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W skrócie...

WOJNY PODWÓRKOWE - wystawa
do 12.12.2019, godz. 
Wystawa podsumowująca warsztaty, które
odbywały się w Świdnicy w ramach projektu
"Wojny Podwórkowe" realizowanego przez
Fundację Ładne Historie. Zaproszeni do pro-
jektu artystki i artyści, animatorki i animato-
rzy, edukatorki i edukatorzy pokazali ucze-
stniczkom i uczestnikom różne sposoby ro-
zumienia hasła wojna.
Wstęp wolny, miejsce: Wieża Ratuszowa,
sala na I piętrze, organizator: Fundacja Ład-
ne Historie

LWÓW. PERŁA NIEPODLEGŁEJ
POLSKI
do 09.02.2020
Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6, Ja-
wor. Wstęp wolny

II LIGA SIATKÓWKI: Polonia - Silesia
Mysłowice
30.11.2019, godz. 15:00
Trudne zadanie przed siatkarkami Polonii.
W kolejnym meczu II ligi podejmą mocny
zespół Silesii/Volley Mysłowice.
Wstęp wolny, miejsce: Świdnica, hala Zawi-
szów OSiR, ul. Galla Anonima 1a, organiza-
tor: MKS Polonia Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR - ZEW
ŚWIEBODZIN
30.11.2019, godz. 18:00
Czy młodej drużynie ŚKPR-u Świdnica uda
się wzbogacić o trzy punkty w starciu z
nieobliczalnym Zwem Świebodzin?
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miej-
sce: Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul.
Galla Anonima 1a, organizator: ŚKPR
Świdnica

KONCERT 10 TENORÓW
01.12.2019, godz. 18:00
Trasa koncertowa 10 utalentowanych woka-
listów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10
TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko
- od najlepszych piosenek romantyczny pop,
ballad rockowych po utwory ludowe aż do
arii operowej.
Wstęp 120 zł, miejsce: Aula I LO, ul. Pionie-
rów 30, organizator: Agencja Brussa

ŚWIDNICKI CZWARTEK LEKKOAT-
LETYCZNY
05.12.2019, godz. 17:00
Na uczestników w zależności od ich wieku
przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów. Po zakończonym biegu
na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek.
Wstęp wolny, miejsce: stadion OSiR im.
Janusza Kusocińskiego, ul. Śląska 35, or-
ganizator: ŚGB, ŚOSIR, PZ LZS, UM
Świdnica

KABARET MŁODYCH PANÓW 
11.12.2019 [pokazy 17.30 i 20.30]
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY
INTERNATIONAL DLA ŚWIDNICY

Tytuł Laureata i Złoty medal Najwyższa Ja-
kość Quality International 2019 przyznano
Świdnicy za inwestycje w zakresie poprawy
usług społecznych i wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej miasta. To już szósty medal QI dla gmi-
ny, dlatego też otrzymała ona wyróżnienie spe-
cjalne - Złotą Perłę Jakości 2019. 

Nagrody wręczone zostały podczas Europej-
skiego Forum Biznesu w Katowicach. W imieniu
miasta odebrał je zastępca prezydent Świdnicy,
Szymon Chojnowski. 

Kapituła konkursu zwróciła uwagę na kilka
świdnickich inwestycji, to m.in.: "Szlak Kamie-
nia", czyli rewitalizacja 4 zabytkowych 300-let-
nich barokowych fontann i utworzenie trasy tu-
rystycznej. To również projekt "Odlotowe miasta
- Świdnica i Trutnov", w ramach którego zbudo-
wano replikę samolotu Fokker DR 1 z czasów I
wojny światowej, utworzono trasę turystyczną i
aplikację śladami asa lotnictwa - Czerwonego
Barona. Gminę doceniono także za upowszech-
nianie historii miasta i regionu w ramach żywych
lekcji historii i wydarzeń propagujących ideę pol-
sko-czeskiej współpracy na rzecz rozwoju tury-
stycznego ruchu trans granicznego, w tym za
organizację I Międzynarodowego Turnieju Ry-
cerskiego o Pierścień Anny Świdnickiej. 

Jednym z ważniejszych zadań w zakresie
usług społecznych i wzrostu atrakcyjności jest
również organizowanie przez miasto corocznie
dwudniowych konferencji Kongresu Turystyki
Polskiej, który integruje branżę i zachęca miesz-
kańców do inwestowania w turystkę i rozwijania
przedsiębiorczości związanej z tym sektorem go-
spodarki.

- W tym roku wyróżniono miasto za wzrost
atrakcyjności turystycznej i poprawę usług spo-
łecznych. Spośród wielu wydarzeń i inwestycji
wskazywano m.in. na  działania związane z
rewitalizacją historycznych parków założonych
na reliktach Twierdzy Świdnickiej: Parku Cen-
tralnego i Parku im. W. Sikorskiego. Zwrócono
uwagę także na poprawę estetyki starówki po-
przez rewitalizację świdnickich kamienic miesz-
czańskich, remonty dróg i chodników, zmiany w
polityce reklamowej i tworzenie w mieście mu-
rali cieszących się uznaniem turystów - dodaje
Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świd-
nicy.  

Najwyższa Jakość QI, to projekt którego ce-
lem jest promowanie w firmach i instytucjach
skutecznych metod zarządzania jakością . To
również wskazanie i promocja tych podmiotów,
które reprezentują najwyższe standardy, gwaran-
tujące klientom i konsumentom otrzymanie pro-
duktu lub usługi na najwyższym poziomie. Pro-
jekt realizowany jest pod patronatem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego i Katedry Zarządza-
nia Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie . Głównym organizatorem wydarzenia
jest wydawca "Forum Biznesu". 

Miasto nie poniosło żadnych opłat w związ-
ku z udziałem w projekcie Najwyższa Jakość QI.

W 2020 ROKU NIE BĘDZIE
ŚWIDNICKIEGO BUDŻETU

OBYWATELSKIEGO
W 2020 roku nie będzie realizowany Świd-

nicki Budżet Obywatelski. Zgodnie z nowymi
przepisami obowiązkowo formę takich konsulta-
cji społecznych powinny przeprowadzać tylko
miasta na prawach powiatu, którym Świdnica nie
jest. Zawieszenie realizacji budżetu wynika bez-
pośrednio z mniejszych wpływów do budżetu
miasta w 2020 roku i koniecznych w związku z
tym oszczędności. Niższe będą wpływy z tytułu
PIT (o ok. 7 mln zł), większe wydatki na oświatę
(planowana kwota na edukację to 78,94 mln zł,
zaś subwencja oświatowa pokryje zaledwie
51%).

Świdnicki samorząd, podobnie jak wszystkie
inne samorządy w Polsce, zakończył konstrukcję
budżetu na 2020 rok. Jest to prawdopodobnie naj-
trudniejszy budżet, z jakim przyszło się zmierzyć
polskim gminom w okresie ostatnich trzech dekad.
Nigdy jeszcze bowiem wcześniej nie obciążano
samorządów taką ilością zadań, z tak drastycznym
zmniejszeniem środków na ich realizację.

Budżety gmin dotkną skutki zmiany w syste-
mie płacenia podatków. Zwolnienie młodych lu-
dzi z obowiązku płacenia podatku dochodowego
oraz zmniejszenie o 1% podatku dochodowego
dla osób zarabiających najniżej, to w skali pań-
stwa ubytek ok. 10 mld zł. 4,5 mld zł to ubytek
w budżetach samorządów gminnych. W świdnic-
kim budżecie miasta będzie w roku 2020 o 7 mln
zł mniej niż wstępnie szacowaliśmy, niż pojawi-
łoby się wtedy, gdyby zasady płacenia podatków
pozostały niezmienione. 

Subwencja oświatowa w roku przyszłym
zwiększy się o zaledwie 673 370 zł i wyniesie
łącznie 40 102 117 zł. Tymczasem łączne wydat-
ki na edukację w roku 2020 planowane są w
wysokości 78,94 mln zł. Oznacza to, że różnica,
czyli 38,84 mln zł będzie musiała być pokryta
wyłącznie z budżetu miasta. Stanowi to 49%. 

S³awomir Zerka

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

... oraz wiele innych czêœci 
    do sprzêtu AGD

czêœci     serwis
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

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

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

www.eldomik.pl

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

http://www.eldomik.pl
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"To jest chore" - najnowsza propozycja Kaba-
retu Młodych Panów, jak każdy ich program,
dotyka kwestii społecznych, tego z czym spo-
tykamy się na co dzień. "To jest chore" mieści
się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć
w szeroko rozumianych relacjach międzyludz-
kich, a co odbiega od normy.
Wstęp 65 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET.
APR ŚWIDNICA - KPR KOBIERZYCE
01.12.2019, godz., godz. 13:30
Rezerwy występującego w Superlidze KPR-
u Kobierzyce sprawdzą debiutujące w roz-
grywkach II ligi piłkarki ręczne ze Świdnicy.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: APR Świdnica

III LIGA KOSZYKÓWKI. IGNERHO-
ME POLONIA ŚWIDNICA - WSTK
WSCHOWA
01.12.2019, godz. 17:00
We Wschowie górą byli rywale. Czy w re-
wanżu przed świdnicka publicznością Polo-
nia pokusi się o wygraną?
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Basket Świdnica

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET.
APR ŚWIDNICA - VICTORIA ŚWIE-
BODZICE
07.12.2019, godz. 12:30
Derbowy pojedynek w II lidze piłki ręcznej
pań. Do Świdnicy zawita doświadczona i
otrzaskana w drugoligowych bojach druży-
na Victorii Świebodzice.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: APR Świdnica

MIKOŁAJKOWE NUTKI DLA NA-
SZYCH MALUTKICH
08.12.2019, godz. 10:00
Muzaza i Świdnicki Ośrodek Kultury zapra-
szają na wyjątkowy koncert familijny z
udziałem zespołu Tris Anim. Jeśli więc je-
steście ciekawi, jak wyglądają dawne instru-
menty bądźcie z nami 8 grudnia! Koncerty
o godz. 10.00 i 11.15.
Wstęp 10/5 zł, miejsce: Klub Bolko, pl.
Grunwaldzki 11, organizator: Muzaza, ŚOK

III LIGA KOSZYKÓWKI. IGNERHO-
ME POLONIA Ś-CA - TRUSTMATE
KOBIERZYCE
08.12.2019, godz. 17:30
Kolejny domowy mecz świdnickich koszy-
karzy. Tym razem biało-zieloni podejmą
mocny zespół z Kobierzyc.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Basket Świdnica
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Konsekwencją tego będzie znaczna redukcja
zadań inwestycyjnych, jakie miasto chciałoby
realizować, ale także wymusi konieczność bar-
dzo drastycznych oszczędności we wszystkich
sferach życia. Będzie to m.in. wspomniana re-
zygnacja z realizacji Budżetu Obywatelskiego,
ale także oszczędności w edukacji, kulturze,
sporcie czy w utrzymaniu bieżącym miasta.

