-WNIOSKI OD 15 MARCA  

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w tym roku po raz
drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o
przyznanie płatności bezpośrednich oraz
płatności obszarowych z PROW 2014-2020
obowiązkowo przez internet - za pomocą ap-
likacji eWniosekPlus. Właścicielom małych
gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w
2018 r., możliwość złożenia oświadczenia.
Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego
do 14 marca 2019 r.
Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE
w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus.

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019
w aplikacji eWniosekPlus będzie można
składać od 15 marca 2019 r.
Zmiany do wniosku wysłane w aplikacji eW-
niosekPlus przed 15 marca 2019 r. nie będą
traktowane jako wnioski /oświadczenia na
rok 2019!
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik,
który we wniosku o przyznanie płatności na
rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów
ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłą-
cznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za
zazielenienie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy chmielu,
płatność do owiec, płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-
2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową
(PROW 2014-2020).
Dodatkowo rolnik składający oświadczenie
powinien potwierdzić brak zmian w odniesie-
niu do wniosku o przyznanie płatności złożo-
nego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019
r. o te same płatności, co w roku 2018.
Oświadczenia od rolników przyjmują biura
powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobi-
ście, przez upoważnioną osobę lub przesłać
za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas
o terminie wpływu zadecyduje data stempla
pocztowego.  

i
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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

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY

"NADZIEJA"

Agnieszka Niesłuchowska
tel. 601 555 853

www.psycholog-nadzieja.pl

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

NAUKA GRY
NA PIANINIE
telefon:  502 290 953

Świdnica

BARAN Każdy kolejny dzień będzie potwier-
dzał, że decyzja jaką podjąłeś była słuszna. Nie
warto więc na nowo wszystkiego rozpatrywać.
Nastąpi przełom w sprawach intymnych. Bę-
dziesz odczuwał wielką radość i satysfakcję, że
wreszcie coś się zmieniło na lepsze. 
BYK Tydzień będzie obfitował w miłe niespo-
dzianki. Najpierw rozstrzygnie się bardzo ważna
dla Ciebie sprawa. I to na Twoją korzyść. Później
otrzymasz jakąś gotówkę, której wcale się nie
spodziewasz. Poczujesz ulgę od codziennych
problemów. Wszystko nagle zacznie się układać
po Twojej myśli. 
BLIŹNIĘTA Nareszcie wyjaśnią się wszelkie
nieporozumienia w pracy. Przekonasz się, komu
naprawdę możesz zaufać, a na kogo lepiej uważać.
W domu pojawi się jakiś problem, który trzeba
będzie niezwłocznie rozwiązać. Zaufaj swojemu
partnerowi. Jego przeczucia się potwierdzą.
RAK Za wiele czasu poświęcasz innym. Tym-
czasem Twoje interesy nie idą tak, jakbyś tego
oczekiwał. Samo nic się nie zrobi. Musisz ostro
zabrać się do pracy. Zreorganizować wszystko od
nowa. Nie krytykuj partnera pod byle prete-
kstem. Za dużo tego było ostatnio. 
LEW Nie oglądaj się na innych. Jedynie wtedy
zrealizujesz swoje zamierzenia. Ciągłe porówny-
wanie sytuacji bardzo ogranicza Twoje możliwo-
ści i przysłania właściwe, korzystne rozwiązania.
W najbliższych dniach uregulujesz zobowiąza-
nia finansowe, zapłacisz jakieś rachunki. 
PANNA Życie postawi przed Tobą nowe obo-
wiązki. Nagle będziesz musiał wszystko zapla-
nować od nowa. W konsekwencji okaże się, że
możesz dać radę. Musisz tylko lepiej wykorzy-

stać czas. Za tydzień sprawy się unormują, a Ty
odzyskasz dawny spokój. Będziesz z siebie za-
dowolony. 
WAGA Będziesz planował coś ze swoim przyja-
cielem. Nabierzesz chęci do działania. Na wiele
spraw spojrzysz optymistycznym okiem. Nie
wykluczona podróż w sprawach zawodowych
lub związanych z finansami. Krótka rozłąka z
partnerem może korzystnie wpłynąć na Wasze
relacje. 
SKORPION Poczujesz się przygnębiony co-
dziennością i monotonią jaka Cię otacza. Nie
wpadaj w zły nastrój. Wkrótce wszystko się
zmieni. A to za sprawą kobiety spod znaku Ryb.
Pojawią się nowe możliwości, coś ciekawego się
wydarzy. Musisz tylko być cierpliwy i zadbać o
dobry nastrój. 
STRZELEC Zabłyśniesz czymś w towarzy-
stwie. Nagle zaczniesz wzbudzać zainteresowa-
nie i nie będzie Ci to za bardzo na rękę. Wkróce
cała sprawa ucichnie i wszystko wróci do normy.
Nie powinieneś być przesadnie skromny. W koń-
cu nie codzień zdarza się taki sukces. 
KOZIOROŻEC Wszystko jest na najlepszej
drodze. Zacznie Ci się lepiej układać w pracy i w
życiu osobistym. Tak naprawdę, to wiele będzie
zależało wyłącznie od Twojego podejścia i zaanga-
żowania w poszczególne sprawy. Nie ufaj osobie
spod znaku Byka, ma wobec Ciebie złe intencje.
WODNIK Osiągniesz upragniony sukces na
gruncie zawodowym. Nie zważaj na dobre rady
życzliwych osób, które nie mają pojęcia o Two-
ich pragnieniach i celach jakie chcesz osiągnąć.
Nie może Ci teraz zabraknąć wiary w siebie.
Naprawdę warto powalczyć. Już wkrótce się o
tym przekonasz. 
RYBY Będziesz musiał przeżyć rozłąkę z kimś
bliskim. Na szczęście nie będzie ona długa. Po
powrocie będziecie mieli o czym rozmawiać.
Postaraj się wesprzeć przyjaciela w jego działa-
niach. Tylko w ten sposób możesz mu teraz po-
móc i wzmocnić to, co Was łączy. 

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzo-
ne przez doświadczonego nauczyciela z
przygotowaniem pedagogicznym. Ul.
Lelewela 14/2a, telefon: 601 828 654.
Serdecznie zapraszam - Barbara Sole-
cka-Szyja. 

 N A U K A 

U S Ł U G I 

OKAZYJNIE SPRZEDAM STARE IN-
STRUMENTY MUZYCZNE:
1. Zabytkowy - ponad stuletni akordeon L20
basów marki włoskiej "CARUSO" (unikat ko-
lekcjonerski, sprawny - cena 1200 zł z futera-
łem.
3. ZABYTKOWY, MAŁY AKORDEON GU-
ZIKOWY (bajan?) marki niemieckiej "HOH-
NER" (unikatowy zabytek w części sprawny
- cena 150 zł z futerałem)
4. MAŁY AKORDEON ZABAWKOWY (dla
dziecka) cena 100 zł wraz z futerałem.
5. KLARNET in B - drewniany - klasyczny
(heban) w miarę sprawny - cena 550 zł (bez
futerału)
INNE INFORMACJE POD TELEFONEM:
601 55 35 24

 S P R Z E D A Ż

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

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU:
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do 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
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