NOWE STAWKI PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK
Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę

w sprawie przyjęcia następujących wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok:

- od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,95 zł od1 m kw. powierzchni (wzrost
o 0,02 zł w stosunku do roku 2019) 

- od budynków lub ich części:
*mieszkalnych -  0,81 zł od 1 m kw. powie-

rzchni użytkowej (wzrost o 0,02 zł w stosunku
do roku 2019) 

*związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 23,90 zł od1 m kw. powierzchni
użytkowej (wzrost o 0,43 zł w stosunku do roku
2019) 

Dla mieszkańca Świdnicy który posiada mie-
szkanie o powierzchni np. 70 m kw. to wzrost
opłaty rocznie o ok. 2,11 zł, czyli miesięcznie ok.
0,17 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np.
sklep o powierzchni ok. 100 m kw. to roczna
podwyżka 44 zł, czyli miesięcznie ok. 3,66 zł. 

W gminach sąsiednich w zdecydowanej wię-
kszości obowiązują maksymalne stawki czyn-
szów. Za budynki w których prowadzona jest
działalność gospodarcza opłata ta wynosi w tym
roku np. w Wałbrzychu, czy też Świebodzicach
- 23,47 zł za metr kwadratowy powierzchni użyt-
kowej. 

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podat-
ków od nieruchomości mogą wynieść w 2020
roku - 36  mln 600 tys. zł , plan na rok 2019 to
34 mln 900 tys. zł. Wzrost szacowany jest więc
na poziomie 1 mln 700 zł.  Wynika to nie tylko z
podwyżki stawek podatków, ale także z uszczel-
nienia systemu płatności podatku od nierucho-
mości. Świdnickie firmy poddawane są syste-
matycznym kontrolom w zakresie weryfikacji
złożonych deklaracji ze stanem faktycznym. 

KOLEJNA WYCIECZKA DLA
WNUKÓW I DZIADKÓW

Zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku
60+) wraz z dziećmi (w wieku od 7 do 14 lat)
będącymi pod ich opieką, do bezpłatnego ucze-
stnictwa w wyjeździe do Czeskiej Skalicy, gdzie
wspólnie z tamtejszymi seniorami i juniorami
będą mogli uczestniczyć w warsztatach integra-
cyjnych. Wyjazd zaplanowany jest na niedzielę,

ciąg dalszy na str. 4

www.taxi-swidnica.pl

http://taxi-swidnica.pl


4

WARSZTATY MALOWANIA BOM-
BEK
14.12.2019, godz. 10:00
Serdecznie zapraszamy na warsztaty malo-
wania bombek. Zapisy do 6 grudnia w Se-
kretariacie MDK, ul. Nauczycielska 2, tel.
74 851-33-30
Wstęp bezpłatny, miejsce: Klub Bolko, Plac
Grunwaldzki 11, organizator: MDK

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ: ŚKPR -
TRÓJKA NOWA SÓL
14.12.2019, godz. 18:00
Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek. Sza-
re Wilki zmierzą się z solidną Trójką Nowa Sól.
Wstęp 5 zł, młodzież wstęp wolny, miejsce:
Świdnica, hala Zawiszów OSiR, ul. Galla
Anonima 1a, organizator: ŚKPR Świdnica

SPEKTAKL "ZABÓJCZA OFERTA"
14.12.2019, godz. 18:00
Teatr Miejski, Rynek 5, Jawor, bilety: 80 zł

III LIGA KOSZYKÓWKI. IGNERHO-
ME POLONIA Ś-CA - GÓRNIK II WAŁ-
BRZYCH
15.12.2019, godz. 17:00
Ciekawie zapowiadające się derbowe spot-
kanie. Smaczku doda fakt, że jeszcze w po-
przednim sezonie oba kluby ściśle ze sobą
współpracowały, a w Polonii grało wielu
zawodników z Wałbrzycha.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Basket Świdnica

RECENZJE MUZYCZNE: Gro-
siak/Kartky/Rasta [panel dyskusyjny]
15.12.2019, godz. 17:00
Zapraszamy na panel dyskusyjny, w którym
wezmą udział Natalia Grosiak (MIKRO-
MUSIC) Jakub Janowski (KARTKY) Rafał
Rasta Piotrowski (DECAPITATED)
Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki,
miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
organizator: ŚOK

"WĘDROWNY BLASK" - RECITAL
PAMIĘCI R. KOŁAKOWSKIEGO
20.12.2019, godz. 18:00

8 grudnia. Organizowany jest on w ramach pro-
jektu "Transgraniczna integracja międzypokole-
niowa" współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Współpracy Transgranicznej 2014 -
2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

Zapisy już od poniedziałku, 25 listopada pro-
wadzić będzie Regionalna Informacja Turysty-
czna i Kulturalna w Świdnicy. Miasto gwarantuje
bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz obiad.

25 i 26 listopada zapisywać się mogą tylko
seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą spra-
wować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, 27
i 28 listopada będą prowadzone zapisy samych
seniorów chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:
imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, 

nr telefonu.
Wyjazd  zaplanowano o godzinie 730 z ul.

Nauczycielskiej w Świdnicy. Przewidywany po-
wrót do Świdnicy o godzinie 1800. W programie:
warsztaty przygotowywania ozdób świątecz-
nych, zwiedzanie pałacu i młyna w Ratiboricih
w adwentowej oprawie.

Liczba miejsc jest ograniczona - w wyjeździe
może uczestniczyć 20 osób, dlatego też o udziale
w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

OSIEM PAR ŚWIĘTOWAŁO 
BĘDZIE JUBILEUSZE POŻYCIA

MAŁŻEŃSKIEGO
W sobotę, 23 listopada o godzinie 11.00 w

świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły
się uroczystości jubileuszowe ośmiu par małżeń-
skich. 

Medalami za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP zostało
odznaczonych siedem par ze Świdnicy oraz jed-
na para z terenu Gminy Świdnica.

Szacowni Jubilaci uczcili swoje złote gody,
czyli 50 lat małżeństwa. Są to Państwo: Barbara
i Dieter Berganderowie,  Krystyna i Józef Bo-
guccy, Lida i Mieczysław Jakubowscy , Janina i
Tadeusz Jezierscy, Irena i Marian Kochanowie,
Maria i Józef Świerczkowie oraz Karolina i Flo-
rian Wojasowie. 

Jedna para uczciła diamentowe gody - 60 lat
małżeństwa i są to Państwo Zofia i Stanisław
Tomasikowie. 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczyli Prezydent Miasta Świdnicy Beata Mo-
skal - Słaniewska oraz Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek. 

Ceremonia ta to niezwykły czas nie tylko dla
małżonków, ale także dla całych rodzin. Wywo-
łuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do spotka-
nia się z  dawno niewidzianymi członkami ro-
dzin, do odświeżenia wspomnień i wzniesienia
toastu za szczęśliwych małżonków. 

Przypomnijmy, że odznaczenia za długo-
letnie 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 wyra-
zem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu,
które małżonkowie składali sobie przed laty. O
nadanie odznaczenia występuje Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów
lub ich bliskich. 

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organi-
zuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców
miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Mar-
cinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie
jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli mał-
żeństwo zostało zarejestrowane w księgach znaj-
dujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest
potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znaj-
duje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy
powinni poinformować o dacie i miejscu zawar-
cia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza
aktem małżeństwa konieczne jest okazanie do-
wodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi
na czas, jaki zabierają formalności związane z
nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta
RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie
zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o

www.expressem.eu www.expressem.eu
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"Wędrowny blask" to wyjątkowa propozycja
słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Recital jest
zbiorem autorskich piosenek Romana Kołako-
wskiego w ujęciu chronologicznym, co po-
zwoli zapoznać się z różnorodną twórczością
Artysty i pokaże, w jaki sposób zmieniała się
ona na przestrzeni lat pracy artystycznej.
Wstęp 25 zł normalny / 15 zł ulgowy, miej-
sce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43, organiza-
tor: ŚOK

SPORTOWA KOLĘDA
20.12.2019, godz. 18:00
Tradycyjne świąteczne spotkanie środowisk
sportowych przy ognisku i świątecznych
melodiach.
Wstęp wolny, miejsce: Teren przy lodowi-
sku ŚOSiR, ul. Śląska, organizator: ŚOSiR

KONCERT KOLĘD
21.12.2019, godz. 17:00
Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd ze-
społu "Totus Musicus" i jego gości pt. "Na-
rodził nam się Zbawiciel". Wystąpią: - "Asi-
nus musicus" -Zespół Muzyki Dawnej ze
Szkoły Podstawowej w Dobroszycach -
"Carmen Alacre" - "Domeniques Consort" -
"Totus Musicus"
Wstęp wolny, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: MDK

WERNISAŻ "KARTKA ŚWIĄTECZ-
NA, BOŻE NARODZENIE, NOWY
ROK"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".
Wstęp wolny, miejsce: hol teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

WERNISAŻ "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok"
21.12.2019, godz. 16:00
Serdecznie zapraszamy na wernisaż konkur-
su plastycznego "Kartka Świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok".
Wstęp wolny, miejsce: Hol Teatru ŚOK, or-
ganizator: MDK

XIV SILESIAN WINTER CUP
27.12-30.12.2019, godz. 9:00
Tradycyjnie w okresie między świętami Bo-
żego Narodzenia i Nowym Rokiem młodzi
piłkarze spotkają się na prestiżowym turnie-
ju halowym.
Wstęp wolny, miejsce: Hala sportowo-wido-
wiskowa im. Haliny Aszkiełowicz, ul. Galla
Anonima, organizator: Gryf Świdnica

SYLWESTROWY KONCERT, OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31.12.2019, godz. 20:00
Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim

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 odznacze-
nia. Na uroczystościach jubileuszowych mile wi-
dziane są również pary małżeńskie, które obcho-
dzą kolejne okrągłe rocznice. W trakcie uroczy-
stości jubileuszowych organizowanych przez
Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają
przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdni-
cy, Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marci-
nowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im
odznaczenia oraz drobne upominki.

 "OBSZAR INTELIGENTNYCH
ROZWIĄZAŃ W NASZYM

MIEŚCIE"
Istnieje wiele podejść do budowy miasta

inteligentnego. Jedne z nich kładą większy na-
cisk na technologie wykorzystywane przy two-
rzeniu inteligentnych rozwiązań, inne na fun-
kcjonalność, które takie miasta powinny reali-
zować, a jeszcze inne - na korzyści wynikające
dla mieszkańców z faktu, że zamieszkują inte-
ligentne miasto, i na ich konieczny udział w
tworzeniu i rozwoju takiego miejsca. Najwła-
ściwsze wydaje się takie podejście, które uwz-
ględnia wszystkie te czynniki w sposób zrów-
noważony.

Jednym z elementów smart city  jest "inteli-
gentna gospodarka" i jest to obszar który Pań-
stwo budujecie.

W związku z przeprowadzanymi w mieście
pracami nad inwentaryzacją stanu miasta, re-
alizowanych działań, sporządzanymi analiza-
mi potrzeb i rekomendacjami  rozwiązań w
zakresie integracji obszarów smart city w
Świdnicy, serdecznie zapraszam Państwa spot-
kanie, podczas którego będziemy mogli wy-
mienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami
w obszarze inteligentnych rozwiązań dla bi-
znesu w naszym mieście.

Spotkanie poprowadzi Pan Sławek Zygadło
z firmy ThinkiT Counsulting w terminie: 6 grud-
nia 2019 godz. 12:00 w sali 104 w UM w Świd-
nicy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotka-
niu mailowo na adres: p.skoruch@um.swidni-
ca.pl

PAŃSTWO WOJASOWIE 
W OBJĘCIACH TERPSYCHORY
Terpsychora to w mitologii greckiej bogini i

muza tańca. Od lat jej miłośnikami są świdniccy
tancerze Ania i Tomasz Wojasowie . Ostatnio
Terpsychora gościła w holenderskim Assen.
Międzynarodowe Mistrzostwa Holandii w Assen
to drugi co do ważności turniej tańca towarzy-
skiego w Europie, obok Mistrzostw Świata, które
w tym roku odbędą się w Dublinie.

W Assen nasi świdniccy "wyznawcy" Ter-
psychory wytańczyli 4 miejsce w kategorii po-
wyżej 50 lat i 5 miejsce w kategorii powyżej 40
lat. Nie było łatwo, a konkurencja ogromna - tym
bardziej gratulujemy.

I Liceum Ogólnokształcące

ZRÓB TEST NA HIV 
Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zaka-

żonych HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może

nieświadomie zakażać. Europejski Tydzień Te-
stowania w kierunku HIV to dobra okazja, by
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim
życiu zdarzyło się coś, co mogło spowodować
zakażenie?

Dlaczego warto zrobić test na HIV?
Lepiej jest wykonać test i poznać swój

status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc
o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym le-
kom osoby zakażone HIV mogą żyć podobnie
długo, jak ludzie niezakażeni, mogą też prowa-
dzić podobny tryb życia, mieć dzieci , praco-
wać. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV,
ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich
bliskich, uchronić się przed rozwinięciem peł-
noobjawowego AIDS.

STAŁE PUNKTY KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNE

PKD przy Oddziale Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycznego
Szpitala im. Sokołowskiego

ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych
www.podwale-siedem.pl 
Godziny otwarcia:
środa 14.30 - 18.30
PKD przy Lekarskiej Przychodni Specjali-

stycznej NZOZ TRR
ul. Podwale 74 ofic. 23, 50-449 Wrocław
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 12.00

IX MISTRZOSTWA PIERWSZEJ
POMOCY PCK

19 listopada 2019 roku w III Liceum Ogól-
nokształcącym w Świdnicy już po raz dziewiąty
odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
dla młodzieży szkół podstawowych (poprzednie
edycje były organizowane dla młodzieży szkół
gimnazjalnych). Organizatorami mistrzostw by-
li: Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy oraz III
Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Ucznio-
wie klasy IIc pod opieką pani Marioli Makar-
skiej-Janickiej aktywnie uczestniczyli w przygo-
towaniach do tej imprezy.

Do rywalizacji w mistrzostwach przystąpi-
ło 6 pięcioosobowych drużyn ze szkół podsta-
wowych w Świdnicy ( SP 2, SP 4, SP 6, SP 8 ,
SP 315) oraz SP w Witoszowie Dolnym. Ucze-
stnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną
i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Zawodnicy mieli do pokonania trasę,
na której znajdowały sie 4 stacje urazowe (eg-
zamin, sala gimnastyczna, spacer i potrącenie)
oraz stacja testowa - test z Pierwszej Pomocy
i wiedzy na temat PCK. Wypadki zaaranżowa-
ne były z udziałem pozorantów z klasy IIc. Na
każdej stacji byli sędziowie z II LO w Świdni-
cy oraz członkowie Grupy SIM PCK, którzy
oceniali działania ratownicze poszczególnych
drużyn. Nad całością czuwali pani Natalia Gie-
lerska, sędzia główny mistrzostw (ratownik
medyczny, absolwentka III LO), pani Mariola
Makarska-Janicka (Prezes Zarządu OR PCK w

ciąg dalszy na str. 6
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wykonaniu. Piękne głosy, wspaniałe tańce,
stylowe kostiumy, humor, wdzięk, wyjątko-
wa muzykalność i niespotykany tempera-
ment sceniczny a także znakomity kontakt z
publicznością.
Wstęp 85/75 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

WALDEMAR MALICKI - KLASYKA
PO BANDZIE
11.01.2020, godz. 17:00
Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu
czteroosobowa formacja oraz rozbrajające
żarty "tu i teraz". Zapraszamy na pełne po-
zytywnej energii koncertowe show w takt
melodii wygrywanych przez charyzmatycz-
nego wirtuoza Waldemara Malickiego.
Wstęp 90 zł - 100 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

ŚWIDNICKI BIEG NOWOROCZNY
ZUPBADURA
12.01.2020, godz. 10:00
Impreza tradycyjnie otwierająca sportowy
sezon w Świdnicy. Podobnie jak przed ro-
kiem organizatorzy: Świdnicka Grupa Bie-
gowa, firma ZUPBADURA, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miejski
w Świdnicy przygotują dla dorosłych i dzie-
ci trasy w okolicach hali Zawiszów. Biegi
główne na dystansie 5 i 10 km.
Wstęp wpisowe od 10 i 39 zł, miejsce: Hala
sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkie-
łowicz, ul. Galla Anonima, organizator:
ŚGB, SOSiR, UM Świdnica

KRYSTYNA GIŻOWSKA - KONCERT
21.01.2020, godz. 18:00
Zapraszamy Państwa serdecznie na wyjąt-
kowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. W reci-
talu piosenkarka zaśpiewa swoje największe
przeboje, które znamy i lubimy: "Złote Ob-
rączki", "Przeżyłam z Tobą tyle lat", "Nie
było ciebie tyle lat".
Wstęp 40 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

TEATR PIASKU TETIANY GALITSY-
NY - "KRÓLOWA ŚNIEGU"
24.01.2020, godz. 18:30
Pamiętasz opowieść o Królowej Śniegu?
Udaj się w artystyczną podróż do świata
lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany
Galitsyny, zwyciężczyni programu "Mam
Talent", zaprasza na rodzinną odsłonę tej
ponadczasowej historii, opowiedzianej śnie-
giem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk
emocji i dziecięcą radość.
Wstęp 65 zł - 85 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

SONORI ENSAMBLE - KONCERT
KARNAWAŁOWY
26.01.2020, godz. 18:00

Świdnicy i nauczyciel III LO), pani Dorota
Durlej (nauczyciel EDB z II LO), pan Krystian
Werecki (pracownik UM w Świdnicy, radny
powiatowy, Sekretarz OR PCK w Świdnicy,
absolwent III LO) oraz niezastąpiona pani Te-
resa Borek - kierownik Biura Rejonowego
PCK w Świdnicy.

Nagrody w postaci apteczek pierwszej po-
mocy dla uczestników i ich opiekunów oraz
apteczki i dyplomy dla szkół ufundowane zo-
stały przez Urząd Miasta Świdnica i Gminę
Świdnica.

A oto zwycięskie drużyny:
◆ I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świd-

nicy
◆ II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 315 w

Świdnicy
◆ III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wi-

toszowie Dolnym.
III LO Świdnica

WYCIECZKA DO MUZEUM
AUSCHWITZ-BIRKENAU

15 listopada 2019 roku grupa uczniów III
Liceum z klas pierwszych, drugich i trzecich
zwiedzała Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau, niemiecki nazistowski obóz koncentra-
cyjny i zagłady.

Wycieczka została zorganizowana pod wpły-
wem zainteresowania uczniów uczęszczających na
lekcje etyki i filozofii, zwłaszcza klas maturalnych,
a także w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny
światowej i przypadającej na przyszły rok 75. rocz-
nicy wyzwolenia "fabryki śmierci".

Uczniowie mieli możliwość poznania tragi-
cznych losów ludzi wszystkich narodowości,
miejsca kaźni, ale także odwagi cywilnej i nie-
złomności człowieka w czasach totalitaryzmu i
zniewolenia. Ponieważ istotną płaszczyzną dzia-
łań muzeum jest edukacja, dlatego składamy

wielkie podziękowania Przewodnikom na-
szych grup za wspaniałe oprowadzenie nas po
obiektach budowlanych, po autentycznych
drogach, a także wystawach obiektów rucho-
mych.

III LO Świdnica

WYPRAWA "SZLAKIEM RIESE"
Klasy mundurowe miały okazję poznać ta-

jemnicę podziemnego miasta Osówka, czyli
główną, największą i najbardziej rozbudowaną
kwaterę Hitlera, budowanego na Dolnym Śląsku
kompleksu Riese. Zwiedzali podziemne koryta-
rze, wyrobiska, hale i bunkry. Mogli obejrzeć
ciekawe wystawy, ekspozycje oraz interaktyw-
ne chodniki. Ponadto sprawdzili swoje umiejęt-
ności współpracy w grupie, poruszania się z
mapą i kompasem czy udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Całą wyprawę zakoń-
czyło ognisko.

Serdeczne podziękowania za profesjonalne
przygotowanie wszystkich punktów wyprawy
dla Pana Grzegorza i Pani Eweliny "Szlakiem
Riese".

Opiekunkami młodzieży były Panie profesor
Joanna Szałek, Aleksandra Zelek i Agnieszka
Guziak.

III LO Świdnica

W MDK...
KONCERT KOLĘD ZESPOŁU

"TOTUS MUSICUS" I JEGO GOŚCI
PT. "NARODZIŁ NAM SIĘ

ZBAWICIEL"
Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd ze-

społu "Totus Musicus" i jego gości pt. "Narodził
nam się Zbawiciel", który odbędzie się 21 grud-
nia 2019 r. o godz. 17:00 w Sali teatralnej ŚOK,
Rynek 43.

Wystąpia:
- "Asinus musicus" - Zespół muzyki dawnej
z ZU w Trutnowie pod kierunkiem p. Martina
Liki
- "Carmen Alacre" - Zespół muzyki dawnej
ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlero-
wej w Dobroszycach pod kierunkiem p. Mał-
gorzaty Szymańskiej

ciąg dalszy ze str. 5
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- Zespół muzyki dawnej z MDK w Jeleniej
Górze pod kierunkiem p. Sylwii Raban
- "Domeniques Consort" - Zespół muzyki
dawnej pod kierunkiem p. Dominika De-
mbińskiego
- "Totus Musicus" - Zespół muzyki dawnej z
MDK w Świdnicy pod kierunkiem p. Agnie-
szki Banach
oraz uczestnicy zajęć z pracowni muzycznej

i teatralnej z MDK w Świdnicy.

WARSZTATY MALOWANIA
BOMBEK

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty malo-
wania bombek, które odbędą się 14 grudnia 2019
r. w Klubie Bolko, Plac Grunwaldzki 11.

Zapisy do 6 grudnia, Sekretariat MDK, ul.
Nauczycielska 2, tel. 74 851 33 30

MDK Świdnica

GRALIŚMY W CURLING
Blisko czterdzieści osób wzięło udział w

otwartym treningu curlingu z reprezentantem
Polski w tej dyscyplinie sportu, Bartoszem Ło-
bazą. Duże zainteresowanie być może zaowo-
cuje powstaniem w Świdnicy klubu curlingo-
wego - takim  pomysłem zakończono spotka-
nie.

Trening odbył się w poniedziałek, 25 listopa-
da na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Po krótkiej części teoretycznej i roz-
grzewce w ruch poszły szczotki i kamienie, które
użycza Polska Federacja Klubów Curlingowych.
Okazało się, że curling to wymagająca dyscypli-
na, ale też dostarczająca wielu emocji i radości.
- W curling może grać każdy i w zasadzie w
każdym wieku. Grają mężczyźni, kobiety, dzieci

i niepełnosprawni na wózkach. Najstarszy meda-
lista Igrzysk Olimpijskich miał 59 lat. To bardzo
towarzyska gra. W zawodach przyjęło się, że po
meczu zwycięzcy zapraszają rywali do baru -
opowiada Bartosz Łobaza. 32-latek z Wałbrzy-
cha pracuje w Świdnicy, a gra w klubie z Sopotu.
Jest też reprezentantem Polski, z którą przed
kilkoma dniami wywalczył brązowy medal Mi-
strzostw Europy Dywizji B w szwedzkim Helsin-
borgu.

Czy świdniczanie załapią bakcyla curlin-
gu? Czas pokaże. Aktualnie grupa entuzjastów
curlingu  planuje spotkania na świdnickim lo-
dowisku raz w tygodniu. Każdy może do niej
dołączyć. Więcej informacji można znaleźć na
facebooku na stronie Dolnośląski Curling -
Świdnica.

OSiR Świdnica

ŚWIDNICKA KOLĘDA 2019 
W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie za-
prasza do zapoznania się z ofertą przygotowaną
na Świdnicką Kolędę 2019.
13.12.2019 (10.00-18.00) 

Świąteczny kiermasz w Bibliotece, MBP ul.
Franciszkańska 18, wstęp wolny

14.12.2019 (10.00-14.00) 

www.expressem.eu www.expressem.eu

Karnawałowa podróż muzyczna północ-po-
łudnie, wschód-zachód to przebojowy pro-
gram muzyki operowej i klasycznej z róż-
nych stron świata!
Wstęp 60/50 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: Sonori Ensamble

THE CUBAN LATIN JAZZ
31.01.2020, godz. 19:00
The Cuban Latin Jazz w projekcie Music of
Buena Vista to ogromna dawka muzyki ro-
dem z Kuby, muzyki, która ekscytuje, za-
chwyca i jest pełna pasji. To niezwykłe po-
łączenie muzyki jazzowej, latynoskiej i ku-
bańskich rytmów.
Wstęp 50 zł - 60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: ŚOK

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
01.02.2020, godz. 17:00
"Tego jeszcze nie grali" - to najnowszy pro-
gram Kabaretu Moralnego Niepokoju, twór-
ców serialu "Ucho prezesa". Ale akurat po-
lityki nie ma tu zbyt wiele, bo na świecie
dzieje się zbyt dużo, żeby zajmować się tylko
nią, zresztą ile można?
Wstęp 80 zł - 90 zł, organizator: ŚOK

"KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" (ope-
retka)
08.02.2020, godz. 18:00
"Księżniczka czardasza" to jedna z najbar-
dziej znanych i uwielbianych operetek napi-
sana przez najwybitniejszych librecistów
wiedeńskich. Operetka przepełniona jest
największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów.
Wstęp 70/60 zł, miejsce: sala teatralna
ŚOK, Rynek 43, organizator: Teatr Arte
Creatura

"TO TYLKO SEX" (spektakl)
23.02.2020, godz. 17:00
Wielki przebój West Endu w opracowaniu
artysty kabaretowego Szymona Jachimka
związanego z kabaretem Limo. Aktorka Ol-
ga Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru
przedstawi cenne rady i wskazówki, które

ciąg dalszy na str. 8
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Świąteczny kiermasz w Bibliotece, MBP ul.
Franciszkańska 18, wstęp wolny

06.12.2019 (14.00)
 Świąteczne kino seniora, MBP ul. Francisz-
kańska 18, wstęp wolny

13.12.2019 (16.00) 
Świąteczne kino seniora, MBP ul. Francisz-
kańska 18, wstęp wolny

20.12.2019 (16.00) 
Świąteczne kino seniora, MBP ul. Francisz-
kańska 18, wstęp wolny

09.12.-13.12.2019 
Świąteczne spotkania z cystersem - spacer
tematyczny po bibliotece, MBP ul. Francisz-
kańska 18, obowiązują zapisy tel. 74/640-09-
37

16.12. - 20.12.2019 r. 
Świąteczne kino przedszkolaka, MBP ul.
Franciszkańska 18, obowiązują zapisy tel.
74/640-09-37

21.12.2019 (10.00)
 Świąteczne planszowanie z KOSTKĄ, MBP
ul. Franciszkańska 18, wstęp wolny
Rodzinne Pracownia Św. Mikołaja w Biblio-

tece:
◆ Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Mło-

dzieży ul. Franciszkańska 18, 13 grudnia
godz.16.00, obo-
wiązują zapisy tel.
74/640-09-42

◆ Filia nr 2 tymczaso-
wa siedziba w Szko-
le Podstawowej nr 2
przy ul . Ofiar
Oświęcimskich 30,
17 grudnia godz.
16.00, obowiązują
zapisy tel. 74/640-
09-50

◆ Filia nr 5 ul. Kraszo-
wicka 55, 16 grud-
n ia godz. 16.00,
obowiązują zapisy
tel. 74/852-46-22

◆ Filia nr 1 ul. Wrocła-
wska 44, 16 grudnia
godz. 16.00, obo-
wiązują zapisy tel.
74/852-46-51

ŚWIĄTECZNY
KIERMASZ

KSIĄŻEK I PŁYT!
Szanowni Czytelni-

cy! Serdecznie zapra-
szamy na świąteczny
kiermasz książek i płyt.
Przyjdź do Biblioteki 13
i 14 grudnia, zaczynamy
od 10.00. Zima za pa-
sem, uzupełnij swoją
biblioteczkę na długie,
zimowe wieczory!

MBP Świdnica

POSIEDZENIE KOMISJI
Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych oraz

Komisji Budżetu i Finansów w sprawie funkcjo-
nowania Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
w Świdnicy

W dniu 25 listopada 2019 r. z inicjatywy
przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i
Spraw Społecznych Powiatu Świdnickiego - Pa-
na Krystiana Wereckiego odbyło się wspólne
posiedzenie wyżej wymienionych komisji Rady
Powiatu w Świdnicy. W związku z trudną sytu-
acją finansową SP ZOZ Powiatowe Pogotowie
Ratunkowe w Świdnicy, wynikającą z niewystar-
czającego finansowania Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, radni obu komisji pracowali nad proje-
ktem apelu przygotowanym przez Wydział Zdro-
wia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowe-
go w Świdnicy, którego adresatem będzie Mini-
sterstwo Zdrowia. 

W posiedzeniu komisji brali udział ponadto
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Pani Małgo-
rzata Jurkowska, Zastępca Dyrektora ds. Lecz-
nictwa Pan Tomasz Derej, Główna Księgowa
Pani Jolanta Dziubek, Starosta Świdnicki - Pan
Piotr Fedorowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych Pani Agata Steczko-Szy-
mańska oraz zainteresowani radni spoza komisji.
Przedstawiciele Pogotowia szczegółowo odpo-
wiadali na zadawane im pytania oraz wyjaśniali
obowiązujące procedury medyczne, które mają
wpływ na codzienne funkcjonowanie zakładu
oraz koszty z tym związane. Jak informuje Pani
Małgorzata Jurkowska, na pogarszającą się sytu-
ację finansową, mają wpływ: stawki finansowa-

wzbogacą życie erotyczne wszystkich, bez
wyjątków!
Wstęp 80/70 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

"KOCHANIE WRÓCIŁEM" (spektakl)
28.02.2020, godz. 18:00
Szalona francuska farsa w gwiazdorskiej ob-
sadzie z Marią Pakulnis i Marta Wierzbicką
na czele.
Wstęp 95/85 zł, miejsce: sala teatralna ŚOK,
Rynek 43, organizator: ŚOK

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

WIECZORY Z KINEM ROSYJSKIM
do 11 grudnia 2019
godz.18.00 lub 20.00
Miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44,
Świdnica wstęp wolny

04 grudnia 18:00
K. Szachnazarow Kurier 1986 (88 min)
Iwan zdał maturę, ale nie dostał się na studia.
Zostało mu kilka miesięcy przed pójściem
do wojska i jak wielu jego rówieśników
zatrudnia się tymczasowo na stanowisku ku-
riera. Kurier to obraz wyjątkowego czasu
"pomiędzy". Pomiędzy epokami własnego
życia i dwoma układami: rozkładającym się
socjalizmem i rodzącym się w pierestrojce
nowym rosyjskim kapitalizmem.

11 grudnia 18:00
Film niespodzianka

KONCERT 10 TENORÓW
1 grudnia 2019, godz.18:00
Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy
Bilety: 120 zł

10 TENORÓW przynoszą miłość do Polski
w 2019 r.
Trasa koncertowa 10 utalentowanych woka-
listów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10
TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko
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nia ratownictwa medycznego przez NFZ utrzy-
mane na poziomie 2011 roku oraz wysokie wy-
magania wprowadzone przez Ministerstwo
Zdrowia w ustawie o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym, według których nie wszyscy
lekarze mogą pracować w pogotowiu, co wiąże
się z brakami w zatrudnieniu. Obie te kwestie
mają znaczący wpływ na powiększającą się stratę
finansową placówki. Mimo, iż podstawowym
zadaniem Powiatowego Pogotowia Ratunko-
wego w Świdnicy jest bezpłatne podejmowa-
nie czynności ratujących życie osobom znaj-
dującym się w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego, a nie skupienie się na pozyskaniu
dodatkowych środków finansowych, to jednak
pogotowie świadczy działania komercyjne w po-
staci oferty edukacyjnej Szkoły Ratownictwa
Medycznego, usług transportu medycznego oraz
zabezpieczenia medycznego imprez masowych .
Pomimo tych działań, pogotowie ratunkowe nie
jest w stanie pokryć różnicy między kontrakto-
waniem NFZ a realnymi kosztami funkcjonowa-
nia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
w Świdnicy. Na koniec spotkania Pani Alicja
Synowska - Członek Zarządu Powiatu w Świd-
nicy odczytała projekt apelu do Ministerstwa
Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej
pogotowia. Obecni na posiedzeniu członkowie
komisji otrzymali projekt przedstawionego apelu
z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag. Apel
będzie skierowany pod obrady Rady Powiatu w
Świdnicy na sesji grudniowej.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

STRAŻ MIEJSKA
INTERWENIOWAŁA...

15.11.2019r. godz. 12.57 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie dotyczące dużej ilości ścinek

styropianu złożonych przy pojemnikach na
odpady na ul.Długiej 22. Strażnicy potwier-
dzili zgłoszenie. Ponadto w kontenerze znaj-
dowały się worki ze zbitym tynkiem. Odpady
tego typu jednoznacznie wskazywały, iż wy-
rzucili je pracownicy ocieplający elewację
pobliskiego budynku. Szybko ustalono oso-
bę odpowiedzialną za tą sytuację. Interwen-
cja zakończyła się nałożeniem mandatu w
kwocie 500 zł.

20.11.2019r. godz. 10.20 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie od pracownika zakładu gazow-
niczego. Chodziło o udzielenie asysty przy
zdjęciu licznika gazowego i tym samym od-
cięcie gazu od jednego z mieszkań przy ulicy
Wałbrzyskiej. Najemczyni tego lokalu zmar-
ła, spadkobiercy nie przejęli mieszkania. W
lokalu zaczęli pokazywać się bezdomni. Ist-
niało zagrożenie, iż może dojść do wycieku
gazu i wybuchu. Przy asyście strażników
licznik został zdemontowany, czym zażeg-
nano zagrożenie wybuchem.

20.11.2019r. godz. 12.12 
Dyżurny straży miejskiej przyjął telefoni-
czne zgłoszenie dotyczące parkowania po-
jazdu bez uprawnień na "kopercie inwali-
dzkiej" przy ulicy Równej. Na miejscu
strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Wysta-
wiono wezwanie dla kierowcy do stawie-
nia się celem złożenia wyjaśnień w tej spra-

wie. Po krótkim czasie
do Komendy Straży
Miejskiej w Świdnicy
zgłosiła się kobieta, kie-
rowca tego samochodu.
Osoba ta była bardzo
zbulwersowana zacho-
waniem strażników.
Oczywiście nie posiada-
ła karty parkingowej
osoby niepełnospraw-
nej. Stwierdziła, że nie
było innego wolnego
miejsca, zatem zaparko-
wała na tej kopercie.
Kobieta została ukarana
mandatem w kwocie
500 zł (wysokość tego
mandatu określa taryfi-
kator) oraz otrzymała 5
punktów karnych.

20.11.2019r. godz. 22.59
Dyżurny straży miej-
skiej przyjął telefonicz-
ne zgłoszenie od starszej
kobiety zamieszkałej
przy ulicy Kolejowej.
Zgłaszająca twierdziła,
że klatka schodowa jej
budynku oraz jej miesz-
kanie jest poważnie za-
dymione. Przybyli na
miejsce strażnicy nie
stwierdzili żadnego za-
dymienia. Starsza pani z
uporem jednak twier-
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- od najlepszych piosenek romantyczny pop,
ballad rockowych po utwory ludowe aż do
arii operowej. Nic dziwnego - jest ich aż
DZIESIĘCIU, więc i repertuar szeroki i mo-
żliwości znaczące. Ale to przecież nie jest
cała prawda o 10 Tenorach z Polski i Ukrainy
- ważnym elementem jest perfekcja z jaką
wykonują muzykę, oraz skala talentu, który
pozwala na sięganie równocześnie do twór-
czości Johanna Straussa i Leonarda Cohena.
Jakie są rezultaty tego spotkania? Oceńcie
Państwo sami
Program: C. Porter "Cest magnifique" z mu-
sicalu "Can-Can", Il Divo "La vida sin
amor",  A. Lara "Granada", N. Rota "Parla
piu piano" z muzyki do filmu "Ojciec chrze-
stny", F. Lehar Septet z operetki "Wesoła
Wdówka", P. Majboroda "Moja rodzona
matko", J. Strauss-syn Aria Barinkaya
"Wielka sława to żart" z operetki "Baron
cygański", E. De Curtis "Wróć do Sorrento",
G . Verdi "La donna e mobile" z opery "Ri-
goletto", E. Cannio "O surdato" nnammura-
to, C. Velazquez "Besame mucho", L. Danza
"Funicul?, funicula", Q. Mendoza y Cortes
"Cielito Lindo", C. Pesa, L. Greco, G. Mec-
cia, J. Fontana "Il mondo", R.Valens Ludo-
wa piosenka meksykańska "La Bamba",
Secret Garden "You raise me up", C. D.
Labati "Help yourself", Typewriter" orkie-
stra, L. Reed "Delilah", J. Groban "Per te",
W. Iwasiuk "Czerwona Ruta", L. Cohen
"Hallelujah", D. Modugno "Volare", F. Sar-
tori "Con te partiró", H. Carpendale Liberta,
B. Joel "Uptown Girl", F. Mercury "We are
the champions".

MIKOŁAJKOWE NUTKI DLA NA-
SZYCH MALUTKICH
8 grudnia 2019, godz.10:00 - 12:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica
Bilety: 5 zł - 10 zł

Muzaza i Świdnicki Ośrodek Kultury zapra-
szają na wyjątkowy koncert familijny z
udziałem zespołu Tres Anime. Jeśli więc
jesteście ciekawi, jak wyglądają dawne in-
strumenty bądźcie z nami 8 grudnia!
Warsztaty są realizowane w oparciu o teorię
uczenia się muzyki profesora Edwina E.
Gordona. Celem tej metody umuzykalnienia
jest kształtowanie języka muzycznego dzie-
ci oraz wspieranie ich wszechstronnego roz-
woju. Forma spotkania jest bardzo swobod-
na. Dzieci wraz z rodzicami siedzą na pod-
łodze między muzykami i aktywnie uczest-
niczą w warsztatach. Wykonawcy nawiązują
kontakt z publicznością i zachęcają do
wspólnego śpiewania, tańczenia i rytmizo-
wania. Do współtworzenia i improwizowa-
nia zapraszamy najmłodszych słuchaczy z
własnymi "instrumentami" (np. ulubioną
grzechotką, dzwoneczkami, bębenkiem,
marakasami).
Tres Anime to zespół muzyki dawnej stwo-
rzony w 2016 roku przez cztery poznanian-
ki: flecistkę Olgę Musiał-Kurzawską, skrzy-
paczkę Katarzynę Cendlak, wiolonczelistkę
Martynę Jankowską i klawesynistkę Dagma-
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rę Tyrchę. Artystki, które koncertują jako
solistki i kameralistki, zdobywały swoje
umiejętności na renomowanych polskich
oraz zagranicznych akademiach muzycz-
nych (m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Esto-
nii oraz Austrii), a także podczas wielu kur-
sów mistrzowskich prowadzonych przez
wybitnych specjalistów zajmujących się wy-
konawstwem muzyki dawnej.

KABARET MŁODYCH PANÓW - To
jest chore!
11 grudnia 2019, godz.20:30
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury
Bilety: 65 zł

"To jest chore" - najnowsza propozycja Ka-
baretu Młodych Panów, jak każdy ich pro-
gram, dotyka kwestii społecznych, tego z
czym spotykamy się na co dzień.
"To jest chore" mieści się w ramach wszy-
stkiego, co może zaistnieć w szeroko rozu-
mianych relacjach międzyludzkich, a co od-
biega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co
nienormalne, bezsensowne i absurdalne w
naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt
Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko nie-
zdiagnozowani" i ten program w pełni to
potwierdza. Zabawne skecze i zaskakujące
puenty, których tutaj nie brakuje, świetne
scenki łączące, jak i ironiczne, mądre pio-
senki sprawiają, że dwie godziny mijają nam
bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt.
Wszystko wykonane na najwyższym pozio-
mie estradowym i z pełnym zaangażowa-
niem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm
z umiarkowanym realizmem nie koncentru-
jąc się wyłącznie na zaletach, ani na wadach
świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych
proporcjach i pochopnie nie uogólniają.
Świetny program i fantastyczna zabawa.

RECENZJE MUZYCZNE: Grosiak /
Kartky / Rasta [panel dyskusyjny]
15 grudnia 2019, godz. 17:00 - 18:30
Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
Świdnica

Już po raz 4 pytamy Was: JAKICH ARTY-
STÓW CHCIELIBYŚCIE ZOBACZYĆ W
ŚWIDNICY?
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 22 grud-
nia a szczegóły konkursu znajdziecie na
stronie:
http://sok.com.pl/wydarzenie/recenzje201
9/
Tydzień wcześniej, 15 grudnia, zapraszamy
na panel dyskusyjny, w którym wezmą
udział
Natalia Grosiak (MIKROMUSIC)
Jakub Jankowski (KARTKY)
Rafał Rasta Piotrowski (DECAPITATED)

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODBIO-
RU WYŁĄCZNIE W KASACH ŚOK!

Spotkanie poprowadzi Artur Rawicz (CGM
/ Mystic / Show The Show), który razem z
zaproszonymi gośćmi poszuka odpowiedzi
na pytanie "po co komu dziennikarstwo mu-
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dziła, że ona dusi się od dymu. W związku z
powyższym strażnicy dokonali pomiaru za-
wartości tlenku węgla na klatce schodowej i
w mieszkaniu skarżącej. W obu przypadkach
czujnik pokazał wynik 0,0.  Dopiero ten po-
miar zadowolił zgłaszającą, która już spokoj-
nie i bez obaw poszła spać. Jak ustalono, nie
było to pierwsze zgłoszenie tego typu tej
osoby.

21.11.2019r. godz. 0.41
Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłosze-
nie od operatora monitoringu wizyjnego do-
tyczące dwóch młodych osób spożywają-
cych alkohol, bezpośrednio przed dworcem
Świdnica Miasto. Zachowanie to było dość
dziwne ze względu, iż na terenie dworca
mieści się Komenda Straży Miejskiej w
Świdnicy. Degustacja trunków zakończyła

się dość szybko. Obie osoby zostały ukarane
mandatami karnymi.

W ubiegłym tygodniu świdnicka 
Straż zrealizowała 150 interwencji.

***
Czy w XXI wieku jest miejsce na reklamę na

słupach latarni ulicznych? Jedna ze świdnickich
firm zajmujących się obrotem nieruchomościami
właśnie w ten sposób postanowiła reklamować
swoje usługi. Sposób ten na pewno nie świadczy
dobrze o tej firmie.

W dniu 22 listopada w godzinach popołu-
dniowych na wielu lampach oświetlenia ulicz-
nego na terenie miasta pojawiły się reklamy
dotyczące kupna nieruchomości. Nie było to
ogłoszenie osoby prywatnej, lecz firmy zaj-
muj ącej si ę obrotem nieruchomościami.
Umieszczanie ogłoszeń w miejscach niedo-
zwolonych jest zabronione i za taki czyn
grozi kara grzywny do 5000 zł lub kara ogra-
niczenia wolności. Choć sprawcy nie udało
się ująć na gorącym uczynku, to jednak oso-
ba ta nie pozostała bezkarna. Wizerunek ko-
biety zarejestrowały kamery monitoringu
miejskiego. W poniedziałek 25 listopada
strażnicy zauważyli na ulicy Wałbrzyskiej
kobietę, której wizerunek był identyczny z
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osobą, która w piątek rozklejała ogłoszenia.
Sprawczyni posiadała przy sobie torbę z tymi
samymi ogłoszeniami, które zamierzała umie-
ścićna kolejnych słupach lamp ulicznych. Inter-
wencja zakończyła się mandatem w kwocie 500
zł. Niestety, nie był to pierwszy taki przypadek
związany z tą firmą. Aktualnie prowadzone jest
postępowanie wyjaśniającewidentycznej spra-
wie, do której doszło kilka tygodni temu. W tym
przypadku sprawa nie zakończy się mandatem,
lecz skierowaniem wniosku o ukaranie do
sądu.

info: SM Świdnica 
(www.sm.swidnica.pl)

GMINA ŚWIDNICA
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W PSZENNIE 
Kto z nas nie miał w dzieciństwie swojego

ukochanego pluszowego misia? 25 listopada
swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel ma-
luchów!

Z powstaniem pluszowego misia wiąże się
cała legenda sięgająca 1902 roku, kiedy to ów-
czesny prezydent Stanów Zjednoczonych - Teo-
dor Roosvelt wybrał się z przyjaciółmi na polo-
wanie. Podczas wyprawy postrzelono małego
niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnie-
nie, a całą historię zilustrowano komiksem w
waszyngtońskiej prasie. Jednym z czytelników
gazety był pewien producent zabawek, który za-
inspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową
zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowe-
go misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczy-
wistym nawiązaniem do imienia prezydenta
USA.

Wszystkie przytulanki mają walory tera-
peutyczne i edukacyjne- ułatwiają wcielanie

się w role, mogą stymulować kreatywność, po-
prawiać motorykę, wspierają rozwój emocjonal-
ny, fizyczny i społeczny, pomagają rozwijać się i
uczyć.

Przedszkole "Bajkowa Dolinka" z Pszenna
postanowiło uczcić Święto Misia na terenie przy-
szkolnym wspólnymi zabawami, tańcem, wier-
szykami i piosenkami. W obchodach brały udział
wszystkie grypy przedszkolaków, które z dumą
prezentowały kolegom i koleżankom swoje
przytulanki oraz specjalnie wykonane na tę oka-
zję misiowe nakrycia głowy.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W GRODZISZCZU Z WIZYTĄ

U SENIORÓW 
21.11.2019 r. po raz kolejny wolontariusze ze

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gro-
dziszczu odwiedzili seniorów z Domu Pomocy
Społecznej "Marconi" w Świdnicy. Młodzież,
pod opieką pani Jolanty Krasoń, Ireny Maj oraz
Violetty Jędrasiewicz, zaprezentowała patrioty-
czną inscenizację wraz z piosenkami i przepięk-
nymi tekstami o ojczyźnie.

Nie obyło się również bez ręcznie wykona-
nych upominków o tematyce patriotycznej. Se-
niorzy oraz pracownicy ze wzruszeniem obser-
wowali występy dzieci i włączali się do wspól-
nego śpiewania.

zyczne?" Rzucimy okiem na to zagadnienie
z perspektywy artystów, wytwórni, mediów,
promotorów i fanów.
Artur Rawicz poprowadzi też w Świdnicy
warsztaty pisania recenzji muzycznych (16-
17 grudnia). Udział w nich ułatwi Wam na-
pisanie tekstu do naszego konkursu. 

WĘDROWNY BLASK - RECITAL PA-
MIĘCI ROMANA KOŁAKOWSKIEGO
20 grudnia 2019, godz. 18:00 - 20:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy (senio-
rzy i uczniowie); w dniu koncertu 35 nor-
malny, 25 ulgowy

"Wędrowny blask" to wyjątkowa propozy-
cja słowno-muzyczna Teatru Piosenki. Reci-
tal jest zbiorem autorskich piosenek Romana
Kołakowskiego w ujęciu chronologicznym,
co pozwoli zapoznać się z różnorodną twór-
czością Artysty i pokaże, w jaki sposób
zmieniała się ona na przestrzeni lat pracy
artystycznej. Usłyszymy utwory z pier-
wszych nagrań winylowych, piosenki napi-
sane z myślą o wielkich widowiskach plene-
rowych, aż po ostatnie produkcje Teatru Pio-
senki. Utwory zabrzmią w nowych, osobis-
tych interpretacjach, a zaprezentowane zo-
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Odwiedziny uczniów z Grodziszcza cieszą
się dużym zainteresowaniem zarówno pensjo-
nariuszy, jak i personelu Domu Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy. Młodzież rozwija swoje
pasje, artystyczne zainteresowania, swoją po-
stawą godnie reprezentuje szkołę w środowi-
sku lokalnym, uwrażliwia się na potrzeby star-
szych ludzi, którzy bardzo często czują się
samotni i opuszczeni.

Nasze systematyczne spotkania mają na celu
zmienić spojrzenie młodzieży na osoby starsze i
niepełnosprawne. Wolontariat sprzyja wzaje-
mnemu rozpoznaniu potrzeb obydwu grup
oraz wzmocnieniu więzi między ludźmi. Na-
wiązują się bliskie relacje, a nawet przyjaźnie
- mówi opiekun wolontariatu Violetta Jędrasie-
wicz.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz opie-
kunom. Bezinteresowna pomoc oraz zaangażo-
wanie jest postawą godną naśladowania.

ZAPRASZAMY NA GMINNE
MIKOŁAJKI DO WITOSZOWA

DOLNEGO 
8 grudnia gminę Świdnica odwiedzi wyjąt-

kowy gość. Mikołaj przyjedzie do Witoszowa
Dolnego, aby spotkać się ze wszystkimi dziećmi,
tymi małymi i większymi wraz z rodzicami,
dziadkami i opiekunami. Na tę okoliczność orga-
nizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Go-
ściem specjalnym będzie Julia Cymbaluk - zwy-
ciężczyni II edycji Master Chef Junior. W tym
dniu nie może Cię zabraknąć

ZPiT "BYSTRZYCA" 
JUŻ 25 LAT NA SCENIE 

Największym skarbem każdego narodu jest
jego kultura i tradycja. Przekonać się o tym mogli
wszyscy goście, którzy w sobotę, 23 listopada
zechcieli wziąć udział w jubileuszowym koncer-
cie Zespołu Pieśni i Tańca "Bystrzyca".

Początki działalności zespołu sięgają roku
1994, kiedy to z inicjatywy Teresy Kmery,
wspólnie z Lidią Sajdak oraz Sylwią Danisie-
wicz, powstała grupa skupiająca dzieci z pobli-
skich sołectw. Z biegiem lat "Bystrzycka Mozai-
ka" rozrosła się, tworząc Zespół Pieśni i Tańca
dla młodzieży, następnie "Bystrzyca", a dziecię-
ca grupa zmieniła nazwę na "Mała Bystrzyca".

www.expressem.euwww.expressem.eu

staną przez najbliższych współpracowni-
ków i przyjaciół Artysty.
Występują:
Agata Klimczak-Kołakowska - wokal
Bartłomiej Abramowicz - pianino, wokal
Grzegorz Bukowski - gitara, bas, wokal
Rafał Konieczny - gitary, pianino, synteza-
tor, wokal

RECENZJE MUZYCZNE: zdecyduj kto
zagra w Świdnicy! [konkurs]
22 grudnia 2019

Już po raz 4 pytamy Was:
JAKICH ARTYSTÓW CHCIELIBYŚCIE
ZOBACZYĆ W ŚWIDNICY?
Odpowiedzi w formie recenzji płyt wysyłaj-
cie do 22 grudnia. Na 10 najlepszych auto-
rów czekają m.in. nagrody finansowe z puli
1000 zł a artystów zaprezentowanych w
najciekawszych tekstach zaprosimy do
nas! W poprzednich edycjach nadesłali-
ście 60 tekstów a 15 z nich zaowocowało
koncertami.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. zapoznaj się z krótkim regulaminem,
2. wybierz płytę polskiego artysty, która zo-
stała wydana w latach 2018-2019
2. napisz recenzję tej płyty,
3. wyślij ją do nas i czekaj na wyniki.
NIE WIESZ JAK SIĘ ZABRAĆ DO PISA-
NIA?
Weź udział w warsztatach pisania recenzji z
Arturem Rawiczem (16-17 grudnia / udział
bezpłatny)
SPOTKAJ SIĘ Z ARTYSTAMI!
Weź udział w panelu dyskusyjnym ze spe-
cjalnymi gośćmi (15 grudnia / wstęp 5 zł)
ARTYŚCI, którzy wystąpili w ramach Re-
cenzji Muzycznych (chronologicznie):
71Tonman / Meek, Oh Why? / Arka Noego
/ Pablopavo i Ludziki / Sarius / Dr Misio /
Luxtorpeda (x2) / Coma / Hunter / KęKę /
Kortez / KAT / Janusz Radek / Dawid Kwiat-
kowski.

SYLWESTROWY KONCERT OPE-
RETKI, MUSICALU I TAŃCA
31 grudnia 2019, godz.20:00 - 22:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 85 zł normalny / 75 zł ulgowy (dla
emerytów, rencistów i grup powyżej 10
osób)

Największe operetkowe, musicalowe, tane-
czne i instrumentalne hity w mistrzowskim
wykonaniu.
Piękne głosy, wspaniałe tańce, stylowe ko-
stiumy, humor, wdzięk, wyjątkowa muzy-
kalność i niespotykany temperament sceni-
czny a także znakomity kontakt z publiczno-
ścią.
To wszystko zapewnią Państwu Artyści
Wrocławskich Scen Muzycznych w ponad
100-minutowym koncercie w Sylwestrowy
Wieczór. Zapraszamy do wspólnego powita-
nia Nowego Roku w najlepszym stylu z
gwarancją artystycznych wrażeń najwyżej
klasy.
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W 1997 roku patronat nad zespołem przejęła
gmina Świdnica. W tym samym roku powstała
kapela, do której dołączył Czesław Kmera, Ka-
zimierz Kurzydło oraz Stanisław Gadula - pier-
wszy kierownik zespołu. W 2004 roku jego rolę
przejął Witold Janulewicz, a od 2007 roku do
chwili obecnej- Zdzisław Christ.

Przez wszystkie lata istnienia "Bystrzyca"
przyciągnęła ponad 200 osób. Zespół ma w swo-
im repertuarze folklor i muzykę nie tylko z Do-
lnego Śląska, ale również z Rzeszowa, Warsza-
wy, Lublina, Krakowa oraz Górnego Śląska. W
swoich programach starają się wiernie i zgodnie
z tradycją przekazywać obrzędy i zwyczaje, co
udowodnili 23 listopada podczas koncertu jubi-
leuszowego, którego tematem przewodnim było
staropolskie wesele.

Autorzy widowiska przenieśli licznie przy-
byłych gości, a wśród nich wójt gminy Świdnica
Teresę Mazurek w ubiegłe stulecia, w sielski
krajobraz staropolskiej wsi. Tradycyjne pieśni,
wspaniałe stroje i rozmach widowiska urzekły
wszystkich przybyłych. Teatr pękał w szwach, co
nikogo nie zniechęciło, ponieważ korowody
pięknych panien i kawalerów zachwycały tań-
cem i śpiewem. Wójt gminy na ręce Sylwii Da-
nisiewicz, kierownika artystycznego i choreo-
grafa zespołu, złożyła podziękowania dla wszy-
stkich członków zespołu za niestrudzone propa-
gowanie piękna i różnorodności polskiego fol-
kloru oraz rozsławianie gminy w kraju oraz poza
jego granicami. Jednak największą nagrodą dla
zespołu, za olbrzymią pracę włożoną w to przed-
sięwzięcie, były na pewno niekończące się okla-
ski. Wszyscy docenili działalność zespołu, który
od 25 lat chroni od zapomnienia ludowe pieśni i
tańce oraz obrzędy i zwyczaje.

DZIEŃ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO 

21 listopada pracownicy socjalni obchodzą
swoje święto. Z tej okazji odbyło się uroczyste
spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej  z wójt gminy Świdnica Teresą
Mazurek.

Praca socjalna do wielka odpowiedzialność.
To działanie, do którego potrzeba niezwykłych
ludzi, osób działających z pasją i wielką wrażli-
wością na potrzeby innych. To służba na rzecz
innego człowieka, za którą w tym szczególnym
dniu składam  Państwu serdeczne podziękowa-
nia i życzę wielu sukcesów zawodowych i wy-
trwałości  w obliczu nowych wyzwań  oraz saty-
sfakcji z dobrze pełnionego obowiązku - mówiła
wójt gminy Teresa Mazurek.

SPOTKANIE 
SENIORÓW 

W OPOCZCE 
Ponad 60 seniorów odpowiedziało na zapro-

szenie organizatorów z okazji DNIA SENIORA
na świetlicy w Opoczce. O tym, że seniorzy
potrzebują takich spotkań niech świadczy fakt, że
najstarsza z uczestniczek, pani Zosia miała 91 lat.

W listopadzie  obchodzimy światowy oraz
ogólnopolski Dzień Seniora. Te święta maja
wspólny cel, kształtowanie właściwego społecz-
nego, postrzegania osób starszych oraz zapew-
nienie im godnego życia.

To wy drodzy seniorzy macie ogromna wie-
dzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytu-
acji. Jesteście strażnikami tradycji religijnych,

patriotycznych, rodzinnych. Niech wartości, któ-
re przez lata waszego życia były dla was drogo-
wskazem, staną się przykładem również dla
młodszego pokolenia. Wszystkim Seniorom ży-
czę wiele zdrowia, tyleż samo miłości, ciepła,
zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, aby
w kolejnych latach nigdy nie zabrakło wam za-
pału do wspierania kolejnych pokoleń, a każdy
dzień niech dostarcza Państwu wiele radości i
uśmiechu na twarzy. Zachęcam tych z Państwa,
którzy mają energię i dużo pomysłów do odwie-
dzin naszego Klubu ABC Seniora w Bystrzycy
Dolnej - mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Organizatorem spotkania w Opoczce byli:
wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Ar-
kadiusz Piaseczny, członkowie  Koła Przyjaciół
Opoczki i Makowic, sołtys, rady sołeckie z Opo-
czki, Makowic i Jakubowa.

ANDRZEJKOWA ZABAWA 
W STYLU LAT 80. 

Jest czas na ciężką pracę, ale i na zabawę.
Podkreśla sołtys i rada sołecka z Bystrzycy Do-
lnej, którzy byli gospodarzami tegorocznej zaba-
wy Andrzejkowej w swojej miejscowości. W
oryginalny sposób postanowili wrócić do wspo-
mnień z lat 80.tych. Czy organizatorom udało się
odtworzyć klimat tamtych lat, oceńmy sami.

Wiadomo, że imprezy nawiązujące do cza-
sów Polski Ludowej cieszą się olbrzymią popu-
larnością. Stąd pomysł na Andrzejki w stylu lat
osiemdziesiątych. Mimo, że wielu uczestników
zna historię tamtych lat z opowieści swoich ro-
dziców, to doskonale odtworzyli klimat PRLu i
nie tylko. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydo-
wana większość z 11 osobowego składu rady
sołeckiej to młodzi mieszkańcy Bystrzycy Do-
lnej. Angażują się społecznie w organizację licz-
nych inicjatyw na terenie swojej miejscowości,
ciężko pracując. Teraz był czas na wspólną inte-
grację i zabawę - mówi Dariusz Szymkiewicz,
sołtys Bystrzycy Dolnej.

 ANDRZEJKOWY 
MARATON ZUMBY 

W BYSTRZYCY GÓRNEJ 
We wtorek 26 listopada roztańczeni seniorzy

zawładnęli świetlicą w Bystrzycy Górnej. Wszy-
stko za sprawą Andrzejkowego Maratonu Zum-
by organizowanego przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Świdnicy.

Zabawę otworzył spektakl - niespodzianka,
przygotowany przez grupę teatralną Uniwersyte-
tu III Wieku. W programie były również zabawy
andrzejkowe, animacje i wróżby oraz pyszne
dietetyczne przekąski przygotowane przez se-
niorów.

Panie i Panowie z Klubu ABC Seniora z
Bystrzycy Dolnej oraz Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Świdnica udowodnili, że zabawa,
spontaniczność i pozytywne podejścia do życia
nie są wyłącznie domeną młodości. Wręcz prze-
ciwnie!

i

Wykonawcy:
Dorota Ujda-Jankiewicz (sopran)
Andrzej Jankiewicz (tenor)
Mirosław Owczarek (baryton)
Anna Jankiewicz "Alshira" (taniec oriental-
ny)
Duet Instrumentalny w składzie:
Tomasz Stocki (skrzypce, aranżacja utwo-
rów)
Wiktor Szymajda (fortepian)
Realizacja:
Prowadzenie koncertu: Andrzej Jankiewicz
Scenariusz i reżyseria: Dorota Ujda-Jankie-
wicz
Choreografia: Andrzej Jankiewicz, Anna
Jankiewicz

WALDEMAR MALICKI - Klasyka po
bandzie
11 styczeń 2020, godz.17:00
Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43, Świdnica
Bilety: 90 zł - 100 zł

Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu
czteroosobowa formacja oraz rozbrajające
żarty "tu i teraz". Zapraszamy na pełne po-
zytywnej energii koncertowe show w takt
melodii wygrywanych przez charyzmatycz-
nego wirtuoza Waldemara Malickiego.
MUZYKA
Pianista wraz z czarującą wiolonczelistką i
porywającymi solistami zaprezentują naj-
większe hity Pucciniego, Brahmsa, Verdie-
go czy Bizeta, które zaskoczą swoim
brzmieniem niczym przeboje napisane
współcześnie. Muzyczny spektakl zachwy-
ca ogromną ilością pianistyki i różnorodno-
ścią subtelnych klimatów, a energetyczne
utwory oczarują niejednego melomana.
HUMOR
Pełen temperamentu koncert to także spot-
kanie z wyśmienitym humorem! Kilkadzie-
siąt skeczy muzycznych przeplata się z do-
wcipem politycznym, obyczajowym i świa-
topoglądowym. Anegdoty z najwyższej pół-
ki nie tylko bawią do łez, ale także trafnie
komentują naszą współczesność.
OCZYSZCZENIE
Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie,
będąc odpowiedzią na otaczającą rzeczywi-
stość, zaskakuje aktualnością. To zabawa
połączona z refleksją, która skłania do my-
ślenia, a jednocześnie urzeka lekkością.
Ta absolutnie nowa forma artystyczna, wy-
pełniona mnóstwem oczyszczającego śmie-
chu, to gwarancja inteligentnej rozrywki i
przyjemnej odskoczni od codzienności.
Scenariusz i reżyseria:
Jacek Kęcik
Występują:
Fortepian Waldemar Malicki
Wiolonczela Małgorzata Krzyżanowicz
Sopran Anita Rywalska
Tenor Marcin Pomykała
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DROBNE  

Redakcja nie ponosi  odpowiedzialno-
ści za treść publikowanych ogłoszeń.

www.expressem.eu www.expressem.eu

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM
Zamówienia: expressem@expressem.eu

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

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

BARAN Nie musisz teraz zbyt długo zwle-
kać z ważnymi decyzjami. Twoje działania
będą pewne i skuteczne. Odzyskasz dawną
energię i jasność myślenia. Unikaj przypad-
kowych znajomości, nie będziesz miał do
nich szczęścia.

BYK Zostaną przed Tobą postawione zu-
pełnie nowe zadania. Jeżeli tylko podej-
miesz wyzwanie, wszystko potoczy się bar-
dzo pomyślnie. Życzliwy Lew może Ci te-
raz oddać nieocenioną przysługę. Pomyśl o
tym poważnie.
BLIŹNIĘTA Pewne sprawy w Twoim ży-
ciu wymagają uporządkowania. Powinieneś
to uczynić, nawet jeśli nie leży to w Twojej
naturze. Potem nie będziesz miał na to cza-
su. Czyjaś opinia o Tobie wyraźnie się ostat-
nio zmienia. 
RAK Twoje działania niekoniecznie będą
się cieszyć wielkim poparciem. Nie powi-
nieneś jednak się zrażać. Okres przemian
zawsze jest burzliwy. Zawsze będziesz
mógł liczyć na przychylne zdanie Wodnika
płci przeciwnej.
LEW Twoje dotychczasowe przekonania
mogą ulec przemianie. Nie stawiaj niczego
na ostrzu noża. Dzięki dyplomacji i otwar-
tości na nowe pomysły możesz teraz zyskać
znacznie więcej. Byk powoli się do Ciebie
przekonuje.
PANNA Ktoś będzie próbował przekonać
Cię do swoich racji. Powinieneś poważnie

się zastanowić zanim podejmiesz decyzję.
Kroki, na jakie się teraz zdecydujesz okażą
się istotne dla Twojej najbliższej przyszło-
ści.
WAGA Będziesz miał teraz pełne ręce ro-
boty. Powinieneś wszystko rozsądnie zapla-
nować. Pewien Koziorożec bacznie obser-
wuje Twoje poczynania. Może z tego wy-
niknąć coś naprawdę zaskakującego. Popra-
wi się stan Twoich finansów.
SKORPION Nie powinieneś z góry odrzu-
cać wszelkich propozycji. Czasem warto się
zastanowić nad pomysłem nawet pozornie
szalonym. Może z tego wyniknąć coś dobre-
go. Panna patrzy na Ciebie bardzo życzli-
wie.
STRZELEC Twoje zamiary niezbyt się ko-
muś spodobają. Powinieneś spokojniej pod-
chodzić do swoich obowiązków. Nie musisz
robić wszystkiego na raz. Ktoś znajomy
spod znaku Barana chce na nowo nawiązać
z Tobą kontakt.
KOZIOROŻEC Będziesz miał teraz wię-
cej czasu, aby gruntownie przemyśleć pew-
ne sprawy. Może się to okazać bardzo istot-
ne dla Ciebie i Twoich najbliższych. Uważaj
teraz na zazdrosnego Skorpiona z sąsiedz-
twa.
WODNIK Możesz liczyć na życzliwość
kogoś spod znaku Ryb. Zacznij przyzwy-
czajać się do myśli o zmianach. Znacznie
łatwiej będzie Ci je potem wprowadzić w
życie. Ktoś docenia Twój wysiłek, ale liczy
też na to, że nie zatrzymasz się w miejscu.
RYBY Będziesz teraz musiał powrócić na
jakiś czas do dawniejszych zajęć. Energii
starczy Ci na długo, pod warunkiem, że
będziesz dbać o siebie. Instynkt będzie Ci
podpowiadał rozwiązania najlepsze z mo-
żliwych.

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

◆ Nauka języka niemieckiego. Zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone
przez doświadczonego nauczyciela z przy-
gotowaniem pedagogicznym. Ul. Lelewe-
la 14/2a, telefon: 601 828 654. Serdecznie
zapraszam - Barbara Solecka-Szyja. 

 N A U K A 

◆ Sprzedam mieszkanie 89 m kw., 3 poko-
je, I piętro, garaż, posesja ogrodzona z
ogródkiem, budynek 4. rodzinny, ul.
Bystrzycka w Świdnicy. Tel. 663 401
714.

N I E R U C H O M O Ś C I

◆ Dyplomowana masażystka z doświadcze-
niem zaprasza na masaż leczniczy, limfaty-
czny, relaksacyjny. "Indywidualne podejście
do pacjenta - to coś co cenię najbardziej.
Wykonuję masaż bo wiem, że to naprawdę
pomaga innym". Tel. 728 130 308.

U S Ł U G I 
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WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
0-6305 68,80 m kw., 2 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzew. gazowe, Centrum 270.000 zł
0-6287  54,10 2 pokoje, II piętro, ogrzew, gazowe, do
remontu, Centrum 145.000 zł
0-6275  41,40 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie ele-
ktryczne, Centrum - 127.000 zł
0-6254 72,90 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice Galerii, 250.000 zł
0-6233 110,10 m kw., 3 pokoje, I piętro, 2 balkony,
ogrzewanie gazowe 330.000 zł
0-6144 64,40 m kw., 2 pokoje, III piętro, Centrum, do
remontu 129.900 zł
0-6136 96,45 m kw., 3 pokoje, III piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe 358.000 z
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, ogrze-
wanie centralne - piec węglowy, balkon, 248.000 zł
0-4617 46 m kw., 2 pokoje, parter, ogrzewanie miejskie,
153.000 zł 
009397 40 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie gazo-
we, 155.000 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
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego,
3 pokoje, ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród,
389.000 zł
0-5736 75,19 m kw., 3 pokoje, II piętro, do remontu,
138.000 zł
0-4782  59 m kw.,2 pokoje,I piętro ,ogrzewanie gazo-
we,okolice Placu Drzymały,280.000zł
OSIEDLE MŁODYCH:
0-6242 59,19 m kw., 3 pokoje, IV piętro, balkon, ogrze-
wanie miejskie, 289.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I  ZARZECZE:
0-3546 71 m kw., 3 pokoje, IV, Zawiszów, 240.000 zł
0-6214 44,85 m kw. 2 pokoje, II piętro, ogrzewaniemiej-
skie, Zawiszów, 210.000 zł
009977 45,30 m kw., 2 pokoje, IV piętro, 220.000 zł
009965 62,50 m kw.. 3 pokoje, II piętro, 305.000 zł
WYŁĄCZNOŚCI:
0-6021 sprzedaż domu z lat 30-tych, ok. 100 m kw.,
działka 14,74 a, okolice Żarowa - 105.000 zł
0-5913 sprzedaż obiektu handlowo-usługowego, Cen-
trum, 294 m3, 580.000 zł
0-5463 dom o pow. 274 m kw., działka 4 a, okolice
Świdnicy, 210.000 zł 
INNE LOKALIZACJE
0-6268, 110,5 m kw., 5 pokoi, I piętro, ogrze, centr . piec
węglowy, okolice Świdnicy 178.000 zł
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II piętro, do remontu, 10
km od Świdnicy, 100.000 zł
0-6205 110,76 4 pokoje, I piętro, dom 3-rodzinny, do
remontu Lubachów, 80.000 zł
0-6200 54,20 m kw., 2 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
miejskie, Żarów 187.000  zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I piętro, ogrzewanie elektry-
czne, Słotwina 235.000 zł
0-5794 108,37 m kw., 3 pokoje, parter, ogrzewanie:
pompa ciepła, Wałbrzych 198.000 zł
0-5740 mieszkanie w JedlinieZdroju  o pow. 45 m kw.,
2 pokoje, II piętro, ogrzewanieelektryczneipiecwęglowy
42.000 zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ I DOMÓW DO
WYNAJMU:
0-6301 60,20 m kw., 3 pokoje, I piętro, ogrzewanie
gzowe, okolice Zarzecza 1.550 zł
0-6298  27,77 m kw., parter, kawalerka, ogrzewanie
gazowe, Centrum, 1.100 zł
0-5865  32 m kw., I piętro, kawalerka, ogrzewanie miej-
skie, osiedle Młodych, 1.500 zł 
0-6272 130 m kw., połowa domu - bliźniak, garaż,
ogrzew. gazowe, wysoki standard 4.500 zł
009901 46 m kw., 2 pokoje, II piętro, umeblowane, oś.
Młodych, 1.300 zł

0-2217 67,30 m kw., 3 pokoje, III piętro, ogrzewanie
gazowe, okolice ul. Wodnej, 1550 zł+ 175 zł
1-355 52 m kw., 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, winda,
okolice Centrum, 1.300 zł
009988 62,40 m kw., 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie
gazowe, klimatyzacja, okolice ul. Wodnej 1.650zł +114zł
009991 33 m kw., kawalerka, z balkonem, Osiedle Mło-
dych, 1.250 zl

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ  DO WYNAJMU! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6293 14,38 a, zabudowana stodołą, 12 km od Świd-
nicy, 95.000 zł
06284 10,11 a, okolice Świdnicy - 89.000 zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 190.000
zł
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
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora,
482.260 zł
0-5777 A  14,83 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
0-5777 31,69 a, okolice Świdnicy, 75zł/ m kw.
009161  11,35 a, okolice masywu Ślęży, 85.000 zł
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/
m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska
70zł/ m kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/
m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Ślęży -
100 zł/ m kw.
0-5676  2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze
krajowej  - 2.118.600 zł
0-5631  11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5631  14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁĄ-
CZNOŚĆ
0-5623  24 a, Świdnica,  Świdnica, 350.000 zł
0-5596  15,62 a okolice Świdnicy - 101.500 zł 
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-5437 2x10,81 a, Burkatów, 90.00 zł/ m kw.
0-3574 60,00 a, okolice Żarowa  66.000zł (możliwość
podziału)
0-4794 10,14a ,Mrowiny ,42.000zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4836 10.000 m kw.,Bojanice,330.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,125.000 zł
0-4608 51 a Witków, 130.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI DO SPRZEDAŻY I
WYNAJĘCIA:
0-6279 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotło-
wani dla kamienicy, Centrum 449.000 zł
0-6278 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie -
kotłowani dla kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł
czynsz
009642 WL 25 m kw., sala sprzedażowa, zaplecze,
toaleta, parter z witryną, Centrum 1.900 zł
0-5986 WL 45 m kw.- część lokalu, witryna, parter,
Centrum 2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II piętro, 3 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956  WL 66,20 m kw., I  piętro,  2 pomieszczenia
biurowe + zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
009520 WL 89,60 m kw., parter, witryna, okolice Rynku,
ogrzewanie gazowe, 2.900 zł netto
0-5895 sprzedaż lokalu 37 m kw., parter, Centrum
350.000 zł
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe,
miejsce parkingowe, Centrum, 750.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna,
okolice Centrum 1.000 zł

0-5883 SH   hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice
Świdnicy 389.000 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, wy-
najem - 2.500 zł/m-c
0-5585  ok. 430 m kw., budynek, okolice Jaworzyny Śl.
wynajem -  3.000 zł/m-c
0-5721  56 m kw., lokal użytkowy, okolice Centrum
sprzedaż - 180.000 zł netto
0-5632  547,10 budynek użytkowy w Świdnicy- sprze-
daż 850.000 zł netto
0-5588 800 m kw., parter, ogrzewanie miejskie,  sprze-
daż - 1.900.000 zł
0-5087  108 m kw. parter witryna, okolice Rynku  wyna-
jem - 2.200zł/m-c
007598 24 m kw.,parter witryna ,Centrum,wynajem -
1.200zł/m-c

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6292 124 m kw., działka 11,17 a, okolice Świdnicy, do
wykończenia, 560.000 zł
0-6251 400 m kw., działka 54 ary, okolice Świdnicy,
650.000 zł
009949 135,07 m kw. działka 9,77 ara, okolice Świdnicy,
stan surowy zamknięty, 375.000 zł
0-6221 170 m kw., działka: 11,16 a, stan surowy za-
mknięty, okolice Świdnicy 460.000  zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w
willowej dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6162 125,68 m kw., połowa domu (I piętro) 3 pokoje,
okolice Świdnicy, 175.000 zł
0-6161 120 m kw., rozpoczęta adaptacja całorocznego
domu rekreacyjnego,  okolice Świdnicy, 350.000 zł
0-6155 110 m kw. działka: 9,82 a, do kompleksowego
remontu, Świdnica 280.000 zł
0-6101 181,50 m kw., działka, 17,49 a, stan surowy
zamknięty, Wirki - 395.000 zł
0-6035 dom wolnostojący, okolice Żarowa, możliwość
adaptacji większej powierzchni mieszkalnej, działka
11,25 a  290.000 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
0-5478 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
0-5359 399 m kw.+ 360 m kw. zabudowania gosp.,
działka 38,98 a, Jedlina Zdrój, 399.000 zł
0-5332 187 m kw., działka 5,40 a, c.o. gazowe, okolice
Świdnicy, 500.000 zł
0-5313 180 m kw., działka 4,5 a, 15 km od Świdnicy,
100.000 zł
0-5135 270 m kw., do remontu, okolice Świebodzic,
165.000 zł
0-5038 166,31 m kw., okolice Świdnicy, 197.000 zł
0-4274  260 m kw., działka 6,39 ara, może być dwuro-
dzinny, Świdnica, 720.000
0-3947  220 m kw., działka 18 arów,5 pokoi, ogrzewanie
eko-groszek, bliskie okolice Świdnicy, 730.000
0-3780  210 m kw., działka 7,5 ara, zabudowa
bliźniacza, po remoncie, Świdnica, 650.000
0-3698  218 m kw., działka 4,75 ara, nowy, skrajny
szereg, bliskie okolice Świdnicy, 410.000
0-3634  250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pięknie
położony, okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-3474  400 m kw., działka 50 arów, idealny na pensjo-
nat, atrakcyjna lokalizacja, Góry Sowie, 540.000
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działką 34 ar, 248.000
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


http://www.lo3.net.pl

